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Ко; nil magni fecîsse, sed tantum emi, qui nb мимо

ribus pro magnìs habentur ‚ minoris fecisse.

Franc. Baco.

Pó'zaouybañ',

Belnay’ örököseine'l,

1834.
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-NAGYSÁGÓS

‚ вшъъогвйэто;

„„ фвЫАщ

Ö vcs. k.\’s apost. Felsége’ Tanácsnokának, Мг.

'i gdvarnoknak , Ns. Verôcze’ Vármegye’ Elsó

I Ahlispánjának és Országgyûlési‘ Követjének,

több Ns. Vármegyék‘ Táblabirájának,

` Mint

hiv. Alattvalönak és jó Hazañnak, a’ tìszta magyar rnyelv’

' ‘Barátjńnak, és az~honi boldogság’ elövitelén tiszta

ай“! ¿l lélekkol' buzgólkodó példás-gnunlcásságu '
H i I Í vFe'rjíìunall:

l"n: f; ‘иду Цёййейе! ajánljav

Penal-ì Th’ewewì Jó‘sxcf.

l .

f



Neklînk а’ penna a’ fegyverlink.

Nagyméltôságu Gróf Czìráky Antal

i.) ` згвшёёыгб Ó-âxcììia.Tudjátok 2,. hogy az erköltsök’kortsosodása tseke’lységeken keg

flßlötlik ‘Р és ti e’ mozdnlat .ntán а" gçlyóbishoç-h _aponlô‘k @gy

"` tok, melly .al hegyrůl aláihempelyegç-Äß nagypbb “дичь; sel

bességg‘el görög? Tudjátok e, hogy legnagyobb böltsesség a’

szép, ’s jônak hääiraìfól scha. _nem ’távoznig hogy sokszox

ладу-‘Момент Ё'ёЁ‘ЁаК ёргЫёКов játékokon, puha crköltsökön

. ‘K kegd'ették, eleve mindeng: а‘ tsino's”módqssággal mçntegeìtqk,

"L" 'n' észrevëheteflénképìlen'fa" tiäztîítaláînhkŕvánságbklůk ¿L

ì‘mîí'ïéßyébßfmßfßltek'wlß3019i?! ůfálëtßs ‘где!!!’ ПФ‘; kö

„ мщащк ,l ésyég'rç a.' lçggorqmbáb‘b‘.gyönyìirůsége b'enbu

» ‘Hïjáakgamm emma-¿fas ~ m azmL-nïm-.qgim

" ;’ гад; '-.«:. „н ‘г lh‘lánßß `
‚ н‘ „ Н мы A _ ._ 52%; “мы,

дпцдщмк 's a.’ rajzolatja. Чем:ь

prémben, 1800. l. 48-49.

'vlffrr 1:—“помнишь Mullin ,'ï«мы ’vé'œŕ'éè‘ vóèènké «Ы,

и :‘;` èorundem hòìnì "in-35H69! ágnóäcere añwelll#fonnjun'gâel et

a' ‘L `empalme z‚ИЩЕМ.1,008 am! ' i5' _’ тегами

ordine rerum , omìssa modeqtlawet pu ore verboriun (‘раба

etinm quìbus utnnçur 'arniis'ix‘ícoñlposìth et studio Тех-Нева}

“станице; ввцдцвцатзчгед rixantur. ‹

~ ‘ ‚ ‚’ 'Eb Oratoribus.

\

Al-_ig ßalállnì más çqŕkßygmát is, Воду valamellyik Nam

zet Nyelvét olly vakmeröen és szemtelem'll bitangolták volna,

mint a’ Magyar Nyelv az újabb idökben bitangoltatott majd

az ůjítás, majd а’ nyelvmívelés, таз‘! az “пьет, maid. д‘

'kìilfóldì rabszolgaì gondolkodás ezine és ürügye Май. `

- Horvát Istvá'n

Tud. Gyüjt. l833dikì Foly. V.'Köt.

117. Парни.
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Szemefly'eii:

IKolomposi

Kortyándly

_ ¿Schelm mk;

Bugaczi

Bojszi ‘ ‹

— Kabak

Serke’si

Jülìe

Okos Lörintz _

Gondos István

Gyöngyösi) ‚

l Be'vai ) Amyékaik

Cs'okonai ) _

Latzi. Kortyándly Inassa, e's egy

Nimlány Bakja. ` ‚
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Proylog.

Kaliogeniusz.

Zcüsz engedtéveì megszállni a'karám а‘ Ма-'

gyarokat is, valamint mail'~ sok Nemzeteket mog

szállék; de az Едва Magyax'ukon nem lehetelt

gyôzedelmeskednem.  A’ fél Magyarokat kel

le tehát megàzállnom, hogy diadalt nyerjek.

Szerencsés kimenetele volt igyekezetemnek;

шеи úgy beléjek öntöttem az új-vágy, голы’)

vágy magvát, ’s ez kicsl'rázván olly gyökerety

vert szellemjekben, hogy a’ ki kigyomlálni akar

ná, Szellemjekkel együtt kellene kirántani be

lôlök. -À- Máx' most mulatva nézem hányodáso

kat, ne'vetem vágyjaikat, kaczagom fonákos

cselekedetjeket; fúrnak ‚ faragnak; mégis min

dent feneketlen hagynak. Szentnek, és 1611611‘:

tesnek tartják îgyekezetjeket; Józmì'abö тём

nel: Felekezetjieket. [Ну-11016011 jálfók reám néz

Ve nagy Zsákmányok. Mondásimat érdemès hall

gatók’. bizonyosoknak tapasztalhatjátqk e’ Ише

szûeknek. Helikonra való (прыщи. А’ `mi .e’

képpén következik:  Én tsak távúlról ne

vetem. ›

1 #k
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Els ö S с, e' n.

(Kolomposi szobája; зашёл kerlie.) п

Ii’olomposí7 e's Kortya'ndlz'.

ilfm-¿31. [éeszalarl] Oda vagyòk! Barátom

oda vagyok! Ah képzelhetedé , ’s nem dölsz é

` el ijedtedben 'f Свежий ég, ég érettem ! [тяги-03)

Kolomp. Nem lchetů! Barátom mpderáld

magad. I \
Korty. (Tú'zzel) Ah mint potyogtak kön-I

nyůi midôn kijelentém elmennì akaró szándé

komat, ’s azbhinni еще“ а’ kön'nyúk érettem

folynak, nem valék eléggé( hiú; del kezemet

megszorítá , 's elalélt. Ekkor "счет észre, 'S

mondók kis Asszony az Istenért! csak ide, ide

a’ szófára aléljom  Valóban oda is alélt. Én

эра: kironték ’s egyenesen hozzád. Jovalj mit

tegyek, pixfúlok mágam ею“, mikor oszem

be jut. x

y Ii'olomp. Barátom ez illenebe Románba. Azt

jovallom édes: mennj a’ kertbe, ’s harancsipo

mon ömledeztesd ki Phantasiedet, Штат része

gûlve elvagy а’ szerelem édjeitôl. Mennj зяби!

el magad а’ kertben. '

Kor-ty. gliene!) jaj! Belrészemet fáj- '

dalm dúlja. `rök Sklávja vagyok а‘ keccsel telt

szép Angyalnének. `
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Kolamp. Nenn csìnálok nekik abból “Шин.

МеНу boldogok ¿fognának lehetni, ha. egybe kel

hetnének.; v'alóban magyì indiscretfó bennek, hogy

egymásnak ~ki nem „уши; vágykíváncsaikat; ho

lott rég szerelmcsek egymásba. De [те 5611,

Schelm eczki barátom I

M á s о d S C e' n.

А’ »rolt , 'és y.Sc/«ehn» etz/ai.'

Schelm. Шу neked barátom! kívánom, hogy

jó legyen az фей. ‘

Y Kolomp. Ah éppen jól jösz nekem barátom!

А’ múlt negyedben yégze'm el Recensiomat, visga

szemekkel olvasd , 's tudasd velem hibáimat.

Schelm, (Шин) Helyes, mondhatom he,

lyes! „Ez a’ munka, sok józanoń nem maradt

„Nympholeptusokat ôrjöngésig gyullasztott ,' só

„kat “тек magoknak benne гаммы , kclleténél

„több (Без: szórtak гей. De kinek Isten ihlette

„meg szempilláját, látja; hogy az Istènné> helyett

„csak felhôtl ‘цепей ölbe; benne a’ hibát eszre

„vesii ‚ ’s méltán elejbe gördíti. A’ papír , Sbíl,

„dialect jó ugyan, а’ typ meglehetös, de a’

„nyel'v, a’ nyelv darahos, nem túdós‘nyelv;

„nem classzicusz tisztaságú, nem grmmnatìsch —

„cor-rect.“ (Ilíagáöan ohms] Töpörödött boszor

.kányok, vén dögök ördögök.  Pfní: Ez már

illellqnl Egy. Brittl ezért az egész künyvet meg

útálná, Igen'elesve vagly‘unkmég а’ lélek роте

szétöl. ' — ` ›

Kolomp. Hogy néhol élesbb hangot cngedék

megmagamnak гневе, azt nekem вены sem fog,

já ros'zalhami.
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Schelm. Valóban! („мы alms) „Szerem

„csétlen mív а’ két réz yis, ser'n gondolva ninos

„jól, sem execiìtírozva.  А’ Poëta kedvese,

„sem testben' nem sz'ép, sem draperieben. A’

„Dalczimnek pedig feljßbb` kelleték vala ‘Маг

„nidc (leteszzj ‘Mind igaz, mind helyes, a’ mit

Barátom alajt a’ munka feliîl, hogy méltatlan

rosszúl l'trjon valakirôl, azi; se nevelése, se ka,

‘r'akterc meg nem engedik.

Kolgmp. Reményem az: hogy ha a’ Magya..

rok is а’ politürnek azon 'lábtójára hágandanak,

mellyre а’ külhouniak jutának, az excoszig- meg

выделив]; recensíómmal. 4

Schelm. Bizony kovés még nemzetünkbcn

‚ 1а топ honeur, a` valódi szépvágy, még sok te,

kélmény штык ahoz, hogy mindern kedves

íigürt , ogy minütig kinyomhassunk.

Kolomp. \Szeretném érni Honnomban аж

а‘ Paradízi парт, l'nellyben inpraegnálva lea

szen а’ nemzet hájoló deliséggel, energiával ‚

keccsel, keg'gyel, fínom élet móddal, mellyf

ben meg tudja külömbömetni а‘ nagyot, szépet,

a’ rúttúl, kicsinytöl, а‘ praejüdiceket számûzi,

mellyben nem leszen siket а‘ józanabb rész Гоч

hászaira. ' » .

Schelm. Meg [Щит a’ .Ía'te'k шт’ j‘ìl‘_g/ó’le'

laetjEz a7 щей Teáter kárt? ugyan ma mi fog

praesentálódni a.’ Teaterben?  Die Räuôer,

Schiller mlmkája. 4- Ez a’ darab nékem ol.

lyan, mint valami extravagant innep, melly.

ben sçnki mysterjei sem profauálódnak meg.

Iiblomp. Valóban nagy Genie az Autor, en

conscience meglnond miudeneket. De _hagyjuk

‚ el e’ text'et. Most kapám Medicziszek Venußzát,
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a.’ Vaticáni Арон‘, Visg'a'lljlik meg. @manche/ì.

A’szin Íwrtte' „швы

Ha rmzid Scén.'

Kortyándlz’. I (Mdgánybau)

Ah meuy'exanán lélekkel дымом дна! _

Ай csak régebb megsúgta volna Geniuszom haj

шары, már most szabadon `lélekzném. `(gon

dol/wd) За], ha par hasart Czenczi шеф/атома!

ja sentimentjét, akkor én а’ leg boldogl‘alanbb

tei-.emtmény az ég alatt , szét marczonglja szi've

met a’ Каст: ezt ki nem állhatnám. _.- Еду

bús Kypresz дата kötném fel testemet. -.De

pardonez moi gyönyör Angyalné, hogy bátor Va

gyok szép hív lelkedrôl illy módon kétkedni. 

`Ollyan, ugyan а‘ szép nem mint a’ lepkény, ki

еду“: vvirágról , másra röppen, és mindegyikhez

egy kép vonz szeì‘elme szl’vélrleks- Nekem olly

táplálékot ád a’ remény, hogy valamint én ki

vûle éppen nem lélegzhetem, úgy öné is Ы“?

lem mással nem töltheti napságjait. - Micsoda

hahzás ez keblembcn? Viszket az orrom. Ehol

jön Latzi; levél a’ kezében ,1 bizonyosan Czen

czitôl. Praesentiálok'valamit -H ‘Ника! az or

rom ' bosszú ér.

N е y е d S c e' n.

l librtyándìí. Latzz’.

‚Байт‘. Már i‘égen keresem a’r Ts. Urat, schol

se Штат, végre ide igazítottak ime, еду le

vél Vexyeháti Czenczi kis Aszszonytól, az imánt
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keltA 901! fel', ат mond-á, hogy elájúlt. Tessen

elolvasni a’ levelet. Szóvál tett izenetét lmìegmon-L>

dom azután.

Кому. [А’ pecse’t'et megcsólwlja, ’s feltòïrzj

„Kedves Kortyándli Ur! (А’ töóòz’ máskor alvas

tatz'k, most magáóan megz'lletó’dve Мишки) Jaj

oda vagyok! E’ barbár text felzavarja valómatt`

'Egyszerre elröppgńtek víg jövendôt l’gérô re

ményim, mellyek virány pályámon édelgettek

lelkemben. - Édes valóralétesûlni valék kész.

Lelkem dicsôn merengett vélt jós lelke villanat-

дан! —— Ah édelgö bájképzelmeiddel'édesded же.

delmem oda vagy!  Mit tegyek’! nem tudom

Ah! ah! (dò'lò'ugfvë megy az allee kò'zt).

ïLatzz'. Soha illyen fajankó embert nem lát

‘ta'm mint ez az én Uraìn. Éppén nem tsudálom,

hogy az a’ szép Из Asszony nem szenvedheti ‚

mert б Magyar, az én Uram рейд se Magyar ‚

se Német ‚ ‚де még ТЫ: sem , ` ámbár Tserháton

ищете“. На Magyarúl beszél lehetetleil érteni;

most is besz'éllt valamit, de én egy két szónál

egyebet nem (зимнем, nyilván Frantziaèszava

kat kevert hele. — ЗЫШОЩЦЫЦ а’ millyen az

az ember ollyan а’ barátja. А’ kik hozzájárnak>~

azokat, sem értem, pedig hálá Istennek tudok

Ищут-Щ, az alföldöny Habijáron születtem és.

nevekedtem. „ -

K_orty. [m'sszajò'fvel] Oné millyîparral fe

’ вгшбпёе midôn e’ kártot kezedbe adá?

шт’. Tessen parantsolni’ê ›

Korty. Óné_ а‘ Vad Angyalné mit aka'ra tu

dalmammal közölni. ' _ ' y

l Latz‘í. Azt: hogy mind Ош‘, 1111116 pedig

a’ Magyarokat kéméllje meg a` Ts. Ur. És sem

v
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ö llozzá többéne mennjen, sem pedig a’ feltglf `

útjára. — Ne tgegye `magzít viág tsúfjává. \ ‘в

Kortg. Hall e’ szörny meg vetés! sulla á

brázából ki nem lehete vala spionírozni, hogy

illy vad érzelmei legyenek. - Jaj oda vagyok !

. pedig Estve az Institutum ваша kell mennem,

' а‘ Muzsika mindég Contradanszt fog. meg szól

lamtatni, a’ tour engemet ér, ’s én zavarod

tomban egy также: sem tehctek.  Ki nem áll

hatom! . ‚ ` ‚
Latzz’. Erôssen tartsa magát a’îTs. Ur, luit

ha‘ tsak tréfál az а’ l§is Aszszony 'È

Korty. Nincs Onében semmi faconirozott2

Óné ogy ptecieu-se, jól esmeri fínom szem'élyeë

met. -- Nem tudja ôné modern mysztcrjeít az`
Asszonyoknak. De ha probálna is; laz illy expc

riment veszedelmes végú szokott lenni, fôkép

illy delicat embernél'mint én. — Mért nem kér-`
ted érttem, hogy ne lcsìnáljon nekem rosszat

llonnvágyi nagy enthuziazmuszomból; ez cgy leg

nagyobb rény személyemben.

мм’. Kértem mindenekyé min'den módon,

hogy ne bánnjon úgy a’ Ts. Urral. Igy kértem:

én gyönyörûségem, én Имеет, galambom,szí

vom, lelkem, szeln-em l'ényje , legyen irgalmas

'kegyelmes, a’ Ts. Urnak. Szánnja meg, Бодай

ja be „мы; mort bizony mcg bolondúl, és‘fcl

akasztja magzít. ‘ v

‘ Korty. Tesemmire ‘чаю! új dolenr.Hog'y

mérészlted azon epitetümokat magadnak шик]

donolni’l) Ez a’ dolg még jobbàn kínz. I

Байт’. Én inkább jót akartam а’ Ts.rnak.

Ii'ortg. I-Iogy mçrted mondani: én kincscm ,

galambom ’ys a’ t. Иду _kelle'vala mondaniz, az

Uram kincse, galambja, szemefénye, szíl'oßelf ‘
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ke mindene. Tsak delicàteszbôl kéméllt volna is

mvg! — e l f

Latzz'. Híszem úgy értetÍtem, nem is шагат

nak tnlajdonítottam azon szavakat.

Koŕty. Hangzatkákat kell l'rnom. Im az al

kalm egész valúmatlenyomja. Megnem gyôzhe

tem violencét, 0h fene sors! ó Malheurl!

Latzz'. Erôssen (ах-‘за magát a7 Ts. Ur. f

Korty. (Изгиб! beren) Nem találok egy

Frankot- Lanzi, van é két garasot’i, kölcsönözz.

Байт: Mi jóért kéri а‘ Ts. Ur@

Kaz-ty. Kötelet akarok veled vetetní.

Làtzz’. Minek а’ kötél@

Лигу. Hogy felfüggesszem шагать“, Vé- ’

get akarok vetni éltelnnek. y

Latzz'. Ha a’ Ts. Ur felköti magát, ki adja

meg nekem a” két garast’i még most is meg akar

tsalni.

Kor-ty. Nem tûrhetek, mennj! hozz köte,

let, azt mondják legkönnyebb halálaz akasztás,

yallons 11022 l

Latzz‘. Nerp hozok biz én, mert engem ‘мази

nek elô а‘ Ts. Urért. Аж fogják mondani: haan'
Uijadnak nem Ívolt esze , neked [lett volna.>

`Kort‘y. На nem hozol ‚ a' nyak kendômmel

fojtom meg magamat. [Nyakravalóját oldja.)

Latzz'. Kérem az lîstenért. Ts. Uram ne Штl telenkedjen, engemet kever bajba.

Korty. Itt ez ágra «__ ez ágra jó lesz, erre

emelj fel; Latzi! tsakfllamar. I

I Lwtzz'. Nem emelem biz «ín-Ts. Ur! mind-_

járt öszsze kötöm most \kezét МЫ‘, vagy tol

уз]: kiáltok. — Ne essen kétségbe, megkaphat

ja még azt а‘ madarkát,a` ki után olly‘igen foly

а’ nyála. ’
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[l'art/J. Oda “már minden remény! -- Meg

vágyok vetve -— nem élek tovább, belövök:

mon Dien! Ide ágyút, puskát, pisztolyt, vagy“

mordányt! _

Latzz‘. Bizony bolond a” jámbor; már tsak

megfogom. (fogni akarja)

Korty. Hozzá ne nyúlj szent testemhez!

mindjárt eltöröm а’ kezed. —- Tiltom ma

gam’  Inas! parancsra hallgass.

Lutzi. Nem, Ts. Ur, nekem okuz bajt

Ide tessen leülni, fújja, pihennje ki magát,

jóra fordúl még dolga. (Leältetz', Korty/dudli

morogva leüti fejét, magán kívül van) Bizony

itt dermed meg a’ nagy léhűtő. De kevés esze

van az illyen embernek is, ki magát tanúltnak,

‹ okosnak tartja, hát az ollyannak hogy volna.

esze, ki tsak az oskola mellett járt. _».- De

talán az illyen tselekedetekben tartják ezek

a” nagy elmét, mert barátjai is midőn együtt

vagynak hasonló módon olvasnak a’ könyvek

ből, bizonyossan onnét tanillta az Uram is ezt

’ а’ szép dolgot. - Még is jó, hogy elaludt,

vagy Imit „мы, mert valóban megfojtotta

volna magát, e's nekem okozott volna bajt;

így is nagyon tartok,   De hálá Istennek! v

Ott jön két bará-tja, ezek majd bizonyságim

lesznek, hogy nem én öltem meg.

