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Készíttette

.Pouon‘ TÍaewrew/l` József.

Quì ridendo urbem defricuit.

 

Q

Щ

` Ро zsonyb an 1833,

Belnay’ Örököseinek Betůjivel.



Vir bonus .etîsaplens; qualem vix reperit ullum

Mlllibus e' cunctis hominum oonsultus Apollo.

Totum se exploret ad ungvem.

Non prius in dulcem declina! lumina somnum,

Omnia quam longi reputa‘verit acta. diei.

Quo praetergressusa quid gestum in tempore, quid non?

h Cm' isti facto decus abfuìt, aut ratio НИ?

cuncta revolvens ,

Dat pulman;  -- —— rectis.

I ‚ virgilills.
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Tekintetes, Nemes, Nemzetes és Vitézlò' \

V c 1‘ b ó i

SZLUHA- [MRE

Ú 1‘ n а k,‘

Nemes Feje’r Vármegye’

F6  Szolgabírájának

és Orszá'ggyůlési Köve‘tjének,

és több Nemes Vá‘rmegyék‘ ‚.

elökelö Táblabirájának , ~

M ì n t

hiv Alattvalónak e's ó hazafìnak ,

a’ tìszta magyarpyelv’ barátjának,

és az’ honi boldogság’ elövitelén

tiszta szl'vvel és lélekkel buzgólkodd

példás-munkásságu Férñúnak

mély tisztelettel ajánljà

‚Ро/юг! Thewrewk Józscf.
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Tudjátok с‘; hogy az crköltsök’ kortsosodäsa.tsekélységekcn

kezdödik? és ti e’ mozdulat шёл a’ golyóbishoz hn

sonlók Ищут!“ melly a’ hegyröl alá hempelyeg,

’s nagyobb nngyobb sebességgel görög? Tudjátok e,

hogy legnagyobb böltsesség a’ szép, ’s jónak haш

raitól soha nem távozni', h‘ogy sokszor nQgy-talento

mu férñak aprólékos játékokon, puha erköltsökön keZ

deшдцдeш‘гe mìndent a’ tsìnos mödosszíggal mente

Вeчe!“ ’s észrevehetetlenképpeu a’ tìsztzítulan kívaín

ságoknak örvényébe merůltek, ’.s nem sokára útála»

tos szerelmekbe kötelödztek, és végre a’ leggorom

МЫ) gyönyörûségekben bujalkudtak ’s elvesztek.

Horváth János

Sz. Gy. Plébánûs.

lésusnak "s a’ t. rajzolatja. Vesz

prémbel‘l, 1800. l. 48-49

Non dìvidntìs ‚мы‘, et. antiquos atque veteres ‘oдeт,

quos eorundem hominum anres agnoscere ac velut рoм

jungen: et copulare potuerunt, eos\tamen non Штe

mini, qui contemto ordine rerum, omìssa modestia et
pudore verborllm , ìpsis etiam quibus utuntur arlnis

incompositi, et studio feriendi plerumque шиной, non

рaвны", sed rixantur.

De Oratorìbus.

' Alig találni annak még щи nyomát is, hogy valamellyik

Пeйтe‘: Nyelvét olly vakmeröen és szemtelenůl bi

tlngòlták volna, mint a’ Magyar Nyelv az újabb Юбк

ben bitangoltatott majd az újítás, там a’ nyelvlm'

volés., majd az aeзынэзйз9 majd a’ külföldi rab

szolgai goudolkodás szine és üriìgye Мат.

Horvát lstván

Тaй. Gyńjt, l833-dikì Foly. V. Köt.

l I7. ‘lapjám

ь.



. ¿Gif Jj„§~â. .

N Y E LV
VAGY:‚

.4Z (ЛимаYÄÃ Illia".‘’

MINT ' : .

lî É Ii ö.

Vz‘g'ját‘él:i 1 Felvonásôan.

Killömbféle irományokból öszveszedte ¿a játékszfmfe

alkalmaztatta

MLEGYERIKÁROLY.'’



SZEMÉLYEK
 

Tölgyvárî, birtokos úr.

Julia, a’ leánya.

Réty Lajas, nemes ifjú.

N‚ш, Julia; sznbàleánya. .'

"okos L őrincz, ügyész e. költő.

L á s zl ő , a’ legénye.

Mi s k a ‚ Tölgyvári legénye.

A' Játék foly a" титан falusi jólzágaiban. ‘.

f

.
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‘Н‘ с f'I‘Yxz‘

szor is kimeñtemkápiink’ eleibe.; ‚ .' ‚

. „.‘H'ÍH i ‘

ELS() FELVONAS‘

(Tfigas szobâ old'al ajtókkalaj‘

. :ui птиц:

E'Lsö J'ELISJ'NÉS'?

Juliäf @finit’

.. .. . i ‚Г ч‘ ‘'Nenn láttad è.ötetxî‚ìn d ‚.__ я?“ маья'ё’ i.

их‘? ‘ 'adi' .‘.!. :;in...’¿:.:n.ì‘.. '‚

1 . ' i. .

ЁЩ'ìa.

 

UfI un.: X ‚ .

‘г ум!‘ ‘,á.'

‘ ‚мы.‘ 4 .îgJ

. .. .... „Ilijm ц'"ю;

.Né ni- :f „И“ мфъ ‘ ' ‚'

мeт, kisasszóny  рedig legna? ¿Smar

n

вы; Lajosf..

‚‚ .

'..1 '. .
z‘

¿‘

.Juliaw »1v" ‚

Két пищa má',. hog‘y‘ elmatadä “'-Hßhcwá lett?
ezt inég‘ solía nem fè'fte'; ' Í

‚ "ч

N ä 113.

Máskor ha az' aßl.äl'{on kine'íńeńï;‚ ùínd'jártfm'egä

mutatá m'agátj ’moist mintha „атташе! eплйпд;

 öszvekoczódtak táu egy kisség‘ 'ug’y é kis‘

asszony?  no no. szfokáä sz'erénñ Шaр-aй meg=

esik a’ szmrelmeszekmlíl‘.’
“Ъ.

i'



. a- „nw-np *qw'F.T. .. ‘n.-- ".~_.-u. .„u ..  

Julia.

De különös Í természete is van Lajosnak, sok

SZor igazán neheztelek rá, ha tréfából enyelgek

is vele egyszermásszor, azt ö azonnal valódilag

veszi fel,  ’s ott van ni, mármeg van köztünk

a’ harag. Эй‘ г" s '.

(A: . ‘ Ná n

Ollyan'harag az csak, hogy alig várja a’ két

fél, hogy egymásnak .megeпgычeп.

"'j'u'lfa.
De mire való aäzharagi? hogy szeret,..azt én

tudom, hogy tölem viszont szerettetik, arról ö is

meg van gyözödve. --. még is haragszik - én

nem haragszom soha. ~ï ‘

Náni.

Jaj, a’ kisasszonynak egész más természete van,

virgoncz, pajkos, csintalan  szeret kötödniked

vesével-tudja minap a’ tekintetes úr neve napján

a’ щйювтlйaпйёьaйдшщyeп csintalan volt - a9

vendégek közt voltak katonatisztek -- városi úr.

flak , kik úgy forgolódtak a’ kisasszony körül,

núnt'a”.máhek almezeivirág körül -- a’ kisasszony

' pedig ezért legkevésbé sem haragudott. -

I ul1 a.

"wOh hiszen az akkor volt .4- csak kell az em

bernek~tánbzblni a’ vendégekkel. -

' k". “" ' N á ni.

. "Noîifz‘no  a’ táncz hagyján .lett volna, de.

gondolja a’ kisasszony, hogy'nem ügyeltem min
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.__-__..

dem.e? -— de igen jólláttam - az az ifjú tisztécske

szinte égett a’ szerelem miatt.  .

Julia. ‘ ‘ "

Ő mulatott engem sok tárgyú beszédivel, "meny

mind olly fellengös erőltetett volt, hogy a" nevetést

valóban alig! tarthatám (öы) ízben.

. N1ini.

'. Igen a’ kisasszony k'aczagott, dé szegény Lajos

úrñ éppen nem, mert ugyan különös ábrázat-vo

másokat vettem észre orczáján; midön n’ sok lep1

kék nyájoskodtak a’ kisasszony körül.

J ul i a. ‚ . ‚

'“S ez ötet nyugtalanitá? 1

Náhz

.De annyira megsokaltá, hogy egész indulát- ‘

tal ugrott fel üld-helyéböl. Nánil.kiált'nékem:

egy pohár czukros vizet! mert a’ ЬöзégeЁШУábЬ

ki nemfí.llom;~ '  .gondolám‘‘ magamban: hogy

meleged van, azt jól tudom, de a’ czukros víz most

az egyszer.nem híìt` meg. . ' '

Juli a. (az ablakon kinézi.)

’ De nézd csak valóban ott megy  még erro

sem néz\ no várj durczás 4- ints neki, hogy jö

`1öп bé.

. N áni. (az ablakon ki.) .

Szt! szt! Lajos nírli egy szóra -- megáll 

gondolkodik - most jö már.

I
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1J u li .m

Ez.en mgkgesságért megérdemli még ifs a’ bün

tetést  megállj  azon gondolkodom, mi légyen

a’ büntetés, -« igy jó lesz, hidegen fogom magam’

i'rginßg yiselni. -r .

 

MÁSQDIK JELENÉS.

.Réti L.aj os. Voltak.

‘ L a] .Q 5. (kedveplenillì уйдут.)

Рaraпс$o1Ь v.élem a.’ kisgsszpny l?

J ul ia. (плащи hidegsegrgel.)

Ho1 sétál Béa 5i?? '

.N á n i.

N0 iezjól lgèzdödìk, midön l'gy úralják .egy
r‘

. ‘mást mggqkban hagyo.m, nem kßll ide közben

járó, т a‘ mint öszvezördültek, ugy meg is bë

JiélnekI ’ë .fogßdwn utńljára is ММ" vége @l

щ’). ‘ ‘ ' ‚

Julia. („ш ’s дaнo! magában.) 'f

La j o s. (ne'ma'n a'll.)

Í

J uil ì af

Tes.s.ék leülni Réti úr!

‘t

L aj o Se

Alássalr kösz'önö‘m kegyességét  el kell

' mennem. -
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J ul i a. (énekel magában ’s мы!)

L a j o s.

Tetszik valamit parancsolni?

Jul i a‘

n" Élíben semmit,  a’ szobaleányomnak volt

kedve kötödni az úrral, minthogy már régen nem

látta.

' Réti.

így tehát ajánlom magamat- -

J uli a. (magát meghajtva.)

Szolgálója. ~ ‘ '

L ajo s. (indul.)

‘ J uli a. _

Réti úr! * '

L aj о s.

. Méltóztassék -

. J ul i a. ..

Volt é a’ városban? Ё

L aj o's.

Igen is.

Julia.'‚

мы tud semmi újságot?

‘ a j o s.

Vagy igen - még pedig nagy újság -— ’s az

egész város tele van vele - hogyan? ’s a’ kisas

"szony nem tudná — holott egyedůl személyét

érdekli. ‚‚

J u lia. / '

Hogy hogy? nem hallottam semmit. -
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. Lajos. Ж ¿I

Van szerencsém a’ kisasszonyt, mint meny- ’

asszonyt üdvezleni.

J u li a.

Én menyasszony? ha ha! no már, ezg'njgazán

kaqzaghatok  hogy esik meg;.hogyigéti ú‘rtiwijü! .

én pedig hgkisebbet sem. .HH'“x

L aj o s.

Hogy hogy? hiszen az egész v.áros tele .U van

vele - azonban én olly szerencsés voltam, hogy

а’ boldog völegény saját vallómäsáiűl is nallám.

IuljB' ‚Ь. ..\

’S ki lesz :az a’ szerencsétlen völegény, ki

személyemet bírni akarja? ‘

L aj o в‘ .

Tekintetes Okos Lörincz "úr! hites ügyvéd ’s

egyszersmind magyar ‚író. . '

."L:

J ul ia,

‘Ni.ncs szerencsém még csak ösmémi is.

L aj o s.

Arra elég idő lesz még ' atyja ura fog. még

bizonyosan a’ dologról tudni, és úgy Vélem j sze

méläresen. is ösméri ötet. ~

. ‚ Jnlia. (csintalanul)

Fiatal én  szép é az. a’ becsületes lШ

ember? ’ '

L. a ‘o s.

inkább ñatal, mint éltes,.é§ nemis nit.



‘\.

"2 I'" Щ‘ ’ 1:“и ’Jfnißi’m. (Pajkólllhûïxr. .

.ouyan é, hogy én вeн'зажать? Réfi

úr mńr tudja izlésemeirë- .(fß'lïß) várj rá, most már

megkl'nozlak. ' I i‘ .J‘

‘an J'
‘ ~“"‘°Lajos.

‘ .
\ .

w . шт‘ ц“ l "

Minden Íaizonnyal a’ ki ’qssz‘ony meg {сан öt
s`zeretnì -' minfir'londám‘"n‘en'lf öreg és.. nenî и“,

ehez járul még hivatala,. S61; birtoka is è a’ mi

pedig koronáz, az, líoéy ovasott, szаes tu

dományu embe'r, -'~kivált aznl’ïjil‘nagiyar nyelvben.t

‘ J lднa; ' . .:

Már eщe]: mind 'ollyan pontûk, mallyek, :meg;

vallom, nékem elöre is tetszenek, .hantyám alèar

ja ~~ ’S én mind ezeket .benne {l5-*y‘ fogom fel

találni, mint Réti úr mondá  úgy vonakodl'li

nem fogok.  L n

. L aj o è. (Szlóbeli fńj'dalorńr‘nal.)

A’ kisasszony tehát férjhez fog menni?

J u l i а. .

Ez éltünk czélja.. -Hát mitévölegyek? atyám

tollyes akaratja , hogy férjhez adjon‘ - a’ városi

lakásnak pedig nem vagyok ellensége, ott az em

bemek kellemmel telnek el napjai, a’ külömbfé

.le tlírsaság változó gyönyörüségeket o1:o2:

‘ L aj o s. (elkeseredve.)

Jól van, tehát felèjtsen el engem a’ Еsasz

зъoпy! felejtsen çl örökre! ah! de mit такты‘, hi.
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szen künnyñ nztielhlejtenì, kil sып: sem szeretet.t

г:ЁЧЩМЫФЗЙЦ ‚(4 д’тптгш‘йд

132;: ’ ‘ ‚ï:xìrI 'ç ' Ju lia.I ‘

Réti úr!

L aj Q s. (meg мы.)

Tetszik még vélem parancsolnì?

Ш' Р’;‘ ;‘. ‘ш 'im ^' ‘ ',' 5:/ ‚r‘ . '

‚д‘ i Ã 1ц11‚a. (lagyan.)
‚ . ‚LajosI л

ц

‘'. . Lajos.

‘ ‚ 12891; 132911 Ílgngot ne, mert ez a’ hang dúlta

‘Ы lelkem nyligalmát ez, - e1. tette éltem nap

jait szerencsétlenné  kérem tehát, tessen velem

az elébbi hangon parancsolni, ha' мég ugyan

csak van, a’ mit vélem közleni kiván  „az eléb

bi hang méreg! da tán gyógyít“  midön ez

öldököl. ‘ '

‚т

‚ J u l ia.

‚ Ezt töled barátom soha sem vártam volna.

L a j o s. `

Hogyan ‘.¿ .

J u l i a.

‘и Lajos,hát csak onnyire esmérsz engemet? Ыt

ennyi idö olta atyám шаta, söt talán akaratja nél

kl'il írántad olly hl'ven bizonyl'tott barátságom, söt

szerelmem; а tiszta szerelmem csak ennyi bi

zodalmgt érdemel? hog‘y ezt egy mìndennapi tár

salkodási tréfápak kész vgg'y feláldozni ? oh Lajos !

most kezdem hipni, hggy nékünk egymást meg'

ösmérni .nem g1’ legtqnácsosabb volt, mert ezen

.féltókeny .indglgt mi jóval bìztathat a’ jövendííre?



‘1i
 

L ajo s, ‚

А’ jövendöre? —- ésJulia! te a’ jövendä‘röl ál

modozol? a’ jövendf'íröl? — kérlek lnindenre, a’

mi kedves elötted , vall meg, csúfot üzöl‘ é gyen

ge szívemböl, - játékot, mulatságot lelsz é ben

ne, hogy engemet gyötörj? vagy valóban szíve

det! m'ostßgni szavaid és nem] tetteid szerint ШН

jem? - '

.Í u l i a.

Lajp`s~! te valóban hajlandó vagy engem e16s
mérni ,i ш most fájdalonunal tapasztalom, csak

egy kis makacsság kivántatnék, a’ mi különben ne

nn‘ink ösi tlllajdona, és ezen szgíp frigyet kész

volnál ketté tépni. Lajos! „llа meg, penn vérzik

é szl'ved ezen gondolattól ? 

L 8j 0 S»

Julia! ha szívem megrepedne is, de gondolko

zásom módja, olly mély гyökт; vert lelkemben,

hogy abból nem könnyen forgathatz ki, mer1: uz

szerelmen épül, maggd viselete, csak akker nem

szomorl'thatna, ha nem olly hevesen, nem olly

igazán §zeretnélelg, „фу: a’ mint valóhan kedvel

lek; engem öldököl csak az a’ gondolat is , hogy

szavadatmegszegvén, szerencsétlenné tg-Sszesz. ‘

Julia.'

Mint engem a? te bizodalmatlan‘s„ágód, е de

légyen vége a’ szemrèhányásokuak.

~ Laj os.

Julia! békeség! (kezeit csókoljq.)
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C ..

'. ‚. . Julia.' '

'I l" Bekeség! (kívül zdrrenés.) Az Istenért va

laki jön - ha atyám így találna --- mit mon

Нaша‘? '

L aj o s.

' “Mit egyebet, hanem hogy téged szeretlek és

imádlak ›- (megöleli).

J uli a.

Bocsáss csintalan - valósággal az atyám!

__.

HARMADIK JELENÉS.

.T ölgyvári.  Voltek;

'l' ö l gyv ári, (béiön egy levéllel.)

Hm l hm! az ördög tudja, mit akar ez az em

‚ ber tulajdonképen  (felnéz) ah jó", hogyûitt ta-'

lállak Julcsám! «

. J u l ia;

Kedves atyám! tán valami fontos újságot ka.

pott, '-- közölje velünk is.  Réti úr hozott egy

különös hírt, de azt csak tréfának vesszük Ős пe

vetjük tell'yes jó .kedvü‘nkbc'íl.

‘ T öl g y v á r i.

Édes leányom! én ugyan el is felejtém mon

dani, harmad napja jött egy levél a’ kezembe, de

megvallom nem tudok belöle kiokosodni, kétszer

olvastam, most újra'még pedig ügyelemmel, de

csak annyit tudok mint az imént - azért' jövék
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hozzád.; "'S‘ éppen jó, hogy. ittvagy Lajosye'ege'gses

tek ebböl kigázolni, én ‘ugyan született magyar

vagyok, es merem mondani,~ émtem~homń~"nyßln

vют’, de ezt nem ôsmérem‚ ‚’ mit akar., vagy mit

jelent. . . ‘ ` . д.‘

A Julia. ' ‚ ‘ 'Мaдaм‘1 van Яхтa? ‚

Tölgyvâri.

Ànnak kéne néki l‘enni', 'a' mennyire мég is

kìvehettem. ‘ ’ '

L ajo s. шт.)

Gyam'tom már én  Ok'os Lörincz leìele lesz,

mellyben Juliát kéri hitestársul - és ez most nz

{"‚Iç ‘i ‘‚

elöszó lésze‘n. . '

. Tôlgyvári

"A

Figyelmezzetek tehát - de ugyen ñgyelmez

zetek, (oluas) „Tekintetes ezfalbirójúr! `magel-.

mélve „ат feszülöngésìt, meuyet dies nöjege

déje beljemben okoznì méltányos volt  haszt

lan szepelkedem e’ bújtgató ingert meghárczlani,

mert a’ fájdalm, Вeзы", melly „(нa morengve.

hucsorja', .raeljta'm sz'örny csapodalom. - Bátor

észagyàm megállong, szorong, töpröng, töröng.,

butong, de tusìm csillapi valóm nem keringik se

hogy. Illylázzal dühön‘gveirtollam kapva, irrongy

ból szabcsált darabcsra föosöngöm gerjedelmim, ’s

im megnyílok, nyiltan kérem meg önét, a’ .dica:

ang'yalnét, a’fönségben viruló szůznét ez iratban,

mig valóm személye készlétben honn falailmn üd- .

“ vét megtenni öröm üdlések teljében merény lehet.
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_

Megafáztátott kész szolgája О k o s L.ö r i. n c z hi

tes.ŕüg'yvéüŕ‘ (leányának iutegetva'n) Nos leányom,

mit szólsz.mind e'zekre?..i:' . ‚` ' ' ‚‚

w w' "~‘ ытаь. ‘ ' `

‚Illy magos tudomány}: levélre egy egyůgyů

lyánka felelni elégtelen; nem szégyenlem .meg

. , .. _ ‘:m ,. In' 'rw‚i„
vullam tuuatlansagom'; de valoba nem жe“

.' zim :..;'~ .-. TJ“ gïviári. . .

Azzal én ìè úgy vagyok - én ezen embert

életemben egyszer lát'tnm a’ minap a’ városban 

beszéltem: is véle neh'ány szót  de réssdzerintszor

gqs fpglglátpsságim ’is más egyéb fogták ‚é el ñgyel

mem’, de a’ mit vélem szólott, az mí'ml olly C2i-‘..

.kornyás.volt, hogy most se .tudom mit beszélt. 

Különben - úgy, Lajós, hiszem magad jártosàbb

.vag'y a’îvár'osban, többet is társalkodo‘l az illy

urakkal, te talán jobban érted;

Lajos. A.‘

Ő a’ mostani új nyelvészeket követi, ’s xmint- .

hogy eféle új munkák olvasásával magam is küz-

döm egynermásszor?  ha mind nem is '- de

némëlly szók által még is értem már mit akar mon

dani. Kérem azon levelet (elveszi, дышит, fe

ja't csóválva mosolyog). Ő itt” a’ kisasszonyt kéri: W

meg. a’ tekintetes úrtól e’ levelében , addig is míg

személyes tiszteletét fogná megtenni}

' " Tölgyvári.

. X És te, leányon}, nem ösme'red?
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1. J и' l'. i a; ‘

. Lehet, hogy.ösmerem, _im vi'í'rosb'an'ae bál

ban mi leányoln‘támzzolunk. dsmérößgël штата:

retlennel - idegennel, ki Ígyc'ízmé azt mind ös

mélgni.. '. ‚щцщю 5 .gj': ‚Ё‘ 'ÁÜUÜÁ bluff'

':.ì„`¢¿fßmaagyvárnxwńfß-fdxu
I Мёд' édes Julcsámjtt 61,.; fár'sáng —- tavaly is, .. ‘

harmad év is, mind csak' ngat. rebegéiimégf csak

egy farsangotédeuggám, csakIegyetlen‚egyetímät

tudjak még'jtthnn, „ez mind így ment ‚m0àtmáœ

tqváhb nem engedek, megmondommilággsansnh'iu

kor a’ leánynak eljön az; ideje , rögtön férjhez

Vele, az annak. a? “Е‘3‘11°—‚. n 1.4‘ï311;ï‘ ‘г дц‘ё'.

J u Н a. . ’

Igen jól van 'kedves atyámglűpgalxhglghéli kéré.

semet reménylem meg fogja engedni, hogyha ö né

kem nem tetszik ‚ hajlandóság~ nélkül. pem .fqg e~
röltetni. ‚ ‘ ы h ‘NI d' 0 ‘ “I'm;

Tôïgyîári

Eröltetni? hm .~‚ .no azeröltetésznem jó por

téka -- az ~nékem nem szokásom .semmi'ben sem -

de csak nem gondolnám, hogy ne tessék, mert” a’

szeretet mellett egy kis józan'. ésszel is kell a’ há?. .

zassági dolgot „vizsgálni  már pedig neki kész

hivatala, birtoka hgyan, ’s a? mellett mint hallom

tudós ember , még nagyra mehet - a’ mostani vi

lágban pedig az illyes valami nem megvetö dolog. .—.

Jul ia. ' „A

Edes atyám e'n elöre érzem, hogy ö nékem

nem fog tetszeni  ’g így .én. _. .d I. ,. "g
.



.‘I6

' '‘ r": :I'I

Tölfgyvári. "

_mi ¿S‘jgyosgçtápjsmét kéröinëllq'ìi‚marad'sz; тт

“#1111111IBJÀQÍI‘ökßîIexövèlideîüollczûfniì . ш:

' \ì.u :un 'snxò l .Ju1ia_.ï;nrg9bz ~‘. „a.mäë‘lz

Majd küldök én egyet, (Lajosuak int) 15de;

atyám  a’ lesz ifm az.igavâß‘a’ kit én küldök.

cui fhд. .v'j '‚ дпнт‘ё1gyтá”rчъ'йд Y. Ё”! ’.‘Anm Te 'csilŕtalanlpbr'ùáka îte@Q-bfnîítt'ŕfìég c.sak ofl'y'ìa‘ñ

háfánakwnsìed'. azen ыrдуыё‘щïшoмoт n‘eked

»n .uéfa- мы «Sak идти, ‚шт‘мы ¿i 'inert

ewamngbm {мы ‚aн dugjúk ‘ш a’ кaрма’?

. ‚а‘: ‚ ‚ f »L.«Ju'riga " ' ” ";„

Most az egyszer enn‘el't "её ЖoМЬЁЬПЪЁЪ.

oh Julia! .n‘ëz‘úwmin; .rç‘szketëk ¿may ‘

ч

д . ‘ .T „д. Jl‘l..l’i„a... ‘Д?

‘" ’ïL‘qi.o bì'z‘zäl'ßennelń'.- ‘ ‚..

\ _._-ï". т . ‘ . w

г ‘ NEGYEDIK JEQENÉSÍMÈÍ .

i . Volt ~ Mis"ka. . "wï.

‘."~,i ' "mmh Mislga. j'.. ï ‘ ma;

 

 T'ekintetes uranaiLf egy Мзёeп Ыизвár inas van itt.

„ы; ‘ ‚ ""`Тö18yт‘&1-1?‘ f ‘ ""'

‘ НЁЪЦШ: akar’?” ‚к‘ ‘Т'

I’.

‘тип plv: ‚т‘ @ìd Tu". `

»..wm. „мы“. "Ь. 'WJ =‚

Azt én nem Шарм.‘ ‘ и l . а /

.. 71:”; .nig IIì‚fiI ß .'.Í'î
ЦЕН.‘ 'Y ё: ' . 'Í (rl. . .L ‚ l D

На“ mért nem kë'rdezed тeг?“ ‘ а" н"'
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_,_.

. ‚ M i s k a. ‚

Hiszen kérdeztem. '

‚ T ö l g y v á ri.

Nos nem felelt? `

‘ M i s k a.

Felelt biz a’, de én ha agyon ütnek, sem mon

dom meg mit felelt. '

T ö l g y v á r i.

Talán nem tud magyarul?

M i s k a. .

Nem tudom én, d'e soha se hallottam ‘én íllyen

nyelvet, úgy töri az azt, úgy pattog egymás után.

kifelé a’ szájából, mint a’ pattogatott tengeri a’

tüzes rostából. ’

Küld bé hát, hogy beszéljek én véle.

Mis ka. (elmegy) v'  ‘

'‚''‘‘' . ’..1M

___.
‘

ÖTÖDIK JELENÉS.

V 0 lt. L á s z l ó. (huszár köntösben ,' уйду?)

Т ö l gy v á Ы. .

Kit keres .kend barátom ?

László. (rátartólag sebesen beszél.) . .

Pír leplét hogy napnak rózsa virány czìmét

Tölgyvári. '‚ .I.'..1 ..

.‘ I ‚и‘ I I.

pislom meg, sejtgeté hangzá uram a"versprity:‚

szalincsd magad menj, cgomboly lohongva Tölgy

várra, mond roznikkal tölt szl'im harpolni lehet-‘l

len bár ir nedvel csurtel porczgöbrejét дичи! nél

2 ' .

s

. f'
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ki'il’ űröngetvén meg küldé is, lihengve lábbulék

parancsra, megadni a’ hirmányt, hogy tudta ürügy

alatt láz dühöngve megjelenel itt.

T ö l g y v á ri.

Mi az ördögöt locsog ez itt öszve? . ..

' M is k a. .

Oda kint is illyeket beszélt nékem, "de

csak bámultunk egymásra, mint a’ borju az új
kapura. i

T ö l gyг á ri.

Barátom, beszelj világosabban, ki vagy? mi

járatban? és ki küldött? .

L á s; 1 ó. ‚ . .

Farasztalt lihengve mellyényit cziczommal fel

rakva valódját hagyam bár., hogy ñtosodva pisla

ha tudja magát, eszmélte sebbel lábbongjon ide д

hogy gyógytérvetét ödöngje e’ teremben, midön

föcsönge, hogy iparja sükertlen ha, undok béní

tó, sutitó hájbél zavan'tó düh dulná bögyét.

’ T ö l gy v á r i. .

E’ valóságosbolond. L

' Min d (nevetnek.)

Mi s k a.

\
J'

Kötöznivaló bolond, tekintetes uram? de kint X

még czifrábban perget a’ nyelve, háromszor négy

azer kérdém mit akar, még jobban perczegett, '

bosszúmban már szinte x egy jó oldalast nyujték.né

ld, de csak megtartám magam még is, gondolám,

hogy idegen uraság cselédje, hát nem illik ~ így

jelentém be a’ tekintetes úrnak. f g
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'__-"- n

T ¿il g y v á r i. '

Most szólj lпапaши, vagy a'fmillyen nyel

ven tudsz, és mond mi járatban vagy? vagy eszed

re hozlak. ., ‚ X

9 M 'i s k a.

Tekintetes uram! majd eszére hozom én ötet,

csak reám bízza, fogadom mindjárt megértjük egy

mást (ökölltl jdr körülte).

L á s z l ó.

Á’ tekintetes urak tehát nem tudnak ma

`\~ ‚l

gyarul?

Tölgyvári.

Magyarul igen, lám magad hallod, úgy be- ‚

szélünk. ‚

' Lá s z l ő.

Igen magyarul, dé micsoda magyarsággal, x

hisz. így csak a’ köznép beszél, de mi hìdósokfent!

magosan! válogatott szőkkal, mint a’ hogy én azÍ

imént béköszöntöttem. 01m“ ' ‘

T ö l gy v á ri.

Hát mit tesz az, a’ mit mondottal?

L á s z l ó.

Hogy .mit tesz? biz én azt magam 'semtu.

бoт, de csak tudom, hogy szép, és a’ tudósok

nyelve: már pedig az uram igen nagyon tudós ‚

|
így hát csak nem illik, hogy a’ szolgája ökör

legyen.

T ö l g y v á r i. .