Ötöd Scén.

Kolomposz', Bugac-zí, e's az előttem'elá.

Kolompltt találjuk Kortyándli barátunkat is.

Lutzi. Ts. Urak! erre tessen jönni, az én

Uram meg akar halni, legyenek bizonyságim,

hogy nem én fojtom meg, -
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Kolomp. Inposslble. ~

Bugaczz'. Ez fatzíl (lolg.

шт’. Jöjjenek так Ts. Ural( (oda важен)

Fel akarta таза“; akasztani, - azután- meglöni,

végre a’ kezeivel таза“ meg fojtani, de én nem

engedtem. Ime most kínjában elájùltz talán

máx' a’ lelke i‘s ki ájúlt szeg'énybôl. '

Kolomp. infortune! e’ szörny esetá mi

lehet е’ dolgnak okOSsága?v ` ’

`Bugcwzz'.. Mi találta, Latz'l nem Нина? \_~

Latzz'. Vetyeháti `kis Aszszony еду Levelet

küldött neki, imc itt wigyon. (Видит! keze'ôe

туда)’ ‚

Bugaczz'. (Ulvassw) „Еду igazi ér’zésü -Le

„ ánynak, ha valamely férjfìl‘l hajlandóságát, és

„ vonzó szer'etetét eránta tapasztalja, magában

.‚‚ petlig leg kevesebb vonzódást sem érez, hogy

‚‚ az ollyan szeretetlen társalkodásból eredendö

‚‚ ízetlenségeketki kerûlje, fo'lebarát~i kföteles

‚‚ sége, hog'y azon férjñúnak szó, vagy levél

‚, által ludtára adja haszontalan >iparlmdásánz;

„ miuthogy -szívében meg n‘em gyökerezl'lct

‚‚ személye.  Éppen l'gy van, Ko'rtyándli Ur,

„ és én közöttem a’ d-olog. '- Ajulásomnak

„ nem а’ .llntártalan szcrelem, ’sithonn hag'yatá-I

,‚ som az Oka, hanem egyedůl azon készůletc,

‚‚ те11у által~ а‘ Magyarra örök‘gyalázat hárùl.'

„ A’ .Nemzetem szeretete volt tehát- ока -

‚, kérem kémélljen meg mind engemet 51610

gatásától, mind Nemzetemet а’ gyalázattól.

„ Eszelös tzinkossait is beszéllje le fel те":

,‘‚ szándékjokról. Igyekezzenek elôbb Magyarok

‚‚ kai,` valódi ’s nem kol-ts írókká lenni; azután

„ kezdjék Helikonra ùtjokat, mort külömben

,‚ magokra ùtálást, а’ Nemz'etre pedig szennyet

Ю ц
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„'ragaszfanak, az ott le'vú ditsóûltek‘~ elött.“

-— - Е2 nagy. laesionk nekünk Iróknak! аду

dehonestálni az útasokat, igymegalázni a’Honni

ńyelv Cultivateurjeit, .símítójit absolute esze

f

‹ lösöknek mondani; közelebb'állok Inagamhoz,

mint hogy ezt incomlparable laesionak ne tar

tanám. ‚ . I j › . — '
Kolomp. Иду‘ állok mintI egy Ytônk, nem

tudom mit miveljvek . hát ez a’ gage de amour?

iigy gondolkodtam , ‘hogy teke’letes szeretettel

viseltetnek egym'áshoz.

шт’. Ke'rem, lassabban tessen .beszélleni,

az Uram felébred, ismétr bajom .lesz vele._

Korty. (Fele'ôred) А11 insporable esethez van

ma nekem malheuröm ,v jó liogy jelenl vagytok

mes amis. Juste ciel! bosszl‘rld meg énttem.

'Kolamlh Ez orázatban balfátoln te, és mi

egészen profanálva vagyunk. ‚ `

Bagnara’. Ez l'gy Ánem inarad. Üffensiv

sziikség a`> durî'a’kevél szúzné. ellen procedálni,

'vagy ред“; yia juris. ' .

дёи‘гу. А11 mint állok e’ gyilkló scén alatt!

Литву’. А2 egész Physionomied .lankadást

mutat, fbarátommennj a” szabadba, "s ott csendeì

solitûdben szórd el Phantasiedet, légy jò remén

nyel, még> mosolygva fog fel tûnni kedves Ше

álod. Latzi vezesd el. „ ‚

Ifortyánd. (А’ ‚шт Latzz'val mene!) Еду

egészen resignált "ágy az ône’ birtoka után.

Hated S ce’n.

Kolomliosz’, Видит’. ‚

Kolomp. Olly szûznétöl ezt nem renlényl.

tem volna, nem, éppen nem az-\ illy neveltlenf>

*1

i
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séget. A’sze'p‘nem aznn kccsckkcl bir, mellyek

kel а’ városiság tónja, аж pedig nom vagyok bá

юг mondani, hogy az illy stillel {п kárt csa‘k

Iávolró'l is те}; egyez evvel. На sokamba kerûl‘

is, de lmeg marczonglom а’ гейёутёпуцеп

leánynak szl'vét7 l ‚

Видит. Еп а‘ jövô szép Litteraturai а

jande'kban еду pasquill forma gimnyal busszúlóm

meg "akmerôségét ônének, ’s tz’mùlmányùlv $201

gálhatni fog több illy asszonykáknak is, kik а

‚ Cultura теней, éppen miveltlen hagyják a’ sziv

politeszeit. \ .

’ Kalomp. Bravo! énfegy sonettoban fogom

vérzéki gundolatimat kinyomni. De Monsieur

barátom se feledje sent imentjél: mondása szerént

a’ vvilág elébeYbocsá/tni. `

Bugaczz'. Нет’ сзшШощ hogy illy inferne

szenvedelmekkel tölté mcg Kortyándli szép lelkû

мышка: ez'en est. Ha én `velem történt volna,

kifogtam теща е állhatni? nem vagyok elég

`mérész alajtani. Igaz szivét durván lnegvetni

еду ln'v embernek, nemzetiségét megalacsítani

еду buzgó hazafìnak, iszonyú csapodalom. _

Ii’olomp. Az egész történt dolg nem jóslat

feltett útunkra nézve, az illy est nem hogy nem se

gc'lli, de ‘inkább akadályza a’szent száudékmányt.

’ Bugacza‘. Barátom az ember élvének a'y remény ád шарм“ sokszor nem jóslattal Везде";

miv is, éddel teljv véggel szok kimenni.

Kolomp. Szép! valóban szép ‚ ’s igaz prin

cip. De hallatlan két szót mondál: до, e's tripla",

ezeket nem tekélen értem. I

Bugaczí. Ezek gyökbôl, és hasonságból ké

szûlt szovak: mondjuk kasza kaszálni, ergo mél

жён ab analogig ducendo argumentum mondhat
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juk; táplálni tápla, rövidebb, jobb mint táplálás,

ez a’ linom l'iìlet igen igen sérti.

Kolomp. Valú; igen derék argumentatie az

Aesthesisz rcguláival meg egyez. Táplálásl‘ egy‘

tón, ta'pla rövidebb, és még is két tón. Jövô

sonettemben azonnal beteszem, mege'rdemli az

életet. Ki verset ír, érezni fogja hasznát. lgyc

kezzen minden iparral több illy Iszép szovakkal

gazdagítni nyelvünketx mert igen szûk, az l’ró

szép’ideáit ki nem teheti rajta. `

Bugaczí. Mindenható iparral feszúlöng
mellyemben egy szent dûh, melly által nyel-l

viìnket kipolírozni igyekszem ’s_mind ezeket én

nem dìcsvágyból, böesvágyból, vagy teczvágyból,

hanem egyedûl csak а‘ kultura elômozdítása

végett cselekszem. `

_ Kolomp. Ime ismét Ruhmsuclit, Ehrsuclit,

Gefallsucht, melly röviden, melly szépen ki tette

barátom Uram Magyarul diesvágy, böcsvágy,

teczvágy. lgen hoszszú, 's fület sértö tetszeni

Valé vágyás, ditsôségre való vágyás, mert ezt

а’ nem józanbb rész így akarja. Igcn szép Au

rorában' is а’ Honnvágy, nem a’ I-Iaza vágyás,

‘газу Haza kivánkozás. Az illy nyúló, ’s iityegô

rongyokat nyelviinkrôl már egyszer lekelletik

tépnünk, szaggatnunk. Dz'csvágg ugyan még meg

ninos határozva; talán jobb lenne лит-аду; biz

zuk azonban alafája kivivását, az, еду egy szón

hetekig küzdô nyelvbajnokira.

Видит: Herákleszi munkával kell még а’

Magyarnak valamelly szépebb Poëziszi ‚ mivet

kidolgozni, mert (meg kell vallani az igazt, hi

bánkat pedig megvallani rény) nyelvünk igen

szûk, nem mívelt nyelv, nem a’ finom társaság~

ba való, sok praejüdicekkel bírnakmég Magyar

z
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jaink. `En паф’петвъсгепсзёпк110111101; jozanab- Y

l baknak. ‚ \ _ _

Kol. Solcideákat ki nem teh'et'únk, vagy ha ki

tesszük is , éppen nem az Ae s t 11 e sis z regulái,

Нотный szerént. Márbarátom júl mondja 110111520

` ‚гепсве, szerencsétlenséghelyett, mert ez igen hos- '

szú, és nîég is еду-161111. А‘ szép felieilászból lett a`

‚ sze'pebh in felicitász: а’ gyönyör glückbôl, unglück.

Iflát osak mi Magyarok legyünk e olly siketek,

vakok, hogy ne vegyük észre, "s ne kárhoztassuk

‘ а’ szép szerencsébôl származott csunya szerencsétî

'lenséget'f ' Bizony siket, ki nem hallja a’ sok

v'monotont, vak, ki nem látja e’ világos igasságot.

Bugaczz1~Nyugpontot soha sem érünk, ha

az elóítéleteket, mellyek a’Tisza mellett szopat

nak be, többnyilre nem pr'ofligáljuk fejeikbôl 1111‘

saiuknak , mind addig veszôdni kell а’ Deréknak,

liogy alkalmas legyen a’ szépnek, jón‘flk, nagy- .

nak megdolgozására.  De 11а' cgyszer a’ Neo

logok szent kivánjaik. meg hatják а’ többieket

isi; akker, csak akko'r fogunk mutathatni nyel

-viìnkön is P'lautuszt, Terentiuszt, Horatiuszt,

Virgiliuszt, Ovidiuszt, Tulliuszt, Salustiuszt,

„Liviuszt, ’s töl'Jb illy nagy nevû írókat.

Kolomp, Ugy Ivagyon., de most hibázmányt

követe el barátom Uram, nem vmondjuk mi

'Horátiusz, Plautusz ’s a’ t. mort így hosszú.,

’s_az. usz tón nyelvünkön igen nemszép, jobb

tehát Ovid, Horátz, Plaut, Tull; így mondja
ezt.'y а’ Német is, itt valamint másban ôtet kö

vessük, rövidebb, szépebb, a” Versben pedig

-haszna ладу az exceszig.

‚ Bugacze’. Engedély bai‘átom! Май‘ itt el

len mondok: a’ nomen propriumokat megkell

tartanunk а’ magok valóságjokban, _úgy szük

l ség
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ség kíírnun'k' mint 'a’ àzónak и": credete, а‘

mint azen Метис: l'rta, hol virágozva élt azon

ember, kinek лет érdemíljük pennánkrmes

egyedül ezen tételre benuünket kéuszei'x't, hogy

ezután ne‘irjulí', ne mo'ndjuk He'rkulesz,

hanem H er ák l е s z, nem Jupiter, hanen)> Ze-üsz, .

nem Mars, lianem Aresz, nem Czipris'z, de igen

Küprisz`; ment. с’ Szovak' l-lel-lász eredelûek. _

ВЫотр. Ú-regebb vagyok, eugedjen hará

ют! Elôdibb írja kardinál, Ovid, ниш а’

ЫётегЬаыш módon ‚ mivel ezekuek pedig ala

fájok olly uagynak szükség elöl’g'ìnli lenui, inint

Babilou tornyának: a’ mit 6k egyszer bevesz

nek ‚ máx' arról kéx'dés sem fordulhat clö.

Видите’. Hogy az alafájok ищу, azt igen

.lem; de az'ouban hogy itt liibába так, nem le.

het nem mondanoln. Emberségemre mondom:

én magam sem szcretném, lm a" neveln farkát

valaki elvágná», ’s Bugának nevezue. ~ De im

jön Okos Lôrintz ,~ Momusz legyen катать.

Hete d S'ce'n.'

Olas Löriutz , 'e's" w3 eló'ttz'ek.

‚м

okos~Még az'ú'tszára hallám feleselôdése

ket, szabadé tud'nom‘, vagy'bele Szóllanoln’ê

nem lehet titkos dolog, mert nagy hangen megy

végbe. ' ‚ ’ ’ _ v _

Bugaczz‘. Örömmel teljek lcszünk, ha hal.

landjuk túdós vélekedésünkrôl там íwleuémle

del, hogy leg alább is kitcsseu mellyikünknek'

vagyon igaz, ’s helyes fvélem'énye. .

лыж‘). Az a` remény М пары, hogy ba

9
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rátom Uram mint nagy Ortholog, helyesbbne'k,

jézanbbnak Гоша alajtani mondásomat.

‘ Bugaczn‘» Ёрреп mint Ortholog nekem l'og

stipulálni,

Olaos. Beszéljék hát el а‘ dolgot, mellyröl

olly tüzesen vetekedének, mert külömben nem

hozhatok itéletet. ` ‚

Kolomp. А’ dolg, "аду 15 a’ tárgyazat 11111

gában éppen nem`olly nagy; de a’ Magyar nyelv

ben, föképp a’ noeziszben igen igen виду а’ haszna.

Bugaczz’. Ugy a’ szókat originál kif‘ogjnk l’rni.

Ollas. Még »1-a ebbôl semmit sem értek,kö

"etkezésképpen nem is íte'lhetek; mondják meg .

magát a’ dolgot. _

Bugaczz'. Azt elöre gyantom, llogy az ité

let nekem kedvezöbb lesz. “

Kolomp. Tndom azt fogja mondani barátom

Uram, hogy rechtem van.

01:05. De mondják 11111 miröl kell ítélnem.

Mindég -mást beszéllnek mint Bodóné., mikor

tôle a’ bor árát kérik.

Видит‘. De csak jól ligyeljen, gevisz 1511

zam van.

Kolomp. Hallván, bizonyos hogy assenti

mentjével engem fog illetni.

Okos. De mit ítéljek’l mire assentiáljak, mi

ben van igasságok? beszélljék már el egyszer.

'Ne tsak mindég а’ tsomón rágódjanak, egész kin

hallgatni barátom Uraimékat. '

Baganza'. Légy barátom azen hiedelemben,

hogy igazam van.

Kolomp. Én l'elôlem is csak olly o'pinióval

lehe't lenni. \ ‚ y х _ „

0km. De mi felôl? Bizony fel háborítják а’

gyomromat.
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' .íg'or'omp. Ez tehát az egész dolg. Errőldis

pntálánk. ' ’

Bugaczz'. Így vagyon nincs külömben.

Okos. Miről disputáltak, azt terjeszszék elém

l be --(magábmz) (bizony bolondok, nem hejjába ú

f jítók) No hát rajta! mennjünk а’ dolog velejét-e.

Kol, Mi ebben öszve nem jövünk.

(egyszerre) Mi ebben nem nycrbettük

Bug. meg egymás megegyezését.

Okos. Tsak egy beszéljen, kettőt lehetet

len egyszerre értenem. Mondja Kolomposi ba

rátom mint öregebb. '

, Kolomp. Monsieur Bugaczi. barátunk azt

alajtja7 hogy а‘ Latán, és Hellász Nomcneket

úgy szükség nekünk Honniaknak ki írni, mint

а’ Latánok, és Hellászok kimondák, p. 0. Пег

kulesz nem jó, de igen Heráklesz, nein Mars,

hanem Aresz, Plautnsz, Horatinsz„ nem pedig

Plaut, Ногти, vagy még rútabban Plautuscli,
Horatiusch mert így lalajtása szerént eredetben

liagyódnak minden nomenek.

Видит’. /lgenis! az én véleményem ez.

Okos. Jól van, már értem. Hát Kolom

posi miként vélekedik? f

Kalomel). Én azt ítélem, 's „vélem, hogy пе

künknem'kell ganz kiírni a' szovakat, vagy

neveket; hanem rövidebben, és szépebben, а‘

nagy Németeket követvén, kiket mi kövclhetni

tarcsuk szerencsénknek.

Okos. Hogy legyen tehát?

Kolomp. Ne legyen Herkules@ de llerkul,

nem `Шантаж, de igen Plaut, Virgil, Mark, Tull

’s а’ t. az én szándékmányomu

„Okos; Ezt én hellyben nem hagyhatom,

mert a” tulajdon neveket úgy szükség kiírnunk,

‘ 2 * ‚
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mint azon пешие: írta,"kíuél l‘enn forogtak', ¿iz

pedig meg ucm türténhet bará‘tom uram {идею

зяегёпт. А’ маёуагок is ki „так mindenI

¿szól mondani, és írni, `valamint tsak kell. Én

sem szeretném ha Okos'ból vnlaki O_knak, Vagy

Oks'nak, ‘аду akármi- másnak nevezne, "аду

l'rua. На“ Kolomposi Uramnak tetszene é ha

valaki Lomposnak, vagy Kolomposnak hivná'!`

Bugaczz'. Jól ítól , accurate az én íte'Ietcm,

és gondolatom ez.

Kolomp. Az én véleménycmet meg mutat

hatoln~ezeŕ, meg ezer példákkal, akár egy öl

példányokat hozzak, mellyben az пак éppen

Иду írnak, mint én mondom. Távol idókbeu а’

Magyarok is olliagyták az' Usz tónt. Kezeimnél

vagyon harmadik nagy Atyámnak Разница! le

velef melly Honnnyelvven van íx'va, ’s mellíhen

` ‘ l'gy lehet olvasni. „A’ rendelt terminusm a7 Ge

nerállal beszélljen“ Ime uom Generálissal,

Koszorús Poctáink is_ mondják Knrdinál7 Ovid,

Ногти ’s а’ t. világos igaztalanság шт az ellen

kezô'k vélelnénje. _
(Мог. Eppeu azon lcvélvból lehet látni,liogy

— Magyar eleînk, 4ki так volt, és mondották а‘

szavakat, mort (иду volt terminusrag nem ter

minre. Barátom Штат szerént pedig termini;

Конец VOlIìa. írni.\ Hogy` pedig Generálnalc

так, azt az ukkori köruyûlállásokból kell ér

тем, mivel a’ MagyaroknakA azouidôben illyen
Vformo. Generalissaik nem voltak. А’ Némeœk

tôl vagy‘Frantziáktúl, kiknél nzY illyen tiszpség

szokásban volt7 hallották Generál. Ók is tehát

bevették a’- nélkûh Воду eszek ágába дышит:
Volna ez által a‘v máradékot hibába ejteni.\ Es

l'gy az innen l'elhozott ok nem sokat, vagy

éppen semmit som bi'z'onyít.`
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Задает’. А" legbelyesbb argumentatio,” két

nagy elmo többnyire Üszve'jön. Az én véle

ményem éppenség ez.

' Kolomp. A" mint látom, az én metbodom

igen felosik barátom uramnak, pedig jól meg

fontolván nincs külömben : mert én ezt az újjam

ból n'em szopám', több jeles Magyar, és Német

írók után mondom.

Видишь/Ь Azon írók hibába estek, mert

minden időben jobb, ’s szépebbHeráklesz, mint -

Herku} , Aresz mint Маги, ’s d.’ t. (obus/wz) _

nem de barátom? _

0km'. Bugaczinak sints igaz oka így gon-l,

дышат, mertha ínunk,'úgy kell írnunk, hogy

munkánk értessen; akkor értetik pedig, ha úgy

írunk, mint van а’ virágzó szokásban, és ha

úgy írunk, mintszokás Vólt azon nemzetnél, kitől

Vettük azoän szavakat. -- Már pedig ezek ellen

felette hibázik, a' ki Herkulesz helyett Herák

leszt, nagy Hen-kult, Mars helyett Areszt írna,

Ha Marcus helyett Márcuszt írunk, írjuk tsak

S- sel, azután kinek tetszik olvassa Márkusz,

vagy Márkuscbnak. Nem is merem állítani,

hoggy az sz hang szebb az s hangnál. Az én

vélekedésem szerént Barátom Uraimék nagyon

a’ szeméten` látszanak keresni а’ gyöngyöket. -

Jobb volna addig az eredeti “szép gondolatok,

kifejezésen törni az észt, ’s ezekkel, nem pedig

olly hitványságokkal tölteni meg az egész köny

veket. I

Ходил‘). Igy tehát egyikünknek sem ad igazt?