De hát kitől tanűltad ezt a’ nyelvet ¥

. zo



Q0
 

‚ L á s ml 61"'
l' .Az uramtól, meg .más több uraktól is; [kik

gyakran tanácsot ésseksiót tartanak a’ nyelv fe

lett ott nálunk, ott hallottam mindég c’fféléketf,

így jegyezgettem fel. magamnak mind ezeket, ’s

most hogy'az .uramtól küldve ide lovaglék; böcsü

letére akartam válni az uramnak,;1így;csináltam

öszve ezt a’ kis mondolatot, de látom itt nem lak

nak tudós emberek. ‚

'1:ö1gyvár’1ц’

így hát te azt könyvnélkül tanultad meg?

L á s z l ó.

Perse; hogy igen, - eleinte olllyan nehéz

'volt , hogy a’ nyelvem majd kitört bele, de most

már .akár egy napig elbeszélek úgy, pedig ‘neh‘éz

ám, ollyan nehéz, .akarmibe merek fogadni, hogy

a’ tekintetes ur el nem mondja utánam.

. Tölgyvári. '. „

Bolondos Jankó te! ‘ '

. L á s z l ó.

Engedelmet kérek, László a’ пeу;т‚.;.;1e az

uram új magyarsága szerént csak Lónak hív,

mert ;László1gen hosszú ;. eleinte sehognse; fért

a’ fejembe ., hogy, hogy lennék én Ló? an;.

nyira hozzá szoktam, hogy soksior a’ Riŕlqzónl‘i.à

ha bnllom.lá,.'egybe ugrok,z mert mind„aät oldom;

engem hívnak. ' '

T ö l g y ‚v á r i.

És kícsd'da az urad}? ‚ ‘ '„t; ¿Jg

\
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’ L à s z ló.

.L Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő:nagy

hirü’s szélesztudományú Okos Lörincz, hitqsügy- . .

véd , és ugysegéljen nyelvprity. ‘ h# ~

` :

.T ö l g y v á ri.

Es mi járatba jöttél?

' L á.s zl ó. .

Mi kérök vagyunk tekintetes uram! ö kisash

szonyságát akarjuk haza vinni, az uram nyomba

követ, söt már talán itt is van., de már еzt is

.тáskép tudnám Én kitenni új magyarsággal, de lni

haszna, ha nem tudás a’ tekintetes ur.

’ . Julia. (az ablakon kinéz.) . v

Valósággal egy. kocsi most állott bé az udvarban

T ö lg y v á r i.

Úgy hát menjünk eleibe , ’s fogadjuk el. a’

vendéget (elmegy/Q ' ’

L á s z l ó. è

Mi s k a. ‘ E.(lLtLi/UL.)

\

Lajos. .l

ó az, óh! hogy álljam ki szí'vem küszggsét/

- Julia! én eltávozom , mert e’ jelenéggtk'f nem“

ällom. . ‘
I‚

J ll l ia. ‚

Lajos! ha engem szeretszx itt maradtan, még

ma ketté vágom a’ dolgot, ’s hogy hitvesed 16-.

пek , itt a’ kezem. '

‘

l.

'.n

. . L aj o s.

Edes Juliám Y hogy biztathatsz ‘Шy reménnyel,
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melly nem áll cà'részen hatalmadban,  шyба gaz

dag, te egyetleu gyermeke , én рedig szegény

vagyok, minden vagyon nélkůl, reám `¿SS eleilu

nek csak рин1a nev.ök maradt.

Julia.

Gàzdag vagy te szívemben Lajos, gazdagabb,

mint bár melly birtokos, e’ légyen néked elég 

de már jönnek. ‘

 

НАТОШК JELENÉS.

Okos Lörincz, Tölgyvári, László,

Miska, Voltak. f

’ . .Tölgyvári.

Örülö.k, örülök, ‚11o35' szèi‘encsém van cse

kély birtokomban  itt .leányom ‘

Okos.

3 (Feszes magaviseletll, Julìa'ba szerelmcs, тe“

mindeukc'p kellemezteti maga't, mélyтащит: kezet

‘ csókol). ваша! szép'ebb angyalné e’ ШИН laknál,

szům vonszalma szalinta ide, e‘ bájf kösöntyůt

megimádni hogy merény legyek.

`

J u l i a.

‚. Szerencsémnek tartom becses ösmeretségét‘

O k o s,

‘ v ‘ ~ 9 u и ь ‘

Az orgovany terJe, a Inge surJe, nagy hosszan

nynlánkolt bár ide, de‘ unalm édeni útam nem $611:
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geté, щeй üdv 'telve 1zzóda “пуст, hogy e’ keel

ШК szů báljónét üstöllést megtisztlem';.

' ‘ Julia; ‘ "  ’; ‘

Kérem tsekély az érdem illy nagy tiszteletre.‚.

T ö l gy w" á r i. ‘

Tessék tehát lete‘lépedni, Miskal hordjatok

mindent a’ kocsìról a’ vendégszpbába ’s még egy

нer Isten hozta uraságodat {Мaйн Ъкöшé! 1Е1зö

szerencsém a’ városbaи volt, mest pedìg .liilfréremP

hogy házamban szives magyar дyш ЫzodaЬпппaЪ

légyen erántunk, mìdön bizonyossá teszem, .hogy.

` ,A'J'si szokásinktól kezdve a’ "endég elöttünk mindig

kedves.

О k o s.

Megtökéllem a’ nyìlt mondolatot, hasztlan iS

iparná a’ külbeli ezt tölünk elhudcsorni,` holott

лagy tudalmával van az ega'sz külnek illy dolgban

a’ magyar szl'ìje’ ajánlata - de lám: mit sejtge

tek  Réti úr itt?  telepjét tán itt szok él!

delni? ' ‘

L a j o s.

lgen , e’ helységben van lakásom.

О Ы) s. ‘

Szůmböl üdvellem.

T ö lg y v ár i.

Most рedìьу asztalhoz uraim! ebéd ideje van,

azután vl'gságnak, múlatságnak, örömnek Мeтel

jük óráink, ha úgy tetszik tehát. '
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Ú

' 5 ' Okos‘ ‘ H

'l‘eintel. .parancsát. üstöllöm. (Ju‘liának ‘ nyújtja

karjlit) legszépebb‘ szíì‘zné l megimád0m kaдр“.

(Лёййиa! karan fogva 'élrgelinékà

f .

э

‘

.. '.:'. 1: i

‘ нвтвшк JELENÉS.. .

‘ ‘ ' . László.. (maga.)

"" ‘ vButa‘hép lakilíit‘t, nem hiába falusìak, már.

nëkíïrik'tudósoknak „мaмy nehéz illy emberek-~

là‘ël ffiréalkódńi; —‘ hanem az uram nagyon hele'

á'zëretxetîf'‘'ebb'е a‘ '1‹1зa$з%oпyba', csudálkozom, hi

s‘âêń‘ aй lhońdják, hogy a’ nagyon tudós embérek

nem szoktak szerelmesek lenni, ’s ihol az umm‚

még is ni - пo ha igy "an, majd magam is kö

vetenf - á’ szobaleányt ínegpislantám afl. imént’.

иgyт‘ helyre gyerek, majd is a’ szeme közzé te-I

kintek'égy'kìsség. '

' 'ŕ\‚  . ‘_ \.

NYOLCZADIK JELENÈS.

László', Mìska.

. M i s k a.

No pajtás! minthogy már tudunk egymással

beszélnì, tehát mondd Iheg, hogy tulajdonképpen

kicsoda‘ez a’ te urad ? . .

‘. L á s z l ó;

Magyar nyelvprity. ` ‚ . ‚ .

. . мамы. ' ‘ .

Magyar nyelvprity г - furcsap de .hät mit

\

tcsz az Ё
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"' .Ъёяz1óь "‘j ’ "

A’' másk‘zént deákúl Autor, vaду Po‘è'ta,‘ ma-’

gyarul a’ köznép l’rónak , vagy költönek Музa.

Mìska. .‘ “Н .rf '2

Иgy? Ьщ! hm! -.-„te látom nagyon sokat ta

мы .márgz Urad mellett, .‘régen. szolgálod É?

' VL“ _ ' мам. j""" . .

Nani — éррeп azt 'sajnälom 7- hogir liem réi

gen szolgálom; mert иgy ki tudja mire i’ìttem‘ vol

na'már, 'és.mi lehetnék ezolta -‘- most pedig `"

Miska. (bald vn'g.) .

Csak egy hitvány inas vagy velem együtt.

L 'á szló.

Te por féreg! hogy m‘ersz velem illyen`han~

gon beszélni, tudod éyhogy ‘aa qualiñcióban, és

minden tudákokban ollyr rettenetcs felůl vagy'ok.

rajtad, hogyha csak félválról .tek‘intek le illy nyo

mórultra, tehát egy iszonyu sötétmelységben vagy,

midön én fent függve libegve látam magam.

‘ M i s k a. .

Klinnyen meglehef, liogy bolondságod meща“:

még azt is‘ elérheted, hogy fent függj.

‘ . L á s z l ó.

Ha elkezdek tudósan beszélnì, úgy szélyt

hullsz elöttem, mint egy rosz taliga.

М 15 k a.

No no  tán isméi; „за jön a’ rosz'órád? 

L á s z l ó. (тиф)

Hasszorkorosom igyen sípongom, futékony

szcllemi нoй‘: jeleń nem érízve senki mon‘dák vissz#



26

hang üdönge a’ terembe láb ,a óra üd lmílong, no

haßzi'gorúk ötlüngtek fcj'e üdvteien‘ëj árflyiba.

.1i ‚з1::‘‚ \Miska_ ‘

Uram irgalmazz nc'ki!

щ ‘Ш ЬёзzТЁ. ‘рчгдбвйбдиед .  i

Neozményed egyfc‚zikjét aкz") zab fözi le. ha

'

‚ г‘ ""‘2 '

‚seрrщдчéдтщёg 1зъщш3reмз1ö1 a’ dücsös itt ш

I_le'‘gy‘l'efxal_gï‘ft't. far leggycntsetek tart. tíloS bár mi
még tsombqt görtsöll:'tiprants hìven'k'éred?

‘ ” Miska. ' ‘

‚Ez megdühödött.

‘ László.

.Szólj, haa’ portzikádban csak egy csepl» tu

domány van, mit mondtam most néked?

Miska.

Tudná biz a’ hóhér, hiszenjmagad se tudod.

László.

Lásd ‘együ'gyü nyomorulf ember! aй mundot

шт, hog, a’ szobaleányotok nékem мыть, meri;

szép lyány! azért mondd meg nékì, hogy készül

jön velem egy kis discursusra, mert alkalmasint

kettös lesz a’ lagzi;

Miska. ‘

Dejszen koтa! azzal kezdj’ beszélni, ki fog

а’ rajtad ha még oll)V‘ bolondul tudó's lennél is.
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__._

KILENCZEDIK JELENÉS.

.A’ vbltak,Miska! a’ прйatókeчtet nyisd mega az “ra

mig cbéd után ott’ fog mlxlntl'ú.‘ .. ‘

'Miles нa: .T,д

.Мe3ye1‹ (CL) .‚ . ‘. и: ` .

TIZEDIK JEL‘ENÉS.

László.Náni. . ‘ .i

. N á n i. (Lászlót visgálva.)

НМ e’ mife’lfe lehet? bizonyosan a’ vendég

inns. ' I ‚ . r .

’Lás zl d (тaет: cziczoma'lva.)

Most kell már öszyeszedni magam,‘ hogy hány

lat vaн a’ féjeml‘ven, és me'nnyi’ ügyesség testem

ben. (Na'nihoz sohajtozva) Oh! ah!

Llítod é důts

На“ m'eg ne hůcs!

Érted csak borungok,

Lábodhoz potyongok,

. (‘Нa iid мыслд,

(szive'rt mum!) НЕ fájdalm fúrong,

Еdeм ducsök:

Ц: e’ szép ptrilcsök. (Na'm‘ra mutui.)

N á ni. (kaazagva.)

Haha, no még csak illy bolond hijával va

gyunk, hogy farsangunk ‘базы’ legyen, hát mit

akar kend tulajdonképen?
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.afumlïiL „Ingang‚W5; im

‘ ‘ Lásd 49’ kët. p'lslat ‚ . '
if) ‘‘

‘R‘âjtad mint vi‘’slii’t., '  f

‘ „nm .w . gain èyÈińyörliikni-éâu'd L ' ' ‘l: ‘шЁыН'

‘ Szép Ínálffvaknœol,"„r g' ¿. j 5J.‚ .ru , ‘

Diìh lángotF gxújta

Azmdög‘fůjia" ‘ . ‚

Szñmbeu e’ vzilút,. '\" з.) " . '‘'r‘

Szänd meg e’ .uagy Löt!

î '. Náni„ ‚ц

Вarфют‘! .tán‘kendnek à’ fejében hibáz? mit.

tudom én mit ha‘dar itt öszvè viskza?

..

„$:.’

.

’ ' ‘ I г n. ' .  ‘ -
"Mit a’ fejemben? sot aì‚ambaj, ..hogyJg‘en 1s

tele van, annyira, h.o'gy ki akar (Мaì, Ь? ciak

maga kis vei'es begyein пот ’ak'a(iäly`“óztatja meg. '

u

‘ ‘. ’ Hogy tehetném éń àzt? " e"

' Lászld

Не“ nem értette az én‘.‘íI‘è.‘ls'éges versekbe ra-'

КoФt kijelcntésemet?I ' j»

l T:i n i. '

Abból иgyт! egy szót sem, ámblír nevettem

még is папok.’ ‚ ‚ ’

f ‘‘L á s zl o'.

Bizony рeйg a‚z.esze|n is majd kiñczamodott

belé, mig ös'zve túdtam rakni. _ Sajnálom rédes

kincsem! 'hogy maga is oilyan çgyüg'sfi'l tudatlanx ,

mint a’ többi iti: .à" hä.znâl' i- .liu fehát az annyit

жe“, .hogy én magábaîhalá'lûsa'n bele'‚bol0ndulta'm
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-1 az uram pedig a’ kisasszonylm; 6 csnk maga

jött idej, ’s már is ketten mennek ham u’. lńntóban

. légyen angyalkáт a’ felesé,f_.r,em,. 7:i mi is ketten

{ogинk a’ bnkon állni. . ‚ . ‘ f

N á ni. ‘

"Gyönyörů aj‘ánláá, ki пe kapna rajtn? ‚

‘ ’.Lá s 7.1’6. ‘

Még keveset mondottam édes szl'vem nada'lyà!

csak egy két hónapigF legyen az én társaságomban,

olly мы; lesz, hogy vnlamennyi collegiumot n’

zsebébe dugja  ugy van, azt elhiheti, mit gon

dol? nézien meg;. engem angyalkám! mit kép'.ze‘l`

rólnnl na'lam mär' a" {бы hátán nagyobb szamár

nein lchetc‘tt,. ’s még is az u'ram .iin’ellett'mi' lett.

belöleìn г' a’ kik az elö‘tt; ösínërtek,~ egc'sz lïisifólßi

lcttcl bámulnak el rajtam, ha látnak, de én‘ cSak

orliñntorgatva nézek le i‘ájok. No tehát csapjon

fel, ń'iìhelyt haza érünk, mindjáŕt t'anìtnì ke'zdem

egés?. má's‘ beszéd mödjára, "s иgу jön. .osztŕán a."

többif‘ " ' ‘  \

' ‘ Näni. ‘ . î ' :

Tartsa kend magának bolondes tud.ále'kossá

за“: nékem arra nincs szükségem, no bizony vol

ná’is kìhez mennì‚  nyomorult inas! тёёг ö is'tn

.dományróL нaш/6o18o1061á1тш1oz11с; jòbb bizony

tanuljon kend lrecsñletes asztalt! terl'tni, és az ui'n..

заìgeт, mint‘illik, kiszolgálni -- ’s tudja.n‘leg’fîh'ògfŕ(

nékem sokkal több dolgom van, hogy senfi‘lly Jestá;`

ba emberrel vesztegessom az idöt (el). ‘

r
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.‘ " Lá‘szló.

Mit? én os‘toba? ‘no várj ‘ fidonl. az u-’

ram mikor haragszik valnmiért, mindég мt тoп‘!

ja ñdon! megállj! te leszel az én ñdonnom‘ -— még

is csak szép a’ kujon  ñdon !‹- ah! szép íidon!

. nem‘- csúnyaiidQn! ~ utána‘megyekz mind

hijában, cs.ak egyszer is те}; kell csókolnom ш ‘

a’ hegyes orrát: megállj ñdonl (el.)

МГ‘: ~
 

‘'l‘.lzENEGYEDIK JELENÉS. j' ~

“. OkoS, Julia.

Oko‘s. (Кaти/03120. jön Лик/51:01.)

Szl'îni Salapolva mereng e’ boldog napságban ,

hogy becs lényét most má'r csak magára iil'lvcl

hetem. . ‘Ln . ‘
J u lia.. n I

Mi szép hl’rek folynak a’ városban? uraságtok

szere‘ncsések, kik a’ világ nagy z.ajában .bájjal

élik el ói'áik, mi itt a’ csendes magányban Наши,

vagy csak utazó vendégtöl hallunk hi’rt. ‘

О k o s.

А’ toborzok nagy vigadálommal folyam, az

ugrányok, öröm üdlések teljébe felv'a'ltva lejtget

nek; de egy hunyával hangza nálunk a’ nagy

hiadalam: hogy báj szeniélyét olly hirtlen elvoná,

ha nem csal emlékem, már két táncz mulatványt

luegsutíta‘

I ul i а.

Ke'nytelen vale'k egy Мeд‘; magam elvonni a’

. ik

l



31
 

városi mulatságtól, részszere'nt házi xlolgaim és

atyám névnapi inneplése Мaй.

Okos.

Ott a’ diosteremben mc‘nnyei ugrányok .közt

pìslám meg legelébb báj lepte lényét  ah! szép

szůzné! engedély merénységemnek! de hasztlan

szepelkedem tusimmal, mert izzódva ömöl szl'ímböl

szenvedélyem,  lehetlen! - kitör -megimádt

angyalné! a’ szerelm borl’tá el egész valóm meg

nyl'lok im e$deklve kérem рaзy szí'ljét , nemes ke~ .

zét, ah! parancsa, akarja, édeni léggel tölti,

meg körünk  leverve sipongom _ l.egze meg

sorsom!

Juli a.

Kedves Оko; úr! én valóban válogatott kité

telcìre, szavaira választ adni nem tmtlok,~ mert

nem értem azokat  ha egyébaránt mint gyaní

.tom, engem óыjt hitvesül, úgy öszintén meg kell

vallanom  hogy magyar l'eány vagybk, я’ tetfe- ‘

tést nem ösmérem -. nagyra böcsl'ílüm bár érán

tam. felvett iigyelmét! ~ midön egyszersmind meg

kell vallanom, hogy szívem többé nem szabad. t

:‘ О k o s. 'l

Ah! melly hallmány csapongá meg fülem! 

‘ ‘ szůje nem már zabad? - mért orvta'el e’szůt г

mért jai-gaita öszve csöndes napságim‘?  ah! vad

angyalné! ne, ah! ne sznttyolja annyira él.tem

kora pirját! ` ‘ "a .

J u lia. ~ ‚

А’ szìv nem hágy мagам! játszani, érzelgés
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«__-_

indu'iat’ kény szerént támad benne,. er.öltetést nem

Szenved  ’s reménylem , ros'l. ‘fnev'en.nem fogja

tölem veifmi, hogy öszintén megvallám környül

ményim  én szeretek mondoт, szerelmein tárgya

szent elöttem , "шипы‚el пeн1“v111o1(. ‘

ï i ' ‘ 0ko&

Ah! eldobbanok .- lehetlen megélmélni e’

'balságot  'legszépbbb szůzné, a" pokol pandala

iiyeli el festem, halál harátéa vagyok e’ gondol

mányra, hogy Önét más birja. (Juliala'baihoz esili)

Im lábidhoz borongok, ne hadj óh ne! e’vad sors

ban hederegni. ~ ‘ ‘ ‘

____

TIZENKETTÓDIK ..113LL1\11£S.
Lajos.'Voltak. Í I

L.aj o s. (hirtelen bèlçii.) ‘ "' "' " ‘

Mit kell látnom! lńár ennyire 'nìe‘ntekL‘el hátî

e" házból örökre. (el Щит.) i .

Julia. (sebes'en.) .‚ ï“ mi :L

1

'‚Ьа]11s.e3y Szóra! (Okoshoz) Kérçm, шeф“?

tek bennünket, ezt én ‚lpost} igen szeretem, hogy '

elötte tehetem nyil‘1á érv„ieimìm.~ l .

О kosI (megldtva'n Re'bit, felu'g‘rik.)

Hah melly‘ ’zsiná'r állapodalomban kaputt!

‚ J ul i a... .

Ime ’Réti Lajos az, ki hajlandóságom szivem

mel együtt bírja, Вeдет csak övé, de másé nem

мы, .vqgyszersmind.„spi’yeai bizodalommal kérem

‘в

l
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b‘oesánatját  nemesebb lélekkel hiszem Okos иra!

felruházva, hogy sem öszinteségemért neheztelését

magamra vonnám. Lajos most atyámhoz, azután

hozzád. (elmegy')

TIZENHABMADIK JELENÉS.

О k o s. L a j o s.

О k o s.

Észagyam megállong! a’ távolban pirlik eю:

tem estem „agy balsága e’ nem remélt szörny csa

podalmom  de hogy sejtém  Réti úr birjaszl'i»

je’ hajlandját?  . ‘

' L a j o s.

Úgy hangza vallomása , mellyet értellnesen

ki is mondott.

Oko.s..  „5

Nem  lehetlen! illy idöszakot l'mgyéldel‘

nénk e’ můvelt napságìnkban?  egy tudászt, kit

tudmányunk édje a’ jobb izlet 'korányábn helyzett

s'zent iparjával, utóbb hogy lehel:. illy ifjoncz gyer

mekcse mellett  ki szebb derl'ìt дsak úgy érzelg

het , ha tudákok körébeń szapol' iparral feszülöng

elérhetni a’ nagy tökélyt.

Lajos.

Hogy szive kit választ, és kihez hajlandó,

azt nem a’ tndomány hatáŕozza, a’ természetben

van rejtve a’ vonszódás, melly határtyagy kor- ‘

[Мot nem ösme'r, -. de elég erról',‚ minthogy

3
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nmsáïgod széleíitiidományával, annyira cii‘czugkszik,’

ínñi‘êiiiik‘ ¿srröl néhány szot  én ugyan‘még ifjú

t‘àg'ybk :arra , hogy 'legkevësbé is memém azt ma

gamnak tulajdonítni  de .szent ñgyelmet 1o111i’

tok mìndenre, 11o1 Szép tudomány, "agy más hasr.

nos intézetre tnlálok, melly Hazám ’s Nemzetem
dl'szét elt'ímozdi'ljaLf- Fájdalommal kell azonban

tapasztalnunk, hogy. niostani idöszakainkban olly

emberek'kivánják magokat tudósoknak, iróknak,
költöknek kiáltatnì, kikiigaz értelemben talán

legkevésbé lehètnek. a‘zok. ` ' ' ‘

'‘ ’ Töi'gyvári. (lassau bejů‘n.)

f Ezek mind clszéledtek  de mega'llj! bcszéd

jeket kihallgatom. (ha'tm vonja maga'tÁ) '

Okoa

Nagy iszammal hallom az ifjoncz. tudászi gon

dolmányit, és szörnyellem ez érttlen léptet  hall

juk de 111“: - tudmányi tökélye mi ékjét adja

/

‘ mondolatinak г

L ajo s. (mosolyogua.) ‚

Legelébb is, mondja meg ńr! miféle nyelv

e1., mellyet maga is olly nagy fáradsággal, él

szinte izzadva beszél?

ч О k o s. .

Fentebb ihletů. lion  nyelv, mellyt jelenkorì

tudá‘szink, tudmányik után alktanak.

. ' L aj o s.

lgaz; lstené légyen a’ hála! eljött valahára

111. az idö! hogy szegény magyar nyelvünk 11á1

ramaradt állapotját figyelmünkre vettük, aж‘! mi.

Г
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velni, pallérozni, gyarapl’tani', нeм köfelesség

nek ösтértük - áldás hamvaikra is! azon jó ér

zésů hazañaknak, kik‘ jó végböl a’ Haza ’s Neт- .‘

let eránt égö buzgó .szeretetböl kezdették ezt l!

„ищeм hát most ezen érzet a’ két nemes Нazё

ban, jó, szükséges is - de nézzünk csak széllyel

hogy e’ szl'n Мatt, nyelvpallérozás, mivelés, szó

rövidítés, szépítes, bc'ívl’tés, sok flrkászok hová

akarják vinni, mivé tenni szép eredeti anyanyeb

vünkct?

Okos.

Mosolygva kell e’ kůlön elménységet halla

nom  a’ tudákok térén mire haladánk már, a’ hon

nyelvnek càl’nt, nemesb nyeivezet‘et, szépebb мы!

adánkl ninos tuklalmával tán?.  Vészes borúk

leple mián Eldödink nem kontathaták a’ hon- nyel

vezet szépebb pirját, az utóknak marada hát, for

bátolni e1 hijányt  szóformálat nélkůl рeйg azt

(eли! lehetlen. ‚ '

Lajos.

Igen jó , nem is aкт-oт, 's egy jó hazaíi sem

kárhoztaLja némelly új Szók béhozását, de csak

ott, a’ hol arra s‘zükség van,` csak ollyan szó'ra

találjunk új.szót, melly nékünk eredeti nyelvů'nk
ben nincsen, ’s ш az idegentöl kölcsönöztük,

de az illy szók találásában is nagyon vígyázóknak
kell lennünk, hoш' a’ mennyire csak lehet, gyб.

keres etymologiából eredjen.  de az urak mit

шинel: véghezz ott fúrják, faragják a? f nyelvet,

з‘
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’s a’ sznvakat, ahol éppen nem kellene, hol vétek

.bolygatni, mert eredeti értelme ’s tisztasága van.

. О k o s.

Illy pironokat csak ollytól várhatni, ki jobb

izlet ékjét megelmélni képetlen, e’ vélmény sze.i

rint a’ hon-nyelvnek keletkezni módtalan.

‘ L aj o 8.

Megmutatták azt régìbb koszorús lŕóink‘,

hogy magyar nyelven, kivált eredeti munkákban le

het irni szépen , velösen _ fellengösen _ pe- .

dig nem tettek a’ jó magyar szók helyett Isten '

tudja melly agyafurt kaponyából keri'ilt czikornyásl

és nyelv ñtzami’tó idegen szókat _ illy képtelenè

ségekkel pedig szo‘lgálok az úrnak minrljárt (1168

gel. _ Teszem _ kellem ‘(agy inger helyett, _

Gede  gyám helyett, _ Osszó _ elvenni vagy

elfoglalni helyett, _ Hucsorni _ határozni he

`lyatt, _ Regzeni _ .elaludni helyett, _ Eltop

padni _ a‘z'onnal helyett, _ Üstöllést _ ékesf

ség vagy kincs helyett, _ Kösöntyů _ kipótolni

hçlyett, _ Гoл-1161o1111 _ sl'k helyett, _ Orgo

yány _ csere helyett, _ Bige _ zsákmány he

1yeЫ;‚' _ Haracs _ törpe helyett, _ Po‚gonya

_ kitérni, visszavonni helyett, _ Hölködni _

ralilani helyett, _ Jargallani _ ököl helyett, _

Kulyak _ nyomorgatni helyett, _ S‘zuttyolni.'

_ Tehiit egy.1íj nemzetet akarnak talán a’ világ

han teremteni, hogy ezen eröszakkal k'igondolt

szókkal a’ régi eredeti szép magyar nyelvet .tönkre

akarják tenni, mel‘! ha e‘ mind igy megy, иgy‘ .
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тa holnap minden .sacó helyett más les‘z, ’s igy a’`

Mindenhafó tudja, micsoda egészen dj nyelv fof,r

a’‚hazábun kerekedni.

Tölgyvári. (faire.)

Helyesen. Lajos! emberem vagy, тegcsókol

îiêilllak, lám ez oldalról ('ítet még nem 156511161‘

Okos.

Gúnylat csak merény gúnylat ’s fájdalm, hogy

sok pogonya lelkůk, igazink' nagy нeт; iparját

ig‘y elterelni szeretgetik. -fHát más kl'ìl nemze- '

tek.nem oŕytak é kölcsönbe mástól, hogy nyel.

vezetek hon sztiljek szépebb magasb leendjen.

' L aj o s.

’ Úgy vangvoltak olly nemzetek, kik köl

csiìnö‘lltek mástúl, mint hajllan a‘ deák a’ görögf
.töl, de ezt nálunk sinór mértékůl nem lehet ven

ni, meŕt {ищa van, hogy'a’ ileák nyelvnek fa’

¿görög volt szülö anyja, vagy legalább testvére ,

` honnan bizonyos az, hogy ‘atyañafágban volt, 

de a’ mi napkeleti magyar nyelvünk egy eщё

paival sincs semmi egybeköttetésben;  hogy’ï.

lehessên tehát мс ezek kaptájáre húznì З mint sok

németböl magyarra tett fordl'tásokat тutathatnék

az úrnak, hol nem a’ йй‘ёyЬoz, de a’ német Ы

tételekhez ragaszkodik a’ fordító, ’s l'gy, a’ mijól`

jön ki németben, természetesen rosszúl a’ ma.

gyarban, mel‘1 nem adván meg a". nyelv tulaj

donát, .minnen erejét, kellemét, el kell néki

veszteni. '

s
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Okos.

Еgy hunyával szándékmányok hát gátlani a’

Honfönségi léptet? Zsinárság! ;de igaziink мнy

érzete erösb, sem hogy iigyelünkre méltánylanánk

illy silány gúnyokat. ‚ . ""

. _ L a j 0 s.

Suk úji’tónak, írónak, azt kellene valódilag

fontolóra venni, hogy minden nyelvet, a’ könnyůség,

kellem, szép elöadhatóság, lágyság tesz széppé,

nggg'yá, kedvessé; tudva van pedig, hogy a’ mi

. nyelvünk minden más nyelvek közt, legerösebb

organiimot kiván, hggy valaki c'ít tisztán példásan

beszélje _ megegyezik é е’ szerént; némelly nyelv

mìvelölç munkája, azon czéllal, mellyet a’ hon,

és nengzet kiván? midön nem hogy a’ nyelvet si

'mábbá, nyájasbbá, könnyebbé tenni iparkodnának,

demindeliféle kigondolt .tarka szörbe, börbe öltö-i

zött czifra Мaши; még a’ sziiletett magyar szájlít is

kifárasztják, míg ki tudja mondani _ hát még az .

idegeli hogy tanúlná meg?

O k o s.

Kérem , tervelem mondalatit, egy szót hang

zata itt _ organum _ hát e’ Hanni? magyar

szó? `

L a u S.

l‘g'az , tiem magyar szó, a’ deáktól vettük bé,

ez éppen tárgya beszédemnek, találjahak az U

 rak, illy idegen szókra jó áj magyart,‘ tisztelettel

fog annak hódólni minden: de a’ 'mi régi jó, és

eredeti,  azt ne bántsák.
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i ~y'elegl tart‘ok. (el l.ltánaî)

 

.&:." ‘.'iìëí’ O‘kosqïf 'f"

ВЫ‘ bitol'lás csak, nem. más az Urakban ,

hogy silány régjökböl keletkezni nem melŕény

kednek. .

g ‘ ' ё Lajos. ‘

Látom haszfalan minden; megátalkorlott‘el

hiftség az, .melly az Urak lelkétel'foglalta; n'em’

akarják látniazon‘ veszedelmetd mellyesiklandós do

log egy nemzet nyelvét kényekîszeréntvésni, azah

dálni рeйg ezen elbizottságot Sokban nem egyéb.,

csak abbéli“ hl’jába való hányn v'etés sz‘l'ili,. Вoду

az egyszeríì magyarnál tudósabbnak,"'miveltebbnek

láttasson: ’s nevének valam'r hire kerekedjen a’

Hazában, melly illy bódúltság nélkl'il! örökre a’

hamuban'maradt volna, ~ lgy (“tвы.0зт16111s is!

 Ki semmi érdemmel, vagy velos. tudománnyal

nem birván?. .hogy ncvét hiressé, gaggyá tegye,

vagy legaizibb a’ késö világ, bár" .mi oldalról is

‘beszéljen róla, fèlgyájtotta a`' Diána‘.templomát! l

Csudálni lohet a’. hon béketůréssét, molly eddig

elti’irte, hogy némelly {тайнok a’ nemzet sé‘rtés

bůniben illy szabndon lélekzenok. 5- Ezzelaján

lom magam, beszédem tovább folytatni нет szán

dékom , тel-Ь fel‚ek, ' könnyen megbánnám aт:

is, hogy' ennyi idöt vesztegcttem el. . („пьeшь

‘тeгу-Э . ‘

.'l'ölgyvári.

‚ Derék Еá! öcsém! Lajos! megailljîl.. én is

~'‘:\ . ‘.í‘
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TIZENNEGYEDIK JELENÉS.

О k os'. (maga.)

.Zsinár р03oпya1é1e}: illy korácsu ifjonczban

_ ’de hasztlan bújtgat a’ fentebb ihletü шагy ipar

ellen? mi nem hölködünk, a’ jövö szak fogja 1ga

zolni a’ nyelvezet tárgyábanjó ind 'vala e’ tudákink

útja? _ Ahl‘ de Julie szůjében nem keletkezik

.erántam semmi hajland, e’ gondolmányra meгe]

.mélni nem merénykçdem balságom szörnyét ~

hah! _ hová tereljek? _ módtalan e’ keserv!

_ megyek Honnomba sietgetek _ héj! Ló! 

halld‘ Ló! _

\

'rlzENöTòDiK J.ELENÉS.

Lá'szló. Okoa‘..'

[А s z l ó (még шипы.)

Hallum Uram! halloni _ (sebesen шёл.)

Prantsl!

O k o s.

Czombdlj a’ Мoгyт; peszmeget мы fel, gym.s

meмпel e1 innen!

l* "  'f' László. ^

ve megyünk Ё '

О k o s.'

Ah! Lam! kedves Lóm.' ы, a’vad angyal

ne' csak 'nyugalm oп, csend jargalló,  melly

Nagy kopjagyakást ada szůl'nnok, most még is höl

(À'/‘

Tán biz koми'aй viszünk haza; hogy illy siet- ‘
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ШИН: hajlandom elfogadalmára - Réti Lajos

a’. Pogonya gyerkötz gedéli ät f- Ah! Ah!

Lász ló. fszomorún.) „‘.

‘ 'l Én is иgy .jártam a’ nöstényinassal, csak .ha

mar hele bolondultam, megny'iltam' néki ‚. kifö'

csöngtem mi nagy‘on szeretgetem, mëg рedig "eр

. sekben  kicsufolt,. kinevetett, megszidott, ‘ott .ha~

gyott ,. utána meнеk, a’ konyhában “Штaт, be'

‘ kéllés jcléül hirtelen, egy csókot nyomék 11o121111

ra - Uram! ugy pofon vágott, hogy most is kn

rikádzik belé mind áf.két szemem. (a‘ pafáját

tapogatia.) ‘

. ` " ßkos. i A.

Melly szent důh lobbana bennem e’ szíízné

eránt! - ’s még‘is (eду sze'kbe мы maga't) Ah! ’

László. (hasonlóke'p еду más sze'kba vetimmgát.)

Oh! .

. ' Okos.‘ 'J

Eldobbanok l ‘ " “ . ‘ ‚ „.

115811ó.‘ ‘ ‘"' ‚

Elpukkanok l '  "i ‘

Okos. ` .. ~'."i

Megájulok!

. László. .

Megjajdulok! u.. i.

O kos. `

Lóm! kedves Lóm! jöjj szálintva czombolj,

iigsiss, vigy haza, fuss gyógy boltba, liivj gyó

gyászt,  menj szerácshoz, mert halál harácia

lesz Urad. (шивера)
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'l' Láazzlóf.i ' wm

En nem tudom, hogy" van.. az, akár hová

. mentem még urammal, a’ végén: mindenütt ki ne

vettek bennünket: pedig tudósok'vagyunk --hm.'
hm! nem tudommit gondoljak‘fP-héj! héj! Okot

Lörincznelclńvják, de ugy látom‘, jobb lenne, '.há

bolond Lörincznek hívatná magát  most már

menneти kell haza - Isten néki! lidon! te mér

ges ñdon! tehát adieu! a’ pofont nem felejtem

il soha. (el.) ‘ .'.: . ~

.v

.V
___

‘ TIZENHATODIK JELENÉS.

‘... ’T.Í'ìlgy.várì. .Juli‚a. zajos,
. i':

v‘  " ~Tölgyvári. . f i,"

Lajos! te‘ szilaj, de derék fiú! hát az én

hiv'ásomra is alig akarsz vissza jönni г _ Jertek

ide gyermekim! nézzetek a’ szemembe!  Ti te

hát szeretitek egymást? lám, lán]; ezt nem is

álmadtam volna! te csintalan leány! miért kellett

azt atyád elött titkolni?

‘ Julia.

Kedves drága atyám! nem annyira én , mint

’'Lajos volt ennek oka ‚ mindég'tartóztatott, hogy

felfedezzem ezt atyámnak, míg végre a’ szükség

most ki’nszen'te. '

T'ö lgyvár i.‘

És mi okból?
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L a j 0 s.

Engedjen meg a’ tekintetes Úrl én úgy vé

lem, nem helytelen szeméremböl - a’ tekintetes

Úr gazdag, Julia egyetlen örökösse, én pedig ha

széllyel nézek magam körűl, el kell pirulnom a

zonvnkmerö gondolatra, hogy kezét bimi akarom

 szerelmem forróbban lángol, hogy sem azt egy

könnyen elfojthatnám! А’ kérö a’ háznál, reményt

magamnak nem nyújthaték, így tevém fel, hogy

végkép eltávozzam: Banátba menjek, ott még

atyámñai vagynak, . hazám szolgálatjának szente

lem éltem: a’ jóltévö idö, orvossa lesz tán fájdal

mimnak is!

J u l ia.

Hogyan Lajos! ‘te engem el akartál hagyni , és

örökre?  ezt érdemlem töled? ‘és miért? illy

kéröért, mint ‘a’ mostani? '

T ö lg y v á r i.

Már édes gyermekem! ha örökre hajadon ma

radnál is, de illyen szegle.tes bolondhoz csak. ugyan

nem adnálak: inkább itt fogjatok kezet, ’s legye

tek egymásé. (o‘szveadja. őket.)
w

Julia.

Lajos! te az enyim!

L aj o s. ''' "W

Óh ними‘! drága atyám! mivel érdemlem

e’ nagy szerencsét? - én szegény köszönni, há

lálni, elégtelen vagyok. ‘
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' Julia..

...——

T ö l gy v á r i.

{Чaй}! derék ñuńak'tart'ot.talak mìndég, de

kîhallguttá.m 'imént Okossal volt vetélkedésed _l

'ki ìllyialódilág tud‘gondolkodni, a’ hon, пeшие:

is 'ny.elv :szeì‘étete eránt, eщe , гцdomáпya'тaп, ab

‘ьдъ ha bár'szegény, de lelkes, és‚derék мgдa

`íf'álhàt‘z a’ hazának, e'i рediд; magasabb ér'dem

mindég' a'J’ vagyońnál  azért itt, kapcsolom öss'z

"We kezeiteket ~ atyai áldásom szentelje meg e’

Ч .'kötéstn (ëszivèteszi kezeiket) éljetek a’ hazának,

"a'dja Isten hemzetünk ürökre virágozzon, nyelvünk

ńem’ кorов' bo‘mlás által, de igaz hasznos ’s мы‘;

Séges módokkal mivelödjön, nagyra,magosra ter

jedjen, hogy a’ kl'ìl nemzetek is megösmérve

.majd a’ magyar nyelv Szép eredeti nagyságát, ked

yqaîségélgô. egés1. nem‘zetl'inkhöz ,'nyelvünkhöz olly
iìzodàxlmás szeretettel, becsí'lléssel légye'nek, mint

mi voltunk mindenkor minden ‚más nemzetek, ’s

nyelvek erálït'

” a] og? .‚ Ё (egyzerre.)

""Adjä imán! i ~ . .

Hw*

\

Némelly szavak magyarázatja.~ ' '

l'‚ ‘ .M '‘ ‘‘ .".. .h_

 .Ã ’ .JèLÁ''a 'Sm'i . ‚ Зz“ helyebt

S'zepelkedni ‘мамам

’i
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Örömüdlés örömünneplés

Gede kees, inger, hellem

Egy hunyával egy értelemmel

Keletkezni tökéletesedni

Megtôkélni meg.erösitm'

Hucsorni igazságtalan elfoglalni

Merény vakmerö tett

Megelmélni megfontolni

Eldabbannì ' megìjedni

Megajulni . Ñ magán kivül lennì

Kontatnì ‘ ‘ süŕgetni

Regzeni ' határoznì

Faraszta szék
Irrongy  papiros

Ищи!" . ` ténta

Sipongni ‚ sopánkodnì „

Gyógyász orvos

Nöstényinas szobalány

Gyó‘gybolt patika "

Szerács patikárius . 'if ‘

Nyelvezet stilus .

Eltoppadnì elalélni .’ '

Ind indulás

Megimádnì megkinálni

Üstöllést tüstént, ezennel

Kösöntyů drága ék, kines

Forbátolni jóvá tenni, kjpótolni

¿ Balság; bal eset

Tervelni kritizálni

Orgovány ' . róna, sik.

Solapolva . öröm t'elve
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Motyó peszmeg 'podgyász, bagazsia

Kópjagyakás lándzsaszúrás .

Toborzok farsangi tánczok

Bige cserje

Harács zsákmány, martalék

Pogonya törpe , pulya

Hölködni vìsszavonulní

Zsìnár . . alávaló , nemtelen

l Pand ‘ . íireg, barlang, mélység

Jarga lani .‚ rabolni ' '

Kulyak / ököl

Szútyolni ` nyomorgatnì

Hedéregni ìl.nide amoda hajladozni

II.

ÚJ BETÜSZSÉGI TÜNEDELEM.

(Cs. J-tó'l Pesten 1830.)

Közelleg meelene.ndenek'e’ czimlegü iralmìm: `

Bufányì Berta Géjza.

Keltészi Munkányi.

Két füzedelemben:

Elsö füz.edelem.

Hangacsok, Harmonczok, Danagok.

\ egy Danók f'
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‚S.íngloros forganyokban, ‚ .
p'. |Í';\..: ‘

‚‚ 331.. . ‚ és‘egy Höskeltény

„' ‚ъ l hatmërényekben. î;

i M.ásodikfüzedelem.

A’ Nyel'vtanász és a’ .Kobozlyán.

‘ regényes мы 5 müvélegben,

fçlyi‘rmódban hoszröves helyemekkel vegyezve.

Berzéczes tüz borgatagolja körösztül k'e'jérz

ben m.erenglö sz'ümet ’s örmsirám görö‘g le‘ szö

mömbüh. haïszabad czikatért .nyernçk 'gondolé

kim ,. fg ama’ dieses nyelvészi elölépényçk fény

lenek mgg elöttem, mellyeket b'orbat beszbuvári1lk.

tcttenek az ujszószsägban, és iigybc veszem мы;

ólfç'lvet, @elly gyarap tanodájikbul árongozott

„машине. Valólag dus adagokban kelletl:‘ ré~

szülnìek a’ bölcsség lelében, kik daczolva a’ ko

nok .rögzöt.tségnekf el nem vajudtak зároпёчйпбъ

a’ hoporjas tüskuton‘ ’s megfusázkodni a’ fondo

rokkal. Föl lesznek iralva az évényekben am'a

haltalan érdemlegek, mellyeket tudányink "s ta

nìnk szüzl'tése ’s sikes ismék terjl'tése мы nye

reltenek 6k, kik megovalták a’ romlagtul betüsz

ségünket. Megléll'tettek illy honñk próbtéti en’

gem is, ’s a’ szófürk lévén kedvencziparom, egye-~

dülcgì kiványom vala az üzönczséggel egyl'tni az

észkepénczséget, dehol lépjem föl el nem tekelyez

kedhettem. ’S ime ifjancz danászink édtele kel

tényi gedélöleg hatának kedélyemre, egy szép

oт]! gerjn'tettek föl me'llemben, ¿s egy varázllét
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nyiladozott a’ kéjelem elrzagadtának.‘ Föllépem én

is tehát körlötökbe fáradmánytalan nyelvészek! ’s

itélök alá bocsántom szerzelényimet. Bár el nem

érendik keltényim az újszószság azon fokát,

mcllycn szuehetlen eredelmi észtermékeitök, ’s ma

gyaritott hüleges másoladalnmitok ál'lanak, ‘ bár

esivszinékü vonalmakat azokban nem találandatòk,

’s mellesélytökre igényt tennì nincs jogom:„ táp

szerül gzolgál mindazáltal reményìmnek azon édes

ábrány, hogy én is sikeztem betüszségünknek~

Nektek új szószok! mint a’ lombágak estér

nyas zöldeményi közt rejlö csalogány üti csatto- ‚

galmait, elfuvalgandom haransipomon mellem

нитeй, ’s ha midón ujolag banyaguland .a’ '

vìrüd, szüfájsugalta Zengedelmim fell'obított ábrán‘

dotokat atringálják egy boldogább feledmény sыìr

nyékin híises rózsligekbe, hol a’ nyugfuvany ввé

nyes röplökön szarnyalgó lehelményì között a’

csergeg morongcsálva görögö hullányinál sz e

rençsésbb álmokat .szenderegni szunytok

el, megleszen imám hallgatva., ’s mondandhatóm

az egész'mindenedelênmek, hogy kegyencze lettem"

az 'égnek '

А’ munkány legfölebb Еét honaplag alatt el

készedik ’s ára, a’ szokatlanbb szók németítését

tartalmazó tákkal együtt 1 "irágacs ’s 5. konogo

keresztnek léend‘ ‘

Keltészi elsönczömöt, melly munkányom keм!

lapát ékítendi, mutpróbul ide rekítem:

Valósuladalom.

Hangacs.
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Boruvörön pirong a.’ nyugló fény.

Busolygva М! a’rejlö hold sugára'.

Lesandalog kertárnyim alkonyára;

’S özönli szůmet égi rejtemény.

Valösul еду létédítö remény, . .

A’ Íél vignl örömre nem sokára.

Korány jeleng a’ keltì láthatárra

’S regényes égbe tlln a.’ képzemény.

Új regpirum zománczos édenében,

El szenderimnek ábrándott világa.

Fölém özönl a’ lófor musasága.

Szilm ébreleg bájhangzomány körében,

‘ задaн a.’ musa rözsaszendeket,

’S én irni vágyom hösregényeket.

 

э

Néxnetítmények. (Verteutschun'gen)

Adag

A'bránd

Ábrándani

Ábrány

Berzéczes

Beszbuvár

Betüsz

Betüszség

. Boruvör

Buso'lyogni

Csalogány

(Ísörgeg

 

Dosis

Phantasie

phantasiren

Wahn

elektrisch

' Sprachforscher

Literator

Literatur

Wolkenröthe

trauern

Philomele

Rieselbach
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Czikatér
Г

Daczolnì ‘

Danász

Danag '

Danók

Egényes

` Ékl'tni

I.llölépény

. Elsöncz

Elszunyni .

Eltélv

Elvajudni

Esiv ‚ ‚

.Езtál‘пy

Észképenczség

Évények

Fonder '‘

Folyirmód '

Forgány

Gagyos

Gedélöleg

Görögni

Hangacs

Hanyagulni

Harantsl'p

Harlnoncz

Hatmérény

Hoporj as

Hoszröves

Igény

Ima

. (à.

‘ a

'¢.‘‚.

ÍÃ'ÍÜ#

Spielraum

trotzen

Sänger

Canzone

grosses Lied

aetherisch

schmücken

Fortschritt

. Erstling

‘ entschlummern

Lebensgenusz .

entkraeftet werden

Regenbogen

Abendschatten ‚

Theorie

Annalen

‘ Ohrenblaeser

Prosa' ‘

Vers

berancht

anlockend

rollen

.Sonett

lau werden

Flöte

Triolett

Hexameter

" knollig

trochaeisch

Anspruch

AGebet
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[sиle

It .‚

Jog

Kedély . .

Kedvenczipal'

Kéjérz

Keresztnek

Kobozlyány‘

Konok

Korány

Lél

Lélítni

Lombág

Lófor

Másoladalom

Mellesély

Mindenedelem

Morongcsálni

Můveleg

Nyelvtanász

Nyugfnvany

Örmsirás

Regényes

Regpir

Rejleni

Romlag

Rózsaszend

Sandalogni

Sándoros

Sik

Sikezni

 

Kenntnis:

Urtheil ‚ . ‚

Recht A . ’.

Gemüth

Lieblingsbcstreben *. "

' Wonnegefühl

Kreu'zer . 5 .

~ I‘.WLeiermaedcheи .‚

. .hartnäckig' ‚ ‚г. Frühe  nv; ‘п

‘. ¿ Geist

begeistern

Laubast

HypokreneCopie к: П. . '

Beifall

Weltall

, murmeln

Act

Sprachlehrer

‘ Westwind

Freudenthraene

‘ romantisch

. Morgenröthe

verborgen seyn

.Verderbniss

Bos'enschlummer .

sèhiele'n

Alexandriner '

Nutzen

nützen
4* i

‘I
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Szenv Leiden

Szender ‘ Schlummer

Szófürk Sprachforschung

Szůfáj 'Herzschmerzen

Ták ‘ zusatz

Tan ' Lehre

Tanoda Schule

Táps`zer Nahrungsmittel

Tudány Wissenschaft

Tusázni Kämpfen

Tüskut Dornenhahn

Úzönczség Praxis

Ujszósz Neolog

Vìrágacs Floren

Virüd Blüthenzeit.

.Bufgínyi Berta Géjza

Ujoncznyelvész.

____

J

Ill.

TEVTONISCH SPRACHNEU

LUNGEN

 

Lieb und best Herri

Indem ich vernahm, dass in der ung Sprach

sehr schön Neulungen gemacht werden, so bin

ich so frey Sie zu bitten, wolle Sie die (НЕt habn,

dies Schreib dem Publ bekannt zu machn, dass

auch ich wünsch die teutsch Sprach zu' schö

.rg
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nern, und mit nächst entweder in der Flug-schrift

„der Jugfreund“ .oder „Pfnìgmagzin“ selbs auf

zweisen. Denn ich wollt ’s bey mein Gesichtsvor

sprung nicht habn, dass die teusch Sprach allein

im Dunk bleiben soll, da die. ung Sprach (die

ich doch nicht versteh) so schön Vorschritt macht

in der Sprachneulingkeit, und da ich wünsch,

dass wenn ein Narrhaus für die ung Sprachneu

linger erbaut wird , auch ich ein Platz alldort be

haupten dürf. Mit diesem hatte ich тich um so

mehr gewagt Sie zu blaestign , da es mir bekannt

ist, dass Sie alle Wiss- und Kundmachungen dem ‚

löblen Publ mittheilen. Hiermit da ich naechstens

mein Verspräch vollzichn werd, zum Zeug, dass

ich ein Redlmann bin, der auf der Tugbahn der

Sprachneulingkeit wandelt und раge“, verbleib

Ihr

‘ treu Dien

Mike Braeuer

Tevtonisch Haupt-Sprachneulinger.

 

Magyarázat ok.

Ung Sprach . magyar nyelv

Neulung újítás

Publ , . közönség

Jugfreund  ‘ ifjúság’ barátja

Pfnigmagzin . (nem értem)
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Gesichtsvorspruug oп‘

Dunk homály

' Sprachneuliugkeit nyelvheli iíjl'tás.

Narrhaus ' bolondok’ háza.

Sprachneulinger nyelvújító.

Blaestign terhelni

Zeug . tanubîzonysa'ga

Redlmann becsůletes einher

Tugbahn ‘ virtus’‘ pályája

Dien нoшa. ‘ N

_‚__‹щ›__

IV.

VERBOMANIA LATINA.

 

Me vald рad, quod in Hungra post tot secla

'ohlitei sint ling latin loquier, et quod magyriscri

hleri, „Új szószok“ (Пcti, in culteratione suae ling

tam enorm 'gressus fecrint, minantes nos bo uis

‚simos verbomanos latnos brev tempre felmúlandos

esse. Quare vetres csizmas illico abjicendas de

crevi, et újmodi‘cis prodìre stiblibus, et non di

co amplius chirurgus , sed vulnulanus (sebész)

non 'amplius parochus, sed popululanus (népési)

quia barbarice latine dicitur hortulauus (kertész)

pro olitor. Domno publico murmur interdicitur;

nam plus esse in uno quam in turba boni, ex opri

Ъ“: tevtonico - magyris , Lux  eux  {их  nox  oх -
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lox jam pridem ‘ megtanulávimus. Unum habe,

quod domnum publum orem, velit me quoque mord

cituт verbomanum latnum in. casu erigendi pro ‘

тagyris nyelvrontónibus gyrgathi, займы-1s hujus

x instituti participem reddere.‘ ‘

Mike Braeuerus

" Summus verbomanus latinus.

 

‘

V.

l'JJ-szószsÁer..

„вицer Mike’ felczirkálása a’ szarvasdombra

’s nyaliszopi szerelmény s küzdelményi,“ czl'т

alatt, s‘zinte egy ölnyi arabban fog egy hires

ńjszószsági munka rövid idön megjelenni, minden

útczaszögleten egy batkáért árulandó.

Jogbiró Ágoston

Toldalék-firkász és hl'i társacs. ‘

VI.

MESE MESE MESKETE.

 

 

A1. abderifák' Codage

'‚ Bakkal ugrat, nincs nyeì-gese.

Ki ha lehúll, kész derese

A’ birónak; szól a' mese. ‚

meskecegyujœmány.
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Ó Бум.161 kóbor kese,

Vagy sok vándorlás’ gyöztese,

Más’ шамaн.’ eъёёeвe,

Péuzes banyák’ rosz bérese,

Mendemondák’ szekrényese ‚

Játékosok’ kenyerese ‚

Bohöságok’ ezredese .,

Földöufutók’ szerepese,

Bárgyúk’ emle’kezetese.,

Hebehurgyáknak Xerxese ‚

Fülleutgetök’ Sophoclese.,

Valö’ Mephistophelese,

J6 ideák’ Heródese,

Eskimokuak levelese,

Üres gögnek szeme‘lyese,‘

Agg hl'valkodók’ praesese, \

Csalfa kabel’ Orestese,

Állhatatosság’ ellenese .,

Vfzelmüek’ uegédese

’S utazók’ nagy hukfenczesc.

„Minden dombnak van Alpesr,

Biìdös bozótnak .vç'rtese,

Рингa homoknak herkese,

Havastetönek flîvese, '

Száraz kórónak ziildese ,

Mocsárnak kellemetese ,

Merö síkságnak szìrtese.,

Dög legyeknek Herkuleae ,

Taligásnak Achillese,

’S a’ levegöuek hilkese.“

Vallod, fülesek’ flìlese.

Ó le'ghajú’ вяeдeниe,

Gyurló’ megösz‘últ szelese,

Hová bujdosol me'g Кeас?

Élted ’l utazdsod mese.
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Szólj: „zöld e Kavkaz’ fenyvese?

Czédruson a’ Ир enyvesi‘ e?

Van zord Elbrusznak арeнe,

’S erdejinek énekese?

Sze'.p cserkeszne’knek kedvese?

вы tatároknak lepcsese? ‘

'S duguroknak fegyvereseî“ '

Hallgatsz ezerek’ nyertesc

’S köz bl'zálomnak vesztese.

Eszed pénzt, ’s nem hunt kerese.

Vén legények’ bélyegese.,

канат lyányok’ szerelmese,

‘ТЕМЕ’ kitanult csempese ‚

Mégysz forditûd’ alperese ‚

"S vagy léted’ hiv Apellese. .

Szaladj élök eczetese,

Нaш; hirek’ kerepese,

’S légy a’ kiilföld’ beszédesö.

Annak kolbász sövényese `

’S van пай: botor hetvenesé.

‘Ц henyéknek nincs bélese.

Vesszen élöfánk’ fe'rgese.

Török l'gék’ szúk nyelvese,

Tudásnak nem vagy részese.

Muzsikának bellérese ‚‚

Vagy Haydn' ’s‘Mozárt’ kengyelese,

Vak szerencse’ still: felese,

Voltál kártyások’ kirese,

’S most ‘aду ilresekf iìrcse.

‘ Ó душ-161 kóbor keас,

Tollam tettidben meglese.,

’S rölad minden mázt lenyese.

Jó neked a’ hagymás тeтe,

Sůrú paprika’ verese
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JS múzám’ ‘eинe leveseI

Mint búcsuvét’ keservesc..

M á s

azon nótára.

Risum moveatis amici!

Pseudo -Horatius.

Egyszer a‘ rókák’ cserfese ‚‚

Mint kòborlás’ részletese,

'Törbe esék, ’s czimerese n

Lön итак, és lépdese

Vigan vissza; de földese

Нeт ismert rá. О sebese

Sebeseknek., kóbor kese!

Rólad szól a’ czifra mese , -

Kérdésesek’ kerdésese.

Ezöp1 állatja’ felese , . . r'.

Vagy nenizetise'g’ ve'tkese,

Bojtorjánosok’ fri'gyese, ‘

Кора“ betyzírs'fíg’ танdeм, 'j

Balgatagok’ tizedese ,

Tölifejüek’ negyedese ‚

Tekergök’ egyedûlese;

Barátságnak színképese,

Hamis iìgyek’ kerekese,.

’S vak szédelgések’ könyvese.

.45

Mondd meg cтишoк’ iigycse ‚

Mibôl анt Noé’ rétese?Volt Jáphetnek lepényese?

A’ hun kerék szegletes e?

Hol van .Íláltosuak hegycse,
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' Homokrónának kövese,

Ararátnak lupvöfgyese.,

Sibériának hevcse

Hottentotokuak hetese ,

Kálmukoknak рeнтгese,

’S záp tojásoknak нe“; .

’S .láttad, onnan hogy szökdese

A’makacs csibék’ fejese i’“

’S ecce! de his ‘—‘

Nihil seis

Ó gyarlói kóbor kese?

Рeйн‘! meg tehät nagy terhese

. Képzeletnek, kóbor kese.

'„Mennyi a1 tenger’ nedvese, l

Van rothadt Tának redvese,

Bélpoklosnak fekélyese," . f ‚

Вoн életnek fertelmese? .

Van e Hiblának méhese?

Arabiának ménese?

Ki volt Enóchnak fékese,

’S Bellerophonnak vemhese'ì‘.

Mit едиloе]t Stambul’ (башнe,

Mikor Mekkába repdese?

’S van , 'bátrak’ tapsifülese ,

Kétszer kettůnek négyese Í' “

„ „Ninos ‚“' “ zugod álhit’czéhese,

„„Kétszer kettönek négyese l ““

Tudjuk, hazugság’ kérgese,

’S tudatlanszíg' kebelese,

Вoду eltůnt eszed1 csendese. .

Eredj ‚ eredj, ’s Иду lépese

Klllföldeknek, ’s nagy ehese.

Álszemérem’ szemérmese ,

Szc’négetök’ feje‘rese,
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Вoн пуeНek’ Mithridatese ,

Békák’ Aristophauese.,

$er1юп161‹1 Diogenese,

Sútalau trufák’ mívese

’S lövetesek’ lövetesc.

 Ezzel a’ peunám Beesc. 

 

VII.

‘ANGOL KoMoGYIA.

A' politi kosz Csizmadia;

(Vadász .luliustóh az 18M-dik esztendöre készített

Magyar Házi barát czíml’i Kassai kalendárioms'za

vai szerint is.)

Nem maradandó vagyok! nem maradandó va~

' gyok! felkiáltHiddeli Hétsl'pász lábtyůs, mìdön ol

vasandhatá , hogy a’ britföldön egу‘ olly iralkottyu

készülendö, melly mint a" hangasztal mozgásba

hozandható , ’s egyszerre több máslatot adandui ’s

minden szónokot utánzandni képes. Elmeneudek ,

megnézeudem ama’ sok müvészt, és magammal el'

is hurczolandok néhányat közůlök honomat (11sz1

tendni, dúsítaudui, kiknek bámulandó segelmù‘k

kel azon irászok’, tudászok’, tanászok’, ujászok’,

kedvenczek’, kegyenczek’ sorukban állhatandha

tok, kik igen hires észterményükkel, é: elmipa
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rukkal мég a’ hl'g Иgèt is megnéml'talam'tandhat

ják ’és megbeszédosségesítendhetik. ‘

Ez vala a’ lábl'yl'is eszméje, ’s .ennek teljesl'

tendhetésére egy bocsátmánylevelet volt vala ké

rendö, hogy útát folytatandhatná ‚ az‚ Angol gá

lyára csak hamar ülendö, lépendö, szökendö, u

grandó, ’s röptön röpl'ilendö. ’S LápiZajbaj ba

ráí'ja diákos fl'ízlantjat legottan megpöndl'tendni

kés'.: leende, ’s ezt"me.tszé a’ gályahajóra, melly

a’ lábtyůst viendö vala z ' .

„Паша, quae tibi creditum ‘

Debes Crediticum, ñnibus Angliae

Reddas incolumem, precor.