' Okos. Lehetetlen megegygyeznem az illy

kifordított dologban.

Bugacza'. Kurios! Okos Uram téle van

praejüdieekkel, nem tudja mi а’ szép, mi az

Aesthetisz írás. '
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yKolom!)I Ha irunk, Orthographisch kell

l'rnunk, nyelvünk рейда legkevesbbé Orthogra

phisch correßt;` aunyira: llogy hha fordítunk

Olasz, Franczia, т“аду Német Jeles тамады‘,

uzon originál gyönyörrel nem lehetö által ten

niìnk Magyarra, а’ millyel existálnak írva.

(Mos. Ha l'ordít‘unk, ne a’ szavak,l1ane'm

а‘ szép gondolatok , ‘в magának a’ dologuak мы

téwlén szorgalmatnskodjunk. Nem мы; a’

Magyarnak gondolatjait Olasz, Frantzia 's Német

módon hangzó szavakkal kil'ejezni. Bövelkedik

nyelvünk sok kintsèkkel, tsak tudni kell meg

lalálńi, és velek élni. _ `

Дыши‘). Barátom igen szgimos e'lôítélctek

nek pussessora., Most experiálom , hogy jobban
tecczenek az Urnak а’ kís ablakú, kis ajtajú

`gunyl1ók, mint az (Наш, Franczia módra készült

ì’avillionok; jobban a’ répás, káposztás ‚ szilva,

almafá's kertek, mint az Anglusz modra spa

licrozott tömkelegek. Nagyon sajnálom, hogy

nemzetünkben még lehet talál'ni illy id-étlen gon

dolkudású férjiìakat, mint отUram; kik meg

‘так ’az impedimentet, ’s c_sak vészôdni kell

а’ Deréknak. ‘

` Bugue-zz'. Az illy megátalkodott emberkék

hátrálják nyelvünk politûrjét, аж illy megavúlt

gondolatúak akadályzók Nemzetünket a’ többi

`aszomszéd ладу -Nemzetekhez hasonll'tani, kár

vólt csak közölni is vele beszédünket; nem Могу

helyben hagyta volna egyikünk шагает, de még

mind kettônk ellen kikelní bátor. Nem minden

ember éri fel azt a’ sublimséget.

Ollas. Hogy ne érném? 'Hiszen az illyen

alávalú szôrszál hasogatásról az okos Magyar

’ nein is öx‘ömcst feleselôdik: так egyedûl а’

\



‚ 23 

pliantasta emberkék, mint barátomék , Ris a' por

szemet is diónyi Gyémántnak nézik. Nagyobh

akadályok az illyen fél magyarok nyelvünk 's

Nemzetiségünkre nézve, mint elómozdítók ç merc

se Magyarok, se Németek, se Tótok nem lévéu,

а‘ tiszta nyelvet moslékos Zagyvalékká ’s а‘

Magyarnak használhatatlanná kiváuják tenui.

Bugaczz‘. Ez пиву megbántás, hallja é Okos

Uram'l az illységeket ki kérem magalnnak.

Kolomp. (Tú‘zesen) Az e’ féle méltatlan

sértegetó szovaktól szünnjön meg, külömbeu

rosszúl jár velünk.

Ollas. Nyáladék Magyaroktól, mint tl! soha

sem félek. i

Bugue-zz'. Micsoda? Nyáladék? ~ Ah!

Kolomp. Ki vagyok én? `

0km. Nyáladékßbajdótz, a’korts Magyarok

kolomposla.

Kolomp. Solemnisch protesztálok'l ezt többé

ne merészlje mondani, külömben azonual via

facti procedálok. ’

‚ О/юз. A' mit mondtam, megmondtam, d'

теней: maradok; nyáladék Нож-шок az lUrak.

Bugaem'. Már ezt nem túröm, fogjuk meg.

Kolomp. Ne hagyjuk magunkat, Bosszú!

bosszú-l Offensiv procedáljon barátom Uram,

Гоша meg a’ haját.

Bugaczz'. Годы: meg. [neki megy)

0km. Hagygyanak békét, mindjárt копий!

járnak. (Tarkan fogj'u Bugaczìt)

Baganza’. Véh toi-kom! segítség! hûlf l' húlf l

(Kolomfpo's'i Ода: hajáöa идт- kapm’, de es ‘Не!

is meg elo'zí) `

Knlomp. Да] ereszd a’ hajam!

Видит’. Ereszd a’ toi-kom! 
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(Mos. (ММ/Бай)‘ o'lteo Ki a’ megátalkodott

kurtßokkal. (vzìs'zsza 4_p'ó'mzeh Беги-‘гид

N y'ol-ç‘z ad S c’e’n.>

\~

Serl'e’lsn',` e’è az eló'óöem'ek.

~ l ' s

зима. Mi ez@ Micsoda nagy indiscret

scén ez@ ,meg nem egyezhet‘a.` kimívelt- szép

lelkekkelf ‘ '

Kolampf Áhi shenviteur, serviteur treshum

bles; mi bizony еду kis Commotiqt akaránk

' vala4 tenni;‘h9gy jobbl _appetittel ehessük lórán

танка‘. ‚ . _ —

Bugaczz', Bar'átom ártatlan ind'l’rból, ’s дуб

nyör örvenddel határozánk гей magunkat e’ búst

lau Commoti'óra, lne-rt éppen а’ lórántreánk vár.

Okos. Иду Van Serkési Ui‘am! önként ha»

tározánk erre a’ kis mozgásra magunkat: mivel

4al’ természet mozgást kíván. “ .

Бег/Едва’. Recht sof; igen hasznos l,ollykor az _

embernek egy kevestindulgeálni. De. ismértlen

szózatV elííttem а’ lórá‘nt. -Mi мы? ‚адугёпунк

nekem, ho'gy valamely дамп: s'zózat.

Va’ bevételt.Kolomp. Igen дамы! ékes tónja megérdemli

M Задает’. (Эгаёдаё’оадс általa nyeîlvüńk. _

- Serke'sz'. Da_mitjeleńt? az értelmét ki nem

vehetem. . ,f ‘ ’ ' ‚

' Kolomp. Azthiszem, mert Tót szó,y annyit

teszvmint osonna, Lakom ‘körûl Mag'yarban is‘

esmereteskszép szó, és' rövid, én azért élek'vele.
` Serlv. Méltánhnert a’ szép l'ró', lcsak szép.

rôl gondol,.akár egyez a’ köz szokással akáu‘nem,

ezen‘ -szó 'pe-dig а’ щ; szépebb.l .
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Ollas.. Нет gondoltam , ~hogy lnég 'ollyan

alatsonyságra vetemedjenek а" Magyar Írók,

liogy а’ Magyar szót kivetvén, hélyëbe Tót sza
vat vegyenek be. У ‚

Serke’sz‘. Jaj azt nem Jiell szégyenlnünk!

mert a’ ТЫ; nyelv, egy а‘ legbôvebb, ós s/zépebb

пуста]: közzûl; ezen Читают, csak az nem

adja meg neki, ki ezen llatalmas nyelvbenjártlan.

Okos. De minek vennénkbe ollyan idegen

szót; melly meg van a’ Ipagyarban is ‚ és pedig

ország szerte e‘smeretes. Igy hat а’ Magyar nyel

vet nem sokára ki fordítj'uk, és szépíteni akar

vain, ollyanná teszszük', mint a’ fordított burka.

> К01от12. Tehát llem’fmondám, hogy lakom

körül a’ Magyarban is esmeretes.

` (Mos. Tsak ollyan Magyarok azok mint

Knlomposi Uram, kik se Ma yarúl igazán, so

Tótúl tökélletessen nem tudna f, igy hát kénte

lenek'egyiket а‘ másikkal (стоит.

' лыж‘). Dasz bitte ich mir aus! Igen sér

tékeny hanglás, egy Magyar l’róra ne'zve. Engem

az egész Honn nagy Magyarnak elismér. A’

külhonn рейд Magyar Aeszthesisz teremtöjének

vall,

tudják mit besaélnek.

‘Видит’. Nagy indiscrctfg'robheit ez!

Serke’sz‘. Szendétlen vakmerôség!

Bugue-zz’. Ki ne bocsásson száján több e’ _

féle pórhoz illô' példázolatot, külömben mind

hármunktól félhet.

(Mos. Tizenhatjelenlétében is megmondom,

a’ mit mondottam. Zsákban Matskát árúlni nem

nem szokásom. Az Urak mindyájan kortsok,

abajdótzok, ritsetek, öszvérek. Нет is találok

/

’ h

Okos. Mind értetlenek алой, talán azt se ‚
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nevezni. valo szót., lxogy чаша kifejezzem mi

voltjokat. ”

Serke'sí. Én is é?

Ollas. Az Ur is a’ többlvel egygyûtt.

Baganza’. És én?

(Моды Hasonlóképpen.

Bugaczz'. Protesztálok 300 Гайана, ha min

\ deuem eladom is.

Olws. Ezerbe is lelief.

Видит‘. Hah Годы: meg! (Meki menmk)

Ollas. Tsak Назван. ` _

Kolomp. Nemi az ilnpertiuentet ki kell

vomi, (авт/зам“) fogja meg barátom Uram

im iistökét.

Serke'si. Ki vele! [Egg/:mist Íoúzzók vonuják,

’s >[cajon {орт kz‘meueluek). ‘

(Konin leesel.)
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Mvá s 0 d А с t.

VElsö Scén.

(Kortyándli Szobája alkpnykor)

Kortyándli. (Monolog)

Ime, milly dicsû a’ pompás nap terûló su»

дамы; pi‘rja: Ime mikénç villog Heszper az

egcknek gyönyör ernyôjén! Ah egykor az én szí

vem is tágasbb örömtôl éledez vala!-De most;

áh most?  potyognak hiszeléken'y szívemnek

búsongó könnyûi.-1\Ielly boldog, kinek gondja,

kéj`e mentt az eféle bajoktól, kinek melye nem ›

szí vala be olly léget, mint az enyim; тег‘: az

ô zavartlan бит, Napji, Havji, Évji szendén

folydogálnak, egész indúja bústlan: de én nem

vagyok nyúgodtt a’Napf'ényjén, kénytlenség, 611111

lanság, szorg, glggodalm öszvelegyûlve uralkod

nak rajtam,-Ah! yajha látlan, ismértlen v01

tam volna, most bizonyjára bánatlan töltném nap

jimat, ’s vertlen volnék.-Kértem már “тем;

ludom, ища kinomat,kérem most is ölne meg. -

Magamon kivül vagyok, ha eszembe jutnak mu

zsikális, ’s fülmile zengési. De vallyon nem meg

halté öné пакет’! meg, bizonyjára meg. -És én?

 élek’! Nem, nem élhetek nélküle, elszakasz

tom fonalját éltemnek, örömest megyek az

örök szomor setét sirbe, mint sokkal kinosbb

e'letet élni. -De hogy "essek "ég‘et gŕltemnek‘ê 
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`они gyilklôm nem lcnni nkarnklnasomnak'kell

ez авто: felválalni, inkább б, mint én гаражи

legycn a’ kimúlás bůne. Baj bajt tetézi, melly

szét. szaggatja valómat. Helikonra sem juthatok

többi bajtársimmal. E’ аист czélnck el érésétôl'

is meg vagyok fosztva. Neun nyerhetem ela’ Нопп

nyelvének'csinositásában щи fáradzásim jutalmát.

Ennek mind öné az oka. ‘Oné mind eze'knek té

vônéje, — áh!  oda~ oda Уа5у01(!(жё/ёге dú'l)

M á s об S _c e’n.

Lam , es 'Koriyama ‹ ` f

Latzz'. Az lsténért! Ts. Úr mindjárt oda lesz !
Nc llagygya пища“, illetlen egy férjfìúhoz lolly

gyenge szivûnèk lenni, van a' világon több lyáuy

. is , lehet bennek Q'álogatni mint а‘ vad körtébcn.

Korty. Nem férhet ez az én érze‘lmemhéz.)

valamint egy szl'vèm, úgy csak egyhez vunzó.

Наш! Halál! egyedúl csak а’ halál sagit vérzô

Szívemen. ‚ \

Бит: De liogyan lesz Tsi Ur önnön magá

nak gyilkossa’! ha mcgröli magát; nem lesz be

tsületes temetése, a’ Hó-hér, vagy'a’ Tzigányhúz

za ki mint а‘ dögöt, pedig azI okos ’s értelmes

embernek holtautánról is szükség gondoskodni.

Korty. Legyen akár miként, áldozatja. le
szek a’ hiv szerclemnekAzt magamnak éppenA nem

rosszalhatom , lmgy a’ Natûr illy íìnom,és gyengc

érzc'lm‘mel 'áld vala meg. -‹-- Olly szerelm karján

képzlém magamnak ölelni ‚а’‚ kószl'vů szûznét,

llogy tůz melyemtôl ált fog hevûlni; »i- de most

tapasztalom, melly sokamba kerûlt! éltem Рог;

lioczkán kegytlene miatt. Latzitógy jót velem;

l l
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végezz ki è’ világból? hogy а’ más világon mi.

ne'l elébb el mondhassam a’ nagy Dl’jzó elôtt e’ 1111

(Юн fiìslbe mentt lninden reményemet, hogy ne

kelessen ott nélkûleznem , mivel itt élvem nem

lehetett. v

Laczz'. Mit akar tehát а’ Ts. Ur@ talán azt

hogy megf'ojtsam, felakaszszam, meglôjem,vagy

a’ torongyát kinyomjam’! Talám tsak nem` akar

erônek erejével gyilkossá tenni. Ha a’ Ts. Urat

megölöm; magamat is meg kell gyilkolnom; kü

lümben az Országban megnem m'aradhatok e’penn,

льду. Secret kell mindenuek történni, llogy

mint te, lnint én mentek lehessünk а’ gyalázat

tól. Minden iparunkat arra. kçll dirigíroznunk,

hogy az egész Város inpraegnálva legycn azon

hin-el; hogy a’ sok keserv tierhe alatt lett "ége

örüm jôvendôt i’gérö éltenmek. — ‚

Latzz‘. De ke’rem az én jámborlelkemre fog

szálni a’ Ts. Ur vétke is, ha gyilkossa leszek.

Kom. Kö'tlcvéllel is bizonyítni bálor va

gyok, hogy az e’ félétöl tartauod semmi' órázat

han nem lehet.

'Lama'. No jól vagyon. — Tüstént itt leszek.

(elmeuel) ‚ _ ’

Ix'orty. Monel--igenel kérésemnek. -—- All ,

nem dereng többé élvem теща. (ó1islag~goudol

lod] Arkádiáhan én is benn születtem. Oröln `11%

vcndöt igórt ожидают, de kegyeletke'nt elosz

la а‘ lég üriben.  Kivedlesztetem magalnbóll

Létalakom tüz alakká vált, ‘не?’ е1ё5"е végzi

h _be virány pályámat - de jön. , nagy egek

adjatok erôt! ’ Y ‚‚ ‚

Latzz'. fßejò'n; [фиг a’ Í‘eze'ôen) TS. Ur!

ha ollyan nagy kivánsága volt, és van meghalni,
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Eme eltökéllem‘ magamat ‚ mcgkönyörûlök ‚ну 0

morúlt életén, ’s megteszem az utólsó мощам

ton-_De elôbb készûljön a' lmlálra. ‚ А

Korty. Ne tréf'álj ember! vigyázz nem kell

hirtelenkedni e" cselekménnycl.

Ваш. Söt sietni kell az illyeń fôben‘já

ró dologgal; mert ha’restelkednék , valaki ‘ада

éme, akkor а’ Ts. Ur életben maradna. Azért

is térdepeljen le  gyónjon — azután evvel а’

fejszével mint а‘ Bikát agyha ütöm. [lüe’reg'etz]

Igy ni! f ‚ .

Korty. (Веиедив) Tudodé, kivel van dolgod ’l

’ hagyj békét , _ gondolkodnom kell.

Latzz’. Tsak rajta! tartsa a' homlokát. — Ne

szala djon Í’ .bátran illik meghalni.

Korty. Jaj a’ szent csontom *) is reszket fél

temben.

Latzz‘. Jön valaki! tsak llamar tartsa kemé

nyen а’ nyakát, addig el végzem , még be jön.

(Kortyándlz‘szaladoz, Latzz'kergetz) Tsak bátran,

_katonássan’viselje magát, még ma vaçsoránál éri

Pilátust. (Ujra fel emeh' a’fejszét, ’s iitm’akarja)

Korty. Tiltom magam! élni akarok még ma;

holnapra halasszuk a’ halált'.

Latzz‘. Нет! -— Jobb ma еду VPI‘éb , mint

holnap egy túzok, mqst leg jobb leszsz elvégczni,

holnap osztán a’ Ts. Urnak se leszsz rá gondja,én `

 

is más munka utánn látok.

Kort: . Most láss azon más munkamiv` után.

[миф Nem! ‘вы; rajta (ütm‘ almrja.)

ë

*] Os Sacrum. Keresz-t tsont, egy Új Magyar ш

Szent (помпы: méltóztatott nevezni.
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Кому. Jaj ne probáld tennil („тащить

azonban be дар Bojszq‘).

Har rn а d S с e’ n.

nBojszí, ё: az elo'öòz‘el:.

Кому. Barátnm! kedveltem! "захватов, e”

semmire való gyilklóm lenni akar.

` Воры. Micsoda? ~ gyilklód 'f az lcl|c«

tellen. I

Кому.‘ De az. _,- ——- ’ ^

Latzz'. А’ Ts. Urnak volt na‘gy kedvc `s

akaratja meghalni , én tsak kérését , sôt param

tsolatját akartam ezen f'ejszével tellyesíteni, (le

nagyon fázik tölle, jobbnak vélte holnapra 'ha

lasztani.

Bojszz‘. Igaztalan a’ mit beszélsz; talán pénzî

vágyból akarád ezt a’ hallatlan nemhívséget "égbe

vmm.

Lqatzi. Nem mondtam é, hegy bajba kever

a’ Ts. Ur’l még utóljára rám fogják , hogy a’kín

tsiért akartam fejbe ütni, holott egy istrángz-.a

valója sints. ‚ `

Bpjszz’. Nagy Szamárság volna erôszakkal

kimúlni a’ világból. _ i

Latzz‘. Már most ezt lnogy értsem’! a’ Ts. Ur

tól é , vagy én tôlem volna нашёл-855‘! Ñ

Korty. Hord el Imagad elölem , nem érted

а’ tréfát.

‘Байт’. De h'ogy nem értem - én is tsak

tréfáltam a.’ Ts. Urral.

Kol-ty. Menj láss a’ magad mivjéhez (La- .

tzz’ el). ‹

Bojszi. De valóban mi történet ez? mín

\

\
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den valómat meg rázza, múlatságnak az e’ féle
act igen sok,l А

Korty. Ah harátom! а’ leg nemszerencsésbb

teremtmény az ég alatt! Hasztlan "alának min~

den iparjaim, hasztlan minden fáradzá'sim; meg

vagyok vetve attól, ki egyedúlreméuyem vala,

ki által áh! Poetává. lettem, kiuekyélt szerel

métôl lettem a7 Magyar világ elött ama hires' lau

tos költövé; magamon kl'vûlvagyok, inidön eszeln

be jut durva rólam valólemondása. All szerel‘m!

te vagy ok nemszerencse’mben.

Воры‘. Ez nem mindennapi eset; de kör

nyûlményesen add elömbe, talán segélyed'le

lietek. Y › ` _

Korty. Ime nézd! [Czenczz‘ детей! átádja)

Вузы’. (Elolews‘fván)` Szörny inconsiderabl

cseleknlény. De barátom légy ]61‚‚ mint Lan

tos úgy képzeld magadatŕ mert a’ lantost nem

játszi kény- vonzogatja mint a” púrt, kinek hiú

gôzén vakon csügg a’ közlét; h_anem egyedúl а’

szép nagynak felséges .hódolatja érinti indútól

megmelegedett melyét.  A’ Lantos szeret , 'ha

bár az imádott drága lényt kerûlni имей is a.’

sors kemény tilalma.  Ve’gre lnég sein mara'd

_ jutalmaztlan igyekezete; yinert ön áldozatja lessz

csendes jutalma.