Et serves animae dimidiuln meae.“

Igy döngécselt vastaglelků barátjának diák

kiványa, a’ naprám’ azon napaiban, mellyekben

az új tanoda’ némelly öszveférczelt tagai fáradal

matlan talos eszüket terpesztendik '‘.ala, mike'p’

kelljen a’ börösmarcziûrnászt kétszázszor megara~

nyozandni, e’s az e’h hal'ril’ torkába egy szomorjá< ‚

tot vetondni , mellytöl a’ lét-és dücs-és pöfduló is

megcsömörůlendó‘ legyen, és legottlag aszlázba

esendö. '

AzJ örökmozgó kaptász a’ laczi umi kivány al~

tal még jobban fölpözsdülende a’ tengeri sz'éllel el

szelelni. Nyilsebbel vitte dt, a’ gyönyörüséges

sok fél észt holmi vásárhelyészek, ég‘észek, földé

szek, csillagászok, kefészek, berkészek, légé

szek, furászok, likászok, dugászok, sziklászok,

percsöszök, штамszы“ szatócsok, ki‘nácsok,
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agyászok társaságukbamfa’ duzmadt hajó,.mellyen

sok schweitzi bikáné, bakné,.gácsérné, gńnáme',

. lmkasné is találtaték, az Angoloknak viendc'ik".

lm ‚ a’ Noé’ bá‘rkáját'‘jdvai fehilnmló:gw'uws..
Biel.i? i‚ . e . ‚Ж ' ‚ i  I

. ‚' .’ ‘=’"..:‘‘Mlkor .az órazat inne épen otot, 'u ' '

Szerencsés szelekkel a". britparton ‘НИМ.

Száravíou leende .már ismétlen a’ sok 019s553

tól megázott fejů lábtyl'is, és mivel 031809016

szetet elindulta elött leñrka'szittatni f6 83o13211e

ende vala, megérkezte után, legelöbb is' kengye

lész , hirész,. szovás‘z , mondász , besze’s'z ,. 2056sz

lön. Majli .visze‘mlékezen.lle az útában látott, és

tapintott regéuyes tájlatokra, 9s kalandós. 0110616

ben forgatan‘dá a’ tengeri habarnyiczák', és talok’

tömegét, és azontúl is tńl .legelsö menetének ös

merendé a’ můgyárlatokat вкlegкeleзeМe01э . 11o1

ama’ hires alkottyuk készülenllök valának. vala, 7S

miután egyetközü‘lt'ik magáéva': teendhete, azen'

nal tudászsági, fürkészségi, kutaszsági ipa‘rokra, fe

szélyekre,' szorgályokra fordítandá üridejét, 7s jme

kevés napok mulva hidász, „мы, pamlagász
9.

vizész, és lsten Нинa, mim'i (иdáм válanda belöle.

= ‚ï ‘ Azonbán ñgyes olvasókl .a’ ‘milábtyůsünk e1ö

тeтe eddiglen csak theoretice le‘ende történendö;

annál fogvn szükséges leende neki téuylegesen

próbot teendni tudányának bélböcséröl, és valós

di шaрм, és épenséges „т egy мамаша“

da fel drotbúl, .mellyröl a’ gonosz Junius eztmou.-’

dá: „pontem fecit in concavo luuae.“  Hogy‚
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pedig ezt a’ lábász jobban látandhassa, és meg

.tudandhassa, ha vallyon. terves jó helyeményben

leendene e’ dróthidja, egy pamlagon, melly töbh

szalaggal.föl vala czifrl‘tva, ’s szénkelmmel meg

terhesi’tueyfölmásza a’ hig légbe. De csak hamar

meg kölleték nékie sajnosan tanulandani, hogy

még nem igen tényleges melegvezér, mert a’ 'pam

lag rögtön lecsuszott a’ h1%г légbl'il, és a"s\zegény

lábtyůs, a’ szénkelmmel bánni nem tudó, leve .láf

bát, és fejét kiñczamítandó.

Most inasát üzendé egy sebészért , ‘(agy tu

lajdonlag lábácsért, ‘ki fejét, la'bát beigazítandná.

Ott termende a’ sajin gyógyászìés gyengenczét

azonlag ‘villámosl'tandó, ’s abaposztóval megdör

gölendö levе, ’s тidön a’ lábat helyre allítandni

vélé‘, öы, a’ betegészt egy ruha málhába tétette,

hogy annál kényelmesbben nyugandó volna. Mivel

azonban a’ nya'valyász igen erötlen vala, neki lap.

dacsokat ada be, mellyeknek visszás sike leendvén,

az az , azok a’1сö1.ёпзéдeз természeti tisztulást 1111‘

trálékozandván, egy alafa allövetre vala szükség,

mellyet a’ seggész egy csl'nos alpuval szerencsésen

el is végzett. Erre lassanként visszanyerendeni.

.rémlett régi egészletét, .de a’ bábóján egy nagy“

kelés szüle.tett, melly a’ sebészre vagy lábácsra

‘ nézve igen nagy fejtötétel leende; mellyért azt.

eleintén külünös gyógymányokkal , ’gyógyszerek

kel, úgymint illanyos növényekkel orvosolta, .de'

siketlen; végre tehát egy éptannal öszvekötött mů

véglésre kerülende a’ dolog, melly ‚után midf'ín

már sok kelméz folyt volna ki, meggyo'gyult a’láb. ‘
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Egy eló're csak a’ s

bábóját a’ был" im’ hogy gyönge

Kesobhen el äratlan lépés’hez szoktatandó legyen .

ч .. kezde menegélendnì a’

játszinbe is, hol
rlele ki

‚ hogy valamike'pen meg

oadogálva, de különösen bi1.lege

Г I magokat a’hangászok, énekészek,
utyeszek ‘ ‘ , és egy szinész~

' ' . pongyoláni öltönybeu je~

a’ 'a'tteremben, még is igen szép vala, ’s

@gy dédfestn ’

onló; ez a’ legszebb ze

‚ e han, hogy a’ `пyщa]: két
labra a'llottak és fiileiket felegyenesl‘tették volna.J

hogy ha hallhatták volna — a’ csalogány ömlénye

CSnk rìkotyhang lehetne azon vara'zslonyos hang

îmákhoz képest

ЕМ követendé a’ n‘ézta'ncz e’s 'körlejh mellyet

lîülönlöttek nagy merénnyel, és a’ legnagyobb egy

kedvù'séggel járdalanda'nak.

Mikor a’ lábtyůs

vasandók „cito , cltlus, cít'issime.“ Fóltöre' а’

levelet es a’ tobbi kozott látandá benne hogy Lá

р: Zajba] baratJa ballandó lévén hirteleni bete

Hic situs est de Manx,

Qui ñxfax, audax, po '
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’ "s az én komogyiámnak is vége.
.\

.__

:Eripuit Magyaris caules, cepamque‘, pìpamque.

. Lux-serihax', cих, й'пхдшвтп in orbe fuit.

E’ sorok elolvasta után a’ kárpit legördülende

f .

 

V111. .

KULONFELEK.

 

. Miben áll a’ felvilágosodâs?

A’ mi az .ember’ elméjét, vagy átallyában a’

`gondolkodásrasi ébreszti, ’s ötet a’.tévelygésektöl ,

csnlódaise'któl,’ elöi'téletektf'il, ’s visszaélésektl'il

való r'irizkedésre intif, minden lépésében az igaz

sagra, törvényesre, okosságra vezérli; vagy föl

ai' létének, Ё állapottyának legfoâmsabb 1111-3711

ra p. o. statistikai ’s táiìsaságos viszonyira, ai’

polgári szorgalom külömbféle ágaira, nevelésre,

Vallásra, erkölcsösf'idésre‘; végre mindenre, a’

mi az embert jobbá ’s boldogabbá teszi, új Vilá4

‘gosságot terjeszt, új kinézésfnyi't  eЫдтoпсЧцЁ

mii felvilágosodásnak.

‘ A’ korszell'ern.

' A’ korszellemre gyakoi' f’s igen mel'ész 1117111

kozásokat , idéz‘éseket hallunk,. ‘olvasunk minde

nütt, a" duzmadt czifra besze'dekben, irásokbnn,

' 5
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Országgyûléseken, társaságokbau: de mivel ugyan

azon egy üdökor más szelletet fejt ki a’ Зzмы-п11‘

ban , mást az ö Drabantyaiban, mást Londonban

— Párisban -Varsóban mást az egyůgyů esen

des mezökön; önként következik, hogy a’ mai

mérhetetlen idöbeu milliónyi kl'ilönbféle korszellet

nek kell lennie: annakokáért azt kérdezem, hol

mutatkozik tehát ez a’ számtulanszor regélt kor

szellem‘legvilágosabban, a’ maga mivoltában , va

lóságában, Ne'met, Frauczia-Országban e, vagy

Magyar~ Országban 3 ‘\

Mi а’ Haza?.

A’ Нашa‘ azon polgári egységben a'll , melly a’

társaságnak valamennyi tagjait szorosan egybekö

ti, ugyau azon egy törvényes Fejedelemnek , ’s

Törvény szeriut való renduek , mellyet az szerez

vagy fentart , alája vetvén. A’ Нaш“ a’ szövetség

teszì nem a’ föld, az' egyes községekböl álló er

‚ kölcsi személy, nem az egyes tagok. Bomló fél

hen lévén a’ szövetség, a’ kik fegyverre is készek

annak rongálói ellen, azok az igaz hazafiak; mert

6k iparkodnak azt, épségében megtartani, vagy

régi alapjaira visszahelyeztetni.

A’ polgárî egyenlöség mîben áli?

‘Valamint az emberek testi lelki erejekre, te~

hetségeikre, vagyonokra, můveltségekre', erköl

eseikre nézve mivoltiképen különböznek egymás

tul; ligy a’ polgári egyenlöség sem állhat egyéb~

ben, hellem hog‘y mindnyájan egyenlö ‚1161o1563

.l
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ban legyenek helyeztetve törvényesen szerzett ju

saikra nézye. Többnyire a’ törvényszerzůknek

gondosoknak kell lenni minden'némů külömbözé

sekre  vagy a’ politikai formák elintézésében,

vagy a’ polgári és fenyi’tö törvények hozásában.

Ugyan is a’ külömbözö valókkal egyenlöképen

:bánni, olly .egyenetlenség fogna lenni, melly a’

. legnagyobb igazságtalanságra vezetne.

Új szókoholás.

A’ nyelv bár melly ’gazdng , bár melly eleve

nen festö legyen is, mindenkor a’képzetek (ideák)

’s érzemények mellett jár, szinte mint az еgyт“

hoz érö vonások. Az ideák ’s hangok ’között ál

tallyában kevés rokonság van, de az ö k'ülömbözíi

‘voltokat leginkább észreveh‘etni ’s tapasztalhatni,

mikoron a’ láthntatlan ’s értelem-világról van szó. A’

nyelv és gondolat tudniillik Alfeus és Aretuza fo

lyokhoz hasonll't,‘mellyek egymás mellett ligy foly

dogálnak, hogy vizeik sohn öszve nem keverednek.

-Azon szavakat kivéven, mellyek testvalókat fe

jeznek ki, mindenegyebek képes kiejtések. Az

elmésség nem abban all, hogy azokat n’ miket a’

köznép természet szerint mond ki, képekbe foglal

ja, hanem ńj, eleven képeket,‘ ’s merész figura

‘ kat 'találg mellyek újabb viszonyokba helyeztetik

‘az ideák világát a’ testi világgal.

A’ jeles Irókńj szófaragás nélklil termékenyl'

tik, b.övl'tik'a’ nyelvet. Ok kifejezéseket 1111101

nak, a.’irégi‘ szavaknak több értelmet, nagyyobb

erc'it és kellemet adván. A’ melly megkülömbözte

5 ' ‚
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tést részszerint a’ hely által eszközlik meg, melly

re azokat’ a’ .kerek monflásokban, .résszerint az

îiszve‘kötés által, mellyhe fa’. töbhi szavakkal te

szìkï.' A’ nyelvtudomány .szabásit sem ‘ meg nem

sértik , sem nem változtatják, hanem azoknak kö

rében azzal a’ szerencsés merészséggel, szahad`

.sággal ’s'eredetiséggel forognak, mellynek tellyes

hirtokokban~ lévö titkos mesterségével azokat ma

gokuak engedelmeskedni kénysz‘eri’tik.

. A’ kormányok’ credete. '. n

'Az erö és hataiom 1111111- miféle légyen az, soha

a’ jusoknak alapul nem szolg'álhahlak, hanem ellen

'ben a’ jus kénytelen a’ hataiommal ’s erövel szö

ve'ts‘éget’kötni, mert.oltalomra van szüksége. Az

erötl‘enség tehetetlen lévén önmagát ’s jusait meg

iléd'ni, természet szerìnt a’ hatalom paizsa, ’s az

erö védelme alá vette folyamodását, ’s ha illy' me

nedéket nem talált, némů némi'i természeti 1183136п

töl izgattatyán, maga alkotott. ’S imo valamennyi

kor'mánynak ez az eŕedete.

‚ . A’ függetlenség. ‘.

' L Hog‘y valaki‘független lehesseu a’ szóuak egész

‘ kiterjedésében, annak mind azokat a’ köteléke

ket, mèllyek'beum'inket a’ természethez csatolnak,

el kellene szaggutuia ",f az az , semmi nélkůl "sem.

szükölködnie.. Hogy~ .valaki szabadlehessen a’ $zó

nak egész kiterjedésében, annak mindazokat a’kö

telékeket, mellyek bennüuklet a’ polgári rendhez

' csatoluak, el kcllene szaggatnia, az ’az, .elůljairók '
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nélkůl élnìe.' Az egyik is",’ a‘ másìk is 'lehetet

len. Az egyik ftermészetiin‘kkehn’ másik rendelte-i

tésünkkel ellenkezik. Sůt azt mondhntni, hogy men

nél szabadabbak volnánk, annál kevésbé lennénk

fiiggetlenek, merl: ha bár lehetséges volna is em

bernek társaságos állapoton kivůl élni , .itt sokkal

nngyobb függésben kelll‘ennie a’ természettf'il;

mart.már akkor annak meggyŕizésére нeт egyesl't

`hetné mások erejével a‘ maga'ét, ’s kiki önnün

lnagára szorulna. _ .. \

A’ polgári társaságok credete.

A’ polgári társaságok eredetét, ln'jábun ke

resi valaki szerzl'idésekben , szövetkezésekben. ll

lyes eredeti öszve~alkuvás, nem csak seha nem

történt, hanem szi'nte lehetetlen is. ~ A’ Társa~

ságok önmagoktól fornuilódtak. Azokat a’ szükség

ihlette, a’ kénytelenség megalapította, és az ész’

ingerlése ’s ösztöne fejtette ki. A’ helyfekvés , az

erkölcsi viszonyok, a’ különbféle környülallások ,

mellyekbe az elsi'i emberi ne|nzetségek,l"amiliák

keveredtenek, voltak a’ legelsfi törvényeknekkut

forrási, és határozták meg a’ kormány'nakl legelsö

formájit. A’ társaságok az emberi természet'tör

"ényeinek munkálkodńsa alatt állottak öszve,

elöbb, hogy sem azokat ösmértëk volnn az emberek

‘lgen nehéz tudniillik az 'eredcti szövetsége

ket még csak képzelni is. Mert midfin azokat el

‘ vont közünséges‘elevek szerint alkotni akarjuk?

már akker nem csak a’ Társnságnak, hanem a’

sokféle viszonyoknak meglétét elöre feltesszük.
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Azonban még is mink akarunk szerzöjöknek lát

tatni; elhitetjük magunkkal, hogy a’ szerzödés

szűli a’ társaságot, .holott egyedůl a’ társaság

teszi lehetségessé a’ szerzödést.

A’ Társaság az ö külömbféle módosításaival, el

ágazásaival, ’s számtalan viszonyaival a’ Fami

пак, nemzetségek kebeléböl származott. Innen

történt, hogy valamennyi kormány-formák között

tagadhatatlanul a’ Monarchia volt a’ legelsö. Ha

azomban üdô folytával, ennek helyébe lmás For

mák állíttattak ,is , meg kell vallanunk , hogy az

nem valamelly mélyebb tekíntetekböl, vagy tudós

them-ia szerint, hanem csupán a’ környülállásokhoz

képest történt. A’ Kormány-formának visszaélései

t. i. ’s hijányai hitették el a’ szövetségeseket, hogy

a’ másik tökéletesebb - míg a’ tapasztalás és a’

йзs1.aéШsЁзтét ezt is hasonlóképen megutáltatta.

De némellyek büszkeségének, mások Féltékeny

ségének, ’s az egész társaság állhatatlanságának

is nagy része volt ebben az mozgásban.

 

IX.

SEMMI SINCS ÚJ A’ NAP

' ALATT.

 

Cicero pro Murena c. 35 így szól: „Quod

Мыши, quam Euripum tot motus, tan
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tas', tam varias habere creditis agita

tiones, commutationes, fluctus, quan

tas perturbationes et quantos aestus

ratio Comitiorum? Dies intermissus

unus aut nox interposita saepe et per

tnrbatomni'a, et totam'opinionem par

"a nonnumquam çommutat aura rumo

‚ш‘. És ha elöitélet és elfogultság „akin ma.

nézünlz, legottan kénytelenek vagyunk felkiáltani,

hogy Európában az ó"s új világ közt seтmi kö

lönség, él l'gy a’ nap alatt'semmi új nincsen.

\

Q-n-_n-p

KÖNYVESMERTETES. '

 

Néha'ny szo' a‘ közämafghoz a‘ Hitel, Taglalat

¿s Világ llgye'ben. Irták Gróf Desewjfy Aurel, Mar

1czel, ¿s Emil. líassdu, nyomtatta. Идите? Iíárolg

|832. l. 39 in 8~vo.

Grof Desewñ‘y Józsefnek ha'rom .iiai irták a’

'jelon munkátskát, kikröl Gróf Széclienyi István

Világában l. XXIX magasztalásokkal szól, és igy

annak j ónak, tökélete s nek kell lenni.

A’ hárem testvérek бай'ó111. IX. és X. l'gy

szólanak: „Heményljük, nem fbg a’ Vilfíg’ ясные.

csuda'lkozni felszólalásuukon, ha тип/Щи.’ XXIX-ik

lapja'ra шт, hol Вашими‘ dlose'rů szavaiért azen
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nel a’ .közb‘nse'g шт nyilvánosltjuk .llaöszönetilnlnet ,

mart шумифш jmek (пoд, a’felszólalást; „дым

'azért is me'g .erìïsebben parancsola’k, mert nzdkra érde

metlen'ekke' tartanók magunkat, ha wI/ilág’ szerzöjc

мы mene'seit csak .‘minltf emberek ’s magyarok, ’s nem.

mint magzatokis e'rzenö‘k.“ És így azoknak tel j es

jusok is volt [eтаман ‘ .

А’ három l'ró a’ 711а58’ Szerzöjének szép han

gon mindenütt vissz'aadja a’ költsönt. Referens

sok citatioval nem terheli az olvasókat, шaрф‘

egyet-kettöt ir ki, péld‘ául: l. 28. „Egyébz'.ránß'

mdr csakfaze'rt sem alzarunk ezekbe mélyebben стeн

keäni, mert ámba'r mi tudjuk leginka'bb теплу“ há

llíval tartozunk a’ taglalo'rmk gazdasági с} gazda'lko

МЛ ftíradozásaie'rt is, miudazáltal érezzilk mind azt'

11037 eze/z a’ közönséget нет érdeklík, mind azb is,

hog) at‘p'a'nk. szere'nységét pirltaná hálfink’ ualód

okaiuak eló'hoza'sa, a’ Világ нeглый pedig шт’:

megszomon'thatná, ha megmutatnók ‚ Img.y a’ Муш

ló .‚ дщййпёнуeй idomzatja szerìnt, a’ ИМ; szerzò'

jéne'l löbbet пeпe”, e's igy enuek leczke'i uincsenek

helyökelg.“ És Жgy Ьe van шeи‘! igékkel bizonyn'tva,

hngy a’ taglaló azaz G. Desewffy József .a’î ИМ;

szERzó‘ IENÉL мьм SZEHZETT.' ..

L. 35. Еgу igen alkalmatos viszontorló kéré

dés ‘Ш: „Valóban nem Ищи]: hol keresi itt a’ Villíg

szerzì'ij‘f n.’ взяты: prlgy hamisítást; valami'ut azt scm

{афиши}: meg, me'rt teszi a’ щит йoц/йaёдeши

gylllöletessé. - 1M; talfin mi is azon kérde'st ‚Lehet:a

»zó/c , mallyaunyiszor [мы elò‘ e' szakaszbanf: (Ész

6‘; ёий‘) .'ni birta душa’ Vimg szcrzö'jét P п‘ .szív' ef
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vagyez ¿sz? ~ .Itt az adnndó feleletre пейтe,'

méltán el ;„Iehetne mondani: Incidit in scyllam,

qui vult vitare charybdim', vagy is: Az Scyllába

bnkik , ki kerülni akarja Chary.bd.ist.. .

Referensnek az egész munkátska’ olvasása u.tán..

ezek jutottak eszébe: G. Széchenyi István Világa",

I. XXVI.  XXIX. . az ifjaknak az öregek fe

lett hizonyos betset tulajdom’t, és l'gy igen jól e.

sett, hogy 6ыt most éppen három derek ifjú igye

kezett jó útra teri’teni. D

 

ц Х1.

`SZEGÉNS'KSÉG‘r- SZEGÉNYEKET

' APOL() INTÉZET. .

Legédesebb öröm ‚ ъaрaшым', hogy‚ hazánk~

ban mindenfelé többül azon nemes-érzetüek’ szá

ma, kik a’ szegénység’ állapotján könnyl'tni ipar

kodnak. Ez a’ шт; kútfejbc'il eredt buzgalom ser

kent engem is, elmondanom, mit szivem diktál." ‘

Nem lehet fájdalma.sabb és az emberiséget le

alacsonyi’tóbb látvány ‚ mint ha felebarátunkat és

polgártársunkat, kivel a’ köztársaság’ végczélját

elérni ’s valósl'tni köteleztetünk, az útczán, úton,

útfélen koldulni' szemléljük. Azok, kiknek szivök

nem egy sók inukból álló .érzéketlen daral) hns;
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hanem az emberì ’s hazañúi tartózások eleven for

‘дsa, szánó мeн1тel БСЁЁНС az ìdegen segélyre

szorultat! . '

Megesik ‘azonbau igen sokszы‘, hogy a’ sze\

génység’ rongyos köpenyege alatt ollyan is pár

toltatik, ki arra kevésbó vaдy épen nem érdemes:

mivel a’ valódi eтberbarát az adakozásnál komoly

logicájától tanácsot nem Мéд‘, hanem csupánmeleg.

ЬeЫe’ istenségének sugallására hallgat.

Az olly adakozók’ jószivůsége szaìßon'tja мы‘:

à’ dologkerñlök’, henyék’, cамки.3ó18 számát,

kik mint a1. igazi szegénység’ veszedelmes Saty
ŕáji, a’valódi ügyefogyottakat isÀkisebb, nagyobb

mértékben utálatosokká tenni képesek. Miböl te

mérdek veszély keletkezik klváltképen a’ vagyoni

bátorságra nézve: ugyanis a’ segedelem’ megta

gadásából tаìтa“ szükség közönségesen lopásra

kínszen'ti a’ valódi szegényeket, a’ tekergö 61o1‘

czásokat pedigŕ még gyújtotagatásra is ingerli.

Szerényen, mint illik minden javaslóhoz, szólok

e’ tárgyban: de megvallom egész egyenességgel,

hogy eddigi rendszabásainkat а‘ részben javítnunk,’

tökéletesítnůnk kelL ~ ‘

Én az e’ tárgybcli javítás és tökéletesítés

módot igen könnyünek “Лeт lenni. - Pozsony

vánnegyének néhány helységében i'llyetén intézet

lételez; egyedůl az helységbeli szegények’ szá.

mára egy czélirányos ház van építve, ,mellyben

мok hajlékot és a’ hideg idöben fütést is találnak;

és így csupán élelmök’ és .rmhzízatjcsk’ megszerez

hete'se tekintetéböl 525111111‘. ki .a’ faluba kéregetni;
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mi a’ községet nem igen terheli; mivel :Mhelybe.‚

li valódi koldusok száma sehol sem nagy, és bol-‘

dog hazánkban nem is lehet nagy. - . i

‘ Minek elbeszélése engem eme’ javalat, kia

dására ébreszt. „A’ koldulás az egész országban

törvény által törűltessék el, és tartózzék minden

helység ,‘ falu, mezöváros, királyi szabad - vá

ros a’ maga szegényeit emberi módon eltartani.“

Melly törvénynek illyetén jó következései vol

nánakf; ' .

a) A' honunkban harapózni kezdett anglomag.

niának egy veszedelmes mirl'gye örökre megfoj

tatnék: tudnillik nem lehetne félnünk attél , hogy

‘mílnink a’ koldusoknak olly szörnyů bándája áll

hatna öszve valaha, millyen a’ hires Londonban

létez. ' t

b) A’ valódi szegények, ügyefogyottak a"

csalfáktól és tekergöktöl meglevén különböztetve,”

azok ezélirányosan ápoltatnának annélkůl, hogy

nekiek házalni, vagy a’ köz helyeken, sokadal-í

makban , пая-шашки“, ’s a’ t. alamizsnáért

fen szóval könyörögniek kellene: ezek pedig vagy:

önkénytt munkára adnák magokat, vagy ha ezt.

tenni makacskodna'nak, a’ szoros felvl'gyázat öket

arra kn'nszerítné: mert hogy mindenütt a’ szegények'

háza mellé a’ henyeségtöl elszokni nem aka:6'

csavargó emberek'számára egy'dolgozóház is legyen

építve, azt igen óhajtom.

e) A’ pór erkölcsi tekintetben kimondhatat

lan javulna, ’s a’ közbátqrsa'g véghetetlent nyer

ne- Mivel a’ szegénységi ürügye alatt semmi
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csai'árgó hênyének nem volna.‘m'ódja‘n, az embeì'i

szeretetböl'származó könyörůletosséggel visszaél

hetni. ' ` '‘

Scinŕo'gyi A n'tal..

‚
\ 

ï . ‘ ХП.

квпу'дзз тшюк‘ ПВАМ!

`
.

Az Országgyůlés alatt Наdo“ munkájiból ne~

kem ajándékképen kl'ildeni tetszett péidányokat

szives .érzéssel vettcm, teljességgel nem hasonll't

ván a’ L. Mummius Praetor’ vad katonájiho1.,

kik szilaj dühökben a’ lelketlen dolgok, a’ szép

mívek ellen is harczoltak. — Az Йr igyekezetei

iránt való érzéleim’ tanujeléül titoknokomtól négy

species aranyat fog kapni, azon kikötés mellett;

mindazáltal, hngy a’ tudós specieseket a’ lel‘ki

legyezövel ezentúl is legyezgetnì meg ne szün

jön. Én is aж! tart‘om thcoretice, mit az nir

practice cSelek.zik, hogy tudnillik a’ merészke~

d6, terpeszkedö, pöffeszkedö irkañrkálókat, kik

a’ Bowringnál lévö némi tudósl'tások szel-1п1 is,

holmi .Antiphonok’ fülsugdosásai nélkül dolgozni

semmit nem tudnápak. — és a’ kik not/andum bene,

мышеk segedclmekkel is csupa senuuit dol“
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goznak! - a’ képzelt dicsf'íség’ kakasůlöjéröl

legkönnyebben a1. által lehet leszálll'tni, ha az

.érdemlett nevei'ség’ tárgyaivá Миtneй. Hogy

pedig az úr az irók" Pagasusára eröszakknl fel

mászott toldott-lelků ñrkászokat magával a’ 'szár

nyas parìpával földre tudja штetы, arról a’

magyar olvasóközönséget már sokны‘ meggyöz

te" ‘ . '

Nem kcll hinni, hogy ez az olvasóközönség

 habár a’ külföldröl denevérszfírnyakon hozzánk

berepn'tett, kék kôpenyegbe bm'kolt lirói csalóka

bábjátékok álfényekkel .sokaknak szemeit оgye

löi‘e. meg bůbájolják is,  az elfogultsá'gnak al1

nyira rabjává legyen, és‘ne lá'sson. Most‘ hálá

az Égnek! és ММ ßgyházi tanítóink’ fçlvilágósn'

щ oktatáзaЁЁпak! az és'l.’ napjának szent fe'nyénël

a’. boszm‘kánysági bolondságot senki nem h1sz1.`

Titoknokom, .kinek `kötelességévé {сvéт a’

rosz magyar könyvek'et is olvasni, ’s engem fog

lalatjokról tudósítni, épen most jelenté, ’hogy

ugyanaz, ki levegöi játékszinébôl ogykor sutornak

kiáltozta az urat, mostanában egy lipcsei kékhaju

tnаkó’ 16o-dik repedéséböl az uyról çzeket (1ö1‘

mögi: „0h Видит e'n aж olly jól, ¿s tán ватт! job

ban mint Török   -È- nemzatbeliá És ugyan ti.

toknokom, ki noha ñatal , de még sem штык

a'zon: éretlen ìfjak közé, kik a’ magŕar alkotmány’

gyengítésére öszveférczelt irkañrkákat  önmagok

ellen kagfyetlenkedve  hecsůlik; emez e'szrevéte

leket te.vé:~.„'l'öröknek béketůrése. csudálkoza'st

érdemgl ‚ de nem dicsç'retetlis egyszersmìnd.

‚
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He én ìró‘vc‘rlnélqk,. ês'valakì engemet majd mìnden

.irkañrkájában alattomosan bántani nem pirùlna,

végre igy szólamlanék fel „quougque tamiem abu'

tere patientia. nostra ?“ ’s az olly дым Зértegeь

'töt juvenalisi szappannal derekasan bekenném,

és Archilochus’ jambusi éles késével az egészr.. kö

zönség’ láttára jól megberetválnám; de annak nem

csak mind a‘ két pofáját és állát ‚фaнeт a’ fejét

is, és ezt különösen megborotválnám! Rosz katona

az, kinek más tölti a’ puskáját, és a’ ki ellensé

géŕef helmi sůrů ágak~bogok mellöl lövöldöz. Ha

sonlólag мsz iró .az ollyan, ki önerején semmit

nem tud irnì , és a’ ki npponensén alattomos ki

fejezésekkel akar gyözedelmeskedni! .  Az a’

Török’‚ neve után vetett irkañl.‘k ál ó’ neve leg~ n

kevesebbet Bem nyom az irói latban , mivel min~

den a’ magyar és német literatúrában дают, és

ìgazságszerctö honñ bizonyosan tudja, hogy nnnak

elsô munkáját szóról Szóra Török dикий“ ,

a’ másodikat többen, a’ hái‘madikat egу. valaki

fordl'totta, és a" negyediknek fordl'tását‘ ha-‘

sonlólag mások javl'tgatták, foltozgották. És.

'i'gy az selnmit sem tud.  - Éjszakameri

.'kában a’ physicai duellumnak akként veszik ele

jét, hogy az, a’ ki mást bajvivásra тьма me

részel, bolondnak tartatik, minden hivatalra al.

kalmatlannak tekintetik, mindeln vagyona zár alá

„так, és maga az o'růltek házába csukatik;

‘a’ duellu‘mra kihi'y'ott személynek ellenben semmì

baja nincsen, ha ez ш el nem fogadta.‘ Mìnthogy

az enrópaiak Amerikát soй“ emlegetik, .a’gmost
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mondott bölcs intézetet a’ physicai duellumok,

meggátlására igen jó volna utáncsinálni. Van

azonban egy más nemü párviadal, mellyet tudo

mányos duellumak lehet nevezni; ezt Amerika nem

tiltja , ’s nem tilthatja, valamint mí ‘ sem tiltjuk, .

és nem is tilthatjuk, mert az által a"‘tudo'mány

gyarapul. Ezért én csak akkor fogom elhinni',

hogy a’ felebb említett Sértö valamit olly jól ’s

`tán sokkal jobban tud mint Torak,- mikor az a’ Bán

to illy írói versenyezésben egyezik meg Törökkel,

hogy egy nap reggeli 6‘ órától déli 12 óráig mind

ketten, két egymás mellett levö, ’s csupán egy-egy

író-asztallal , székkel, és iróeszközzel butorozott

szobában dolgozzanak, mellyeknek tudniillik egy

közös ajtójok volna , ’s a’ mellyekbe csak egy

külsö ajtón lehetne Bejárni. Ezt egyůtt belöl

röl/zárnák be, ’s külön-kiilënpecsétjeket nyomnák

réá; aztán Töröknek a’ Sértö ’s ennek Török ad

na fel egy-egy szóból álló tárgyat a’ magyar honi al

kotmányból; pontban 12 órakor dolgozásokat egyik

a’ másiknak adnák által; és mindenik a’ vetélke

dö-társáét nyomtattatná ki más nap, és osztogattat

ná el a’ közönség között, hogy igazá/n tudnók

meg, mellyik tud többet a’ másiknál.  En a’ men

nyire Törököt ismerem, bizonyos vagyok benne ,

hogy ö illyetén tudományos párviadalra igen kész.

' volna; de a’ Sertöröl azt állítni nem merem.

Titoknokomnak leirt, ’s több más elhallgatott

szavain jót nevettem, ’s általok feltüzeltettem ara

ra, hogy miután az urat más Зaщитa1; nevezte,

én is valaminek elnevezzem; én tehát az urat
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Szabónak nevezem, még‘ pedig olly szabónak,

kinek boltjában mindenféle kisebb, nagyobb silty

‘rai öltüzet, “agy is új módisan szólván 811115’

gunya találtatik készen; de az Ur portékáji közl'il

egyet seni tol s‘enkire is, az lássa, kire reáillik а’

domino! Az Ur’ gúnyboltjának felůlirásáról is~

gondolkoztam, melly igy ’hangzik `deákúl: Vestes

venales; seu Satyra Neo-Menippea in seculi huius

‘homines p'lerosque {перte eruditos.

Reménylem, hogy az Úr gúny-szabói тest‘erségé

be lett elegyedésbeli merész'ségemért reám meg nem

neheztel, reám,ki öszinténmegìsmerem, hogyha az

úrnak 6000 font Sterling esztendei jövedelme volna,

nem dicsekednék illy formán: „Négy kis munkát; 1111

‘torkodtnm ш; esztendö forga'sa alatt a’ kn'zöuség

'elíbeterielsztniß Hanem az egész Haza így $z'ó1

. пa az Úrról: „Török egy esztendö lefo‘rgása alatt

'öt munkát terjesztett a‘ Közönség’ ‘elibe.“ De mit;

mondok , hiszen az Ur mostani állapotjában is,

еgy esztendöben egynéhány hónap alattt öt mun- '

к?“ bocsát ki, Kérem juttasson példányokat ötü

'dik munkájából is, de reám gúnnyílát ne löjje,

mort e'n ugyan született kátona vagyok, és`1809.

‚ ‘vitézkedtem is a’ Király és Haza ‘meнett, és

hozzá szoktam ‚a2 `11131118 dörgéseikhez , és

‘puskák durrogásaihoz, de az úr gúnnyílai, ’s gún'y

golyóji elöl szintugy elrejtem magam, mint az a’

bizonyos S értö!  Vagyok

"” Török Uramnak

. .' ' köteles szolgája.

‘и
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XIII.

NAGY KÖRMÖK (1350.)

hin-\

Ismét egy újf-módi hazánkban «- a’ na gy

k ör m ö k! Mellynek közénk малыш’ okairól

elmélkedni nem utólsó dolog.

Meg мы, hogy némelly . módivadászok,

kik virfusos clödeiket kevélyen emlegetìk, de

ezeknek lelkeit magokban feltámasztani nem tud»

ják; az‘e'rt növeszték meg Еöиныk“, hogy dicsö

eleiket testìke‘pen áshassák ki sírj‘a'ikbo'l‘

' Vagy talán sok puzduri amber, ki a’ зяó

’s irásboli karmolásokat ůzi, ezután meg.hagyott

uiacskakörтeivel is akarja felebarátjait karczob

gatni. .

Нa az erkölcsiségnek öszvetůrözött abroszát

мég jobban kiegyengetjük, látjnk. a’ magyar Pin

dusz" la'ba körül a? számtalan ‘eкт pettyeket,

foltokat, mellyek mìndmegannyí u'joncz tudósokat,

az az, költönczöket jelentenek.

Mai idöben minden amber tudós, ki a’ vaju

dó hegyként, nagy kinnal, lelkì tehetlégét hal

hatatlanító két rl'met fszl'î'le, például,

„Levék nevetséges egér.

’S enyém minden konyhdbabér.“

Vagy ha valamellyik вöл-65, vagy római mér.ték’

. rámájára némelly ért.hetetlen új magyar sышкat

és ködös üres „мытья: feszíte: fs mind

б



s2.
 

ezen idétlenjeit egynéllÍQly z e m e t e s G y ů j~

t e m é n y Ь e п kìadva láthatáll

Az illyfariie‘lçi’ek'. valaki jmegsughaita , hogy

Horácz’ тondása szerint , ki „n on u n g v e s р o- ‘
n ere curat“, hires köiltö lesz. Ezért nem lehe

tet‘le'n, hogy -az olly‚:elsz'ánt Avattak këszek le

Öének‘körmei'ket le; nem vágni, csak hogy külsö

jeggyel is meg legyenek .bélyegezve.,' hogy tudósok,

akiufoń‘mend'ani, poéták. . 

‘ " Sv'inte fele'dem vala az egyik lehetsége's leg

ваш мм. бsъöгъéпeъeяпк’ь-дда az'újabb korban

hite‘l'esen"felvilágosítniifáradoztak', .hogy „пeниe

tünk igen régi ’s eredeti ,f Áiiai rép.“ Megeshe

ték, hegy' némelly nìóclizó legénykék ‘ az aifeletf

lIíìjŕ'rtt‘"ŕelös5 Értekezé'sеket itt, ott olvasvän,' és

' nèm'ért'ŕén', aztvélék, hogy a’ magyar eredeti

ség’ bebizonyítására ök is vethetnének egy igen

fontes' hrgumentumot a’ Мат,' ha' a’ .legeredetìbb

' keleti nemzettel, a’ Chinaival a’~körmök" п1137

sá'gában’ vetélkedni, ’s ezt meggyözni iparkod

nakfwa ` .‘I. .' .

0h t1' módimajmok! meghagyott nagy körmei

feipnem 'glegeku’ diadalomra. Мég e" követke

zf'íki-e‘‘van»elken’ilhdtetlen szükségetek. „Еgy a.

1‘asz11y1, szászfelémutató makaps gtorzonberz baff

juszra; a’ szakállnak mindenféle nemeire, úgymint,

pofaszakállra, vagy..iszl'i'arkóra, állszakállra, ’s

k‘ecskeszzikállr‘a, akai‘om lnondani,'Spanyolszakáll

.rà; rn'eìtelcn' ‘siennyes.nyakra, .sallańgos r‘oppant

kostökr'e ; h‘osszúnyeh'i nehéi foknsra; .kurtászáru

'kutyabůr ésizmára; ’fél ~sarkantyúra§ ’melly
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'nani Штык: eseng'ö' мнпуёшщаёзмщв @gy
tenyérnyî' зzé1eззéётé‘Ёeт5éйзéй ;f' ìàáílgtdl‘ks ir'iàìnìol'r‘

tól feketült gallértalaningre, mellynek ujjai lo

bogó bövek legyenek , eleje ‚ hátulja рedig rövid,

hogy a’ csupasz koпи‘); #6s derék szemet bán- n

tsanak; lábikráìg érö és mocskos hollószl’m'ì

sokránczú bö gatyá'rg; igen. röv‘id ‘fszgíríu krájczáros

lencsés pipára ,' мну ‘za‘n feÍ‘e'ttf'e 'ì'ìzötf' dobányozá- ’

sotok alafít szátokat ésnrrotokat'.és Szemeiteket

ты‘; “ММ;ыщ;я‘чэв‘ётзчьы’гшa’ muy“

‘д’ п.yá3щ$$’ дгìфa РЁПёпСaфaЩaп дроёёдыёщ limi;
zl'tl‘è'h‘" faŕkb'fcëli'E és) :.ì'ñëet‘él'áf'fo'l‘iádëkai‘ szîfr'l‘

hassatok‘"c.zí'rbbrül'; a" két há'laïínfé‘kot ‘бай-Зимы)

verdesö messzire érzö‘mbhdzäskägu kenöcsöt озeрe

gr'í csimbókpkr'aä: 7sméggrßn af; iföldxe так’: но" '

meitekre губам: lùvon‘t'olfly"ssiélèi‘kwriìńájiíl av’ët

fakó kalápmI',fìme‚lly minden testi ’s lelki világos~

ság". 'sìïääi‘a'inak' "afzokhoz jutását tökéletesen meg

akadályoztathassa.“

Ha l’gy 1eзzte1к‘й`e1ö1сö e ’s felkelizülver, h'

kö'rmös inódìvadászok! ‘bigg'étck meg, hogy tié

Ёe1а az elgölyfég, Ati'ç'tek a’ ёх6тёръэщд e; üszöm

az hárm‘ïŕzbl* .hßrd.m‘œzentis'zůkrh ‘Íltígŕ-'egëůjabb

Macartney nem a’ nagykörml'i Chìnaikat fogja Eu

rópának leìrni, ’s festéklieiísekbep „l«:.öz;le,ni.5‚1m~‚

пeт ßèńńèféîeq“ màjbfnnäsä ¿".jëicońlfúxga‘

követó'jińek le.vë.tefnî, ’s'róÍ'atbk kieÍégl'tó'

magyarázatokat adl‘g‘i., És mggçufdjátpka eígmggudja

. ’negéßz v1ЩЁ ‚ .hogy .altemérdek Chínai‘bizollalom

nak hámm szász millió körmös lakója egy szájjal

ш

’6i
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meg {еще yaIIani, hegy töletek, nagykörmů paj

мыши, felůl van múlv‘a„le van verve.

f ‚
‘

\‘|... f 'n

А’ HAMVEVÖBÖL.

„‘ _.- m

'. Becsůlés és megbecsiilés.

Meg дe“ ‚Жду hiszem én, a' pénzt kl’mélni, becsůlni.

Ám de Щи nem kell nagyra becsńlni soha.

_.‚.¿.;Í ‚ l. ‚.'‚:'‚ ‚ . Pista'hoz.

Sm‘vedröl tndnd ut esnkßzhegy На hún-darabocska.

. ‚Л Pista! velödröl is nem. tudok én egyebet. ‘

K ö z“

Reme‘nyi Sándor.

nr'‘ ‘::„’ '‘'

‘ряд:

.__

` А’ NAGYTAPASZTALÁSU.

Ч.

 

Pîsfa! sokat jártdl, hetedhét országba’ kerengvén;

‘‘ Mondlza meg aж nékem: „шel.rс esik Buda ’s"

Pest Y“

‚‚ „мёд-ь“, feleled, partján a’ Карлa’ ivizének,

Most an oláh császár’ шип-a vívja szegénytŕ‘“

ч": Gegö Elek.
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. Х“: . '‘ "m" а‘:

AZ ÚJ-SZÓSZOKRA'Í

___ ‘ Í.m Ili

‘ V II 'L ."

Bennetek, új magyarok! sok boszdllh van, de kevés

.' ész. u

Törjetek hallgatva mély tudományok után. _

. Cs'enńen'József.

(.

m . ‘ ".. P’.

‚ ’ ‘‘ .xs ‚у. ‘

‘ ~ 9 ‘:' ~ ‘u шт

. д. . . ‘ i

BAJAZZO MINT LÁPGYAIRASZ.

(Egy regéböl.) " ‘

А’ Sas’ ökörszeme i ‚'

Bajazzo őkeme, ‚ ‘ . ‘

’S ha az a’ nap’ МН‘ мы,‘ 3 \г ‚С ё

Azt egy-két ölre kl‘séri.

A' мрaк’ Józsefe, `

Mint u’ „мета;

Sok becsületes fût Мaкcим,

Ki vele, rosszal, nem haw/Lol..

Két haza! tudod ki

Bajazzo? „Csudafì 1“

Van neki kin hegyes nyársa ‚

вы kakaspóka-toll társa.
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Mikor a’ VägrDun ’ ' ”' .

Partira ráuna, ‘îA’. zölgi uiten nagy sárt „мы

*s."allv.1iáy~)cben{ imáira-lci tóiiílû; A

Ha eső van, a’ qó „1....

Olvad, úgy Bajazzo, . .

‘wai ub Mikor Нева‘а'ни gu ‚ i.nme jő ’s forgat rosz pénnát.

.uhm ч)" “uhm f.u! „If .3L Aony‚‘чJ"

mqagágba Ímárt ,

’S ocsmány kritikát gyárt, I

’S nem veszi.ëä'z‘ŕè az ebész ,

Hygy számára\ a’ verem kész..

Hajh! van ank f 4.

Mint a’ tónak IM,”

. ’S egy sntorinz'ns csudája..

KSZ}' Щёткa мы bhlírétäja. I. ЖЕ .I:l. I..:

`

XVIIIQ.‘ ‘@BES CALIQAEQEIQ‚ UN'Ö ÉXNNO.

.“

éles-eszůfa’ Beret‘válkozó-¿t'ůkör?fhçgyedik.

ívét olvasván, ekként szóla: „MikgBŕìi.u'eŕ;" Mike

Bräuerus et Brájeí‘-yMikf зaп‘; Üres; pal‘igae ‘eх ипo

panno, in quas plurimi neologismi yet vandalismi

coníluxerunt.“ ' t ami и.“ | ’



5? ' ‘

' "к î "nl im“ ‘n #dan

5 .î‘Ã‘Ín:.än " " ‚‘ 'il'. ‘ПФ’: ''::.

‘PONDR‘VTÖRÖÍG ixózsßv'nmzv I

.U‘l' . i'¿uñ‘gi'nll ‘ЧМ‘

‚.'..\f. . ‚‚ .MÍ ß Ell

Бард'ё‘) щзтёмeъ‘ Tgèá; 336 ‘impago.gía'. mary! “Ч '

' . ’ Bajzahak; vàláminffümlyn‘ak au, @mè mmm

` '‚ ï ч ч ‚‘ ‘ ‘бгбЁВeвМ'УдфеЁм

 

‘. .чх’ ‚ ¿m fî'x "I has?! .inn'.Juíni

‚.› ‘ ‘sul uw.. ....‘.\;.f;~‘1m‘.m nuAuqßîn

.. I: ‚ li.fjiß‘í .‚.‘;’„Iï‚‚I‚;ь

ТЁКОВЁ:АВ’ ‘Ё’КЁЁ‘ЧЩУ
l; ’fl`l‘f‘~ 'ißt ‚Ч?! !'.Г"‘ НАМ‘.

l ‘  ‘‚ :` :. .. Х ‘щи .n'nîuálu'ì jui‘unul

' ' l’"I.nl'ì" ’ °

: ‘u H' Ё ‘:  ‘.  ßIl‘ì‘ll lobi) Nn [Visurì

‘’‘I ‘ î l. .h ‚'I.v.îbnnxu:|i‚{ if.)

 ‚‚ a ‚ . .S‘z.{ КСЁЧЩ‘ШМТШ ‘шхий‘ин‘ч

тa Gögös Szerençséslem.lßlss’lämëŕsâäklwìszmm

‘ " ‘ ‚lтм: ы. :Ё.’ ."I'w'ì

кашa Zarándoki Zékánmßxlìsítéâzñvzëwfisänîâìîì

‘ ‘‚ " E l s ö.z':l«‘e‘.s‘_zìeîllél§`„ «,.ngf Мн!‘

M . мeда": ъ‘шeвйъычис en.' .n" l' ..‘

Az ’elmviselůs Íöńfe's'zekffèjz'." '. .

‘ ~\ П ‚5 ‚. н: „Whig в‘жа

. : l 0‘C„S'.‘ . ‘т ‚..um и‘.

Сзak azfolly Könyvész ugrik fel az “вoд-дaёт,

ki az új Tunoda’ tagaìn lQvagQL. déf' hçgíuégi

után szépen lepottyanandń... Az 1Qlvañtíkömöwlég

.7,.

 
. '. u Nw.. .‘ U5.;4‘ Feje‘r Vármegyében killönösen‘Dég körůl a’jdill|ös` kntîfák

„атак „на Bajzának итак; нeт |eьеё‘ыьм aìmni ,

M_: ьдщйьшд'ц гаммы; ,inlm'lmlii‘fh‘k‘

Вoду‘ eleink elöérzéa nélkůl szůkölködtek‘ vńlnu‘ ‘ "DJ .‚
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lléha a’ Bölcsködósz’, ’vngy Ködészbölcs’, “agy

Észködbölcs’, vagy Észbölcsköd’ szeszélyétöl fiìgg,

n' ragályos kórságból Júnins дyшsz" gúnyadagai

által meggyógyulandó. '

Ki a’ józan okosság’ szárnyaìn röpůlnì nem

tud, csusz -—- mász, és ész nélkůl szünetlen ha

darász, Júnó helyett felhöt ölelendö. Könnyü mes

Фeны; a’ tiszт vizet felzavarni, a’ bajosan 6sz1111

landhatót. Ezért a’ könnyů-fejüKönyvirász a’ nehéz

alapokon átbotorkázván , orra bukik, de megint ’s

megint felkelvén, apródruhában mindenfelé korom

darabokat hajigál, a’ Vl'zelmůeket könnyen felza

varandó. Oh és ah! a’ bal-vagy balogitélétii

Észñczamász, ki az apríli {(1öгйиozatoйat‘йgyekзzйс

felůlhaladnì, atticai s6 heIyet.t mocskos köveket

dobál az édes kútba, innen osupán az Okosok ál

tal kihuzandhatókat. Vajha ìnkább önmaga ’:enz

annyìszor orrabukott Könyvgyárász volna 'a’mély

kutba beszökendô, belöle mint a’ mesebeli keéske,

többé ki nem menekedhetendö, ’s a’ zavarosban mint

egy merész Vízbékász örökre úszandó!

. Mint koszoнна egysoru Költész, szárnyatlan

Elmés'l., sánta Ugrász , pimasz Könyvész, pené

szes Úja'sz, tudatlan Törvész, hagymáz-zsoldosai

tól függö Fötanodász, szóval, mint eду az ide

gen tollak’ gyůjtésében és magára aggatgatásá

ban a’ kevély szarkát, a’ kaczagva megmeztele

m'tendöt, Bokkal felůlmúló Mìndenés‘z lép elö a’ ñez

ra,akarom mondani, czifra Eszñczamász, körälfogva,

ra, körůlfopva, kön'llszöve, körůlvéve, körůlkerl'tve,

körůlsánozolva, körl'illánczolva, ’i :nóg körííl is
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békózva a’titokban csiripoló, dudorászó, morgó ’s

doromboló társaitól , a’ törvek’ terhes mezején egу

tizenkétlábú roppant kis Egeret szülendö, vagy,

mint a’ csökönyös Pegasus egy атм-шик tátps

Csikót ellendö, ’s tulajdon nevét a’ Világra Нйe
‘ 3

lesen magaval hozandó.

Сады! vajudnak a’ hegyek! Tí kecskelábú

szomor bérczek, azaz, kecskelábaktól megint ’s

megint  szünetlen ihletett bérczek, nevessetek;

ti echók viszhangjaitokat lyizasítsátok meg, és

töltsétek be a’ föld’ minden ürgedombját a’ Nö

telen (Пcи/633” zajával; ti szelek rögtön paripák.

ra ůljetek és versenyezzetek a’ déli égSarktól '

az éjszaki égsarkig és vissza¢ az irói pályadíj u.

tán sfïvárgó’ зzáтz .. légkortyaivßl, és tí‘ néma

hnlak sipoljatok, és nem-hiábai parancsomat

szorosan teljesl'tsétek , tl' a’ Csudaszülésznek, a’

Szörnyek’ Szörnyének mindnyfíjqn öríílendök!

‘

Most, valóban most, midön a’ nappal meg

rövidült, a’ hires Mindenész’ kurta elméje kezdett

megnyulni, tizenkét rómaì számra teljeäendö,

„Órizkedjél ‘МЫ, kereпййёп Olvasó!

És a’ hol maszlagot hint ez; ne mulasq, ó l“
' o

Angolos reforrpbîll az ïrókra nézve.

i. A’ hiddel’ haszoma és káromaminden könyv.

iróvargainast „gуша“ émnd. .

Fcjelefs.. Az olvasdközönségnek hypothecául

тinden könyviróvargainas csak sajátját ndandhat-

ja, t. i. ingó vagy megmereviilt irkañrka'ját. A’
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szerzôdöszök ватт  bármilly rendüelg, t. i~

akáar urñak akáar нeт-11111a1: legyenek is amok 

hiddel dolgában legkisebb lu'ìlönbaség sem leendö‘.

A’ szerzödöszök-közti kérde'ményeket kirekesz

télyesen csak az arra törvcsen kirendelniényezett

Mercúr mercantile foruma , vagy v a lamellyes

mészárossal eoneandidált  -  

polgári hiddelszék itélendheti el. Ezen két hid

delszék  t. i. n’ Mercur mercantile foruma, és

a’ mészárosi, akarom mondn'ì; a’ polgárì l'iidde‘l

szék, mellyekrül тagasb appellata neт leend.,

minden tárg'yalékot, luis -vagy könyvaprólékot

szoros és izomrul izomra, és."betürül betüre ma

‚gyarázott vagy bárdolt rendszabályai szerint dön

tend ’s itélend el “agy fel, és vágand. el "agy

fel “agy ki, ‚ ‚ .

2. А’ minervai ösis'égi jog minflen könyviró

vargainasra nézve örökre eltörülendetik.

Fejele's. Akárminélnü irkafìrkát valajnelly könyv

iróvargainas иcн törv kihirdeményeztetése után

a’Qszépen öszillendö ‘ ъддoашoк tudománytával

örökösön eladand, azt a’ szerencsés szerencséŕ

len vevötíìl, vagy annak vörös-hagymásitul se az

‚ eladó könyviróvargainás, ’Se annak apollóbani ro

koni semmi iirügylet aint( t‘ö‘bzbé. vissza, .nem ve

hetendikv ’s az örökös eladom1'ist‘ soha 'meá nem
semmisítendlictik. ‘ ‘ i ‘ `

3. A’ könyviróvargainasok .észszakadásábul

származańdó irkañrkálói .liobza'sok örökre meg

szünendenek. . f; . n

I . «1.1. w .-.n.P'n. ' ..'
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1

X „Eejqlc's.

" . Нa nincs a’ vm‘gának bůre,.. .. ¿. . ' .n

_Úgymond az okos ¿s ‘Юre,‘

.meréaizeljeii férozçlni csizmiít;` ._ ‚_ __ ‚

"Es nè kivainjon csinálni “Мишей. ‘ d ' `

lnkább forgodnék az másban,

Lçginkább ‘kai.:nnálá.sbz}n.

Ha. roszql ég az irö faggyuja‘,

Mie'ljç Кoрж hasgontlqn шпaги ‚ .

‚ .. '. Laim némelly атм ъщуц, . . _

’S azért van sok könyv, rosz tárgyu.

.. МЦщ.‘ш illyek Iesznek bitatngok, .

Nem kelendnek belölük víszhanggk.

Il:m

 A’ Világban minden könyviigóvnrgaìnas bi

randhat ingó v1ggy megmereyült iukaíiilgát mint

Sajátót‘ n ‚‚ . ‘ „в ' .

F ej с l é s'.

Vankét szép termìnatio, 9:15$ ség, ‘a .' ". ‘ `

Firkászok ellen лeщ dúl irígység. ' '

611“ hirdeti az Újság, ` '

’S m‘egtelik léggel a’ dies-zsák.

Miknr a.’ jókat pénz’ szůke nyonkiäa.

Legjobban kçl nz irkászok’ gyomja. .

A’ rm ¿muzik fulkokkal,

A’ jö pedig egy-két okkal. ‚

Onnan mindenfeië first köborol ,

Innen is terjed fény, dem tudni hol?

Lesz egymid'edségi divat, ‘

Sok ñrkász nagyot botolhat.

’S ha egyszer törve lesz az orra.,

Meghívnak minden Múzát a’ ton.a.

5. Minden könyviróvargainas eg’yonlón. álland
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álland a’ törv ótalma, de egyszersmind a’lcriti

kusok pálczájának sulya alatt'is. ‘

F cjele's. Ncm köll. fele‘dni ‚Kazinczynnk e

pigrammai morálját, melly '1811. ekképen'hang.

zik vala: ‚ . ‚ I: ‘
'‘

„Bamm mást мы; -— f- ь?‘ _‘- 's más 1’ мм

. ‘ ' len Író?

Azt hozzád ’s'hozzám nem l'cöti semmi kötél.

Cnipd, döfd, rugd, valahol kарт! a’ gaz latrot. Aa

. ‘ì'llyet

Ütuì, caìgáznì, ’s agyon — verni (nevetve) szabad.

A’ taglaló itszéke procedurájának a’ 1д11e1ö leg

rövidebb idöre köll szon’ttatni, hogy az irói lé

haságok az idömiílás áltàl ne terjedendhessenek'.

Ennek leendhetö sükereztetésére nézve egy új

„Edìnbulfg Review‘“ czimletñ folyiratot köll meg

indl'tandani, ’s épen a’ Jánius felügyelése alatt.

Ertetik, hogy az irkañrkálóknak csupán Ielki

kérgeikhez szabadand nyúlni, testi kérgeikhez pe

dig soha se. '\. '

6. A’ nemtelen pìszkólódásokra vetemült ir

kafìrkálók is választhatandan‘ak magoknak 1rói

pártvédet. . ' ‘ ‚

Fejele's. Valamìnt a’ kan szóból lett kanASZ,

és ha a’ kanÁSZ' igazán KANász, az agyar 11zó

ьд1 agyarÁSZ mit keu csmálni, ’s epitheton

g.yanánt annak elibe tenni, példa'ul, agyarász‘

kanász; ugy ép lölküsmórettel .esinálandhatni a’

baj (causa) szóból bajÁSZ (cansidicus) szót.

Innen pedig mondandalú ' 1e11e1: a’ Neo-Advoca
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tus~t, kivzílt ha ez irkn'sz is egyszersmind,

Új -bajÁSZ-nak, vagy a’ jóhangzmminy kedviért

ÚJ--bajAzzo-nak, ‘(agy mk винт-пaк, ezt

mindazáltal csak azon esetben, ha azon személy

ke nem csak Маìн, hanem gáncsász is. Az illy

irkász  és gáncsász- Bajazzot a‘ Inocskolódni sze~

relemkezö irkañrkáló irkászi pártvédnek „дòga-

dandhatja, vagy megválaszthatandhatja; ’s akkor

annak teljes czimlege lcend: „agyarász- kanász

ìrkász- ñrkász- gáncs1ísz- zajász- bajász-Bajazz?!

Köllend e aztán ennél chínaibb chínaiság t3!

7. A’ könyviróvai-gainasok áltai megromtal

mazott lég’ megtisztítandhatására idom szerint min~

dcnki ñzetend.

Feielc's. Mostanában egy lavateri scala lé

telezendik az újszószsági literaturában, t.‚i. legfe

lí'll áll a’ tökész (tökélefes ész!) középben a’

vl'zész (hydranlayvagy vl'zeszü? adhuc sub ju

dice lis est) és legalól a’ lángész (Genie)

’s l'm a’ lángész nem emelkedhetik föl azon pontra,

hol a’ tökész áll, mivel a’ vl'zész .annak szárnyaìt

mègint ’s megint  szünetlen mcgáztatja, ’s l'gy

'az röptëben mindig meggátoltatik.

8. A’ könyviróvargaina'sok korlátlan "1211111

nek, a’ Helikonrn‘vezetö álutaiknak, és a’ Mi

nerva sorompóin ln'r és чáт nélkl'il belopott ñrká‘

szatjaiknak elrendelésc minden józan embert egyen

lön érendö, "s azon abususok mennél elöbb eltö

rülendök. 3..
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Feiezé.;5 1 'Ё. ...~„‚

Tcrvëszi pediglen erölködik vala, ‚ ‘ ‘ :. :_ l

Pedìglen. terwîszi poeta nem Yala;   {

Erölködésének a’ ki @nent nem 1111, ‘ . I'
Liter'atůra'lian roppant hibät csiinál‘. ‚ ’‘ ‚щит:

Le köll verni tehát pennzivalfa1 кoмы, 'i "t 'l'

Ki rosz verset, *s száz meg száz léha 'tervet дуги‘. ‘

9. Аъ‚1сбпy‘/1róтa1‘ga111aз1 fn'onopoliu'mok,‚ ‘ez'éß

hek , irkañrkabérszaba'lyok, ’S egyéb illyes a’ lite

ratiirai köz szorgalmat és coneurrentiát ak‘a.d.ályo

zó intézetek ‘.ö'l‘‘öklze eltöi'ültetenden"ek‘

F e j с lés. .Sallust bölcsen mondnndja vala:‘

„Postquam rèïliteraria in phncoruní.‘sçŕibcntium

jus ‘atqne ditionem 'conceSSÍt; ceteri'om‘nes, ’strek._

nui, boni ,. eruditi' atque docti vol‘gus s'untŕ‘"

‘10. Az 'egész földön semmi újszósvßsa'gi `nyelve'n

szóló. irkníirká tieni dicsérendö ’s nem дышaт":

d6 me". ' ' ' '

.. ‚ . '. Ь' ' :ì ‘. " '

i F'ejelëf. '\ ‚' if: .‘

Kinek a’ Pindnson nincsen lemmi talkin .z 'ß „:..ßìnony, Шкoлу, igen szegény annak lelke.. j .y ‚l x

Ha. тoп a’ könyv husa,. úgy mit e’r. az új-szószf‘ .‚

Нa ninos velöd, le‘ssz csak silány politi kosz. . .

‚ Mi A’ hatalmas Júpiter bölcs leánya Miner

'vh álthl adatjatudtokra a’ könyviróvnngainasoknńka

hoгy semmit sem tudnak. .