Irony. Ah! érzelmim maja ezek. Adj wbb'

bátrat is kedves,ismét fényleni kezd régi sze

rencsém derünnyéje, tisztább léget lácczatok be '

szívnivmegszorúlt melyembe ‚‚ melly által tisztán

tágúl. ‘ ` ` l '.

Baja-zz’. Fény »ealakkéntì térendenek vissza

ködös pillantatid, csak mint Lantòs élj a’ sze

relemmel. ' ‚
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l

(Ene/.',elneñ , т

hallgazózfß)

Кому. .Úgy fogok élni ; тег! Lantos vagyok, '

ellget ‘щит Ьшэ‘, felleju'k , és l

Нет ja'tszì kény vonz‘ogatja

Lantos meleg kebele’t;

Mint `a’ pórt , ’s nem tsiigg a’ közlét,y

De sze'p, ’s na/'gynak hódolatja.

vBâton' nem hü karral ôlti,

Ki egykpr ‘Еепп igére,

с

fMix'ígyt sujt küzdö xsebére,`

Poharát këservvel tölti‘

Мёд i8 szeret bär tilalma

A9 sorsnak o"ne't keríilnì

Kéntgti, e’ теней kesergni

Onu áldozätja jutalma.

Mindég csendesbb ma

Pályáj

És jóëlelk

gányra ‚Мг;

а göröngy vadonán, `

e' villanatján

Edelgö báj jön, nem Мг.

М0з01у8va tün ideálja ,

Erzelme Иду köre’bep

Szentesül; és szelid ne’ztén

Az e’g пущей csudálja,

Édes t'itká'nak frigyesñl

N Jeg

Y‘íl. a

Vid

yzi öt , ’s tisztább tetökre

’ rózsa pálya, ’s erre

äui alkal népesl'ili

l

9

imádtan kiért hevüle, _

A’ hivet, szép virányokon, "

Dicsôn látja, nem komordon,

.’S mint lepkény lebdes körülm

Tévedez remény súgára

Szent lángban , az érzemény

Titkos hullàmin, ’s ke'remény

` Nélkül létesůl ¿des valóra.

3



Ваш‘. Hej pajtás be furtsa ének! se fille,

se farka, száz esztendós kanverébnek, hátúl van

а’ farka. y 

Kong. Gantz helyen vagynk , idV neke

kedves, hogy illy tanodával mérész bátrat adál,

hogy reáemlékeztetél lantosságomra. Nem is úgy

szeret a’ Lantos mint a’pór, ôtet nem földi ösztön

az a’ mi kénteti.

Bojszz‘. Hogy Czcnczi illy bárdolatlan ró

lad mond vala le, az neked igen fel ne essen, тег‘;

kecsebb szûznének juthatsz jobbjához, kinek po

lilt szíve , lelke méltó szepen kelt, ’s kimívelt

bájoló deliségedhez, kinek fohászaitutánnad több

i-zben eszre ve'vém. ' ’

Kor-ty. És ez igaz'? _ _

Bojszí. A’ leîgvalódibb íga'z.

Кому. (Aî'me’lkbdw) Almedok ё, vagy émek Q

én a’ legnemszerenes’ésbb teremtménybôl, m0'

ment а7 legszerencsésbb! Jer -barát'om,~a`sze

relem îsmét felújúl ben-nem., íme már részegúlni

Везде]: édjeitöl. -Ih Jertégy legboldo'gabbá az ég

alatt

Воры’. Bátor 'nagy vágyam volt, ‘s van is

érte , de még is neked hiv barátomnak ált en

gedem jobbját, ~pcdig elly qualitätekkel ékelt

Szépnét lehetni birni ; közelebb állok magamhoz ,

minthogy ezt bátor legyek állita-ni; mcnnyei id

vesseg. ‚ y ‚ _

Воду. Kösz'önet barátom a’ Complimentért;

азы-11111111 neked ezen hiv baráti szi'vedért! De

qualitätjeit tudasd vel'em, nagy vágyam van tud

`_ h‘atni. Áh 1 ha megegyeznek-_az én prietätjeimmel!

Борт‘. Kimivelt szép lelkû szûzné, Poëtria,

a’ mi több a’ nyelv dolgában jártas, és neolog.
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Korty. Egek! magamat látom 'tulajdoniban,

ne'jé; vagy senkinéjé jobbom.

Bajszi. Jöjj tehát barátom! vizitet tegyünk

neki.

Korty. Jer! a de ne féltékenykedj ottlé.

tünkben. -aMennjünk a’ legszebb jövendőt ígérő

reménnyel telve. (темам) ‘

‚ Lutzi. Elmentek-w- De ha még eszelősseb

ben térnek viszsza, mint az előtt voltak, már

akkor meg nem maradok velek egy telken. Még

is jó most ketten vagymik, meg ölhetik egymást,

‘s’nem lesz szükség ismét fejszével forgolódni

_ agyatlan feje körül, —- De ezer а’ szerentsém',

hogy hirtelen fejbe nem ütöttem, már most talán

а‘ tömlötzben pislognék, pedig nem nagy kár

volna az élhetetlenért. »- No ugyan meg vagyok

verve Urral l Testamentomban hagyom minden

tsimotáimnak', hogy bolond Urat soha se szolgála

janak, mert úgy nekik is, vagy bolondoknak

kell lenni, vagy pedig veszedelemben forogni. ——

-Tsak szerelmes ne volna, mind tûrhetóbb Vo!- À

na; de ollyan mint а‘ kutya, melly minden ebbel

öszsze'ragadna. Erre is, ha egy lyány reá néz,

már magán Шут van, anélkűl,hogy igazán szeret

ne, vagy ваш-внешне. lm_e mióta nálla vagyok,

negyedik historiája ez. (elmegy)

N e g y e d S c e' n.

Kolomposz', Schelm воз/и’ , és Íl'aôal'.

Schelm. Sok impedimentemek vagynak elő!

tünk , mellyek hátrálják czélunk elérését, de tür-_

jünk, ’s minden erőnket oda fordícsuk“, hogy

Шапка‘; кбппуйуёчзедуйй ; —-=- minden nagy ha

3
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son mnnkával megy végbe, ki elesñgged, dicst
sohaA sem érdeml ‚ azt mondja Horátz: vqui cupit

{'optatam cursu contingere metam; multa tulit

ccitque plier; sudavit, et alsit. ~

,_ Kolomp. Mennyi elleneink voltak, söt- vagy

nak ma is a’ nyelv ügyiben, de mi nagylelkûen

e’ заем düh mellett megmaradtunk , а" nyelvet

csl'nosítjnk7 a’ hol szûk, bövítjük, а’ hol hijas,

megjobbítjuk. Ha engedtiìnk volna; nyelvünket

ezen credeti gyönyör alakban nem néznôk.

` ` iKabaÍe. Most van nyelvünknek azon Epochá- '

ja .‚ те11уЬеп már a’ fentebb Klassziszu fínomabb

társaságokban is élhetnek vele. Ez dôtt csak а’

Csikósok, gulyások, ’s parasztok szájába való

vólt.-Mi nem fáradható iparjaink által vittük ezt

végbe; sok rossz gallyaktól megtisztítottuk; $26

val grammatisch correct nyelvvé áltváltoztattuk.

Schelm. Meg kell magunkat külömböztet

nünk а’ pór scrgtöl ‚ ha pedig így nem tennôk ,

’s _az efféléket nem tisztelnök ‚ a’ pór serg

közzé tartoznók, vagy othonn maradtaknak mon

datnók. `

1 Kolomp. Miként van tehát az ügy eddìg' 19‘!

nem másolta é meg valamellyík szándékját?

Schelm. Mind keménnyen megmaradt , az

egy Kortyándlin kívûl, kinek nemszerencsés este

tudva van elôtted; az egész elnber oda van, ha

sonló a’ fájdalmas képhez, teste a’ fára feszítctt

nyúlbôrhöz, ki ez elött elsô bajnok volt Кби

- tünk, azt egy kegyetlen szûznének hiúsága 05632

len megalacsitá. ‚

Kaba/E. Kortyándli se vonja el magát, kész

6 értünk ’s czélunkért minden cxtrà'meket eltûr

ni. Azért távòl barátunkról is jól itéli'mk, hogy

Í
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a' jelenek elôtt, а’ nemjeleneket is bötsitnilát'

tassunk. — .

Kolompigaz, Kortyándli egy nagy lelkú

Neolog, ámbár érzelmét fenekestôl felforgatva

‚ leli; még is mind ezeket megvetvén, igenelni

fog kérehnünknek, e's az egész véle’történt dolgot7

egy theateri scénnek nézendi. _

x Schelm. Мёд volna cgy, kit bátor Volnék

ajánlani, Gondos Istványt; ez minden tudom'á

nyokban jártas, a’ nyelv dolgában pedig indif

ferens, tehát, úgy fénylik nekem, hogy‘ neolog

gá könnyen válhat, mi ha megtörtén,_ és mi ha

mages, nagy oszlopát leli benne az egész neo

logyizmllsz. , ~

Kolomp. Az embert van szerencsém esmerni.l Ninesi félig szerelmes bele; de egészen kellene;

mert annyi tekélyményt, nem minden mostani

akban lehet találni. Ha velünk jövendg örvendni4

fogok.

Kaba/E. Ha meg hivjuk, reménylem, meg

nem veti ké'relmünket. '

Schelm. Nagy kivánja van velünk ji/ìnni He-y

likonra. Az egész eggyesůlet nevében tudtára

adem', ’s meghivom az útra. Eleve mondhatom

felôle , .hogy б ezen kornak egy kedvencz Ar

kásza — ` ‚

Ко1отр. Jelenléte _társaságunknak diszére

vál, ~ .

Kaba/E. Megérdemli vBojszi is az egész eg.

«gyesûlet nevében való meghívást, — bátor már

nekem privát megigéré eljôvetelét, még is szép

lelke, mivelt-elméjének szüleménjeìért, kötele

56k vagyunk ezentîsztelettételre,

a Schelm, Ó, az igaz, olly eredeti gyänyörsÍ .

A
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rel adja elô a’ nůanszeket; hoigy tétovázní kell

magának a’ mindenható anyá‘nak, ha'valóbb,

's hívebb alakban tudja é_ önnmagát elö гепат

teni, Azért ezen Comisszjót is magamra válla,

lom,képzlem örömét, melyet érezni fog, ha

elejbe terjesztem vágyunkát.

Kaba/ì, Kik ‘вы: öszvesen? igen vágyom

tudní. .

Schelm. ('Kolomposz’hoz) Barátom mint Ver

zér, Bugaczí,Kortyándli, Kabak, Serkési, Bojszi,

én, és Gondos, mint annyì Hôsi а’ Magyar

nyelvnek, kik szép vágytól lelkesítetvén a’

leg nagyobb vitézséggel,” bártral( léptek fel а’

csínosítás csata homokjára, és а’ sok elôítéletek

ellen mindenkor diadalt nyertek. Tett, 

Szózat, »- Hang'-, - és kép mívekben. A’ mit

ók jól титан, "s wkélen meglévén gyôzödve

magok nagy- érdemeikrôl, lángoló tûzzel égnek.

Helikonra jutni, hogy ott fáradzások jutalmát

elnyerhessék, mit а’ Honn jelenkorig leltagada.

tôlök. ' `

Kolomp. A’ Nagy Díjzó ott nem hagyja

' jutalmt'lan az érdemt, bát'or a’ rény önnmagánali

jutalma.  l '

, Kaba/ì, Én ezen vitéz társaságnak c‘sak Had

ronçza, ha valamit végbevittem; szerénységemv

nek az legnagyobb zsoldja, llogy ezen шва а‘ többì

' bajnokok Кбит szerencsém lehet versent lìlenni.

_Sc/wim. Ml'oei mennyiével megvan elégl

ve а’ Redactió, és a’ Józanabb rész; pzeknek

рт“; megelégedések már annyi, mintha az

egész Ország tapsát vette volna,~ Annyival

inkább, hogy göröngyös pályán kelle a’ czél

te törekedni. ч- De múl az idô, elkell 1111‘

nom. hívatalomban; legelôqzör is Gondos Ist
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ványt szóllítom meg,I ‘s àddig is , még. Bcjszii;

meghívjam, ide útalom.l Barátom‘ék tudaklják,

¿s az által is'mérjék meg qualitl tjeit,vegyék ki sen

Limentjét,6 ugyan a' legderékebb férjfi, 1195261

ván Universál Genie ; mindenjót lehet tôle várni.

Kolomp. Jó tanács! azonnal ‚а‘ cultura., "s

nyelv iigyéröl’fog‘om tudakzanì. _ l

Schelm.~ Oh bizonny’ára еду értel'emben lesz

nek: két Universál _Genie megszokott egyezni..

De megyek  alázatos' 5201д11_101‹ч `

Ii'olomp. Gehorsalner Diener.` (Kaba/lha:

Valamelly'Véd Patrón látszaxik segélniigyünket,

a’ aok fond'orok ellen. Derengni kezd borongni

akaró'napunk ‚ ’s gyökér alakként Копа igaz`

valóra csl'rádzni. Ha eljutunkHelikonra, kicsiny- `

be hagyom az egész táj't miniatûromatni? ha

mindjárt'sokamba kerûl is,

Баба/1. Minden jól megyf-fcsak az еду Kor
tyándli barátunk ‚а‘ lml‘iltkor majd nem ôrjöngô

kétben zajlonga. De nagy, ’s felséges marad 6,

а’ nemszerencsében 15, mert az 6 elméje, a’

legf'ínomabb metaphisiszi elme , de 'szive' а‘

legérzékibb; úgy hogy fclzúdúlván érzelmei, а‘

legnagyobh tusa által vehet gyôzelmet elméje.

Kolomp. Igen Sok a’ mit 4kiálnia kell ., és mi

ért? egyedûl, lmert újŕtó, а‘ szépet, nagyot sze

reti. Jobban tecczik Czenczinek a.’ bodza Рита-Е

1уа. rekedezö tónja, mint а’ Zongorának jól

szavolt zengésc. Ez meg vagyon még nagyobb

részében nemzetünknek, sôt azokban is , kik

magokat mivelte'knek vélik; nem ‘с5ш1ь11п11е11еь

16 tehát annyira egy'szńznében шеи hibát, ki~`

nek szelleme't Шин/е találom elöítélettel.

Kabah. Ha Geniem megnem máslódott vol

na, azonnal epigrám, ’s gúny által álnék bssszút
érte: de hmiólta bor, ’s Cupidó öszvesküdt er6,
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vel vezérlik indúimat, azólta csak p'arányi dalt.

zenghetek tüzemben; de vigat‘, és 'szerelmesn

Tejosz hajdi Веста; énekesét képzlem magam

valójában. 4

Komp. óhajtanók , hogy wbb míveli nel.

ků lántos támadna köztünk, kiknek munkáik

nem csak az alklassziszú 'emberkékety de a‘- gya

lúlt elméket is gyönyörrel töltenék bé. Csokonay

ugyan lyrisch költô, de többnyire а’ gulyások

_ szájához illô. Orczpirral olvasom sokszor nevelt

len kifejezéseit.

Kaba/E. Oda` erányoznak inostani józanabb

.túdósaink , h'ogy а‘ finomabbak közzé is behoz

záknyelvünket, hogy l'gy megtörôdvén, alkal

masok legyenek a’ rajtairt poëmák, a’ finom

elmék mulatásokra is, mit nagy örömmel tapasz

talunk Aurórában , Hebében, Aspáziában, *)

65 a’ széplitteraturaì ajándékban, Ott tecczik fel

millyen >kimívelt nyelvünk már , ’s mell)Í de

rek, 65 számos költôkkel bôvkedilcY nemzetünkl’!
- Nem is minden érti bennekI lévö fellengôs,

ideálongós, 65 phantasztlángós mondányokat,

Gnómákat, és Novellákat; De hogy az alnép is

ércse а’ túdós nyelven irt sublim gondolatokat ,

nagy kisségekre volna az a‘Paireknek. (дороги;

nab) Herein! [Gondos felleïpz'lz)

Ötöd sce'n

Gondos, és a2; elo'ttz‘ek.

Go2-ados, Alázatosszolgájok. ‚

Kolomp. Ah örvendek, hogy láthatom! kü.

lönös meltóztatás maga megalázása.

") Natura non agit per saltum..
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Gondosì мышцам}; meghivni Helikonra

úti társnak, melly e'rántam való нищеты:

szivembôl köszönöm, 

Kolomp. Mi különös szerencsénknek Y1art1

juk, ha szövetségünkben Uraságodat tisztelhet

jük, reménylem, hogy tellyes Contentumát fogja,

— találni e’ társaságnak minden tagjaiban. Mert

а‘ mi körünk igen kicsiny — kevés jó  de

még kevesbb rossz fér belé. Azért mint derék;

barátunknak képzelje í'ejenként а’ jel'es férjfiakat.

Gondos. Hogy азы: között пакет is he»

lyem van: különössen örvendek. ‘

Kabals. Нет készt minket valami hiú Вёр

zelmény ezen útra, hanem az, hogy Phoebosz,r

мы ígért bajfakoszorú száljon fejeinkre, mit

a’ Honn mind eddig elhúza tôlünk.

`Gom/los. Igen helyes tzél.

_ Kolomp. Ki а’ Nemzeti Cultúrán minden

íparral дыма, fénykoszorút '.érdeml. f

' Gondas. Fôképpen: ki igaz úton töreke»

dik nemzete tsinosodásán.

Kßbals. Bizony nem lehet igazbb, valódibb

Шаг csak képzelni is annál; mellyen a’ кладу

érdemû Немцы: kezdék pályájokat futni;

inert nemzetiìnk, ’s nyelvünk ezen Cultúráját,

mellyel ma fénylik, mind az 6 vasszorgalmú

igyekezetjeknek köszönni шт.

Ъ

Gondor.` Ha nyelvünk, ’s Nemzètünk tsíy

nosítását gondolóra veszszük, nagyon kezd ki

térni az igazi pallérozottsághól. Sok maszlag

van már Вещи-"в mézeink közzé, nagyon ага‘ _

porodik a’ tövis nemzeti virágjaink шить,

melly már olly kemény gyökeret vert,l hogy

kiirtására ищу fáradság, ’s boszszúság Шуба

А mik. Fájlalni lehet, Мод); nemzetünk kimíve,
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lését, nem igaz Magyarok, hanem jöttment, se~

hideg, se meleg emberek bitangolják,kik'idét

len igyekezetjeik által egészszen semmivé te

szik а‘ nyelvet, vele eggyütt а’ nemzetet.

Kolomp. Hogy érti ezt Gondos Ur?`

Gondos. Értem a’ nyelv, és szokás rontást.

Némellyek annyira elkortsosították a’ nyelvet,

hogy lehetetlen érteni írásaikat; némellyek se

szokással, se a’ Nemzeti nyelv természetével

nem gondolván , ‘ idegen szokásokkal, idegen

. természetü nyelvet faragnak.

Kabai}. Jaj barátom! erre bennünket ma

gyarokat igen gyakran készt nyelvünk szük

sége, azon felűl tudnunk kell íróknak, újszól

lás módokat gondolni, és más nyelvekből is

virágokat kölcsönözni. főképp költőknek.

Gondos. Nem а’ nyelv, hanem azon írók

.eeizeknek4 szüksége az oka; mert ők törzsökös

magyaroknem lévén", nints természetjekben a”.

magyar nyelv, ámbár líaazt tudnák is, idegen Ro

mánokkal, ’s ideákkal fejek tele; midőn írni a

karnak, azon idegen'képzeleteket (nem értvén

a' nyelv természetét) magyarúl ki nem mond

hatják, és így kéntelenek számtlanszor kifor

dított „мы“ módokkal élni, a’ nyelv szükségét“

vetvén Yokúl. Az új szóllásoknak а’ nyelvter

mészeteszerént kell megesni, lehet más nyelv

'b'ől is virágokat. költsönözní; de nagy figye

lemmel plántáltassanak által, ne hogy nálunk

elszáradván kóróvá váljanak, a’ mint van eddig

a’ szóélletőkkel, és újítókkal, kik ha.

felakadnak, а’ Levegőbe, Árménbe ‚ vagy E

gyéb tób a szorulnak szavakért.