Feiůlë'si

Himpellér! té ne fogj a’ tudßmányágim9 с.‘ ‘д.

Meri nem hallìk szavad boldßg mennyországha.
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12. Minden kritikus nyilványosan .(publica)

‘ teendi itét a" könyviróva'rgainasokról.

176] с ICIS.

Leszen akkor sirás ’s fogak cs'ikorgása.,

Mikor eljö mìndcn új-szósz végromla‘áa.

Hozd e1 Uram! hamar aт: a’ rég várt парoм

Mellyen mege‘getnek minden Íìrkászl'apot.

. V é g 1 ö c s. _

Mìbiìl azt tanulandjuk, hogy az ìgazság hem

csak legdücsöbb, hanem végre minden könyviró“

vaŕgainas'nak leghasznosb is; ’s hogy bármì sokáig

cl voltak is n'yomvá a’ klassikus fejekre n‘ézve a’

természet törvényi  holmi pimàsz irkañrkálók álx

tal  de mégis végre a’Junius izzadásai által vi-‘

Iágosságrà hozatandának azok, miket a’ Világban

látandani sokan nem akarandának vala.

\

1

Mast pro coronide csak aт hozzuk clé; .

Ki másnak vermet ús,.maga. esik belé.

Becsńld meg тaёadш:9 ’s becsìilj meg másokat,

‘ Mit ha nem cselekszel.I .majd hallasz még sokat.

ф

.

12 ÚJ MAGYABOKRÓL.

Vestra a'dmurmui‘atio facit Quirites,ï 111 agua

Scere videamini, qui hae'c fecerint, ego autcm ne- ‘'

`
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minemnomino. Quare irasci mihi nemo рoды'й,

nisi qui ante de se voluerit conñteri.

Cicero.

`
.

Többen kívánták már tölem, fejteném meg

nekik az ó ’s új magyarság közötti különséget,

mert ök, noha bajokat az ősz havával még csak

most kezdi behinteni, egy évtized alatt olly nagy

változást, hogy ne mondjam, elyáltozást, éltek túl a’

magyar különletes írókra ’s más némelly emberekre

nézve, hogy valóban nem merik meghatározni, „ha

önmagok avultak e el olly hamar, vagy a’ legvé

konyabb új magyarok nötték e egyszerre fel, mint

ama’ régi Gi’gászok a’ mythologiábanŕf IWire .én

fejingatva ezt felelem, hogy csak a’ pöfeteg (go m

ba) , nem pedig a’ tölgyfa szokott rögtön serdűl

ni: ’s mivel sok újoncz-magyar egyedůl a’ mag’ ‘

elvetéséröl beszél , azonban mingyárt az elsö esz

tendöben, ámbár. hibásan és roszul és nem a’ ma

ga rendén és idejében mívelte meg a’ földet, ab

ból gyümölcsöt óhajt és Мr; legjobb volna őket

a" szemcl'pô veres- és foghagymához 'hasonll'tni,

melly a’ pénzt mindenek felett szeretö zsidóknak

és lovakkal nyerekedni ügyes czigányoknak an

nyira kedves eledele.

Ezzel azomban nem akarom azt értetni, mint»

ha az új magyarok a’ régi magyarok’ örökjeit a’

zsidóság7 kezeibe sietnének játszani, mivel ök

inkább a’ zsidók’ pénzét iparkodnak ezeknek er

szényeiböl a‘ тaёokéìьр általvarázsolni: sem im'

dig oda nem czйт!“ hogy, mivel a’ czigányo
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kat új мaзут-o11нa1: .is szoktnk hl'vni, a’ 1111r11ó1

lásról 'nem gondol'kozó einbereinket azért cz1511п)'

termç'szetüeknek tartanám ,‚ 111011 ezen természet’

ñjai is `1111116п a’ más’ lovát‘ xhl'r nélkůl elviszik,

szintúgy a’ 11111";x111e81ér11éзé1ö1 nem .aggódnak ‘

Mind ezeknél fogva solennitei’ protestálok a’ Ma

gyar Anthologia’ l. Köt. 73-dik‘ lapján álló emez

lfgék çllen ‚,.—- L- -. -g-  й] magyarjokat

здaрoсйдий1 111/1‚‚a’.т1п1 tudjnk,. a’ .ç.z igányok.“

. .. En .'¿1’ szemcsi’pö vere‚s.-és.fogi1agymai 1111so11

1a1oз$á3 Шe11e11, .és„azé.rt marnd.ok,.miyel e’ két

növevény sgnieiâç@ h1111, .ésß’lçgjoblb lç‘gszebb és

llegkegyßsebb; .veinçket is Наташи; .lijf magyar

jaink pedig,.kik kiizötïtigen дай Ёде1eы11 van,

miutáń nem ritkánszelçket ‚vetnelg", csak jé

gnzdák, .b‚ançmjrástndgík, .és n.f‚a.‚mx. Jc.s1.1pá.n a’ nem.

щeй ‘comqedińnah de a?. nemzetidragoediáknak‚is

nagy költséggçlzkülön felépn'tendö „országos „1п
házban bará'tj.ai le‘ïén, hiheföleg viharokat is sz'áп

dékpznakaratgtntni: hc'lgy‘ 1'gy;¿/a’..gn.agyar haza is

(minél elöbb' csak lehèt,) a’ szüntçlanvaló nyúgha

tatlanságok’ csendes tçngerén ringattathassék,i ésa’.

siránkozó profétának jövendölése s.zép és pathos.

sal. vegyült könyhullatásaink között 'beteljesedjé.k..

..Hogy рedig az új .magyarok azért, mivel a’.

veresés foghagymához hasonlítnak, a’ zs111ós11];

nak valóban nem barátjai , az abból .is kitetszik,

hogy 6k nem állokon , mint a’ zsidók, hanem po

fájikon és .nyakoj: körůl nöyesztenak szakáltii

mellyet azok nem 011110п, mint. a’ zsidók, hnnem‘

az egész vЛáд’ láttára, a’ iegszfçii és legcsŕno.

_.
` . \

.
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sabb társaságokban a’ leggyengédebb és legkelle

mesebb asszonykák és leánykák elött is fésülni

„тaк annélkůl, hogy csak távolról is sejtenék,

hógy a’ jó tónus ellen cselekesznek, bátor ezt

mìndég ajkaikon pengetìk; és annélkůl, hogy az

únalomìg kürtölt életkellemek .azon izetlen módi

bolondság által швa1‘ egy hajszálnyìt is nyernének,

ltt eszméltetésem nélkl'il .is 'reá lehet arra buk

kanni, hogy az lij mag'yarok;. kik szakálosan

kalandoinak ide "s (oт, a’ bölcs és szelíd Pytha

gorász" tanítványaihoz valamennyire hasonlók,

noha különben' nem olly hémák,'mint àzok voltak,

mivel annyi mìńdenfélét ìrkálnak, ñrkálnak és be

szélnek бszтв; 91sвz89 hogy az el‘n'b'er kénytelen

elhinnì, hogy' ök' a" számosí Bölcsnek hìrét sem

hallottákì mìvel máskënt tudnák, hogy az leczke

hallga'tójinak szorosan meghagyta volt ç' „ismétel

nék щ! mindennap este, mit nappàl «agy hallottak

v'agyïgondoltak.“ ‘

’= ‚Különöseflr’meg'kell jegyeznem, Вogу mivel

a’ ‘gondolkozáä, éà kìváltképen a’ három vagy

négy lépésnél tovább nézö ’s látó gond'oìkozás nem

kèvés ìdöhe kerůl, mellyilek sok ‘ új magyarjaink

mindég szůkëßen vannak, kik közi'.'ll hémellyek

nappalß‘ mások este‘ is éjszaka is egyedůl aт:

szokták ismételni , mi mál‘ másoktál vagy elmon'

daй)“, vagy' inegiratottg és pedi'g‘nem a’ régi classi'

cus idökben ‘ mert e'zeket nem lehet a’ mostaniak

hoz 'alkalmaztatn'i г‘!‘ ‘Ё-ь. hanem leÍgközclebbröl, vagy

itt 'Yiá‘lnnkg vagy‘ eèfye'bütt valamelly diaetán Euro'pá~

ban, vagy némi újnágò'kat magában foglaló hírlapban.

Нa vizsgálódásomat tovább üzöm, l'gy kell. fcl
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kiáltanom: „ugyan hogy ne szeretnék azńj magyarok

az újságokat? l“ hiszen magok is merö újságok. De

kl'ilönben is az újságnknak véghetetl'èn’hefolyások

van, miután most a’ hbmoeo'pathia olly igen di- ‘

vatoz ‚. hogy idövel ‘a’ bizonyosan következendö

erösödésünk végett, az' xijmódi ~diaetetitm’ rend

szabásai нeд-{ай mbstàn‘ el ~kell 'gyenfgülniìnk a’

legszigoriibb ¿s leghosszaßb diaeta által ‚ ha a’ ré

gi ŕoза ш‘ЩУeЩЫ шeЁ'дkaпшЬ szaliadulni. Egy

szó, mint ’Iszzáz; nekünk.még az' ol'voslásban. is,

valal'nint in‚ìnden egyébbem. újságolsnlsnk’ kell len

nünk,.ïés.a’ rom'lott, 1lkarom'mondani,‘ új magyar

nyelv mellett iíjzsákbn öltiiz'nünk, `ésfmintvalnha

a" Nínive’‘bus иra önkényl:. pörba keverednünk!

A’ im' рedigы’ czigánysa'got iileti,. ant sein lehet

némelly й] magyarsággal. tömött könyvgyár’tókra

kenni^,..mert igáz ugyan, hogy valaminl: a’ czigäayok

намазa}: a’ szomsz'édságban, hanem a’ hòl csak tc'íiek

kiteiik'rés a’mint szerét ejthetik, toivajkodni sze

retnek,. éshajó'csikót lopni nem'tndnak, Jgebével is

megélégeszn'ek: .úgy az й} magyarok liözíillis töbhen

nemcsak a’ зzмний‘! irókz’ szép és 'jaikalmaztatha

tó, hanen; csúf, és helytelen gondolntjaiknt és

kitétcileiket‘ sí'u‘ůn meg-'és kilopogátják; de. 6k

ezt nem önhasznokra ’s diszek'reg hanem a’ ‚ hon’

hasznára ’s dicsöségérè cselekszik!?:M'eg‘~kell’ t. i.

gazdagítni a’ szegény megpeshedtlhazánkat mi

nél böïvebben', és. gondos ‘válasziäás;nélkůl új мeдь

kal ‚ új gondolatpkkal, a’ дyeтl: külföldi új ki

tételekkel és fordála'spkkalt; és mivelß’ ‘Бои’, a’

magyar ész’ és nyelv’ keblëböl kiïnemitelik n’

79
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юrвпшёщ: haznfiúságésI. ‘virtus , bármi .sñrñnï,. ha‘

mïndènfitélet’ tehetsége‘nélkůl, lopni .’s»kölçsö

nözni"a"':külföldtö1.y.~.~ Hiszßn még a’aKap'osvári

nevendék ¿íeáko'kra iIs‘Iambïzátott legközelebbröl,

hogyminélítöbb ‘уеду ‚ЫЩЩЦЁ ó‘,` vagy 'Jegújabb

módin крыши: a’ ЫЁЩЩГ Iámájálfa' kifèsîäott ma

gyarzs'zaïakat 'vegtyl't'selrekndulgnzásaikbm Емёнхг.

‘ TEüzért. találkûz'kkbouymůgimódi :Ínagyßír :ir.ó fìS

‘g-.tudákos elh'ökmásf‘wà‘kizbán ьетшфютъet

szivéróp’ mánthogy azvegyedůl‘fúl ,f „véг J.és: hush'.

goniolìyáv'ska; . .mig ' iS; nem. гуöz 014%; ïpańas'zkdd-f

ni‘‘ ‘lwnnyulvéîi$1.111@.wsiltárólf7 m‘idi'inf‘i'iìetrfa’ kësö,

’mépm ezért‘ nagy uzsorával ‚]‘n‘1\ó:szere'l'em‘ öыть‘

thaï-21Í:A? szei‘elemïzg amglulga'sai.‘ Лöд.бы: mereńgf'í

keßel ;al'gym tôbliń‘yir¢~‘néma,..’s 'felfeszített‘buz

góäágïíban‘ n.em ‘talál s'èmŕni nyelvben :is Ífakqldásaia

nakjányüatkbztat‘äsára nkl'ár ialkalnms'. ‚' ‘wkál' i fele--ï’

gèти .szашьм;‚ .4--1‘113 minïgyárt ezer fHì'mfyt maj-1‘

tene is:má'gábanl '~ бeды‘ semmit: semztaszyleg..

alább kines@ et woluissefsai: est‘: a’„ш213ёyar:‘1%8у:

is sìlittyaívàdók, és:miиtziklyen,’ szüntelen .kńrká.sz,

fürkész, .a .elejét.äl. fogw» ßpor'zázó. mit, ¿s ámbär‘

neki'aïjlegbbldogabb földd‘1e1„. éghajlattal és. nyelv

vel‘ ke'xiveskedett‘a’ termész‘et, a’ legrégibhf'idök~

ben :is mindenkor ~tíŕn 'ai kl’ílföl'dön .híímlításokat,

és ott ragadozni; дышaт; fátilláskodńi‘legnagyohb

gyiômyiì1“'íí1s¢=5geî va'laá'visszaikçll teháttéńni amúj.

ma'gyarqkńak .l'íseik’ t'ermxâsketére, ’s.n‘nindèńliel.

csereberátìkewůznù, És’ м ß'gó‘sz‘ magyar. n‘yIelviel:è

ü'getùe‚ïh ìlyàrg'alva, minifegy ló’» fhaláìálìańüneg»

változ'iatnifg.felfdrgñtäh Eztf'tanítják 'az új‚ ‘пa-

fr?
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gуш'Ми! ‚Нe tudáléims elnökmás uram‘! .aaLmà-k

gyar .n.ycly. nem iczigánysátm', .'lnellyet .mń .ift.ç

holnnp másuttlehetrfeliifni:i':z.‘. . i' I;. ‘ :bz2 :1. f'

.Annak, .hngy annyi .hohorlzes új lhagxyan ii‘ka»

‚ Íirkáló van, egyeneson .w’fmoûfni nevelés .awmk‘ag

de nem az' iskoiai nßvelés,'..ha'nem‘ a:’. rdmáhirók'i

irkañrkájik мы eszközölt phantastaságr‘a ‘wez'etiä

nevelés. :Ennél ffogvanmajd ‘т'rmlenìk' .'Iomzínifróról

el lehetne.bízvást mondani ösz költöinlnnek' вы

Dessewífy Józsefnekfemez epigrammááá‘t; .V' .i ‘ .

„Ant érzem, látom, hogy tarkás .tolla romános. "

Azt nem [тoт , hogy rónlaì lelke ’s im.“ 

Valamint ai áruba bocsátott képck ‘közïůlï a’

remek historiai darabok kora'nt sem számítlmtnak

a’ nép" nmssájából annyi ked'velöre ’s` vevf'íre;

inint holmi léha штык, és a’ legerkölostelenebb

‘názolásoknak legtöbb kedvel'öjì ’s vevöji шoк.

lak lenni: úgy van a’ dolog a’ kinyomtatott köny

vekkel is. A’ régi ’s újabb világ"klassikai mun.

кар ott porosodnak a’ bibliothecákban, és ott

aivulnak a’ bibliopoliulnokban: ‘ellenben holmi

hitvány románokon уйgy roтános és l’gy könnyen

izgathutó irkañrkáloktól öszvetoldozott rongy

irásokon kaшa kapnuk az emberek1 és készek u~

tólsóíillè'reket is azokért. oda adni. .

Egykor egy ügyes és tudós orvos, kinek a“;

vala, egy napról más napra mivel élnie, ш kérdó

egy ügyetlen és tudatlan‘ gyógyásztól, kinek igen

jól ment dolga, hogy mi által tudta ö a’ közön

séget annyira magához мыtnи Mire a’ gyógyász

hevenyében l'gy felelt: „reg'geltöl fogva délig nézz
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ki az ablakon, és azon nagy sыйти ember kö

zůl, kiket ablakod alatt fel és alájárni llátandasz,

betegségében kilenczvenkilenczi hozzám folyamo

dik, és csak a’ századik megy hozzád, mivel a?

nép" пивy massája mindég a’icharletanon kapdos,

nem a’tudóson.“ - Мakaми“: ez a? sorsa a’ könyv

Íróknak is.

Innen látni, hogy az az annyìra magasztalt

publica opinìo nem egydb при hangnál, mìhelyt

az a’ köznéptöl, a1. itélnì nem tudó ‘köznéptöl kerí'll.

De az is ìgaz, hogy azon üres publi'ca'opinìo úgy hány

ja, veti sokszor a’ legérdemesebb és legde'rekabb férj

fìakat is, mint a’hngy hányják, vetik az éretlen gyer

mekek a’ laptát. Epen ezért talán nem lesz helyén ki

vül Quintilianusnak eme’ szavait itten megemlítni:

„Famam atque rumores pars altera consensum civi

tatis, et velut publicum testimonium vocat; alte

ra sermonem sine ullo certo auctore dispersum,

cui malignìtas initium dederit, incrementum cre

dulitas, quod nulli non ìnnocentissimo possit ac

cìdere, fraude inìmicorum falsa .vulgantium.“ És

ezen in'gységgel é§ kevélys‘éggel terhes idökben

fájdalnmmal kell megvallani, hogy a’ publica o

pìnìo a’ Qnintìlianustól felhozott utólsó eset által

kap lételt leginkább.

Ha nekem egyszer idöm és kedvem v'olna`a'I

magyar literaria historiát minden kedvezés nélkííl

kìdolgozni‘, ’s közfényre bocsátni, szavamat adoln

és becsl'iletemet kötöm le, hogy az érdemes 0l

vasó közönség elcsndálkoznék ‚ hány himpellér i

hitangolta ’s bitangolja a’ publica opiniót ai мы,
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hogy maga semmit nem irt, hanem mindent mas

sal íratott, és még i's szemtelen volt nevét bi

zonyos könyvek’ czimlapjaira bidgyeszteni. Néhai

Lánghy István azáltal híresedett volt el, hogy

sok könyvczímen állott a’ neve, ámbár ömaga a

zok közűl még egyet sem olvasott el soha. De

Lánghy mégis annyiban dicséretet érdemel, hogy

a’ literaturát gyarapittatni igyekezett mások által,

és szerény volt nem hazudni az olvasok elött,

hogy a’ neve-alatti munkák az ö fejéböl sültek.

А’ Lánghy’ öszinte péjdäját bár mások is követ

nék, és leginkább holmi politi kosz szécskavágó,

ki a’ mások’ segedelme nélkűl irni nem tud.

Így fejtettem én meg röviden az új magyat

ságot azoknak, kik tölem fejtegetést kívántak,

hogy általlássák tévedéseket, és bámulják az új

magyar nagy elmék’ fellengösségét, mellyek an

nyi tekintetben tündöklenek -- és észrevegyék,

hogy noha a’ legújabb idö olly sebesen repűlt el

mind önmaguk mind az új magyarok felett, mintha

nem két, hanem Нz szárnyai voltak volna, ’s ama’

sok-szárnya Cheníbhoz ha'sonll'tna, ki valamint

az indiaiak9 úgy az európaiak9 képzete szerint is

az; éj’ homályai felett az üres egeket hasítja.

Mind ezeknek utána bízom a’ részre nem

hajló közönség’ igazságosságához, kegyességessé- ‚

géhez, és adjon lsten jó éjszakát az [íj magyarok li

teraturai lármája ’s z.ajgása között!

Miskolczi.
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XXII.

А’ HÍRHABANG

' CSAK’ÜRES HANG.

_

Bakkns~nt’ baktere *)

Мёд lármáznî mer e?

Kérdik sokan.

„Úgy van! иду van‘.“

Mikor ott НМ!‘ én, .

Jött eду orosz gebén.

’8 eду nagy falka

Nép, mind balga.

Közöttök nem vala semmi jó rend,

Nivel nyúgtalan vala a’ sok kend.

Kérdém мaты meghìtten,‘

Mandami'. meg, mi történik itten?

Fe’lvállat „мы, ‚

’S не felelé: „Нa:

Leer sind sacous

Und poculus“

 

4*) Ez` a’ balder lehetett., a’ ki illy módon мaтoм:

в’ deákokra éjszakának Майн: „Wenn stern so liell

ist und mond a s0 scheintnm, von schlanglos tu non

scìtis ‚ quod hoc non sit erlanbtum, .temporem noctis

punetum schlagi zwölw uhr ad kassatum Schreinereien

macht, et noctnrnam quietam störere, tn vos шип:

ibitis ad stadthausum et ibi Фиaт ransch-ausschlaf

ram ad pritseheram, et cras habebis tnam solemnam

mnschketam cum lampadìbus atque [ate1‘nis et trom

melschlagras рaцион.“  Gyönyörů dictió — valódi

й] nyelv! -

ßudily Elek.
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Most befogtam a} szám,

’S magam’ hátra'vonám. ‘

I as {Ш , . ` ' . ‘ ‘ ‘ n

f' csábítói . ‚ ‚ ‚ 

Verb'ungost kezdének . \ Ё' _ . .

A’ tirkíswlegények.

„Gyere pajtás ‘(мoнтаж9

Holuap teszlek kapitánynak Щ

Ordítá teli torokkal, .

És Еду pénzt kaрa marokkal
'.': u1.

B‘uk-kos-ut’ baktere ‘ ‘ ‘ “ z ‘ ‚ ' '

És az orо" gebe.

’S a’ balgatag nép ММ,

Hogy olympusra vive’

быt a’ sok forint ,

Mellyet a’ sárba hint.

Ki haнан illyet valaha?

Jót uevessetek: hahaha!

А’ hl'rharang

Csak iìres hang.’

Hahaha !

Hahaha !

Buday Elek.
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ХЁШ.

А’ КОЫУУСЕЫЗЁВА’ДУОМА А’

LEGMOHOSABB ELÓKORBAN.

__

A' Hazañúi Elmélkede'sek’irója nem'veszi rosz

neven, ha kimondom, hogy ö csak elkezdette, de

be nem végezte д’ könyvcensúra’ nyomainak elö

adását a’ legmohosabb elf'íkorbau.  Minek telje

Sl'tésére ötet ezennel felszóli’tom, és vele közlöm,

mire engem egy elök‘elö ‘tudçís Férjíili аgyeпты

sé to"n. Horatins Epist, Lib. II. Epist.. Il. Vers.

139-155. ты nja: ' '

„Agricolas рrîзюйэ fortes, parvoque beati,

Condita post ‘rигиeны, levautes tempore festo ‘

Corpus, et ipsum animum spe finis dura. ferentem,

Cum sociis operum, pueris, et conjuge fida,

Tellurem porco, Sìlvanum laste piabant,

Floribus et vino Genium, memorem brevis aeví.

„ „Fesoennina per hunc ínvçntef liçentia morem

Versibus alternig opprobria rustica fudit,

Libertasque recurrentes accepta' per annua

Lnsit amabiliter, donec jam. snevns apertam

ln rabiem verti coepit jesus, et per honestas

Ire бoтoв impune minax; doluere .cruento.

Dente шпагат; fuit intactis quoque cura'

Conditions super communi: qnin etiam lex .

Poenaque lata,. mulo quae nollet carminequemqucm

Decribi: vertere moduni, formidine ‘мы;

Ad bene dicendum delectandumque redacti.“ “
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Ан .vak volna, ki a’ most leirt sorokban а? könyv

censúra’ nyomát nem látná!

Pozsonyi Elek.

G. DESEWFFY JÓzsEF’ LEVELE

Ponori Thewrewk Józsefhez.

 

Tekintetes Úr! Mindenek eы“: дяoп köszönô

hálaélfzettel, a’ тivel olly régolta Yefdelmemért

tartózom, kell kezdenem leveleтet. Annyi es

meröseim, meghittjeim, jóakaróim, bejáratosaim

(familiares), söt barátim мы is egy .sem talál

.kozék, ki a’ rám mért gyalázatokat elfordl'tani

igyekezett volna. A’ Tettes Ur még ñaimat is

~megelözte. Ezt a’ valódi magyar-lelküséget,

mellyet nem érdemlelt rágalmak, keresett elcsafa

rások, ’s a’ gög epéjével folyó gázolások a’ Тet-. ‘

tes Urban ébresztettek, még akkox‘ is tudnám vol

taképpen becsůlni, ha nem a’ magam, hanem más

oltalmára nyilatkozott volna ki.‘ Érzé a’ Tette

Úr miképp nem érdemetlen az védetni, ki maga

тaза“ igen мы‘: védé, niásokat рedд‘; gyakran

oltalmazott. Az emberi ön szeretet‘, vagy inkább

magamosság könnyen magyarázza, mért nem sze

retnek vissza megtámadtatni a’ megtáтadók. Ha

tehát Világdi és Zajbaj ez a’ két kanóczos méccse

a’ vastagságoknak, neheztelve pislog is miat'tam
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a’ Tetteg Úr'r’a, nnmi'l'àzelib'volt a’ 'l‘et'teé. Úr rè'szé

röl a’ védellnezés bátorsá'g'a,' minél könnyëbb'e'ń gya

m'thatá, hogjÍ nekem nem sok erölködésembe kerůlt

volna ama’ mécsek pislogásinak’ nem'ritkán homá

lyos, néha рedig rosz szagu‘gr'ízeit akár kötött be

szédben, akár folyóban ‚çsipl'í szgsszcl, “agy elaltat

ni vagy koppantó hamveìövel mérsékelni; de a’ Tet

tes Úrna'k,Iazután pedi‘g‘Iñaimnak felállása után,
potui, me defensore, çárere. A Csak vай.toр vártam

felszólamlik e valaki? és‘ïйпe5 a‘' farngalîlanságok

Castora és Polluxa két jóakaróimra, és egyszer

smind az igazság jóakaróira так, a’ Tettes Ur

ra t. i. és Tiszt. Balogh Sámuel Пяти a’ Sasban.

Ez az elö‘lmeuö duumviratus ‘nnuál inkább “1311sz

taló vala rám nézve, mert Balogh Urat még sze

mélyéröl sincsszerencsém 'ösmérni. A’ szives és,

baraítságos kettöség tehát már rég ki'vánta volna

meg köszönetemet, de nem tudyán'állandó mula

tásokat, nehogy leveleim. eltévedjene‘k, aтaк!

jobb és bi’ztosabb alkalmatosságra halasztám. Mi

vel. azomban korom és egészségem hanyatláea Or

szággyůlésre menetelemet télben gátolja, 1114ós1‘

tást vévéu arról, hogy a’ Tettes Úr kieszközölte

-    —- --- -' ——, szl'vtelve párosítom

most személyes köszönetemet, örvendezésemmel.

Soli dolga lévén a’ Tettes Úrnak, végezncnl

kell, kérvén, hogy régibb bajtársaimat tölem бsz

telni méltóztnssék.‘ Ha a’ Tettes Úr olvasni a

karja gondolatimat тьма' nyelv’ kiható ml'velé

séröl (extensiva cultura) az eddigi (mert szünte
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leafдaтaм lszoktam¢ ‚ dgbgozásaimat ,;}. .‘ ‘leghibátl1ï~'

щфЬ péb‘la'nyt‚ Báró Vay Mikl'ósná'l a~’¿'îB0rsodzì Ade

ministratornál ’fogja találni, hosszabb munkámat

pedig az urbariomi tárgyban, a’ legtisztázottabb pél
dányt Szinnyei Lás`zmlÖ‘Ü.arátomnál a’ Sáros Várme

gyei Követnél. Én többet tulajdom'tottam mindenha

jó szándékomnak, g'gì'i'delataim‘nak, a’ sok közt

egy-kétjó is lesz, és a’ most még rosznak látszó is

ъaшшшшашшм шёшъмшмшш

mája ’s alakja szokott.lenni javaslatimnak, és mivel

sokat jáßtllhçäi.eltemházf„ámbam’ìísanihibjlíìb mind

roszabb éghajlat alat‘tunïímrnsokáig gazdálkodom ,

és a’ mezö fija "agypk, Íalán nem mind megve
  

. tcndök {tekmtetcifrf ;’= @aged''mnu 'legqläßßfhogy ‘

meghányattassanak.pnein’fiiè‘äìg tomi 's'q'fiëŕcíï‘id ,

azm.‚ :,i‘TÃnezHor.za‘s‘ пётöышы. fonfft‘i‘s‘ 'vï'vî‘li'ëä‘laf

nélkl'il gögösön megvettessenek. "Eiigèïìf'iígyan

sohaßsem‘f щшшъттшаеё: gonaúla'tiimioz, a

kár ‘azoknáki h‘e'lyben "hägyńsà ,' aká'ŕf‘iìie‘g'ifëfësè-f

Мeнт regnum nëo'est‘úè! lììiaesenti'fnicchd'e {Аr

de adhucffuturo. Mi‘k‘o‘rï'ëgfì; 'egés'z sereg‘ im'ìuïńì

kényìeleníttetilë‘szövëwìiîeai 4- -— ~’ e

161 ken „мы Уa1aШНёНЁ“ кг пе’ aîrjoñ‘iìńçg; "iré

ne ‘ is‘ шт“ Is 'з‚a1a‹цм,'"—‘ 63;ï ¿www

ugyan ‚"' de úgy "hog‘yf hsé‘fìie “i'gel‘l'’ ‚ ‘ge i

igen мы jin-jon а: т „каждым. дтшддуд;

mk’ шт; lvtinek. даю-«памятью 'iìïka‘bv'kbll
Athenéhez és Fojboszhoz , mint AreSihezâäiŕá'sónh'nL"

táni ,lebegjën kéiiviselöíńk‘f’fëfet't'i! .'ï" "‘ëï'i N:’

Ajánlom'.ńmgamat'‘‘ezután* is. a’ ."l'‘ét‘tlfeá' Úr

szives. .lnxedvezéseinek, maijadván kù‘lönös. hälá'val
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és tisztelettel a’ Tettes Úrnak alázatns' szolg'ája',

Gr. Desewll'y Лzзeй m. .k~ Sz. Mihály, Dec.

7-én1832.

iin* ‚‚ ':L ':. :'i;.: ‘и' i'. .‘."..ï..:'‘

»ePJf'HAETsCHER MI‘ss'. LEVELE
?.‚;“ àlI. ein' . "Нм ‘ ‚ ‚ i.