Kolomp. Ah barátom; így érezni nagy

előítéletes hiba. Tapasztaljuk azt mi írók, kik
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I az idegen litteradtúrákban is jártasak Vagyonk,

pirúlnunk kell több ízben magunk előtt, hogy

a' legszépebb gondolatokat, azon eredeti gyü.

nyörrel'nyelvünkön kinem mondhatjuk, ` '

Gondos. Az ollyan író, ki még gondolatját

se tudja előadni azon nyelven, mellyen irni akar,

jobb hogy Kothentz fala ala' fekszik, hol a' Tisza

partját legjobban szaggatja; mert utóbb is tsak

ízetlen , 9s érthetetlen s z ó ö s z s z ,e r a k á a

leszsz munkája. Soha egy igaz Magyar sem pa

naszolkedott а’ nyelv szüksége felől, megmutat-J

ták már több íróink jeles munkáik által, hogy lehet

írni nyelvünkön, tsak elme, és érzés kívántatik

hozzá, kiben pedig érzés nints; hanem idegen

könyvekből akar szerezni, ne írjon, mert katzaj,

és bószszúság tárgya les'zsz.

Kaòak. Az semmi; írjunk, még pedig so»

kat, majd a'jövendőség által látandja a” sok közt

mellyik a' jó, mellyik, а’ rossz; könnyü lessz

osztán a’ sok készből választani.

Gondos. Irjunk; de keveset, és jót; mert

а’ nagy roszsz munkának a’ kofákon kl'vûlsenki

hasznát nem veszi. Ezek а’ nagy munkát örö_

mest veszik, mert több vajat, paprikát'talcar-L

hatnak belé. .- A’ kis jó munkanak betsemin

denkor meg van, ’

Kaba/s; Jaj az embernek mindég igyekezni

kell azon, hogy ‘лифта fényt szerezzen; ezt

pedig legjobban megszerzi, ha inagát='s nevét

a’ világ előtt esmeretessé teszi, "akár honnan

veszi a’ fényt. -

Gondos. Jól vagyon. Delia én világítok, min-A
den ember meglátjalugyan, hogy én vagyok ; -.- de I

meglátja rajtam а’ foltokat is, ha nem önnfe

nyemmel világítok; узкий! pedigpa a.’ magaméval.
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lîolomp. Nekünlc nem szégye-n mástól köl

csönözött fénnyel is fényleni; inert önn пешие

шыфеп fényre _nem igen kaphatunk. ’

Gondos. Megvan a”`mí hazánkban is minden,

úgy mint Inásutt, так, rá kell találni. , Vallycm

ha kezemben lévô diót megtörvén ‚ a." bélét fér

gesnek találtam, azérç merjem é mondani azonnal

másóknak, kik hasonlóképpen diót tartanak Ке

` мыши, hogy vessék el; ’s mást keregsenek: тег‘:

l ámbár nem leltem ép bélût, de más azt tàlálha

tmt, "s meg is eheti'.’ _

. Kalomp. Ha egybevetjük nemzetünket а‘

külhonniakkal, tapasztaljuk, hogy annyi íróink,

annyi munkáink nincsenek, mint azoknak 

a'zon kell tehát szorgoskodnunk, lhogy az 6 jeles

munkáikat nyelvünkön beszéllô emberekkel is

megesmértessük, шеи ez által а‘ ёивищзг nagyon

terjed.

Gemelos. Oktatlanság az írók sokaságára,
Í_munkák mennyisëgére törekedni; kevés, de jó

írók, helyes mixnkák adják meg a’ tudományok

érdemét. Hogy pedig ezek találtatnak nemze.

tiink számához elegen; lehet tudni. Sokkal na

gyobb betsületben volnának nálunk is a’ tudomá’

nyos munkák, ha а‘ számtalan kifordításokkal,

áthurtzolásokkal , és а’ semmit ki nem -merítö

mindenben klalánkodásokkal be nem iszapolták

volna Hazánkat, mellyek által а’ roszsz alávalú

izlésnek, mint a’ serevény fúznek hintették el

magvát- ‚

мам. ’S így barátom egészen kárhoztatja

1 a’ jeles _idegen munkák fordítását Ё

Gondós. Éppen nem -tsak hogy a’ magyar `

летит, ’s-nyelv természetéhez legyon al

штатив, ne hogy általok а‘ nemzet is egéSZ
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kifordított lcgyen». Követésre méltók Ш а‘ Ró

maiak, kik а’ Görög, nyelvet úgy tudták, 'mint

ш1а]с1опо1яас,‹тёё sem fordítottak, inkább~ ha..

sonlóan törekedtek írni, а’ mit el is-’é‘rtekV

Kolomp. Csalódik barátorn, mert а‘ fo'rdí

tásban, аист nemzet képét szükség viselni, ki

nek'nyelvén’írt шапка“ akaratom nemzetimmé‘

tennì. Innen van az,” hogy én majd eldödi Ma

`gyar, majd Anglusz, majd Német, majd Olasz

vagyok fordításimban; а‘ mit barátim ладу Uni

versál Genienek neveznek bennem. De azért

mindenütt Magyar vagyok.

— Gondos. Universal ritset; nem is lehet

másképpen nevezni a’ mindenfélç embert: ennyi

nemzetbelivé akart Kolomposi Ur lenni', végre

sehonnai lett, a’ mi, nyilván kitetszik kilentz

' стадий íìlagoriájából is.

Kaba/ì. Ez szörnyů megsértés, nem lehet

tûrnöm. ì _

Kolomp. Kitecczik, ьЬову Magyar, тег:

legkevesebb maga tartóztatása nélkül, a' leg-

durvább kifejezéssel illeti а’ kîml'velt embert.

ацидоз. Az igazság, úg'y gondolom nem

durvaság; ám»l1a annak tártják, mit `tehetek

rólla; ат: szokták mondani: Szólj iglazat,

betörik a’ fejed. -Кайл/Ъ. А’ leg yilágosbb igaztalanság mine ч

den mondása; az Ur тайн még Над-$120‘ is

УЗИ költônek tartja’ê - ‘ »A

Hat 0d SCéIljv

Schelm вся/Ы, és a’ voltak.

Schelm. Mi за]? mi lehet е’ взошпопёйз‘ v

nak ока, щеЩ’Ъеп látom barátom maimékat’ì
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‚ Kolom@ @Meg ‘vagyunk “Маша. Gondos

Ur, egy mcgromlott izletú, benne a’ nagylelků
józan Neologo’k 1legnagyobb ellenjét látom.v

Sch-elm. [megz'lletve] .Lehetlen !

Kaóalz. vMinden principjeinkbôl ki akar

forgatni, minden eddig tett fáradzásinkat Мэт

lan голым: phantasi'etöl szármozott cselekmé

" nyeknek alajtja.A

Gondos. ì Neem` is. mondhatom másnak .ren-l

detlen írásaikat. ~ - „

- Schelm Egészen megvagyok csala'tva lre

ményemben. Ugyvan az: az illy 'barátpm {и

lésú'Magyarok, а’ v_alóban nagy, és nemes 111

letû íróinkat nem 'becsûlik, vagy legalább a',

hitványabbaktól megkûlömböztetni nem, akm-

ják. Az yillyek sohase fognak а’ Poëtai pro-l

ductumokban gyönyörtl talální; miyel a’ jól

idealizált tággyak által а’ szépnek, ’s érzésnek

igazi ideáljáta felemelkedni nem tudnak. ~
атм“. Nem lúgy van. lIì/Iegbetsúli, sôt

y¿gig rrnagasztalja minden Magyar Nagy, és Nga-ŕ`

mes lï‘ójit. —- Nagyon is, tudja аж а’ külömb

séget, melly az illyen МЫ‘, és'a’ hitványak

között van, és nagy kedvet talél a"szép Poë

{ай munkákban ;v de a’ kifordítva idealizált'tár

gyak által, а? зиёрпей igazi esméretére éppen

nem akar felemelkedni: mivel jól tudja, hogy

hejjában keres ott valamit, а’ hol az a’ valami

nintsen.` l I ‚

Kolomp. Éppen nem csuda: mert nehéz

м о11уаппа1‹‚ kinek érzése m'ncs,"az intel

lectuellc anschauu'ngnak azon муза

jára e‘melkedni, mellyen a’ szerzôvel magát

azon érzetbe `aillíceaa.; ennélkûl pedjg a’ költe

mények fennsége’t elnem érhetni. v_Az` ollyak
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osztán készelcl magasbb íhletú költôinknek bá

jos darabjaikat minden ll’oëtai becsektôl meg

fosztani, mivel ér'teni nem lehet.' -- De nem

is minden konyha szolgálónak kell érteni az

Aestheticai `fennséget. А’ (101501: nem ismérik,

mégis idétlen Ygúnyjaikkal sértegetik'!

Gondos. Felemelkedik а“ Magyar ig azon

léptsôjére az intellectuelle anschauungnak,

érziis аж, а’ mit a’ költô érzett, és éppen ezen

pontban látja által az egész költemény alatsony.

ságát. Hogy azon költök, kik magokat magasöä

z'liletúelmek , jóßanaöbalénal‘», Német 'z'zléníeknek

nevezik; megromlott ízlésú átalkodott plxantasz

ták; méltán is fosztja meg minden Poëtai be~

csülettôl. На pedig az ember érthetetlen, 111111

magában tsúf, mivel а’ szépnek legfôbb 111121

donságaiv közzûl való az is  ha mindjárt aç

szerzůje a’v legmagossabb Aestheticai fennséget`

képzel is benne, hogy maga magát kijelentse,

kivált azv ollyan Olvasónak, kit nem lehetkonyha

szolgálóhoz hasonlítani. ' ‚ '

Kabale. Tudja аж Gondos Ur, hogy az lehet

Poëta, ki а‘ képzelmények ideál-világában él,

és alkot. ' ^ — ' A

Gondos. Nagyon jól tudom  de tsak ak- `

1101- leszsz valóságos költô , ha a’ real m ate

ri ál világban is szintén annyit él, `és alkot.

Schelm. Nagy praejudiciu'm! nem tettem

volna fel eztet felóle. n ~

Kolomp. Kik Poëtai érzékkel nem bírnak,

azok alacsonyabb röptû poëta’ik darabjaikbrmi

gyönyörködnek, mint Gondos Ur, és ótsároljailív ’

a’ valódi szcllemû Költôknekremek ml'veiket.

De ezek а‘ pórnép társain természettel felûl lé«'

vén emelkedve, bátran szálonghatnak actheri „1

száx‘nyaikon. I
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Gondos. Kik Poëtaì érzéssïel nem bírnak,

azók nem Poëták. Senki sem ótsárolja Ovidiust,

I-{oratiust, Virgyiliust, Gyöngyösit, Kisf'aludy

Sándort; mert еще]: azok az igazi költök, kiknek

remék;munkájik мата, ’s édes gyönyörûséggel

olvastatnak. De lehet fájlalni , hogy az újítók

ezeknek epitetumjaikat magoknak erôszakkal

tulajdonítják. ‘

‚ _Kolomp. Brávo! Most már látoln, hogy

jobban ínye szerént vagynak Gondos Игла!‘ az

ollyan írókmunkáik, kik az alacsonyabb Popu

laritásnak annyira. rabjai, hogy a’ miatt a' jobb'

izlésnek szabdájra legkisebb íigyelt sem {0111

ta'nak, ‘ kik nem érzik, melly szoros egybeköt

tetésben van a",jó ízléà az igazi kimíve'lôdéssel.

‚ Gondos. Eppen az òllyan l'rók ‘статей,

kik a’ közönséges szokás mellett is, а’ jóízlés

szabásait bámúlásig megtartották, kik megmu

так, hogy lehet egy értelmes embernek a’

köznép száján forgé beszéd móddal is a’ legfíno.'

mabb munkákat készíteni. - De Войн: se gon

dolják azt, hogy azok volnának a’ jóízlés síabásai,

mellyek szerént az újítók idétlen darabjaik

készûltek, mert az nem a’ jóízlés szabása, hanem

inkább kitserzett élhetetlen emberkék henye
képzelôdése. ' v

‚ Kabale. Ez a’ hangzat nagy Contrasztot ád -'

köszönje, hogy ninos módiban a’ Duell, külöm

ben ezen megalacsításért azonnal spádéra hívnám.

Schelm. Barátom ne jöjjön tüzbe! Nem

méltó , hogy magát felzajlongja; elég büntetés

псы, а’ jót, szgêpet, a’ nemest nem Май.

литр. Ugy van, hagyjuk el e’ kedvtlen

` (едет, menjünk a’ más szobába. (elmenelnek)

Gondu

o
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_ lGondos. Ime же]: а’ names., “пот ízlé
sûr, magasbbl `íhletû józau emberck, kik min

denben Aestheticát kcresnek; magokat Con

summatus Acstheticusoknak tartják; pedig

ат: sem tndják mi az Aesthctica, mit meg

mntatnak eléggé fertelmes munkájik. »

Most engpm` Acsthesisböl itt -hagytak. (elmén)

IIeted AScén.

l Jülz'e. [tulajflou çzoöájábau) ` flllonol'og)

‘ Valami különös szerencsc várakozik ma

rcám.  Ma Péntek van, ’s éhomra ptrü'sz

szentettem, az éjszaka’pcdig álmomban egy

igen scharm’an't ñatallal ml‘llattam magarhat.

[Ne'zi as: Almas Кбит-щ) Az Штат igen já,

a” péntcki ptrüsszentés рай; azt jelçntî,

hogy a’ hétcn m‘eglátomwkedvcs szép Май

kámat. Most pedig az ori-om viszket, bizo

nyossan kedvcs vendógem lesz. _ 0h miként

dobog а’ szívem! ш] yegóssz* valóm titkos .sze

relemmel.  Szcrclem, szégyen, szemércm,

'mellyek bennem vagynak, fclettóbb vuló ki

nokat okoznak, szerctem Kortyándli‘ Urat;

de б nem tudja., тегу а` szemérem liltotta

mind. eddíg hajlandòságomat kinyilatkoztat

ni.  Az б bájoló deliségének, nyájas udva- n

riságának ‘tulajdonítom azt is, hngy költész

névé Мечеть 4- Vajha 6 is hason érzékkel

viseltetne cránlam, _énl’ akker a" legboldo»

gabb s‘zůzné volnék, -~ vl) ‚мы is szerelmesnek

kell lenni; mertigcn I'cnn il' а’ szei'elemröl.

Érzés nc'lkül olly. mágnszi eróvel lehètetlen

költenî.  D_e valljon` kibe, az a’ kérdés? 

‘ ’ 4
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Ha más’a'z a’ 11011103, akker én a”v legszerem

csétlenebb.  Ah szerelem szerelem! te lész

orkoszom, vagy rìlennyországom! pokolnak

топ-(111116111; de az n'em szép szú-szebb Orkosz

mint Kabak Feri Ur mondjaf- Már most is l

néha igen édes ké'pzményekkel tölt tele vélt
szerelme, néha a’ legirtózóbb gondolatoknák

szúlô annye fejemben.  Melly 'nyúgodt, ki

virkorában~ а’ 52е1‘е1е1111б1 nem bántatik. [as

„мы“ megy) Egek, mitI lá'tok! testeé vagy

lelke’l Kortyándli Bojszi Urral ide 161111611, -

Jaj már is elvagyok telve, hátlha még bejön' 

lehetetlen kiállanom`l 4 (‘году/отдай) Те556111

‘~' Nyolczad S‘ce'n.

Jf‘ih‘e , Kortgándlz‘, Варя‘; ‚Ё

‹ Bqiszi. Kl'vántam kézcsókolására jönni a’

kis  asszonynak. Ime Kortyándli bnrátomat

van szerencsémfelmntatni, ’s ajánlani.

‚ Jülz‘e. Insperable szerencse nekem, hogy

magát megalázá, igen örvendek. ’ ’

Kortg/Ä [Идут megÍI/ajtva) А’ kis- Asszony

Angyali tulajdoni adtak bátrat e’ vakmerô tettre.
y Jülz'e. Bizonyl teglnep vn’ Cassinóban ne

heztelék Kortyándli Urra, hogy olly vadon

\viselé magát erántam.

Korty. Engedély kis Asszony! 611 nem

igen `jól múlattam magamat, ámbár majd

mind noble személyek volftak a"jelenek, és

а’ Maszkok qis`igen nagy gyönyört szereztek

a’ paradl'zi órának. ~ ’

L миг. А2 igaz: lehet olvasni 010210065!

ból, hogy valami fekszik szl'véfh De ugyar
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ki lehetett az a’ ‘Пяти! öltözött szép asszony,

ki a' та5а` sok годы arany, 's ezüst epaulet

jeit nagy magának tecczéssel mutogatta? `

Korty. Mivel ki nem тете"; végig álru

hájából, meg nem tudhattam ki legyen. На

nem 'az а’ Koldúsz Maszk, kinek csak szép

haja, ’s вами fejét arczmaszkja vala, és a

lamisnáùl Czukkerliket kapott, Bojszi bará

tom volt. ' -

Jz’ilz'e. Lehetlen! úgy tudta magát tar

tani, hogy ki nem esmerhettem.

Bajszi. Azt hiszem, mivel németül be

széltem, azért nem lehete megtalálni igaz

személyemet. ’

Jülz'e. Az Ugrányok is nagyon moZdíták

elő a’ vígságot. Mindenki a’ Contentumig víg '

‘9616,- csak egyedül Kortyándli Ú; mutatott

szomor ábrázt. Igen свидании), hogy min

dég Contŕadansz volt, és még se маты: egy

мкм is. '- A' mi több, mindég az alább»

való polgári lányok Conversatiojokkal diem;- '

háltà magát.

Korty. Mivel őnék igen megvoltak vetve,

hogy tehát mégis ne deszperáljanak, egy kevés

ösztönök voltam. ’ ^ '

Bajszi. Nem is jöhetnek őnél: velünk

egy Categórbe.

миг. Hibázott“, ki billieteket küldött nékik.

Bajszi. (kiveszi az órájátj Négy óra: I‘nen-I

nem kell а‘ Bedactióhoz, alázatos лошадок.

(mene!) l _ ‚

Korty.’ Az egész Cassínó mintegy Comet

elenyészett. ~ ’ _ F

Jűlie. _De épp'en nem volt content, {nyilván

.lehete "tapasztalni vonaljaibíl.

4
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Kor-ty.' Érzelmim felzúdfnlva érzém, incl

lyek nem hagytak "Крюк lennem'.

Jüh’e. Hogy Kortyándli Ur kedvtlenl “Мг,

az engem igen nyugtalanított.

Кому. Ah ìmádott Angyalné! Nekem еду‘

díszelgö уйду feszûlöngteté kçhlemeyt a’ kis

Asszony ellenében. Közel‘ebb ail'lok` magam

hoz: ez azl Oka elvo'ntomnalc is, nc Воду el

árúljanak vonzodalmim. ‚

i Jülz'q. Kár “И: `1‘e_]'tckel6zni; скоро!‘ in

důlval. ÍÓmledezô „мы, és érzelcmmel fogtam

volna viszonolni, én az Urat becsl'ilöm.

_ Korty. Jülic! Angyali Jülie! tán hiv; îinn

áldozással hajlongsz reám?  szivemet adom

jutàlmúl, kisebhet nem érdemlhetcl, nagyebbat ‚

igen. Te érzést ajándékozsz nekeln, melly дна!

újonnan zenghetcx'n mezei flûté|n.e't._

Jù‘h'e. Te már a’ тетей múzának avattja

nem fogasz ‘(Нет futamni, sôt inkább зме

lid énekkei szôvölsz mennyc't köredben.

—_ Korty. дам-деть) Eskek neked -örök hiv

séget, (felleelz'l') n végre bóldog vagyok, nem

lszükségesek már több új meg új alkvások7

be vagyok már'írvn koteriednek lajstromá

ba, nem marczonvglja többé е‘ зяй’ер semmi

bil, semmi zkeserv. [Jüh'e @Mezzi énqlìelmj

‘111150.` Nyugtot ért „дм kebelem,

д/ l —. ’S nyugtalan szx’vem,

Утюг! édjeim lelem

Banned én hivem.- `

$011)‘. Elötti sok fájdalmimnak

_ Nein vala mássa.

‘ Nagyja véle‘m bántalmimnak

Síromat ássa.



Jttla'e.- ‘А’ Szeŕblcm ka'rján yeled

Gyönyöx' Nnpjimat

Töltöm, ’s veleni elfelejtled

Kinos bajimat.. '
I n

Horty. Most nîncs ve'ge 'örümemneh'

Ninesen vsziinete, '

Most mindenfe'lc kedvemnek

Nagy а’ kelete.

.Mind ketten. Éljù‘nk tehát vígalmakkal

› Egymást ölelvén,

Sírkertiinkîg nyomorokkal

' Nenn terheltetve'n. (статей)

-Kilenczed Sce'n.

Kolomposzr‘, Schelm' везде; utóôò Korvtyáhdh'. _

Kol-onli» Mindenf'elôl a’ rossz. На ina
gasbb érzésûek nem volnánk, minden kedvün

ket elejtnôk „ezen úttól. De а‘ nagy lélek

minél ‘nagyobb Yerôvel nyomatik, ,annál

jobban mutatja ki magát. I

Schelm. Minden nagy ha'son erôvel vite

1111 végbe, 112611 barátom csak készůljünk.

Bojszi ладу 61611111101, fogadván 'hívásomat,

igenelt kérésünknek, 6 fog lennî Zászlóvivônk.

lrfalomp.Y А2 igen derék.

Schelm. Ó egy solid ember, а" Culturá

nak fenntebb gráduszán állván, igen 110111161

li a’ fenntebb nemû miveltebb nyelvü mun'kákat,

mellyekbôl gyönyört tanúlsággal merit.

` Kolomp. Mert nincs tele elôitélettel mintl

Gondos; aber wirklich Ван-610111 Uram! je- '

lesen megesalatott véleménjében, afkit ,in

's
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Штатами tartan, leg'mgyobp ‘ ellene a?

gusztusznak. Аж ugyan megkell engedni , hogy

tudományos; de míveltlen, ‘в durva lelkû;

`а’ pór вещи“ éppen nem különz ízlésére.

Schelm. Alíból ne csinálj “Идет, hogy

`1'gy megcsalódtam ítélvemben; mindenkor

színelte magát magasbb gondolkodásúnak.

Poëtai darabjainkban, ШИН: Ideálokban 

ReSiIgnatióban "s а’ t. ,helyes múlatságát lel

из; de hogy most egyszerre illy alávalóságra

vetemedett; nem lchct nem eléggé csudál

nom. Nagy- példázolat; hogy a’ közömbös

amber minde'g hajló а; ellenre. "

Kang. (/.melen углем) yBwirim года;

tok meg! jaj azonnal odaleszek!y Én a’ leg

boldogabb izsél’ jaj oda vagyok! nem bíx'ok

maga'mmal, а‘ -nagy öröm тащит megfojt._‘

»Sc/wim (Лида/Байта) Mi lehet ez? bara'.

tom ,vígyázz egés'ségedre, ez által> nagy

veszélynek цепей ki személyedet.
Кому. All! Nic/ats ist süsser, als die Lz'eaóeg,

wenn sie gut getroffen ist.  О: qualität fog

laltatil: ezen’ mondásban, melly Angyalném

ben mind megvan. Jaj -. szívem! az öröm

egészen elf'ojtja.

Kolomp. Hogy ‘йап ez@ mùltkor a’ {сдви

morabb `ábŕáz, most pedig n’ legvl'gebb arcz.

Mi lehet ezen ŕepent változat f6 ока, meg

nem foghatom. I

.Km-ty. Ellen szerelmet lclék Jülic'ben,

mellynek édjei az elôbbi keserveket gyökös

tôl kiirták S'Zl'vemböl.  Szellemjeínk-cgé

szen sympathizálnak. Gigászi triumph egy

máson!  ßzámüzetve а‘ Nyomor. Ah! ba

гейши, együtt örúljetek.

Ч
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Schelm. Hogyan van ем‘! bövebben жмем.

Korty. Órök hívséget leslflénk egymásnak.

Elébb а’ Duna felfoly, elébb а’ hegyek plán

-ná válnak, elébb а’ Nap Holddá vál; mint

megszûnnjön a’ mi mele'g szerelmünk. _- О

ne а‘ legdelibb alkotmány, a’ leghivebb ага-

rctô, legmíveltebb lelkú, nemének fénycsil- ’

laga. \

Kolomp.4 Boldog barátom! Végre шефа!

gatta а’ тепу fohászaidat, megndá érde

med jutalmát. Jülie az, kinek körében szí- ~

"од a’ boldçgító athmoszphert.

Кому. Ah! Nic/»ts ist siisser al: die Liebe,

wenn sie gut getrofen ist.  Melly kellemteli

vers ez! ebben mennyi foglaltatik:` .Reich

tlmm, Schön/Left, Keusehloeít, Treue, Liebe.

Mind ezek megvagynak bálványnémben. Jer->

tek barátim érezzétek ti is Мила‘, vegyetek

részt belôlle. [meuelneß]

\

(А’ Serge Iegó‘rò'g]
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Elsö Scén.

Iiblompqsì, Kortyándlz’, Schelm' eczhi, Ka

hah , utóóó. Bojszi, e's задаёт‘.

Ii’olomp. Kedvelt ybarátiml Ime dereng

-ll'lájusz4 regi'mk gyönyör koránya, gyôzelm

а‘ fondorokról. ~ Maga Zeüsz jótéti nagy-l

-sággal мыши; vméltánylani igyekeinket,

-minden _kész, esak indùlnunk kell.

— Schelm. Phoebusz súgár’ koszo'rút fû'z‘end

fejeinkre; sok igaztalanok »alacs -tettnek vé

lik még most is törekedésünket, de nagyj'a.

kitûnend, ha I-Ielikonon a7 Trónnál fognak

bennünket szemlélni. Akker reménylem,

hogy ybalszellem által íhlett чад lelkek тег

szelídûl.

Korty. Lángígja ezenY útra lelkemet Jü

lie önáldozatjat Onév szép, а’ termetes dies

nek leánya. All ône ‚еду földi Angyalnél

Kahah. Lehet barátom gyantani nagy

örömedet, mert arczod ködhalványa-elenyé

SZett. ‘

Kolomp. Az igaz; szédûlô gyönyör hév~

" vel fogadtátok egymást, ritka est. Nem de

mondám barátom’. hogy ró’sa pályád an

gyalnéje, az elveszett vélt alak, тумана

tik általad; és hogy gyász éjjú gyász napod;

. mint; еду fügt Nimbusz el fog tûnni.
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Kong. val-¿di vine-sz "мы; .___ Bálváńyném '

arczáira Hcszperi szûz láng süt, ’s rám Наша

Súgárzó fényjc egé'szen újjá terumr. `

Schelm. Bax-átom cz csak a’ dolg elejc; mi,

vel még а’ sctét sejdûletben lncrengô kép nem

‚щит valóra, ’s csak lepöleg mozflúltak azon

pQntra; hol édení kellemke'ji bájkecseítck Юге

selnek, és csak egyedûl akkor lesz нищеты“:

fellegröptû vgigyod. l

Kaz-ty. All, akkor mennyeitrónban képzlem

magamát lennil - ‚ , __

Kaóak. Mint tcnéked rend kl'vûl valóörömed ,vúgy mi, ísnagy "(дат találunk melyünkben, keb

led hajdani kecsc új-ra helyrcállott, "s benuünket

szerentséltetsz jeleneddel llelikonra való Щит:

l ban.

Kort@ Érflemtlen vagyok e’Complirncnt're!

Schelm. Legérdemesbb; -tudja a’ vmi társa

ságunk; ‘шва Kabak is, kit érdml dies, Annál

nagyobb lçhet most-‘i vigságunk, mennél magasbb

szomorral ves'ztettük el mindcn hozzád ‘falò re

ményünket. Mcgmutattafhhogy nagy lelküen meg

tudasz állni mint kç'iszál a’ legvcszélyebb $261

veszekben is. ‚ ’

Korty. Szerelmes barátím! Nagy 12122301

mányt Ы rám rakott даешь, jeles incitament

me'g fenntcbb tettekre. А ‘ ‘

ß Iíolomp. Ezer kerekcséktól függött a’ te sor

зоб is mint a’ miénk, de ezcrket kedvezôkké tetf

ШК fontos fárad‘zásaink által.~ Май‘ most te is mí

kéntünk bátran szóllamthatòd дадим; mert

legyi’îztük ellenünket. мины; а’ rény legeleve-y

Il'ebb kolorl'lja. > _

Korty. Szózatjaitok nagy enthuziázmuszbà
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hoztak, mcgyek А bnrâtim , sonettet irok, az

‘Поп énekelni fogjuk., (tu'zzel меду)

Ífolomp.r Iszony órzékkel bír ezen ember, ke

vés szikra kell neki, azonnal mint а’ puskapor

meggyúlik, ’s játzva teremt tûzében.

' Schelm. Famóz költó Vmail' is a’ szépebb Ma

gym- vila'gban, de hay egyszer elôre kitör mint б,

mint Jülie szerelme, akkor olly nagy tûzzel adja

elô enthuziaszti álmát, hogy az aljabb pór наду

ját áppen fel nem (Эй; а’ magasbb íhletûek pev

dig egész elragadtatással találják. fel benne Axritkll

y gyönyörjöket.

Kahah. Olly Удиви Kortyándli, ki az éj

j'i labyrinthet is napi tempévé áltyáltoztatja'Olva

вы“ önbámnlására nagyja эта! ind-l'tja. _

' Крит‘). HogyJülie igy megbájolta, nem ta

lálnm külünösnek, inert Jülieben nagy az indi
l viduell kellem, tölt Lavvai, а’ mit mi Coquetterie

nek mondunk, y д i.

Kahals. Onkeljében is olly nagl;rv a’ báj, kit

van szerencsém barátomnak. mondhatni. -

‘‚ Schelm. Annálnagyohb szerencse Km'tyánd

,li .Urra nézve, mert ô ezen alkalmmal élvélr;

minden igyekjét oda fordl'tja: pour faire le ga

lant vis а vis'de sa Maitresse, ez által még tü

zesbb , még híresbb költô lesz belöle, úgy llogy

versei дна! mint Orpheüsz lantjával a’ kemény

мы át is meglágyitja, folyamokat megállítjazva

dakar megszelídíti _(Bojszz’ tú’zesen felle’pìh)

Борт’. Barátom , ладу csalomány! тайн a'

lakat'làn tartomárly kietlenében nagyobb udvari

ságot lelhetni! borzadályfutja minden tegimat,

miútai а’ nem várt eseményigy megjátszott, 

‘ Iî’olompNagyZeüsz! bizony ismót valàmelly'

józanltlan Sérté'meg'lelkedet. »

шары. Meg _»- pedig igen.
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Schelm. Kilencz M'úzák segedélyt adjatokl

A' ti hiv имеющих, е’ sok rosznak kútforrása.

Baja-zz'. Csalatva van bennem minden avat

tatni akaró‘túdóst szégyeulek magam elôtt álni

illy nagy megalacsitás miatt. `

_Kaáah (Tú’zzel) Szóljl ki alacsított meg?

k1 volt bátor megsérteni? azonnal, duellre hi

vom. -Ezentúl semmi profanatiot elnem tûrök.

Борт’. Szûntesd tüzedet, a’ Redactivok meg

tagadják az igérl; zsoldot, egycdůl száraz dicnvágy`

vala a’ zs'oldadás hirlelés'ében. ' ’

Kolomp. Rejtsdki magad jobban, értesics а‘ ‚ `.

~tett valójáról világan. (Kabale, e’s Schelm eczhz'

1етбгй/бгв1д’тМоЛютшЬ) I ‚
Bojszz‘. Tudva van elöttetek, hogy minden

ívnyi _iromány megjutalmaztatik l0tünet forint,

tal,és nem úgy van! —

Ii'olomp. Lehetlen! e’ Zsidńkoz illó гей.

l v Bojsssz’. A’ leg roszbb Zsidóhoz. Наша‘! hät

а‘ törtémet: mivel,‘nagy rénytûl lelkesitetvén,

Helikonra k'észûleteteket tevétek, ’s engem is

méltattatok társaságtokba mcghívni, melly {ига

nagy vággyalajánlám magamat ‚ hogy uti kölcsé~

gem lehessen, ИМ; elébe akartam bocsátni Gön

c’zöl Szekerérôl Ш: öt ívnyi dissertatiomat,

Отец túnel; forintokat ‚ reménylvén, de áh

mi történt’! visszaadák fáradság által’készûlt

munkamívemet e’ felelettel: А’ 280,11 egyedúl

csah a’ mdr esmeretes Iróhnah jutalma; ag: arat
tatm’ aharóh meghösgzò‘nhetíh, hogy neveíhet vz’

lág elejhe óocsájty'áh. -— Melly nagy világ csa

lás, haszontalan diosvágy! _ _`

{ЕЫопць Gúny, gúny _által kellboszszilt‘
állni. l ’ l ' .

Kaba/ì. Én vállalom fel a’ щиты.
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Schelm- Ugy állok mint ее)’ törzs-szégyc

ncmben, bossz'úmban, under tett а‘ fényes парт“.

Kolom@ Igy vcszti el a’nagyratermettlélek

kerlvét pályáját filtni,_így‘temetôdik el а’ nagy

.eline Padajban, nincs ösztün,mincs rúgó, melly

fclingcrelné, felébresztené a’szunnyadozó telnet

.ségeg melly által а‘ lnánbimbójában lévô virág

kil‘ejlene; sôt ha. önnmagától lángot vet Езда” túz

aznnnal elnyoma-tik rendetlen tettek _által, ha
lkifejlik is a' szép virág, azonnal mérget lehellô

szellemjek által elllervasztják sok fondoraink.

Ez а’ f6 Oka lníveltlcnségünknek, ezért nem шп

tatlnatunk машут“: Nemzetünkben, ez -az oke,
Воду а’ természettôl adatott jel'es‘ tulajdon'iinkl

által se tluljuk végbe vinni, a” mire desztin‘âlva

vagyunkn- Delegyen jó kedves barátoml megâ

szúnnek egyszer a’ Chimaerák, csak .túrjünk, el nel

csiìggedjünk, nemélve "árjuk a’ jobb jöven'döt. ' К

' Schelm. Ugy van! oda se jutottunk volna,

lml szemlélni_ hagyjuk magunkat, ha ещё:

lélekkel meguem vetcttünk volna. minden

akadályokat.

Másod Sce'n.

Bugac'zz', ¿s a2: elo'ttem'ek.

Видит‘. Én mindegyiknek ídvet mon

dok, а’ szerencse ñai vagyunk. lnstitütjeink

kiváncsïágyaink szerént folynak; úgy 1615231

tik, hogy minden környûlcsek bókolva ked

“синейь й3уе1‹]ей11‹пе1‹._

y Kolomp. könnyíts rajtam e’ hírrel; máx'

majd majd deszperált állásba vettettünk

IBojszi barátunk штамп estén.

' s
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Видит: Ah! azt közömbösen kell venni.,

nem csak Bojszival történt dolg,l_de több más

Irókkal: képleg velem is, de én nagyßlelkûen

megvete'ttem mint еду púrlmz illô szemtelen

séget. »Iramatomat inkább vissza vevém, mint

ingyen ajánltam volna oda.

ì Bojszz'. Könnyít búslakomon, _hogy nem

magam vagyok meggyalázva. ,

lfahah. Hogy illy kedvtlen scén вены:

többé ne érincsen, gúnyt мы: írn'i, elégtót is

meglesz , megis lesz „так bosszúlva. —

Buguczz'. Igen jól van, éreztetni kell illy

nyilván nagy megbántást.  ‚

' Schelm. Falta borsót hůnysz barátoln! a’

szó rajtok nem fog, talán nem is értendik bal-á

тот acút, argút mondásait: “аду ha так is,

nevetménynek "ШК, fs Жду sikertlen lessz fárad~

zása.

Kala/ß. Engem az nem inte‘ressál; azután

akár miként vegyék ôk, csak hogy én világ

.elébe bocsájthassam szúró gondolatimat, ’s általa

neheztelésemet kiírcsam szívelhbôl. De vélem

meghatja vastag önntudatjekat, "s meg -piritja

bocskor arczokat. ‹

Bugaezl. Áhl meg, igen., 6k is lnalandúk,

van érzelmek, meghatot'ta Czenczit is gún) om,

Kortyá'ndlin végbenvitt neveltlensége többsze'ri

köpyût facsart ki szemébôl. _ Kertyándli Ur

mostla‘ legbeldogabb; azért Bojszi is "ай-Маг jút

magára. . . _ ‚ . 

` Борт‘. Nagy a’ bizalm, talán meg nem

esalatom. `

Kolomp. Elis'feledjük йд5уйп1се!7 megvagy.

nak e már téve а’ készûlctek'?

‚Видит‘. Ponkig minden , csak szükség in

dúlni.
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мы. 1312. Barnum' воры mi гепаецпк

el magunkat, hogy ne késítsük' az egész Szocie

tászt. ,

Bojsßz‘. Úgy van. (дыма! elmenel)

Видишь ldeis esak azért jöttem,_l1ogy
megtu'tlassam szerencsés elke'eszůltünket, ’shite

ket is incselek az apparátusz fételre. De 111]

dalm! Serkési kénytlen elmaradni, nem jó е

- géssége _miatt '

Schelm. megz‘lletó'dve) S-el'kési beteg? He~

ráklesz, Aeskulápinsz legyetek segélyúl! l

liolomjl. Egyik f6 (“же gyülekünknekmdalvan. Nagy Egekl. nyissátok meg kárpitjaitokat,

ercsszétek rá - örszellemeteket, legyetek „вена

védôi az igaz igynek l  Micsoda vétséggel bánt

lnattuk meg 'az Egek’ nagy Elôlûlnökjét, hogy

ennyi esapások, ennyi llyomorok által akar

megfosztani minden indtól, mcllyek rúgóúl

l szolgáltak igaz Jogunk keresetében.  Vajha.
l

Egész volnék, hogy. tudliatnám» a’ Tukmák fo

lyását,’s esde által háríthatnám el, nemhalandók

által ránk mért fonalt.  Igy kell tehát Veszni .

az igaznak, nagynak ? l Így >enyésznek é el füst

ködként a’ valódi rény iparjai’! Nem —- ei nagy ‘

nemigazság megnem es. Valamint Bojszi, és

Kortyándli megbántott lelkeknek díjja megada

‘он, remlik; hogy Serkésii‘, is egészre állítják az

ägazat védlô egek.

Schelm. Lankadtomhan majd eldôlök, lel

`kem sóhajtva ‘1:11- valamit; jót é? roszt é@ nem

~îudom. Talán elenyész а’ szárnyékony mirígy.

` Видит’. AZ való, hogy.rontva van Ser~

kési, lne-rt meglńeredtek izomjai,‘ moz'dúltlan

fekszik; azonban nagy bizalmam vanzmert Jü

lie igen jól tud keny'ni, ha tagjit megfenyendi,re

ménylem ` joliban lessz.
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. ЬЫотр. Égiek, муть Máguszi мы Jn

Iienek! (Serlte'si felle'pik)

Schelm. Teste é vagy leike? Serkésit 05651

séges állapotban látom.

Ser/s. Шу nektek!

Kolomp. Légy idv barátoln! megtartott'

ôrszellemed önndicsedre, ’s mi örön’l’ünkre.

Serke'sz‘. Jülienek köszönöm. Oné volt, kiy

helyre állított, Oné egy Medea, titkos erö lakozik

benne, ‚плену ~vissza adá elôbbi elvcszett egésze

met. Oh ha ráemlékezem miként {Штат ke

nyése мы: azonnal elfelejtem magamat. I,

Kolomp. Légyen’áldott Jülienek neve. Oné

а’ te megtartónéd, Oné a’ mi elveszertt remé

ny-iink "issza adónéja. Barátim ! еду édesMyrtusz

Ia kell е‘ tettet _túznünk, hogy lássa a’ 16%"

döség, a’ трюки szûzné supernaturál rényjét.

Bugaczi. Di-cs sonnett а‘ szépné mosti ju

talma.

Schelm. És dics epigrámm.

Serlae'sz'. Dagad Imelyem özön örömömben,

szájamban Nektári szamatot érzek. Barátim si

essünk l igen vágyom Helikonra jutnie; meglessz

minden bérem, ha а’ rég (Шарм: vidék Нашёл‘

l

hat.  Most én’megyek, Onkelem parancsolá, '

hogy hozzá mennjek; vélem, azt kívánja: hògy

tudassam vele útunkat. Еду óra.I múlva indúló

visszaJ térek. (elmegy) ` ‚

` Bugue-zz’. 'Vonaljai` ábrázának egészen‘meg
vaíltoztak, minden шамана-мышц, -- be

zédje igen gyapor: azért Кара}; l’tél-ném a’ Heli

koni szavallást reá bízni; О csl'nolt férjüú, sem

mi Mûbíró lnem fog hibát гашиша szulnokisá

gában. —

lessz.