‘ 'M :Bécsi. ’s :Pozeonyi ismei'ösßihemz.’ . ‚. i

Ь: .... ‚ï .l ‘ . . u. . .. ‚ 'I

___-_“

. ‘ ‘ . '1 ‘ ‘ ‘‘ 4“ ‘й ‘

An.иaklíj'abb. bebizonyítá.sára„ llogy„1a’/ .

muukácska’ készi’ttetöjónek.sziyében a’ .v'allási tlfin

reglelem"laki.k, minden‘ készséggel ‘közöitetik„aâ

következö level. „ . ‘. .¿.,‘.:ï. ‘' ‘„

‘„Der Vl’iи'tei',~ der@hier sehr streng ist, .konn

.te'jnìçh't hindern , .dauw wir unsere Thüxen.angel.~

Weit ñüneten'.„.„wein? Ihren Brüdezmlezwarfßuicht

der Eug.bei, dei,~ Toilette'nach .fwohl .aber

'ileln „Ánldrangevdel Herzens, auch .lenen ihren

(Gothihren Yater zu. nennen, der seines eigenen

S.oìlnîi'e'‘s‘ nie.lili’ geschont hat; um viele Söhne durch

bekommen ~ und1 dem auch ‘sie zurufen:

Abba, .-j- lieber Vater! das ìsind unset@ indianer,

'izn‘d‘ei-.en ‘Mitte wir wohnen, und deren' Zůnfte' ver.d

ehiedeu ДМ.“ f .‚„Während die Franz‘o‘isen allh'ier grn‘szеntheils‘

an; Gnadenlosigkeit erstarren  .leineu die In

diane: ‘ auf und zersclunelzen bei den sanften
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Zulispeln einer` Dolmetscherin die; einemтамаgы. Kinde gleich, anteiligen.‘Wahrheiten

des ‘Glaubens'aus‘ dem ~Munde des Èri'es'ters indie

Herìen der' gierigen Zuhörer einiiiip'fet; und‘'zli

Kinder ‘Gottes heranbildet  die‘mit .beneïìden'slì

Werther Einfachheit,‘aber 'tief fui.blend; 'dieiiilt‘e?

und neue Wahrheit auti'assen‘, .uni sie nie.zuïîërf

gesse'n  sondern mit dem' Thane heil. ’Al'idnc'ht

befeuchtend in danknickende Halme'n emporscliief

szen  zunehmen7 und würdige Früchte des Heils

bringen  wovon wir täglich Augenzeugen sind;

Es vergeht keine “[oche, wo wii` nicht. mehrere

taufen - obschon durch den Winterdie. I.n‘dianer

etwas entfernter. von uns sind‘ -. lalsîdass‘. wir

sie "gehörig unterrichten, und unter die:Fahnë '

Christi aufnehmen könnten- So eben hat ein Í-feiìii

Chqf sammt Gemahlin sich durch mich unterrich

ten, und taufen lasseп — diesem Beispiele folgte

seine Genossëns‘chäft - und VolkI '-' Der ‘nocli

nicht bekehrte Theil seiner Untergebenen sieht mit

Sehnsucht dem Ende der Zuckerraflinerie entge-`

gegen, um dann ungehindert dem Geschäfte des.

Heils obliegen zu können  was recht bald gesche

hen wird, und dann bildet sich mit Gottes Hilfe

eine neue katholische Gemeinde aus ihnen, die

6 Stunden "on unserm Aufenthaltsorte entfernt

sind.“ f " ‚ ‘ . .'

„Die Dolmetscherin , deren ich mich ьeснeйъ:

hiezu , ist.eine halbe Indianerin (der тйgeьracйшЪ

Dolmetscher ist für diese Gattung Lente zu erha`

ben, zu declamatorisch.) Sie ist die Tochter'.de‘s

`
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biglie??? Нeт‘ ЁЁЁ’ЁЕЧЁР’ЁЧЬШРМЧ bei'dee. ßen.:

. *grenzen zùgegaïn‘ist, der.nnichmach 899119115?

'Unterrie‘h‘t chlittage’fllrlf‘flem‚ gefrornen

‘‚I‘‘oxñufsse naoh Hausŕe führt wo’ wir dann„die
indianer lbeiïí‘lîlhtergang der :Sonne in tiefem'Na‘ohÄ

‚2. en ‘ um abermal recht. bald zur

_.Iërderuug der Relire zu erscheinen.“

4"Lnńp‘S’ie bereits alle Werkzeuge der Ab

gg'it'te‘ljei unìdïz‘a‘nberei etc. abgeliefert - dem Ge

tränke für. .ihre ganze Lebenszeit entsagt —„ ohne

‘yvíelclufa‘ŕ. En‘tsagungi'‚ selbst die. Bekehrung ..blosz

eine Fabel wäre.ìf ‚ n ‘l. .‘ .

„Der ‚Köllj‚ga 'oder Chef, trägt auf seinem

„.Hute eine silbernen; kronartigeSpange  an sei

nen Ohren .eineMenge .silberne Glöckoheп  .an

seinem Halse .Z.grosse, sechszöllige silberne Mün

zen, die ihm der. .l’raesident ‚von Wassington .
м. u'A .

schenkte den Leibe eine. rothe mit Perf

len ‘gestickte Binde, franzblaue mit bunten Bän

den“ geâehniel‘teëeinkleisìen ‚eigen frenzblauen

Мат‘ тёыёвёегёaсытзеlы fewer. ßin golde

nes ÍiligrauKi-euz ¿mit Kette, welehes‘ ohne. Chri

stas, und ebenfalls ein Geschenk vom. Н. ‘Práisì~

штfist. \ .‚ ‚

1„В1е Indianer sind nun in .der. Tagesordnung

der göttlichen Erbarmungen ~ und machen die Zier

de America’s aus - sie lassen sich‚bilden. Es

gibt'ghier schon indianische Alphonse, Emeriken,

Car‘oleg Ferdinande..¿etc.. d. h. Nahmensgenossen

nl‚ler geliebten ..Wo‘Í‚llthìiter, und Freunde unserer

guten' Indianer, die Kreuzchen an ihre Кoзeл:
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k'ränze bitten. “Ъ leiden hier Mangel an allen

Kirchensachen  was wir zu Wasser erwarten,

ist nicht angelangt  vielleicht wurde es ge

kapert“ -

„Zinnerne Kirchenleuchter wären sehr er@

wünscht  in Wien, hinter dem Trattnerhof, sind

sìe'wohlfeil‘zu haben. Die Bilder, welche die '

Pressburger Bothin hieher gesandt hat durch die

General- Direction, sind vor uns angekommen,

und waren schon vertheilt‘ bei unserer Ankunft;

die Indianer verehren derlei Gegenstände der An

dacht. Mein Pfarrbezirlr erstreckt sich auf 17 engl.

Meilen. Und 7000 Meilen bin ich von Ihnen ent- '

fernt! I'Iülfe und Gebet! “

„Wir leben von den Opfern der Wenigen —

genährt von den Vögeln der Luft, von Fischen

und sogenannten Turjons, die sehr gut sind.“

„Ich erstarre vor Kälte. P. Franc. Xav. Hae

tscher, e Congr. SS. R. Missionär in America. 

Greenbay den 5-ten März 1833.“

Nemcsak reményleni, hanem hinni is szabad,

hogy az idézett becses tudósítás a’ „Berichte der

Leopoldinen Stiftung im Kniserthume Österreich“

czimü hasznos folyóirásnak valamellyik Heft-jében

környůlállásosan ki fog jöni.
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XXVI.’

'FÖREDÉKE'K

Kevélység és`irígység. \

Kevélység. é: in'gységl két erkölcsi gyilkosa

az emberiségnekl feltátott-száju pokoll melly a’

roszlelkůség’ és roszszй/6se'3” kétélü fegyvere ál

tal kivégzett Ártatlanokat n‘yeldesì l Ha valaki a’

kakas’ .kevélységéß a’ kutya’ kajánságát, a’róka’

ravaszságát, a’ macska’ hi‘vtelenségét, . a’ kl'gyó’ ‚

forogni tudá'sát és sikosságátés "a’ had? gágngási

szemtelen merészségét öszvekerné, .mind ezekböl

korant sem válna olly ártalmas'méreg, mint дz

emberi keщйység’ és irŕgység’ erös mérge! Ez az

egérkövek’ egérköve ’s тaszlagok’maszlaga aZ er

kölcsivilágban! Ez az a’ mesterséges erkölcsi aqua

tofana, melly által az elöre felvetett idöben okve

tetlenül eszközöltetik, végrehajtatik a’ czc'lbavett

Ártatlanoknak beçsůletbeli halála! .

A’ ki a’ világ’ történetkönyveit philosophus

lélekkel és psychologus-szemmel forgatta, ‘jóllát- x

ta ott aж a’ temérdek undokságot, gonoszságot

ésisten‘tele'nséget, melly semmi egyéb, mint a’ ke

vély‚és'in'gy indúlat мы követtetett e1. А’ szene

~ irais" hiteles bizonyságtétele „eшt az ártatlan

.Ábelttestvérbátyja Kain kevély és irl'gy ind1i~
n _ latból ölte.meg! . ‚

i



115.

.
`

 

Hónapokig irhatnék, és мég sem fogyńék ki

a" példákból, mellyek'elöbbi f6 álh'tásom mellctt

haŕczolnák. Ha a’ világi ìrókat ñgyelmetesen o.1vas~

suk~;'ezerekre magy azon derék férjñaknak száma,

kik az‘ellenek' dúló kevély és irl'gy indúlatok'.ál

tal megbuktattak, számkivetésbe küldettek, vagy

тásЁyaЩщ‘сra ’s szerencsétlenségre juttat‘tak. És

midö'n ezek., kik hazájoknak kisebb, nagyobb osz'

lopaï, támaszai valának, árta'tlanúl szenvednï kény

teleníttettek, v‘éghetetlen csorbulást sze‘nvedettaz

illetö Kormány, a’ Nemzet, a’ Közjó: тci-t azok,

kik kevélyekjés irl’gyek, bármillyen ügyeseknek lát-‘

. tassanak, nem alkalmatosak a’ Derékek’ helyeit‘ .

kipóiîolni.' И ‚

Meg tudnám én a’ történ'etek’ mélyebb títkaì-.

ból még azt is щита, hogy sok Orszfíg’elen‘yé.

szésének a’ polgárok között eláradt kevélység és

irígység vetet'te meg alapját, “agy siettette kij

zell’tësét. А’ mit mindenki könnyen megfoghat,
‘a’ ki tudnillik voltaképen nl'neggyözödik‚ affelŕíl,

hogy a"kevély és irl’gy iudúlafok nemzöji ’s $z11

löjì mindenféle erkölcsi roszaknak. '

А’ köz tapasztalás tam’tja, hoгy ott, hol a’

kevélység és irígység az hazañak "kijzött elterjedf7

a’ virtusos emberek még i'nkább .ki‘vannak téve a’

mìndennapi veszedelemnek , megkárosod‘ásnak,

mint a’ gazdagok: mivel a’ vagyonrablók több

nyire elrejtöznek ‚ elbúnak, de a’ becsl'íletrablók

fclemelt fejjel járnak a’ nép között. Ezek az ů

zöbe-vett Jeles‘ekrl'íl mindúntalan újabb meg’újabb

hamis hireket költenek, méllyeket a’ pór  ar.

‘ 8 ‘i

/



116

újságon-kapó csöcselék  való gyanánt ad $z11]

ról szájra. ’S l'gy történik aztáu, hogy sokszы‘

a’ legártatlanabh is úgy behomályosíttatik a’csal

fa kofanyelvekböl származó vas‘lag gez által, mint

a’ fényes nap, mikor kormos fêllegek tolódnal:

ellenéhe.

A’ .könnyenhivö embereknek bármillyen jó

мешeй: és jó füleik legyenek, de mégis roszul

látnak és roszul hallanak, és 6k hármint biza

kodjanak itélötehetségekben , mégis ez az a’ lel

Ы adomány, mellyel legkevesebbé bi’rnak. Mi

.vel ln'ilönben látnák, hallanák és megbirálni tud

nák, hogy АЗ, a’ ki ellen az iri’gyek torsalkod

пak, eo ipso emberséges, becsl'iletes, ‘derek férj

iiú. Ugyanis aж józan ésszel senki nem álh’that

ja, hogy az embertelen, hl'jábavaló, gaz emberek

nek irŕgye lehetne! ‘

Nem rosz gyümölcs az, mellyen darázs 1113ó

dik! és mennél jobb a’ gyümölcs, anuál több da

rázs szokott rajta rágódni! A’ kajánság, melly az

ördögnek egyik Iegvalódibb, leghl'vebb képe,

mindég az ollyanokat veszi ůzl'ibe, kik kîilönös,

nemes ajándékokkal bírnak; és az in‘gyek’ és el

lenségek’ nagy száma szüntelen ezt mutatja, hogy

az üldözött emhereknek igen sok szép és jeles .tu

lajdona vagyon! Annyira, hogy a’ Derékek’vir

tusainak leâçcsalhatatlanabb erkölcsi baromctrumául

szolgálhat az azok ellen kajánkodó irígyek’ men- i

nyisége.

A’ természeti ’s erkölcsi világ’ esetei között

majd mindenütt atyafìas, szoros öszveköttetés vagy
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hasonlatosság mutatkozik. . Уa1a1111п1:. a’ furgó

szél a’ derült eget te'rhes fellegekkel bevonja,

mellyek aztán тьмы, dörgést, puszti’tó meпнy

köhullást és jégesöt szůlnek: úgy fújják a’ tiszta

ember ellen a’ kevély-irl'gyek fekete rosz lehelle

feket, mellyet a’ tisztátalan hìszelékeny nép a’

magáéval csak hamar kimondllatatlanul megszapo

rítván, ebböl keletkezik az annak jlí hirét, ne

vét megölö úgy nevezett publica opìnio. Mina?.

Üldözött rögtön csak ligy gyözedelтeskedhetìk’

ha olly erñs tud lennì, mint a’ csecsemö Herku

les, ki bölcsöjében a’ kŕgyókat mogfojtotta. Kü

lönben ö azon igazságtalan piblioa .opìnionak пyoт

masztó terhe alatt többnyire hosszas ideig nyögni

kénytelen , és ártatian könyeinek' zzíporával eпyЫЬч

ni ártatlanságának mély sebeit. Boldog ártatlan

Szenvedö, ki a’ csapások’ suiya alatt le nem roskad ,

és a’ kit a1. Hit", Remény’ és Szeretet’ Angyala a’

kétségbeeséstöl hl'vcn megörìz!

Az isteni Gon'lvisolésbe vetett tántoríthatàh

lzm bl'zodalom mindefl földi bajoknak gyógyítóbal.

zama! Ugyanis valamint a’ természeti halálbdl a’

keresztyén hitvallás’ tam’tása, ’s a’ tiszta szl'vbe

oltott шeи! kivánság szerint az emberek egykor

lììzonyosan fel fognak támadni; úgy támad fel két

ség kivl'il elöbb, utóbb minden az erkölcsi ha

lál’ torkába taszi’tott .Ártatlan! Horutilis’ bölcs

mondását „Informes hiemesreducit Jupiter, idem sul»

movet.“ a’ legvl'gasztalóbb erkölcsi értelombon

kell venni. А’ zordon téltöl üldözött Ártatlanok"

becsůlete ismét tavâszi virula'st nyer! Mint az ham
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vaihól felta'madt Phoenix, vagy mint egy пegи

jadott sas, úgy repdes aztán mindeu az erkölcsi'ha

lálhól iij becsůletre, l’íj életre felébredt Ártatlannak

lelke, ’s imádott Királyának’ újabb .hl'iséggel és

hódulással, szeretett .Honának újabb .liú,i gtartózás

sal, tis/.telt Elöljárójinak újabb engedelmességgel
a és becsůlt Felebarátjainak újabb szeretettel .iildoz.

viín , teljesen~ bebizonyi’tja , hogy mind az , mit el

‘' lene a’ kevélység’es irígység" veszett kettös nye‘l

ve fec'segett, merö hazug'ság volt.  Igen nehéz

ártatlannl szenvedni , ’s kivált hosszasan szenvell

nil de igen szl'vemelö tapasztalni, hogy az 1111116

lanság bármì késön, diadalmaskodik, és iigy dia

dalmaslîodik, hogy az, mint a’~ suly alatt növó'

pálma, szenvedéseinek terhe alatt erösödikl

l

Publica opinio.

Нeт vizsgálom, ha a’ publica opinio öt ezer

esztendös, Урgy a’ mint némellyek tartják, csak

ötven esztendůs szülöttje e a’ phantasiának. Va

lamint azt sem vizsgálom , ha az csccseтö -meg'l

gyermekkorában olly hatalmas kl'sértet volt e,

‘mint a’ millyennek látszik. most, legény'fkorában.

Elég róla azt mondanom, a‘ mit a’ tudós Ancillou

iim’gy mondott: „Die öffentliche Meinung ist ein

irriger , `schwankender, vorübergehender ÑVahn,

eine usurpirte Gewalt. W'eit entfernt das'Lebens

princip der Staaten zu seyn, gibt sie denselben

falsche Richtungen und setzt sie beständigen Störun

gen aus.“ А’ tudós Fìlangieri is ogy helycn  a’né

° 'd

ч.
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met fordr'tás szerint  így szól : „Ich fand, daissnach'

dem gewöhnlichen Gang des menschlichen Verstan

des besonderer Irrthum allgemeinen'lrrthum herv'oi'- '

bringt, so wie der allgemeine Irrthum den besondern

Irrthum crzeugt. Ich fand, dass dieser Übergang mit

der ‘¿grösten ~Schnelligkeit geschieht, gleich einem.

‘Geheuh das einvorübergehender Wanderer in flcn‘ .

Schlund einer tiefen Höhle hinabbrül‘lt, und dass

sich unmittelbar darauf ausseń mit einem `fr'irchter

lichen Wiederhall.verbreitet. Ich fand, dass dic;

se.‘ Höhle das Pnblicum; dieser \Viederhall die

»Stimme und das Gerücht desselben, und der Mensch,

der. beym Vorübergehen sein fürchterliebes Ge- '

brüll in die Höhle hinabbliess, der Irrthum oder

die Verläumdung sey.. Ich fand, dass diese öf

fentliche Stimme, dieses Gerücht, das sonst sel

ten beständig in ~seinen Urtheilen ist, es blos in

der Schwäche der Gründe sey, darauf sie dail-i

selbige stützt. Ich sah, dass es einem Sokrates

den Giftbecher reichte, einen Anaxogoras zum‘

Tod führte, und soviele Unschuldige, 'so viele

Weise und Helden zum Galgen oder zur~ Schande

führte“ i

A’ régiségbölkönnyen meg lehet mutatni, hogy

a’. publica opinio mennyi roszat és balhiedelmet.

szl'îlt az emberek’ között. Lássunk itt csak egy-.

` két példát azon álli’tás’ felvilágosításárn ’sbebizq

nyi’tására. А’ keresztyén vallás’ elsö ‘.'századái

ban a’ pogán'yok midön valmnelly igen .bersůlc‘ates

keresztyén ellen semnii ’egyéb “Мat kigondolni

nem tndtak, ezt mondotta'k rólu': „Ojó‚embcß de
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híjában, mert k ere sztydn!“ Íme a’ pogányok’

kárhozatos publica opinioja szerint rosznak tarta

tott az a’ jótevö ’s idvezítö Hitvallás, mellyet

ma, ha azok 'feltámadhatnának, bizonyosan édes

örömest elfogadnának.

Azoknak kedvéért, kik a’ Faust’ történeteire .

nem emlékeznének, ezeket egy német. könyvböl

ide kiírom: „Faust, ein Natu'rkündiger in Strass

burg, war der erste, welcher aus Liebe gegen das

Wort Gottes , das Heil der Menschen und seinen

Beutel, die Bibel mehr als zwanzig tausendmal, in

aller Stille druckte , mit seinen Exemplaren durch

Frankreich reisete, sie um einen viel billigern"

Preis verkaufte als man eine Handschrift der Bí.

bel kaufen musste, die öfters sechs bis sieben

hundert Gulden zu stehen kam.“ `

„Ér erwarb übrigens, für diese seine eifrige

Ausbreitung des ÑVortes Gottes eben den Dank,

welchen man noch heut zu Tage den meisten an

gedeihen lässt, die sich um das gemeine Wesen

verdient machen. Denn, man war neugierig, und

wollte vielmehr wissen, wie Faust zu einer so‘

grossen Menge Exemplaren gekommen sey, die

alle einander so ähnlich waren,. als dass man sich

um deren Gebrauch sorgfältig bekümmert hätte.“

„Freylich war er hier; eben so verschwiegen,

als ein jedweder unserer heutigen Buchhändler,

wenn von ihnen verlangt wird, die geheimen

Künste ihres Gewerbes zu verrathen. Mithin gab

er den Neugierigen zur Antwort: .Es wäre eine



121

grosse Menge von kleinen Geistergen zu seinen

Diensten, welche beständig sitzen, und ihm die

selbe schreiben müssten.“

„I'Iierauf wurde der gute Faust, kraft der

damaligen Gewohnheit, vermöge welcher man alles

vom Teufel herleitete, was man nicht einsehen

und erklären konnte, ohne viele Umstände, für

einen verbrennenswürdigen Teufelskünstler er

klärt.“

„Faust wurde indessen noch reicher, als er

vorher war, und bekümmerte sich eben so wenig

um die Urtheile der Menschen, als unsere heutí

gen Kapitalisten, wenn man gleich über die Ent

stehungsart ihrer Schätze noch so scharfsinnig

kritisirt.“

„Í.lach seinem“ Tode aber wartete ein viel

klä„jlicher Schicksal auf ‘ihm Denn alle Ko

mödianten und Puppeuspicler bemüheten sich nun

mehr um die “Tette, Doktor Fau‘sts'seeleuzustaud,

allen Bösewichtern ‘zum Exempel, schrecklich

darzustellen, und wenn man den muthwilligsten

Bauer auf keine Weise bändigen kann , so darf man

ihn nur in ein Pupp'enspíel führen, wo der Teu

fel einen Doctor Faust, wie einen .Krammetsvogel

in tausend Stücken zerreisst und frisst, so lässt

er gleich die Flügel sinken, und denkt an seine

Bekehrung.“

De vonjunk fátyolt a’ régi világ’ publica opi- '

niríjára, ’s fedezzük fel röviden a’ mai világát;

talán ez drágalátosahb lesz. А’ jelenkorban sok

/
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kal (бы) heпye ember van, mint a2 e1.б1‹1ö11eп volt, .

és'i’gy a’ publica opinìonak hasonlíthatatlanul

számos'abb kengyelfutó áll шт .szolgálatjárá,

I.nint valaha. Úton, iítfélen, ütczán, ńtczaszegle

ten, piaczon',.. vásárban, korcsmákban, 10313114

zakban, casinokban, játe'kszi.nekben, és teméŕdek
privát házbaniaáz újmódì Hermesnek újságtanyäjì

‘штык, 1101 az embei‘eket'szólják, Szëlpllll'ïí‘fî; A-.

zon tanyákból repl'il mindl'lntalan mindenfelé al. úgy

hîvott Chronique scandaleuse, mellyet a’ d0l0g

't.alan, túnya emberek azért kedvelnek olly annyi

ra., I.nive.l aîlf.ahlioz jutás pénzbe‘ ’à fáradsa'gba'neni

kerůl. Az újmódi Hermesnek vannak ideigvaln' is

örökös postalegényei’s postaszolgálóji, kik magok

.. nak f6 kötelességekké „aтак az Èhl'rhordást és em

‘ berszólást. Ezeknek mind mozgásra mind mérgessëg

re nézve a’ kl'gyó’ nyelvéhez hasoпló nyelvektöl sen;

ki sem lehet bátorságban  a’ bölcsötöl {ватa a’ ko

pqrsóig. Söt ha ázok hazugsági tehetségeket meg

eröltetik, valakinek fogantatásáról, és Юte-“(бы

'áuapncjáról isgimdnakmindenfélét камeнь Ez

álffal kap lételt a’ т11116пy1 mendemonda a’ békét

szeretö cscndes polgároknak és polgárnéknak házi

.k.iîrnyi'ilzállámikról , életmódjokról , cselekedeteik

M'J'l. Ez által lcsz az, hogy az emberek annyit

p.letykásiiodnak eñélékröl: ki kivel szól, sétál,.

fársalkodik, mulat — kinél ebédel - kivel éli‘

lelki örömeit  kinek nyerfe meg szeretetét -‘

jóvoltát kegyességét -kegyelmét  ki mitje'

Вашeй ki '- ki mit akar cselekedni  és mind
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ezeket, és számtalan illyeseket mì.é.rt, mi okból ‚

’îlиl „шкафы, és mi végrc, mi cf/.élra ’s a’ t.

’s a’ t. ’s a’ t. Illyes nlkalomníal a" jó többnyire

eПшПуШЕaЫК9 vagy elfacsartatik, ‘agy ЬЁcзйъyЦ

ve adatik eм , a’ nem egéàz‘en jó rosszá tétetik,

a"képzelt Tosi, vagy ros?. рeйg fclette megne

veltetik. ez‘ röviden aй újnm'fli publica opinie’

kerekedefs'e ’s folyamatjà g‘'‘következéseiröl nem

szólok, lnivel‘azt könnyenkitalálhatja, ki a’ vi

lágot ismeri.'  . ‚ . . .

Nem állhatom meg,‘l1ogy egy ançkdotát el

ne beszéljek, melly. a" publica opiniót nagyon ka-~

rnkter'rzálj.g. Egy gyermekágybzm fekvö elmés'pa- .

rasztasszonyt meglátogata ogy l1 írllordó vén paraszt

assznny, és kérdezösködék töle vìlzígra jött mag .

zatjáról. „Ай, édes ányók, hágyjonfkend fel kér

désével, m‘ert én valami liülönöst szültem -“

válaszolá a’ Betèfr. .De a’ szószátylírban még job.~

ban felgerjedvén a’ tudni-kiváncsiság, síìrgeté,

hogy mondaná meg, mi legyen a1. a’ külöglös.‘

„Едy varju, édes anyók , de meg ne mondja.sen

’ kinek,“ szóla többszöri sürgetés ищи az ágyban

fekvö, ’s mosolyga magában, \ hogy felülteté a’ ‘
1 ‚~ ‘ . ‚ Í

hírsovargo banyat.  Ez aж allg lì.mlla, . ’s leg

ottan .ellódula onnan, és‘ csak hamm' befutá az

az egésv. falut a’ lîeá-bl'zott .hazug titokkal  .

hozzáadván a’ maga hazugságait is, annyira,

lmgy az egy várjuból végre ötyenliilenczet csinbilt

a’ f. Mikor n’ gyermekágyas asszony felgyó

душ!‘ é.s barátnéjit meglátogatta , jót nevetett e.
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zeknek könnyen ~ hìvöségeken , és ezek is kinevet

ték önmagokat.

Az illy varjuszaporítók szokták a’ vila'got te

li kárògni mindennémíì balhirekkel és hazugsá

gokkal. Ezért az ollyan bejárósoktól, kik min

(И; újabb meg’ újabb hirekkel szoktak kedves

кedы, mrtani kell; ‘mivel „qui adfert ad te, aufm

et a te.“

Egyátalában az olly mendemondóknak. jó

volna mègtanulniok, és követniek ezt:

„0s uuum natura, duas formavit et auras;

Ut plus audìret, quam loqumstur homo.“

Blielô'tt ezen czilçkelyt bevégezném, ekként

kell minden becsůletes feleberátomhoz szólnom:

„ne csu.‘.áld , hogy hlizi ebeid az idegen kutyát nem‘

tíirik , és néha széllyel is .szaggatjaik: mivel ez az

emberek kflzött gonoszabbul megy, kik ollykor

1зптгёзе11кe1, és ha változó kedvek lígy tartja,

)arátjaikat is megmarják., ‘és a’ publica opinió’

éles fogaival szétmarczongoltatják. Ezért a’ ros1.«' ‚

nyelvü emberektöl, mint az harapós kutyáktól,

o'rizkedjél. Mit ha nem tehetsz, vígasztald ma

gadat azzal, hogy mindaddig bi‘zonyosan jó em

.ber v‘agy, mfg irl'gy mardosóid vanuak, és Щи!

az illyetén erkölcsi csapásokat férjñas állhatatos

sággal! Egyébiránt a1. irr'gy .mardosóknak nem lesz

мы; ezt mondani: „Rixmpatur, quisquis pumpi

tur invidial“ '
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Nevelés.

' A’ józanfejíí ’s épszivü halandó jól tudja,

hogy a’ kevélység és irigység, nem különben az

ártalmas publica opinio ’s több más erkölcsi rosz

azon nemzeteknél és népeknél vannak leginkább di

vatban , lmellyeknél a’ rosz nevelés eláradt. -

Az egészen neveletlen ember soha sem lehet olly

ártalmas , mint a’ roszul nevelt; kinek tudnillik

a’ fejében ha némi tudományos ismeretek vannak

is, de a’ szíve egészen el van romolva. Arra pe

dig magyarázat nem kell, hogy a’ roszszivü tu

dományos ember a’ nevelést nem kapott jószivü

embernél. százszorta gonoszabb tud lenni, mind pol

gairtársaira mind hazájára nézve: Ímivel a’ ter

mészet soha sem teszi az embert olly rosszá, mint

a’ mesterség, ha itt is , ott is a’ dolgoknak vis

szás menetele történik.

Európa a’ földnek részei között ollyan , mint

volt Themistocles a’ görögök közt, ki minda9 vir

tusokban mind a’ vétkekben nagy volt. А’ szelíd

és bölcs Kormányok mindenütt azon munkálkod

nak, hogy a’ vétkek apadjanak, és az emberiség '

érje el a’ boldogságnak, azaz, mind az egyes mind

pedig a’ közönséges jóllételnek lehetös legmaga

sabb fokát. Mennyei áldás a’ Kormányoknak em

lített dicsö munkálkodásokra!

А’ vétkek’ apasztásának legalaposabb esz

köze a’ jó nevelés; mi által föképen a’ gyerme

kek’ lágy szívéböl az ártalmas, gonosz indiíla
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tokat kiirtani, ’s lïket épkcbl''i embereliké lehet

kepzeni. Mind azon szomorú esetek, mellyek egу

(la1‘ab 1(1ö olta Európä'b‘a'n történtek, a’ гo$ш11 nc

м ifjúság, es „my_.ifjli'srig :nml téfettek. Ke

serůsëg lepì el. azon emberi/izsgálót, 'ki a’ kl‘il‘

földön hz iijúsá'g’ 'lelki‘fs ' szl'vlŕeli mi’if'eltségc’á

'föl ‘hiteles forrásokból dátumokat mërl‘t.' Egy

. irá ekként .resti a’ külföldi ifjakat ' ,',blo'sz noch:

an dem geistlosen Sindenlcitzel von Opern , Bal

let§,. Yaudevillen, Spectekeb, Delinqu'enten„.