Schelm. Néki adnì e’ provinciát igen helyìessv i
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Kolomp. Hálá а‘ nagy Zeüszhek! mindcnck

részünkre llajlottak, bátran futamthatjuk kezdett

pályánkat. ll'lennjünk Barátim! készúljünk; itt

az idô. (meneluehj

'Hnrmad S с e' n.

Korlyándlì, ё.’ Latzz'.

льду. Latzi! Latzi! mért nem jelensz main

meg@ ‚

Lat-zz’. Itt vagyok, tesscn parantsolni. „

Korty. I‘Iát nem mondáln rég, hogy úti

köntöst készíts, talám esz’edben sem vólt.

Latzz'. Bizony Ts. Ur volt eszembén, de,

nem mdcam mikem kezdjek hele, fménél Кот!

jem é, vagy farkánál, mivel ollyan öltüzetet

soha sem láttam.

Кому. Semmirevaló hulatlan ember, hi~

szen azon rulla modern. ‚ ~ ` .

‘шт. — Meglehet; de én nem láttam sulla

senkin. ' l ‘

Korty. Ne beszélj többé, takarodj, láss

~munka mívedhez , itt már az indúló óra.

Letzt'. De mégis tessék megmondani, mel

lyik kaputot feŕditsam ki? _

Кому, Micsoda malheur ez ismét! nem

lmgytam é meg, lmgy a` franczblall Gerokot (мы

ollyan штат. l _

Lam'. Mellyik az а‘ РгапшЫаи? ‘

АТМ-‘у. Dummerkerl! mëg azt sem tanúltad

meg nállam léted ólta. - Az а’ kék!

Letze'. Tehát azt fordítsam ki.

Кому. Takarmlj már egyszer. gonosz lé
lek! hozd llamar, Latzi Velmeg/_) Az igaz,

' hogy
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hogy hedíenterneh Magyar éppen ne‘m való. Tudat

lan, dnrva, neveltlen, urának több kárt mint

hasznt okoz. Ha megjárom Helikont, vazonnal

Francziát fogadok, ki а‘ nagy világban jártasfs
minden’t Etike, és ‚ё‘ mosti világ tónja szeréntA

tenui, ki Jülienek is fog hátrakaparcsokkal fino

man udvarolni tudni. Evvel bizonyára megpi

rúlna arczom. ~ Latzi siess! múl az idô, [Ne’zz‘

magát a’ túhò'rhem) Szép vagyok. —— Nem csuda

hogy megbájolom a’ Szûznéket.  Jüliem! imá

dott Jüliem l Sklávod, örök Sklávod. Latzi! egy

másután. —- А’ termetem angyali, mondhatom,

vszép formával áldo‘tt meg a’ természet.

‚шт.- (Be hbzza a’ fordított Gef-chat) J6

leszsz úgy é? . l

' Kortya Май‘ mi ez? Magyar 'formájának kell

lenni.

Latzí. Hogyy tsináljak németböl Magyart?

hatsak el nem vágom.

_ Korty. ‘ Szamár! nem kell elvágni7 csal;

ide zsinórt kell varni, miként а’ dolmányon szo

kott lenni. Ollyan volta’ régi Magyarok öltö

zete’is; takarodj! vard rá a’ zsinórt.

Latzz’. (Megy) E’ szép Magyar ruha lersz.

Korty. Melly bigott ember! semmit meg

nem foghat, úgy а’ szájába kell rágni, mint а‘

gyermeknek. - Melly nagy szekatur ez; а‘ ШЬ

biek rám várnak. (haját z'gazgmäja) ‚Парт

ganz englisch; Weisheitsflamme ékesl’ti7 egész

személyem hasonló a` szép Parisihez. — Latzi! '

hozd hamar - nem tar‘tom többé.

Байт’. (Be дозу: ц’ fordüott zsz‘lzóros ¿tapu

totj Itt van Ts. Ur а’ modern Magyar ruha,
tessék fel venni., J ‚ —

Korty. Már most derék.

б
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Laim’. ,Éppen ollyan mint a" komedia

köntös. _ ' ì ’ _

Korty. Értesz hozzá, tndod is te- mi а‘

fl'nom gusztusz, (lez-etz’ a’ тли le’vo’U ада x'eám!

Latzz‘. не dugja Ts. Ur a’ kezét.

Forty. Szép'en áll úgy é? (tú’leò'rhöz тегу)

Lutzz'. Nagyon szépen; mintha a’ Ts Urra

szabták volna (alattomban) pedig ollyau mint a’

felöltöztctett fajankó а’ ház tetején (fem: видов!)

kalapban , vagy hajadon fôvel tetszik menni’!

даму‘ ’ H-ogy gondolhatsz ollyat- mennj

hozd el kalpagomat [Isme’t a’ túbò‘rlzò'z/ dll] Va

lóban igen illik. — На Jülie látna, még jobban
vszerelmesv lenne belém.> aprózsdz't Миша!)

Lazzi. (Egg molyette'kalpagot бежит) Itt

а’ nyusztos kalpag is7 tsak kótsag toll héjja.

Bhf-ty. Bizony jól т0ш1о‹1‚’ kótsag toll

nagyobb majesztászt mutatna. ‚ '

‚ Latzz‘. De l'gy is ollyan а.‘ Ts. Ur, mint Toldy

мяты, ki a’l Frantzia háboruban elesett.

‚ Лигу. (Mosolgg) Beményem, ha а’ koñ`é

ház elôtt menelek, nem kevés cmbernek “тот

maga'mra figyelmét. ‚

Lam'. На“: engem’ nemevisz el a’ Ts.- Ur?

Ifort‘y.y T'e‘itthon ügyelsz mindenekre (лёг!

az órájág) I_tt az órázat; indúlok, öszve kapcso

lom magamat а’ többi társakkal , kik talán máx:

várnakNLatzijól figyelj mindenre.

шт’. Jól vagyon, szerentsés útat kívánok,

"boldògúl térjen Viszsza а’ TS» Ur!

Кому; Eh! még egyszer megnézem magam

á’ tükörben. -h- Bizony nyalka kurucz iìczkóull ‚ nézek ki.

дат’. Mintha kiuutzoi: vezérje volna, на]:

1105)’ kai-dja ninos.
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Кому. Mon Dieu! jó hogy ‘пищей, siessv

hozd el kardomat is. _ Szime örûlök nekemnek.

Latzz'. Itt a’ kard is. ` ,
Кому. (felkò'feén) Most merjen vvalaki`

‚ megsérteni, azonnal bosszút kiállok.

_ Latzz'. Ts. Ur, kérem az Istenért mérsékelje

magát! gyilkosságba ne essen. . А

Kor-ty. Ne ТЫ] semmit „jó igyelj mindenre.

(телец д ~ '

Lam. Kiváńams .am марок! —— Hálá

` Istennek, hogy már egyszer elment, tíz ezer ka

tona felkészûlt volna azóta tizenötször. J6 kedv

vel ment el ‚ alig ha ismét szokása szerént nem

tér viszsza. Szerentsés pillantatok гей nézve,

mellyekben magát boldognak tartja, mert akker

legalább nem akar meghalni, most ha baja Маши,

kardja van , könnyen magába döf'heti a’ jámbor,

ими: ha megengedik társai.

N e g y е d S с e' n.

Jz'llz'e, és Бабы:

ЛШёь Megcsalattam: kiben legnagyohb re

ményemet helyheztettem, kinek karjai Кбит

akartam elérni földi boldogságomat, az i‘oszte>

meg mindentôl. _ Ah hitlenl ` `

Laim'. Magáhan) Mi lehet ez 'ì ‚

Jiilz‘e. Ugy vélekedtem, hogy Kortyándli Ur

társasága adja meg minden kincsemet, hogy 6

általa már e’ világon'Eylizionban leszek _ de áh

másképpen történt! О £6 oka 'nemszerenesém

nek, kés‘zitôje Orkoszomnak, áh mért_volt

eránta olly nagy hajlandóságom! mért büszkén

megnem vetettem, elsô- hozzám jövetelekor!

most illy` illetlenül nem volnâkék elhagyatva.

5
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Lam; (Магадан) Az én Ilramról van ш

а’ szó.

Jù‘líe. (мы:meg sem ve'ce'n e'szre) Óh csak

az emlény is felzavarja érzelmimet, le

mondok mindenrôl szívemben, vagy tôrt 5211

Arok, vagy klastromba megyek, hogy ott a’

falaknak panaszolhassam méltatl'an esstemet,Í

’s szomor magányban y végzhessem l èltemet.

(Gondplhodz'h, «мы; ënehßl) ` ‘

Világos ìgaznak véltem,

Hogy вид/ей vele cseréltem,

_Hívon szeret engemet

Meg nem сваи‘! szivemef,

Most mint elhagyatott árva,

Mélfai'lan síromat várva, .n

' Panagzolom bajomat,

Nem tíirhetem kínomat.

Melly szerenesétlen teremtmény

Еду lenny!v -—- kir mint tl'inemény

Enyész; ha elhagyat‘ïa

Van, ’s szx've megcsalatva.

Nemem gyenge, bosszlít állni,

Lelkem гей nem tud yaillni;

Szívem mérge't elnyomom,

0n mngam feláldozom.

(Мадам Latßz‘l) lHát te mit mívelsz’ë te

"agy é Kortyándli Ur Szolgája? 1

Lam'. Szolgálatjára а’ kis Aszszonynak,

én vagyok. ‘ \ '
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мне. Ай Urad hol van?

‚Шипы‘. Elnïtazott Helikonra. \

-Jzilz'e.'v Ah én boldogtlan, шёл‘! szerethet

tem a’ hívtelentlwMinden szó nélkúl, minden

rólam való emlékezet nélkúl, így el тары, — а’

kôszívú pogány se ‘едете volna. -i- Ó Heliko

non megkapja jutalmát, én itt megcsalatva,
elhagyatva nyögök kínomban.A Óh szerelem, ладу `

gyötrelem ! ’‹

. Lwtzz‘. Kis  Aszszony! Tsak tudnám, k‘i az '

a’ szerelem, ’s körmeim közzé kaparíthaj

nám, megtánitanzím emberségre, tudom, sen-`

kit se gyötrene többé, mert azonnal а.’ nya

kára hágnék.

_ ‚шт. I Boldog erîiber, kil nem îsméxâi a2

атташе‘! ‹ '

Laim'. Szeretném én nagyon esmérni, de

nem lïehet, mert nyilván ollyan mint а’ boszor

-kány, 'melly éjszaka nyomja meg az embert.

Jeez. ón já ember! 801m boldogit а‘

Szerelem, nem mindenra nez olly mostohán, ’

mint én rám. \»v

мы} Éppen azért. dögönyôzném meg,

hogy a.’ kis Aszszonyra, és a’ ITS. Urra olly.

kantsalúl néz„ Szegényv Ts. Ur is olly #älr

lapotban volt, -mint а’ kís Aszszony.

.Jù/’he Melly jámbor igaz.,ember!, Nom _,

6 belé а’ szerelem mézes nyilat lött,

Latßz‘. És а’ kis Aszszonyba nem lôtt mézes

nyilfat? -— roszsz teremtés oda, és azt 16, mit;

.nem kellenék. Tudom, hogy az én _Ux'amba`

-mérges nyilat lôtt, mivel felakarta magát akasz

tani,_Cze_nczi k'is„,fîszszo1\ryv уйдет‘; ha én мс

nem lettem vòlna, minden bizonnyal kivégeztß

volna megát ez äu’nyékviiá'gßn'll.y
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Jüh’e. Mit liallok? '_ На“ Czenczi az, kit

tárgyává akar tenni szerelmének? és engem

csak kiakara játszani? l’gy élt é vissza leányi

gyengeségemmel’! _ Meghalok szégyenemben

(len/lad) Jaj oda vagyok! ` '

Latzz'. Kis Aszszony keményen târtsa ma- ‘

gát! ez még semmi se,

Jülz'e. Legmérgesbb nyil, melly átjárja $21

Vernet. ‘

Latzi. Czenczi kis Aszszony nem мех-ей,

tökélletessen lemondott l'óla, most pedig egye

dûl tsak а‘ kis Aszszony az én Uram szeme

fényeylegboldogabbnak képzeli magát, hogy

megtudhatta a’ kis Aszszony szíve szándékát, ’s

eránta való hajlan-doságát tapasztalta.

Jülz'e. Akár mint van, megyagyok csalatya, le

»,monñok minden világi hiúságról; apátzának állok !

Latzi Az Istenért ne a'flljon! meri: az én

Uramis, elôjövén, ’s megtudván , Papnak, vagy

tkalán mégßarátnak is fog állani ôrúltében.
J'ülz'e.y Igy lnutatja Anreg'szent hivsegétfgon

dolhodz'h) `Nem. _ K_lastrnmba nem megyek _

bizonytlan a’ kimenet  hizonyosbb haelvég

zem szomorú éltemet. '

Letze'. Az Istenért! gyilkosságba ne essen!

,y `Jülz’e. Nem _ nem ltûrhetek tovzibb, meg

ölöm magamat -' a’ каша ugrok, [el мы)

Letze’. Kérçm ~szeretettell (gondolhodz'h)

No ugyan rá akadtaz etzetes Ката dugójára,

mint ha tsak Szájából pöktc volna` ki az Uram,

ez is hasonló ökör ’ térdû , baroni `je'u'ású _ На

egybe kelhetnek, ollyan egypár drága tseléd ke
veredik-belôllük, liogy massa neml leszsz a’ vá

' мы“. De mcgyek a’ jámbor ntán, ne talám

bolondjában bele “дойти rovástalan kútunkba.

y (el sie@
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Ö tö d S с e' n.

(14’ ezln erdö's hellye’ változz‘h, мы! Helihon де‘

gye, mellyneh ‘меди

Gyò‘ngyò'sí, ßévqz', e's @"M'mlány B_qhja.

Re'eay. Szeretett barátom! sok viszontag

ságokat szemléltünk Magyar Hazáukban elköl
Vtözésünk idejétôl; vajha az örök végzés úgyrem

delte volna, hogy: innen is lehetne lndósítani, ’s

inteni а’ maradékoç! _.; sok káros tettektôl el,

mozdítanánkv ëket.

Gyò'ngy, Ugy van, kedves barátoml -f [и

által látjuk а’ dolgok forgását, látjnk а’ jöven'

dôt, de n_em közíilhetjük a.’ tndatlanokkal; а’

múlt e'letben közlölhettük volna7 de a’ mély tu

datlanság, a’ setét jüvendôség akadályozták te

hetségünk gyafkorlásait.` Ez ад örök уйдет‘, el
lene tenni lehetetlen.

Кёоа‘у4 Sok emésztô férgek támadtak а’ ha

za kebelében, lnellyek napról napra szaporod

vain, marj‘á'k, szaggátják t'á‘plŕáló annyok kebelét.

Gyò'ngy. Sn'rnék gyakorta, ha lehetne; mi

clôn meggondolom ve'szendö szomorú állaspotját.

‘711632656 v-«ilág “1561516гз2агои6111ташй, de ben

ne tíinik fel ,_ hogy nintsen azon világhan selnmi4

állandó. . › ‚

Remy. Mindent végbe пьет, 11661111 ma-y

ga nem rontanál tulajdpn nyelvét, 52011656: , ru

háját; mert e’- három által Летят! minden Ne’li.

Ugy hogy al melly ezek közzůl tsak egyet hágy

el, a“ többi is u‘tánna veszni siet. Utánnok azlv

_ után а’ Neinzet is mint> egy tûnemény elenyész.

-Szokáaáß ölltüzetét elëbb lnár meg‘fertôztett‘e
а’ Magyar, de nyelvét szûzen megtartotta;most'l
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ezt míveli, tekeri, thßavarja, és nyńzza. ,- Ha

à" Nemzeti lélek elûzetik, akkor а’ nemzeti test

nek is porrá kell папой. _

. Gyò‘ngy. Kik a’ пустое}: nyaktekerését

munkába vette’k, szegény jámborok! eszek $511‘

ban sims, hogy ez által а’ nemzetiséget felfor~

gassák. Sôtt inkább erôsen megvagynak arról

gyûzôdve, hogy ez által lehet a’Nemzet virágzó,

ámbár nagyon tsalatkoznak ‚ мы nem látván а’

' Magyarnak innen származandó nagyobb aljasodá

ай‘; mert а’ nyelv ûgyiben а’ legveszedelmesebb

útat választotlák pályájokfutására; önnként é,

vagy tudatlanságból? nem bizonyos; de hogy

idegen rámára akarják húzni, igen világos'.

Rémy. Kétség kívûl önnként is, tudatlané

ságból is visznek véghez mindeneket, тег‘ több

nyire minden rontó roszsz Magyar, megátalko

dott также; ke'szebb minden rágalmazást, min

den feddést elszenvedni , mint а’ nyelv kalapá

Мэн’)! elállani. Sôtt még a’valúdiNemzetiséget` fenn

tartani akaró ígaz Magyarokat alatsony gondol

kodású ízléstelen köznépnek tartják’s ‘первых.

=0уд"г3у. На а’ Mindenható megakar Vala

Кыштым: , elsöbb is eszétôi fosztja meg, az
Yután maga таза“ elemészti.

Re'vay. Minket, rég'i vers szerzöket, alay tsony szállongású költôknek tartanak, magßkra

pedig legszebb neveket raggatnak.

Hа t о d S c e' n.

Csokanan‘, e's az elo'àbem'ek.

A (lso/ionen’. Barátim! nem tudom тй'ё1е32.

ìwregf, щекам Helikonra énck „мы, ‚а‘

\.
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hangv mint а‘ Bugatzikántoroké; éppen nem дн

lieten). _

Re’em’.` Bizonyossan azok lesznek, kikrôl

most beszéllénk, életekben már oda akarnak jut

ni, hová mi holtunk után nehezen jöhettünk.

Gyò‘ngy. Talám nem olly vakmerôk, hogy

az égieknek se hagygyanak békét. ~ Nézzük,

tán nem hozzánk iparkodnak. ’

Re’vaz'. Ugyan ki lehet az ynagytermetl'l, Pá

víán-képú, a’ ki sereg hajtónak lenni мыши

КМЫЩК?

Cso/louez'. A’ leszsz bizonyossan a’ többi ügye

lôje. - De nini! ide jönnek. Még kardos is

van közöttök. ‘

Gyöngg. Öltözetjek nagyon különös mint

ha mind Dróton‘tántzoló volna.  Huzzuk fél

re magunkat, hogy észre ne vegyenek. (Elem

nuluah.) .

‹ Heted Sc‘én.

Nt'mlány Bahja , Kolomplosz‘ ,- Iíbrtyándlz',"

Schelm вся/Ы} Bugacza', Bojszz’, ›

Kahah, Serhe’sz’.

(me‘ly esend, а’ tájt метит»!

Il'olomp. Itt a’táj gyönyörů. Kedveltjeim й]

jonnan Штаты]; magamnak születni, hogy ezen

rég óhajtott vidéket megláthatom.

ваты‘. Romantisch. _ Azonban soká ne

húzzuk az idót, egyenessen jelentsiìk bé ma

gunkat a’ nagy Díjzónál.

Schelm. Jó tanács.

Korty. Vagyon e’ itt Koiïeeház, щу Trac

teur? enni fogok puddingt mit Scham. Kesz-`
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tali «kút forrásból is igyunk mindnyáján ba

rátim. . i ’ .

Ко1отр. Induljunk tehát felfelé mz’dó’n тв

nelneh, elejheh le'pz’h a’ Nz’mláńy Bahja ' ‚

N. Bahja. Halt, megálljl  Ide nem le

llet; jönni halandóknak,

` Видасёг} `ASzarvadnn a'- venyige! Mi márhal
hatatlaîn` решат Vsz‘m'eztünk magunknak munka

— {13h/elink âltal.

M Bdhja. A’ ki meghalt, tsak az lesz'sz itt

halhatatlan, mások kirekesztetnek: azért ti is

“тетей vis`sz`a`l ,_ ’s várjatok el a’ rátokmért vég
zést. Ha érd‘emet шашек, jntalom nélkůl nem

inarad. — .

Korty. A’ Nag Dijzé életben megszokta adni

az igaz érdeln becs t, azértnní ‘аъб Trónja. elött

aka‘rjuk'tetteinket elô adni, Baratim mennjünk.

N. Bahja. Meg ne .szentségtelenittsetek е‘ Sz.

helyet. Такт-011161911.

BugÍqczz’-, Csak mennjiink. .