Thieré und' Possenstücken ,"in ihrer Leetiîre’ aber

‘.nur an faden Thenter- `und Stadtlclalscheroien,

Erzählungen, Taschenbüchern, Blättern und Con‘

versationslexicons Gefàllen und Interesse ha

ben.“ más helyen ai asszonyokat és.lyányokat

l'gy rajzolja.: „w‘'iele ‘unter ihnen delLMorgen' mit

Betstnnden beginnen, und gleichwohl Abends

sich mit Claurenschen Romanen zu Bette legen,

ihre meiste Unterhaltung aber in ihren sogenann

ten schwarzen Stunden der lieben Caffeezeit undÍ

an ihren Thcetischen nur in Ausl'ibungen der Kunst

des moralischen Schwàrzmachens, des Medisirens,

Lästerns und Staabbrechens über die vermeintliche

.Immoral‘rtät solcher Personen, die doch hundert
mal moralischer als sie selbst sind, so wie in

‘ Klafschereien über Stadtgeschichten und 301561o

sen Karten- und ‘Lottospiel besteht l“

Hogy nz illyen romlott-szivů ’s solìdifas~

nélkůl szükölködö idétlenjeiraz emberiségnek, mi

.
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nö iv‘oszakra. lïegíeùbk‘ ьaрaмыёдеэ "kéззeк; aд:

ugyan a’ kl'ilföldi iíjságlevelekböl ."'é's' egyéb"irá'~l.

sokból ari únalomig láthatni. _:.Égërt hìríz- `ézefí.

szemekkel vl‘gyázzuuk, m1’g"nem’késö, ho`g'§i

hozzánk a' külfölïdi rŕosz nevelés’‘ hydráji b‘eïtl‘ef .

csusszanak! .

Тйге'де1еш. ¿

.Smép és мы“; ça.’ viszonyos {тeбе lmesség a’ Lite-.

raturában, mint aka'r a’ Va'llásbanrakár a‘ РОШЬ

mba". ‘
G. Desewffy József. ‘ ï.

\

a). Vallá1§beli‘ türedelem. ' ‘г

Az lsten az embert a’ maga képére ’s h`ason~

latosszigára teremté. Melly szent ìgazság jelenti

hogy; „az embernek természeti ’s erkölcsi kötclesf‘ .

sége teremtö 'Atyjának felséges tulajdonságait és

tökéletességeit ñúi engedelmességgel és buzgó kész‘l

séggel követni.“ Az Isten egyirá'nt hòzza fel az

áldott napot a’ .jókra ’s nem jókra: tehát ai

Isten kimondhatatlan t ür e d e l m e s. Eb‘böl ‘foly.

hogyz‘ „az embernek is tür e d e lm e sы ek kell

lcnni.“ ' ‘

Jézus az lstennek‘szent Fija , ’s a’ tiszta ’s tö‘

kélctes eтbel‘ЕзéЁв eredetiképe ezt tam'tá: „szeres

sed‚ felebarátodat mint tenmagadat;“ sl'ít még ezt

is tam'tá: „szeressed ellenségeidet is.“ A’ Ke

rcsztyén, kinek ép keblében Jézus lakik, nagy

Mesterének isteni tànításait hl'ven megtartja ’s

pontosaп.teljesíti ‚ ’s‘ t ü r e d elm e s.
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Mind ezeknél fogva az Щи Ember és valo'di

Keresztyén nom tudja megfogni, hogy a1. embere»

Нe: azért ne kelljen tl'irni, mivel kl‘ìlönbözö mó

don imádják a’ Mindenhatót.  Óhajtottam vol

пa, hogy a’ Reformatió által a’ kercsztyén Val

lásban szakadások ne шишeк volnal mivel Еgy

számtalan ember alkalmat kerese a’ legszentebb

példánytól és legszentebb kijelentéstöl eltávozni ,

’s embertársait ollyas valamiért üldözni, mìnek

megl'télése egyedí'il Azé, ki a’ sziveket és vesé

ket vizsgálja. A’ Türedelmetlcnröl a’ XIX. зzáти!

baп azt tartjuk, hogy a’ miveltségnel; még csak

abc-jét sem tanulta meg! Ellenben azt hisszük,

hogy két különbözö vallásból való, «le egy'mást

hů- barátikarokkal ölelö férjñ millióknak mustrá

ja ’s a’ századnak és em.beriségnek dl'sze! Nemkü

lönben a’ különbözö- hitvállásu, de egymást hn'

ven szeretö férj és feleség kismása az annyi rész

re szakadt világ’ óhajtott, de solía be nem teljesed

hetö lelki ’s testi cgyesülésénelc! ‘

Isten’ kegyelméböl vannak a’ Királyok a’ {61

dön, kik nemcsak mint az Isten’ képére teremtett

emberek, és Kristus’ követöji, hanem mint a’

mennyei Atyánal: képviselöji is'itt alant, kútfe

jei az hitvallási türedelemnek. Oket követil: mind

azon fenséges Férjñak, kik a’ Statusok’ legföbb

szolgálatjaiban levén, Fejedelmeiktöl az égi ál

dást a’ kisebb alattvalókra hiven elterjesztik.

A’ vallási türedelem’ legmagosabb Példaadó

ját és legörvendeztetöbb Létrehozóját‘z dicsöem

lékezetü Il. Jószef Császár és Király О Fellsége't



129

a’ magyhrhoni förtéhetek és mińden'igaz magyar

polgár örökŕe a’' legbuzgńbb hálával fogják em

legetnì. Hasonló buzgósá'ggal foga a‘ történetirás

és háládntos marudék minden idöben áldani néhai

boldogemIékezetü Il. Leopold Császár és Király

ÖFelségének, és mostan dicsöséggel uralkodó

Felségünknek I. Ferefncznek halhatatlan днeй,

kiknek ke'gyelmeik Югa1 a’ vallási türedelem a’

kétmagyar hazában örökre mcgalapíttatott!

Szetencsés vagyok ítten имteшим, mikem.

Alapnmndńßaìm’ H. Fûz. 78 és 79. lapjain ekképen

mondék:. „Митя- egy ritka Coméfa fénylik 'a' ké

kellö égen, a’ Jók a’ magos azép jelenés’ né

zelletébe meгам“ magasztalják a’ lvlixldel'llmtfit9

ki и: a’ vНаш’ gyünyörůségáre штаты.“

„Nemzetünk’ nagy Fija, Rav.ìsnyoi.G‘róf Ro~

'viczky Ádám, I-‘ó- Kanozellgílr! Te ‘гaзy polggirì

egünkön egyт szeretett fötündöklésü вешaть,

ki ott fen a’ minket éllgetö .fßlségeß Napqnktól

kölcsönözve súgáraidnt, Ennek böséges áldß‘snit

árasztod resin .“ ‚ ‘

„Milliók’ bu'zgfi fohászkodásai emellïed1ieki

mìnden pillantatban a’ Teremtöhez, hggy n’ m‘

legxdrágább, legkegyèlmesebb Мaрaта: még igen

soká ragyogtassa tisztg egůnkön! ‘és minden hů

Magyar’ или! hálát meng dicsöséges Napunk’ Thró- "

ппзaршц, Eretted ‚ kedves ‘Щи! Csillagunk'l“

Ime a’ szeretye tìsztelt Fö-Knn'czella'r Ur Ó

Excellentiája, mint Выsoд Vńrmegyének nagyér

demü'Fö-lspánja, a’ legkegyesebb Fejedelemtöî

szon dìszes Megye’ Fö-Ispáni Helytartójává Mél

‘ ‘ 8

Ц
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tóságol Vajái Bárö Va'y Miklos Urat, reformatus

Férjíiút”9 kéré’s nyerë. ’ ' '

Ezen Méltóságos Férjfiú‘, kiröl ugyan „Мaг.

mondásaim’ IL'Fl'iz. ’83 és 84-dik lapjainI a.z’ .igaz-.

ság’ nyelvén szólottam volt„ bölcs'elölůlése alatt

a.z eliibb dicsért 'Várŕńegyéböl a’ jelen 'Országgyů

lésre egy katholicus Férjñńt is válasz‘ta'xafKövetnekJ

‘Hazníiúi Elmélkedáseim? ‘T0-dik lapján a" töbh

bek között' ezek=olvastatnakz ’`„Statìstìkänklŕól`

méglnz is‘világosságra' jö,” hogy a’ Reformatnsok

nak és "Hazánknak egyik raё'yoзóïcзшaga';:1111511ó

ságos Luskodi ’s VajaiGróf Vay Ábraha'mïUr'Ne

mes" Máramaros ‘Vármegy'ë.Fö-Ispánja. "s Neme‘s

Berègdvármegye’ Fö-Ils‘pánì Helytartója .minden

Vármegyei Fö-Ko‘rniányozöink között egyedůl AzI

ki két Nemes VárńlegyefFö-Kormányát viszì 

‘ Jelen állítá'somat riémelly örökös Föû'lspánnink’

példája'teljességgel nem'gyengl'tvén  ‘í Ez á’ Mél

töságos Férjfîiì bölc‘s ell'íliìlése alatt Nemes Bere‘g

‘ 'Vármegyébůl,. az elöbbi-Követeknek a"jelen 0r

szággyl'ilésröl önkényt lett visszatérése ùtán, két

káthòlikus Férjñút választata új Követeknek.

Kis János’ versei.‘ Kiadta Kazinczy Ferencz.

Pesten,‘ 1815. ‘ nevü ‘ munka’ I.‘‘Kötete’ ‘186-dik

ища“ kezdöqö HÁLAADA'S авт‘ FESTE

TICS IGNÁCzHoz“ „км „нeм e1éЬe'тa

ga‘ a" Kiadó ezen szl'vemelö megjegyzést (eщё:

„En a"nemeslelkr‘i E mb e На}. Feыше; ‘lgnácz)

1808.. ..Tún. 28~dik§ a” Sopronyi 'Superinténdèntia’

Prédikátorait,‘ kika’ Gróf’ jöszá'gában .tsz.rt'fik iva

 la' az-napi Gyl'iléseket, ebédre hívntwílr;. és meg- .

f
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;értvén hdgy a’ тi'Kis‘l'iink (Kis.Jáno§} gz ö algtta

. ’valojánmk. gxeljmeke ‚ .el‘mek iatyját .l.liinden sид

‚.gálat alól örökre fels‘zalbadl‘totta, туда“: рeёìа,

midön ez, elragadtatva a’ 1e5szeпtebb‚ érzés által,

.av jóltévöïkczet megcsókolni Ыщrá2 kaчaì‘ 3626‘

fogtá.. ’Melly irígylést-érdemlö sors‘ juta ‘a’ lel

.kas és es.zes gazdagoknak! ¿smelly olcs‚o'n, v7156

.rolhatnak (ik elhgilhatatlan шyt!“

’Alapnmndásaim’. III. F" .. 8.0 és Sivdik‘ lag

jain találtató .némelfly igéimet {Цeн . felvilágosl‘tya

ismételem:.mNálunk’ a’ többì .kö‘zöátçoan c.gqlgbß

'visszatér‘t (1l.¿if Festetiçs György., ki~ a'. s.ok “Égy

’tetten és. jótétcmény'en felůlhaz. мы? ;ЁeЬЦЦtoЫЁ

кeшьыyа.пeштoп Щres .Íl‘l‘ldósainl‚c’ ,megßisztçf

lésekre tartott innepekkor öszvegyůlt mindenféle

'valläsu deŕiâk ‘Iröil‘ik‘kïmött fßllyizell'dfényd mél

~tósággbll szokott‘„volt mepjelenni', mint Apolló ‘a’.

Camoenák között a’ Pindnsony és a’ ‘ki: különössen.

н‘ reгбrтагрз Нoп‘ёф ‚Аdётщa1 .társallwdodott:

nem  'kül‘önben' Báró' Prényi zsigmońd (Маd;

„Р r ény i I’s‘ N agy“. czímü epigrammámat l) ki‘

a’ refornmtus Beregszászi Nagy Pált‘.holta’ nap‘

‘jäìg uri‚házánál .ápolgatta; ’s ‚nçéhaì';Kçxgfiere'si’Mi

hály, reformatus Férjíìú, ki Vírág Benedeke.t párt

. fogolta, ’örök hálát ésvv‘alódi Moçqeg'lpßsì пevet

érdemelnek.“ ‚ д. ‘

Az örökemlékezefü s'zékiidróf Teleki sámuel

Erdélyi Udvaljì F6~Kgnggçll~ér~ ‘Ú'r‘ Q.,Egçç‘ljgä re

formatns .FérjflúB ‘néhaîr .I'Iç‘lgç‘zeg'~HI-‚I9ègmyßyth

Zsigmpnd Bécsi ßrs'qk'keî ßzorofx.jíßfámdgkun .élp

:›‘ ь "‘”‚ '.1 .‘'.ìÍ.{ìnM..q‘
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. Fó~ lispa'nainl'x’ Nentora, Méltóságosvlìbeczki

Tihanyi Tamás Ur, ágostai vmallásn Fér‘liii, mikur ‘

Felsc'gétöl Tolna Vármegyei F6 -I ánnak ke

gyelтesen kineveztetett, a’ szeretve tisztelt Ki

rály’ Thronusa elött n1. iránt esedetett, Вoдy ötet

.Nngyméltóságu Kopácsy .Józsefveszprémi Megyés

Pügpök Ur által méltóztassék Fö-Ispáni Hívatal

jába legkegyesebben beiktattatni; mellyet imádott

Fejedelmünk atyai kegyelemmel fogadott, és a’

mélyen tisztelt Püspök Úr Ó Exclját.a’ végre Ki

rályi Bl'ztosnak kegyelmesen kinevezte.  "S én

igen gyakran szerencsés tanuja voltam annak, hogy

a’ mélyen tisztelt nagy Férjlìak és hl'i alattvàlók

egyma'ssal igen 'barátslígosan társalkodtak.

Néhgi' Verhovácz Maximilián Zágrábi (Megyeis

Püspök Ur Ö Exolja a’ közönségesen ismert Hess-

‘

lei‘t igen lokszor pézlzzel segélette.

x Mind ei/.en nemestettek és szép példák innidott

Királyunk’ dicsöséges Uralkodása alatt,’ és шél‘! töŕ

téntek , mert':

„Regis nd exemplam totus componitur orbis.“

b)"l`ürédelem a' l’olìtikában és

. . ‚ Literatúr1iban.

'Töre.dék- Észrevételeim’ i84- dik lapján пek

.forflulnak elö: „Нa a1. 18254diki Országgyůlést te

kintjük, itt i's a"'l\'emesliég.  'hazañúi kitëtelek~

kel ko'szített Alapntasn’táaokkal felruha'zott követjei
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мы sürgette a’ magyar nyelv’ terjelztését..  És

melly öröт visszaeтlékezni az akkori buzgósn'gra,

lпelly az érìntett év’ Sept. 27dike olta,~. тidön

tudnìl.lik a’ dìplomatikni - pontosságu Bartal

G y ö rg y Pozsony Vármegye’ nagyhirü Követ~ ‘

je igen hatalmas beszédével magának a'l. egésn

Nemzet’ háláját méltán megnyeré , mindúnta

lan tarta! _“ Az hazaflúi mclcgséggel Нити

nagytudoтányu, széplelkü "s nemesszívü Férjiìú

’s derék Térsai  kiknek. becses hire enyésze

iet nem ismer  nag'y bölcseséggel , mély mega

fontolással, битa érzésekkel és czélirányos mó

don buzgólkodtak a’ magyar nyelv’ és nemzetisëg.’

öregbítésén, és a’ szerencsés következés ~'' .az

’i830-dnd Országgyíìlés’ alkalmával  legnemesebb

iparkodásokat örvendetes véggcl megkuronázta.`

Igy, Еgy teremnek örömhozó gyümölcsökeb a" gon#

~ dosan elvetett‘jó magvak! ‘ '

А’ törött тoп sokkal könnyebben járhntni,

mint töretlenen. És a’ nagy példányok’ nyoтaìn

igen biztos az elöhaladás. Kik a’ törött тal:

mindenfe‘le gallyakkal és bojtorjánokkal behor

danì, ’s abban számtalan mesterséges gödröket

n'snì meréМЫпek9 hogy azon a’ járást, ha egé

szen meg nem дышaть‘, legulább nagyon meg

` ' nehezl'tsék, és a’ neтzettöl helybenhagyott nagy

példányok’ nyoтaìt teljességgcl megvetvén, hol

тnì általok feltalált girbegurba a'lösvényeken bn

torkáznak, azok az haza’ javán teljességgel nem

munkálkodnak , söt még Мr‘; is (eашek. De 'e

meljük ‘fel egészen a’ fátyolt , és láa'suk viln'gosym

az annyira vila'ßos dalgokat. ‚ .
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z ‘ Az 1827-111111 Országg'yůlésen innen. eдy le

„gin magyar Eiro", hogy nefymondjam, irkalirkáló

111lo11 e1б;aпo11‚ï11`.1а1{ köziil, kik a’ most dicsért

Diétitian@ .Pozsonybanvmegfmdunak. És mennéi

sůn'íbben; köv'eùkeztek a’. ‘иwl'ldotl: év olta Orsnág

gyüleseink egymás ntányanmll inkább gynrapodott

az. irói‘ds'ih, annál. inka'hb ïnevekedett iiatal 111111

Íinkálóink’, ‘nluirom mondani, 'iróinkï szánin.. Kik

ha .vzsigy. egу: nyiilfarkn' v'ersecskét öszveférczeltek,

‘agy yalamellyz'.izlésbántó ‚r'ecens‘iócskát a." litera- .

túra'i káptára felfeszítettek‘, Nagy talán egyné

hány‘ny'omoi'ult lij 1|iagy.an~szavacskát faragtak,

magokat a’ .legészségesebb .iróknale ke’pzel1k len

ni, 2s. Ollykevelyek, hogya’ „ávák’ toliaival fel

czífráizott egykori szaj'kó Jnelle'ti'ek a’ legszerényebh

mndárka lelietnel Molly képzelödésekben és 11:0

uélységekben .azonban akker. inagxon megcsalnt

koznak, mikor — Сe11$\11‘11‚z111р1: --—‚‘Ia5y .

.t ö rv é пyл.s d o 1 305111161 beszélniek kel‘l'; mi

vel öket legottan nem a°1nindennapi,j hanenra’

lnindenperczcneti hideg rázna! „Be nagy nya

.valyn .’s .lerázhatntlnn baj üres kevelynek .ésgüres

tudósnak lennill . ’ . .

‚ . ‚Ezekaz ’örökös kevély-tudlis hideglelésben

sinlödg'ík. _- .тivel polgári helyzetiink szerint sz1111

telen ‚fordnlnak elö olly esetek, lnellyekben a’

тa1ó‹11 törvénytudománybeli Äis.meretekre elkerül

.hete.llen szükségva.n —- a"rón.1ai. classica litera.

,tur.ät farb‘a. rúgtzik, mert iinnyzis orrolc, úgymonï

.danak , a" k o ny h a si a got ki 11em iillhatja, bá

tor af bngráçsoëlnis’illatgn? me’g inindégigen kalf

‘'. ‘,'.
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|eтe1èз párfnmejek! Minthogy deáknl nem tudnak,

természeteè, hogy a‘ ÍiSZte‘lefeS Juris Corpust nem`

kedvel'ìk  mert ignoti nulla cupido! kiki

közůlök'egy-egy magyar Törvénykönyvr'öl álmo'

dozik betèg agyában, mert egoisniusa’ mécsénél

jól láfja, hogy, ha :iz ö képzelgéseì elfogadtat

nának', úgy neki legjobb dolga len'ne,‘ ’s ö m'ìn

.dé‘n törvénytanulás‘nélkí'll'hires Jurisconsul'tfussá

välnà‘. :-‘ Nein' ez‘ekn‘ek szólok, niert ök~ engem

meg nem ‘értenekg han'em szólo‘k azoп érdemes

házámíijaìhoz', kïk'á’. maâfyarhón’ történeteìvel. és

sfatis'tikájával .és staîïnspnlìtikájával szorosan meg

barä‘t.kozván, a'zoka'tv, mìkèt mon'dandó vagyok,

velelń’együtt mélyen éi‘zik.. „А’ magyar Aristo

örätia‘a’ deákf‘Jui-ìs‘Corpu.s’ aeg'ise alatttart‘otta

’ìit'ài'tja fen à’ mngynr. nyelvet és. nemzetiségèt.‘

Éé‘mïńden tarwzkmräs' néikůl állffom, hogy ha

Magyarországon  holh'zféle nyelv. vagyon di

vatband- a’ jelen Aris'tncratìa à’szó’ szoros' ér
telmében, nem volt "volna, a’ magyar nyelv méár

.régen kiveszett voìna. Különösen a’ felsöVár-.

megyékben ‚ тeпуeк köm'îl többekßen magyar

hclység sem штaт, a’ maroknyì‘ magyar Ari

tocrátìa a’ deák Törvénykönyv’ тaйнa alatt turtja

fen ma is a’ magyar nyelvet és nemzetisége‘t.

Csupa mesebeszéd a’ Nénlet- Franczìa’s Angol

országoktól vей Ьaзoрйtoззёь', meиyet‘тaй idc'í'k

ben az únalomig kürtölnek , mìvel ott mindenütt

egylegy nyelvet beszélnek az orsza'g‘ lákosi, ha

néhol különböznek 'is a’ dialectnsok. Mind'ezek

böl‘ az‘az igazság, ‚гogy nekünk más h'elyezet'ünk

1
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lex-én, mint egyéb mìvelt nemzeteknek‘, .ai pn

litikánknak és statusmaximánknak is különbözni

kell az azokéitól. Röviden kimondva: nekünk

'mint mìndég, úgy ezentnl is monarchico-aristo

craticnm principiumokkal kell birnunk.“

Vizsgálju‘k «мы; a’ mi hideglell'is irkañrká

lóink’ cselekedeteit. Ezek nem .clégedtek meg

azzal, hogy a’ római classica nyelvröl lemondottak,

laanem még a’ tösgyökeres magyar nyelvröl is le

akarnak mondani, azaz, azok a’ régi magyar

“Мak’ helyébe új idétlen szavakat fúrván, fa

ragván, a’ szép magyar nyelvet olly zavarhn ì- ‚

parkodnak hozni, hogy az valódi chi'nai nyelvvé,

teljességgel érthetetlenné váljon. Nenn kell пeдeт

prédikálni,'mit magam is jól tudok, hogy tud

nilli az új Мeд: új szavak’ létrehozását Нesz“:

lm'ikségessé. De hol vannakfazok az új Шанс?

‘ialán a’ ml' hideglellis irkañrkálóink’ szegény so

ványsa'gaiban! ‘Ц bizony igen kevés van, és n’

mi van is, a’ külföldi irókból vétetett, hogy ne ;

mondjam, lopatott, annyirn, .’hogy n’ külföldi irók

meg a1. hnláln ak is elöbb. ajánlottnk типы

kat, mint a’ mi hideglelös irkaiirkálóink!

A’fmagyar Nemzetnek egyik sz'erelme Méltó

ságós tudós Gróf Teleki Мнe!‘ Ur „A magyar

uyèlvnek mke'lletesitésì‘ й] нaш/г és й] szóllásmódok

dual (мы,.!игп‚[oт1д`сдсleгe1к. Pesten, 1821) cziтü ’

megkogzonizott pályairásában, és az Нaцииk mind

megannyi szerelme ‘n" „LezíconTerminm.um Tech-'

мстит. nmz, Tudoma'nyos Mesterszókönyv’ .tudós

készi’töji igen becses regulákat szabtak, inim.ódon.
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kelljen a’ szükség’ eseteiben új magyar

“aтaкat alkotni. Ezeket kellene a’ nn' hidegle

16s szófaragóinknak éjjel nappal forgatniok, él

elfogadható ńj szavakat készl'tniek. De’ most jut

eszembe, hogy 6k azzal dicsekszenek, hogy nem

a’ mostani, hanem a’ jövö kornak irnak. No jól

van, irjatok hát ti hideglelösök, a’jövö kornak, de

a’ mostani kort ne boszantsátok ìdétlenségeitek‘kel,

hanem minden irkañrkáitokat ’pakolja'tok el holmi

bükfaládákba ‘s ássámk e1 inélygnß' földbe, hpgy

csak az igen késö kor akadhas.son .valaha reájok!

. Midön a’ magyar nyelven való o‘lyas‘ás’ sze

retetét a’ felsöbb Rendnél a’ sok’hijgvány 1ij szó

’s gyarló szószerkeztetés tetemesen gatolja, ’s így

a' . magyar literatúra "s' nyelv rákh'aladást teszen,

az `hideg1e1ös irkañrkálók .«.¿gy‘ kgilönöl eszközt

bl'rnak, melly hagymázczéljók.nak nem kia segl'tsé

gére szolgál. [gen bölcsenivan.mondva, hog‘y:

„az erkölcsök’ korcsosoda'sa cseke'lységeken kezdó‘dik.“

A" szófaragás magában kicsinység, de ha vesszük,

hogy ìfjúságunkat  melly mi türés -tagadás az

újl'tásra igen hajlandó - nagyobb lijításokra iz

gaчa, az bizonyosan ollyan valami rosz, mellyh

nek terjedését mennél hamarább meg kell akadá

lyoztatni. — Örömmel jelenthetem, hogy az ìdétlen

tij szтaк’ 16111‘, az Orvosi Tár‘a’ jp'zan olvasóköf

zönség’ нeт-1111r1o16“ miatt, aszllízba eдe“ é;

élni megyszünt! „_ ‚

Hideglelös irkañrkálóink'éles fegyvereket is

szereztek magoknak, nem tudván," hogy a’ М1

В
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nel-va’ szo‘lgálatjában koránt sem kel': úgy megje

lenni, mint a’ Márséban; és'hogy a’ Pallás’ vité

zeinek szeln'dtekintetl'i bölcs férjfmknak kell len

niek, nem mint az Áres’ katonájinak, kiknek

szemeik мышk és arczaikon boszus harng u

ralkodik, és agyvelejekben ellenséges szándékot

fol'ralnak.  Hideglelös irkañrkálóinknak azon

éles .fegyvereiket egy szóval „recensioknak“ hl'vják.

Вogy 6k a’ recensiók’ sokránczu ’s sokgalléru kö

penyege alatt mennyi undok dolgot követtek el ’

a’ literatúrában, azt én Ininden szorgalmammellett

sem tudnám elöszámlálni. Tudós Horvát Ist

várnunknak a’ Tud. Gyůjt. ez éviFoly. VIII. ВЫ

134-dik lapján álló eщe1. igéji talän töbh. nemü

felvìlágosl'tást nylijtenak: 4- „мoщами. aliar

vasz Идти, a’ literaturai ujságoknak hirhm‘augai

minçlm ha'zí belsů тaйнa]: piótza'i , a’ mendemonlláh

nak szerkeztetô'i, és а.’ hallott barátságos vagjy bizo

dalmas besze'lgete'snelz, Нoгу a*r Hritikus‘ Tudo's Com

mentariussal Мaйдaна, Trombita'sai (Mí. Memes МЫ

tagokból (Ш ez az й] Oskola'!) ’s a’ t. ‘ ’.Ime a’ tndós Пoп/ай’ meggyújtott szövétne

kénél látjuk azt is, hogy a? ml' hideglelös írka

. ñrkálóink egy új Oskola't formálnakl Bizony , bi

zony jó volna azoknak egész életekben inkäbb Он‘

kolába járni, ’s szorgalmatos tanulóknak lenni,

mint olly hijábavaló praeceptoroskodó irkañrká

lóknak, kiktöl soha sem tanulhat senki semmi1. 

Ezen й) Oskola" egyik tagocskája volt az, a’ ki sa

ját.Fö-Ispánját a’ tndós nélnet költl'í Pyrker Lász
и

ló. Egri Patriárcha'Érsek Ur О Exclját, nem ki'i

w
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lönben Méltóságos tu'dós Majláth János Urat

minden illendöség nélkůl azért recenseálta, hogy
1

mind ketten németül irtak. Kell e 111111’ ennél na~.

gyobb neme aìszemtelen despotismusnak?! .

$a5п111oп111’ `follat koptatni, ’s a’ tintát; pa

pirost és idöt vesztegetnì több példák’ elöidézé

Sére, mellyekböl tis'ztán kisülne az hamis ci‘

vilisatìo’ eтbereinek, a’ 1111 hideglelös irkañrká

lóìnknak.minden illetlensége  ’s türedelmetlen

sége a" Politikában ós Literatur'ában. Az itt levö

Beretválkozó-tí'lkör, 'mellyet elöször azért készl'11:01

tem, hogy azon hideglelös irkañrkálóinkat mennél

inkább nevetségesekké tehessem, és másodszor a

zért, hogy az érdemes 'olvasóközönség azuknak

caricaturájikon jót nevessen, és tölek megiszò

nyódják. . '

Ez alkalomnlal szcrencséт van az egész érde

‚mes Pnblicum elötti Méltóságos tudós Gróf De

sewffy József Urnak nagybeesü nevét. és egyigeu

nemes cselekedetét.tartózó emberi ’s haznñui há- .

lával említni, a’ ki reám azért, hogy Hazañúi

l‘llmélkedéseimben az ö „Separutum Vctumának“

‘némelly prìncipiumait megbiráltam; nem nehez-‘

telt, söt inkább itt Pozsonyban volt hosszasabb

mulatása‘alatt nekem majd l'nindennap igen ked

ves, igen tisztelt társalkodóm és meglátogatóm

volt  igengyakran. mondogatvén: „lehellmk mi

egyma'stól klllänbözö' ve'leme'nybeu, de uzéŕt cgymás

nak barfítjai.“ Ez, ez a’ valódi civilisatio, valódi

miveltség, es valódi türedelem a’ Politikában és Li

teratúrában‘! Melly igen nemes cselekedetrr'il, ha

épen engemet nem érdekelne, még többet szólnék.
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’gyar munkákat fognánk olvasni.

 

‚. Vìsszatérek~ a’ зeмными-шkть ' mivel

érdemes olvasóimnak még holmit szívekre kell

kötnöm. Óhajtanám, és igen nagyon, hogy a1.

olly rosznyelvü irkañrkák, mint a' millyenek a’

Beretválkozó-tűkör által kigúnyoltatnak, többé

ne pártoltatnának. Ekként kevesebb és jobb ma

’S ez volna a’

legnagyobb haszon'reánk nézve. .

Végre azt is jelentenem kell, hogy ezen

gyűjteménybűl még igen usok' dolgozás maradt ki,

a’ többek között ezek: „Egy pogánynak egy török

ellen való meggondolatlan pantisza. a’ Ьс"с52‘5)‘ёп./п[

dön“ -— „Philología't doha'nypor a’ literaturainátha.

ellen.“  „Лёд tormape'p feleresztve paprikalével.“

-— „Írói lárma a’ publicum’ годом „ez/m1.“  Li

te.ratúrai bajvívás secundansok c's admíniculumoknél

kl'll." - „Elnlesség elmene'lkl'llűüs’ a’ t. Mellyeket

irójik tőlem minden órán visszavehetnek.. .

«_Q-ba

Jelente'~s..

Most adom sajtó alá ezen ‚két munkát:

„Dz'ctíonarz'mn Pentaglottum.“ és. „Hanbu

rá't.“ Azt Nogyméltóságu V u r u m J ó z s e f

Nyitrai , ezt Méltóságos S ci t ov s z k y

J án ов Rosnyói ‘Megyés Püspök Urakmél

tóztatt‚ak kegyesen elfogadni.
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