'A'. Bqhja. (Gyòfngyó'sz't, Re’vaz‘t, e's Csoho

Мытищи) Jertek segitségül! erösz‘akot aka:

pakftenni Helikonon ‚ es rajtam.
A ` Reívdz".v Mif'éle emherek vagytok'l

Kolcmp. Mi a'fMagyal,` Ijl‘azának 110520111

2ащ16 mivészi vagyunk. ' ~Serhe'sz’.L Bolvdogúlt 'lelkek '.-g Mi Magyar Or-v

sz'ágnak fényes vezér с51111151Уа5у1111112 mláltalunk

vezettettek а‘ Magyarok a’ szépnçk, jónak, niggas

пак kies tartományába. Nagyek is a’` mi érdémeiljk

а’ Hazában, de megf‘osztottak minden jutalomtól a’

fondornk.  Eltekélénk tehát nagylelkûen, `hogy

Helikonon a’ nagyDíjzó elôtt kérjük meg , igaztà

` шт‘! megiaëadoß béfiìekëtà jól` ‘114111411 hagy

g az isa?. 'Jay Sehe el nem maken

‚. ŕ n?? i i _ ‚ ч y 4421153:
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Лёша; Mi okra nézve tagadták meg földiei

tek а’ jutalmat? \ - `

Serke'sz'. A”. hamis váfd az vala, hogy mi a.’

Nemzeti nyelvet, szokást rontjnk ‚ hogy idegen

formára akarjuk húzni ‚ ’s жду а2 egész Nemze

tet elveszteni; de ez ya’ mint mqndám hamis “И:

mert minékünk föczé'lunk a’ magyar ,darabòssáä

gának kisíml’tása, mind a’ nyelvre , mind pedig _

а’ szokásra nézve. _

Kolomp. Ime boldogúlt lelkek ‚ ezt megbi

zonyítja Pase portunk is.

Ваш: (Ulvassa) „Helikon minden Gaver

„neurjeinek, Lieutenant Commendantjának, оп”.

„eier Generauxjainak idvet‘! Alól írtak hizo»

„nyítjuk; hogy ezen levelünket mutató M_unsieur

„Kolomposi, Kortyándli, Schelm ecz‘lgi, Вида

„czì, Bojszi, Kabak, Serkési ete. a‘Hazának va-`

„lószigosÁ szép mívészi, "s nagy éxgdemû tagjaife.

l«' Monsieur Quaispelaquis Ii'nìik. , В: mi il«

lyen nevú szenteket, kike; Leveletek elején ol

vasok, nem esmérünk. f

‘ Gyó’ngy. A’ mint датах, erônek erejével;`

akarjátpk itt lgizsarolni jutalniatokat, mellyet а’

На2а méltán megtagadott` töletek; `mivel' nem

tsak hogy nem épített'etek ‚ sôtt inkább ij-ontot- ’

tatok, kortsosíiottatok. Magatok tartjátok

nagyoknak érdemeiteket, 'tehát magatoknak-ad

так meg a.’ jutalmat is. _

яму. (Íeardot wint) El nem tvûrhetem e’

nagy méltatlanságot'. ( Идут‘ abarju Gyò'ngyò‘sz‘t,

‘a’ h' z's eltvím’lç, цитатам/ъ pedzg а’ Íeard k1’

шгцшддю '

‚ Kolonel), Lerogyek sz’ìégyenemben.

Rémi. I_gy jár' а’ кеуёузёёд ti meg éltetek

ben akartok Helikonról éi'demkos‘aorùt haza

‚ о

x

l .

д
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' 1111111, melly tsak holtok utánra van szánva 11"]0

leS férjíiaknak. f(ММ/12%)

Bugaczz‘. Hogy lchet вы’! —- Minket az e

gész Haza szép lelkûeknek nevez, a’ koszorúra

legérdemesebbeknek tart, meg'nem foghatom az

égiek’ illy nagy igaztalanát. A’ nagy Díjzó elôtt

kérjük fénykoszorúnkat, 6 adja meg annak él

vét, a’ mivel nélkûlezni kellett а’ Haza igazta

lana miatt. (lne’ltóságos hangen' зяби: hallatszz’h)

„Az igaz erkölts nyeri el jutalmát, vélt ér

demnek itt helye nints. Ti sok munkával keve

set vittetek végbe, több kárt, mint hasznet

lokoztatok ,I >azéri; helytelen szándéktok bé nem

ltellyesedik!! _ Távozzatokl“ ‘ —

[M‘ndnyáján eldú'lneh.)

 (11’fügméey lees.)

II.

_MONSTRUM LITERARIUM

MAGYARICUM

RESIGNATIO.

[Schiller után.)

Arkádiában en is benszülettem, '

’S bölcsönme'l a’ Terme’szet’ angyala

Órömjövendöt esküdött felettem:

Arkádiában én is benszülettem; '

De szíikl tavaszom csak könyůket ¿d vala.

Az élet’ májusza csupán egyszer viri't:

Nekem már elvirult.
A’ csendes [sten _ oh zokogjl barátom itt! 

Lemártja életem’ bájos szövétnekìt,

’S a’~ tůnemény kimult.

х
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Most márborzongatd révkompod’ нём-19113.

Те szellemek’ tisztes szüléje без Oröklét!

Vedd boldogsági teljhatalmu levelem’!

lm`7 вы: töretleníil hozòm vissza veleni;

Pályám kiváno nem tudva mi a’ Boldoglét!

Éjleplü Birón'e'! trónod’ re'mszó'nyege

Elött panaszlatom’ годам.

Ama’ csillagban folyt еду olly уйдёт rege:

Király ‘аду itt ’s а’ sors’ intézö mél-lego,

’S dijosztónak hivod ‘дивизий’.

Nltt  mondják ‘ a’ gonoszt meglioszúlandod,

‘З jámbort halomzod örömekkel.

‘A’ Еду’ redó'it te mind felnyitandod-,~

Az Eg’ rejtelmit felvilágitandod,

’S „мы“: fogsz a’ szenveteggeh

\

З

А°_ЬопНап számñzôtt nyilt hont lel itt magának

ltt végzi а’ türô a’ tiiskep'ályät. _

lstenmagzat, kit Valosagnak hlvlînak,

Kit esak keve’s ismért, de legtöbben futának,

Letartá e'letem’ délczeg явный-16%.

‘,‚Ёеп1;аг%от be'red’ egy más jobbad életre,
r

Add nékem ifjusagodat!

Ez útasn'tńst adhatom vezérletre.“

‘ En elfogadtam azt egy más jobb ‘Ниже,

’S neki adam ifjú örömvilágomat.

„Add ne’kem Laux-ät, hl'i szived’ bál‘ványozatját,

A’ kedves drága Nöt!

A’ sir’ tulán veszed kinod’ kamatját.“

Vérzö Szl'vembf'íl e'n kitépdezém alakját, ‚‚

’S fennyen zokogtam, ’s néki adtam Ot.

„Az idö , МЫ, végtlen partimhoz mit repiil ,

A’ Természet’ viránya

Пита-еду hervadt halottke'nt  elteriil,

Midön а’ romra dúltfmenny e's földszertedñl,

Onnan tudd: nincs и‘ esk’ beteltének hijánya.“
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‚‚ „Holtakhoz szól adós kötel’zete,““

А’ gúnyvilág igy pisszegész,

„„lm e’ hazug lény, csak Deszpótok’ bérletey

Téged Való helyett árnnyal kecsegtete; _

Nem vagy többé, ha e’ káprázat elvészŕv‘“ ‘

Gunylók’ kigyo'sergeik vadlil elméncz‘genek:

„„Egy olly dörtül mellyet csak évület üde'sz

Reszketsz te? mik tehát azok az lstenek,

Kik csalfán kór világterj’ gyámi lettenek ,

Kiket kölcsönz emberszükségnek embere'sz?““

„„Egy bábjáte'k mellyet gyávás férgekkel üz

Kegybo'l «az ész ’s erösség -,

Magas tornyokra felszegzett rîadalmi tíiz

Melly minden rílomképzelge'st ostromba fiîz,

Törvényszövétnek a’ hol pisla fén'nyel e'g.“ “

5, „Mi р’ Jövendô melly sirokbn rejtezik?

Az' Oröklét, mellyel hilísan ke'rkedel?

Tisztes csupán, mivel csalleplek fedezik;

Onrettentésünk’ ór‘jás árnya mérkezik

А’ lélekaggálynak homer tükrével.“ “

‚, ¿,Éló alslkzatokè hazug ke'pszi'nietê,

Az idíí’ nnim'aváza,

Mell et csak a remény’ balzam-szellemzete

A’ sirbolt’ jé ölů hajle'kin tengete,

Halhatlansagnak do"rhagymázod azt hivásza ?“ ‘°

‚‚ „Те bizonyos jókat reményekért adál г

—- А’ rothadás öt meghazuglaná "

Hat ezred év hallgat már ‘(выпад а’ habil,

Sirjábul еду halott kiszállott é vagy száll,

Ki в’ Dijzó’ léte't bizonylaná ?“ “

`Látár‘na" gyors idö partidhoz mint repült,

А’ Terme’sz'et’ vir'ánya ` y

Utána - egy hervadt halotvtként сим-1111:,

Sirjábul vissza meg csak еду holt sem került ,

’S az Isten‘eskü volt biztüm’ derék iránya.



Minden vigalmimat tenéked áldoza'm;

Trónodnál esdek, biráld iigyemet.

A’ sokság.’ glínyàit bátran kudarczoza'm,

Mindenha ’s csak а’ te javaid’ bálványozám;

Dijzónél most kivánom be’r‘emet. ‚

„Egyenlön kedvelem s_z‘ülöttim’ én imitt,“

Fgy Geniusz látlan illy választ teve.

„lit két virág  emberfaj halld  igy értesif,

A’ ,bölcs találónak két szál virág vin't,

Elv és Ветёпу е’ pár’ neve.“

r „A’ más tes'tve'r szálat, ki egyet {mezen

__ Virág közůl letört már, ne kivánja.

’ Orök tan ez, mint a’ világ. Itt élvedezzen

Ki nem hihet, ’s a’ ki hisz, nélkülezzen.

Világ’ e'vkönyve а’ világ’ birája.“

„Te reme’lltél ’s leróttád béredet,

Hited teve' osztály boldpgsägod’ kebléh

Bölcseidet bizton niegke'rdezheted,

Mit e’lvetlen hagyott perezeneted,

Nein adja vissza semmi Orökle't.“

. R‘eményfy Macnamara.

Közl‘i íiziabb

Pethö Gergely.

ш. — ' f

UJTA'NODAIPBOSZA.

Melly szépvék а‘ livágyòk és milly kékeld

Vék 'az emlények a’ hepélyeken, hupályokon!

A” fák máron üstökültek, és idetova zöldvéky

leendnek а’ föld’ minden sümölcsei, púpjai,

dúczai, kelései, szôrei, hajai, szeplôji. AzL

eszterágok, kik bekeletkor elröpúlvék valának,
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ß .

` mostan már kalandjaîkbul elôelôjelengnek. А’

>vendégajku fecske ismétlen vürösmartot keres,

honnan szemvakítéku sarat gyûjtend'ô legyen,

és ezzel minden jámbor utast bemocskolandó. ‚‚

А’ banka bangászatot vagyisJlangászatot gya

Кот], hogy a’ szántnokok és vetnökök kényel

mesben kalauzolhassák a’ tehenek’ férjeiket,

` meg’ а’ bikánékat, ökörnéket, és leginkább az

ökörfiakat vagyis ökrönczöket, kik a’ görön

gyök’ daczára rendbontandók és félreugrá

nyaik és kikirugányaik (Яга! а'ЪагйядадШэАд

azaz barázdabillegetôket elelnyomkodandók,

` megińt ’s megint - szünetlen üjesztendôk. Az

ebek és kutyák, kik a’ jéghideg’ zúza’ elmúl

tán örömkaczajjal litogatják hegyes fogaikat,

elkorbác'soltatnak egy he’tágzç tatárostorral a.’

forró levestül, hogy meg ne dühödjenek, vagy

is el ne bajzásodjanah. *) „A’ Kahulmah, a’

mindig ò'n magát hz’ahálónavk és а’ sok hópe’nzes

v’zk‘zhanggal hz’gháltatónah, egy hátornoh haszáî

mutat, és az 0n nevii lesz hallgatnok, némul'

nok., reperoppant nyulnok, tapsifülesi'ülesnök.

lrabirával telvék az újszószoh’, {отдаёт}

A mellyek zy'tanodájuhhul, mint a’ tüz nélkûli

{ат а’ kürtôbiil ‚ vagy miként а‘ fülesbaglyok

.'vak odvaikbul, kikiszédelegnek. Bár azok vi

Магадан‘ janek a’ világra, Amégis kénlánggal

égvék, mellynél a’ hájlúd megsz‘il, az üres Ka

pouya _felsz‘ll és kOnOg а’ Tudománytalan Tár.

R'otyog mint a.’ kásás'fazék a’ sokadalmas terv,

és potyog mint а’ megsárgult férges часики‘

 

*) Bajza, а’ diplomatikai pontossâgu Beretválkozdó

tíikör’v87ik lapjas'zerint -f dühös kutyát‘teszen. A. S.

\



81

a’ tömérdekñczra újszó. Mi sok ok ~ fok »

tok zöngeni a' kikele‘tet, és mi kelnény re

remény, hogy e' takarmány’ szükében töme'ny

telen szalma lessen. —— -— — `

vAthanaezkovical ваты.

ì 1v. ‚

NE HADDMAGAD’ MAGYARH.:

` Die magyarísehe Sprache hat’ свет} ez'nsyl

ht'ge W'orte ‚ lwodurch der Vorthez'l der 176"!

hù‘rze etwas gehemmt wird. H/z’r helmen heine”

einzigen Fú’afüszzjgen Vers, der aus lauter ein

sylhsgeu W'orl'eu bestünde. ›

Magyarisehe Gedichte.

l7eherset‘zf een

Johann Grafen Мадам. S. LXW

Af nem vélt вёл.

~Hegy, „аду, 'afk/réf, ' ne sdf rs hústfvém

Gyep, lomb, fa, séd Most vaj, liszt kész,

‚ Kis fényt kap. ’S mák, me'v., víz,

Lej_t а’ пар. Sajt, osín, íz.

Csün а’ zöld táj. Mint nyíl szxíu, fó'z,

Fut a’ hó nyáj. Gyńr, síit, ’s bajt gyöz.

’S agg ör hon Van kedv, szesz,

Tört galyt von. Nincs За}, nesz. —

lm gylíl a’ tí'lz. О ml'g i'gy jár,

Рог; а’ дуогз Szůz. Rá еду I-lů vár. \

Ott bön fejt › ’S ég, hisz, fél,

Frisjó tejt. Nez, ан, ы.

. ‚в
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' А‘ Hív is Ш.

Nem за!!!‘ а’ Szép,

y Mert gyûl a’.nép.

Hü nincs jól,

Még sem szál.
"и

Már kész ét, ít.

A’ nép od’ szít. - '

A’tál telt,

’S fog az helyt.

l

’S les, ’s nem sejt;'hűl

’S csügg, nász, hit

Nem lész itt.

v Fi húsz, vagy hány?

Ne kérdd oh lyány!

“t Egy а" hív. -

Ez ép mív.

Fogy majd az ét.

Nem a’ víg lét, ~
k Mit az est -

Nyújt, ad, fest.

Vid a’ sok lény.

’S hogy fonj aíkény,

A’ Sz'űz dall.

_‹ De jajt hall.

Hű, rbút nem ‚ rejt,

’S könyt, ’s mély szót ejt t

„Ah, gyöngy Arcz!

Dúl a’ harcz l“

„„Mért n’ bllß‘kép '

’S két?“‘lyány mond ПИФ).

,„,Fo d e’ kézt,

’S б: a’ vészt.

A’ szív szůt ké?,

’S idv, azt ha nyár!

Lát a’ hold, l

'Ez hű той!“

A’ nép szem ’s fül;

E’ tett mit szül ?,

Mi“ lesz még,

’S mi a’ vég?

Es a’ ve'n más,

Ki gyám , pap, ’s jós,

Kel, áld, int,

’S úgy fojt kint.

Csend lőn; ’s a’ pál

Egy щи, ’s zeng már.

Er hőn ver,

’S szent а’ szer.

A’ nép megy, ‘ПИ,

’S kinn a’ fíin hál.

Benn Nős húny.

Melly szép szúny!

Ha másnap jő,

Lesz új férj ’s nő.

’S lesz új elv,

` Csak prity nyelv!)
k 7Shyrit rom. telv. -

il.; \
Jó GyörgyfÀ
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V,

PONORI THEWBEWK JÓZSEFHEL `

l.

Úgy van, édes Barátom, nagyon meghök- '

kentem, midőn olvasám а.’ Budapest szót, mi

vel tapasztalaim, hogy olly járatlan vagyok а‘

geographiában, hogy arról, és annak hol- fek

v'éséről semmit nem tudok. Elővevém tehát

Hübner” Lexiconát németül is magyarul is, de

“haszontalan; elő egy csomó külföldi ’s magyarhazai

földleirást, vagy újmagyarosan szólván, földé
меди!!! de lmind híjában, mivel a’` Budapest

szót a’ földnek öt részében sehol sem tudtam

fellelni; ’s így arra a' gondolati-a vetemedem,

hogy annak а‘ holdban kell letelezni. Mint

hogy azonban mindeddig Lundgrap/n'át, azaz,

мышцам nem írtak ü- ámbár holdas iró a

kármennyi vagyon а‘ Világban ‘- nem lehetek

szeren-esés meghatározhatni, ha Budapest а‘

holdnak foltos vagy pedig foltatlan részében

fekszik e? -

“Illy geographiai tudatlanságomban vföldhez

verém ‘а’ Stultidinmot ~ Eszüczam czimüA

mynkát _'- midőn ez történnék, betoppana

hozzám egy függelék-stultidius - pó'tészficza

mász, ki megértvén bajomat, meltóztaték engem

abból eme’ szavaival kisegítni: „Uram! mí 111-
szászok valamintlminden egyébben, úgy а’

földe'szetben is mind megannyi új talakat te

szünk; ezen találmányok” egyike a’ Budapest,

vagy Budpest, vagy Bupest, vagy pedig Bust qzó,

mellyo annyit jelent: '„Buda e's „Pest vdroso. .,“ _

6*
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`Nem tndom, ki gyártottalazt a’ 1101005

talan szót. Elég az, hogy a’ gyárászt ‘аду;

gyárnokot annak gyártása' alkalmával jó órája ‚

îeljességgel elhagyta volt! -  Tisztán ст‘

lékezem, lxogy gyermekkoromban, mikonapám’

llázánál laktam, egyszer а’ —1`е]6$а$з20пу01( ví

gyázatlanságból a` júlitejet a’ kecskete'jjel egy

èdénybe töltvf‘n, az öszvement és megromlott;

mellyet anyám megtudván, legottan megparan

esolá. a’ fejôsasszenyoknak; hogy azt többé no

tegye'k, mert а’ kétféle dolgot soha sem jó rösz

vekeverni, csak azért, liogy mind а’ kettönek

еду színe van.  011 édes Barátom! most, mi~

dön `11155211е1111ё11е2е111,  vazy az emlékosz

lopra felfüggesztendô Kisfaludy Károly 111115521

kai kitétele szerintf--vzlssszahero'dzò'm emle'heze

temm’el , а’ gyermekkoromban hallott dolgokra,

azt tartom mindenben, de leginkább a’ literatu

rában, hogy az öszvekevere'stôl örizkedjünk,

ha a’ megromlástól menekedni kí‘vánunk‘.

Minekntána a’ Pótészficzamász eltávozék,

illy gondolatokat fergaték elmémben: ,iboldog

Isten! minó vastag botlásokra vezérli az embere

ket az e’lhiresedes` viszketege, fs a’ bitang irói
mania! A’Y magyar geegraphiának és világos

törvénynek ellenére Budapest szót csìnálni,

valódi szemtelenség, és talán még ennél is több!

Hála legyen az e'gnek! hogy Országgyúléseink'l

hiteles jegyzôkönyvci amaz éretlen, üres agy'

ìdétlen szülöttjét, a’ Budapest szót nyilván meg

hazudtolják! inert különben a' jái‘atlkan'és ta

. pasztalatlan, és épe'n ezért 112 oktalan újításra

olly igen hajlandó siheder pór azt а’ tndálékos

vulpansert majmolni indúlnal“ Budán, Dec.

lûdikén 1833.
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2.

Édes Barátom! egy grammati kosszal för

нём hosszas Юноша! kell elbeszélnem.  Еду

Monsieur Pmntiplenus  l’gy nevezé тиф: az

a'grammaticaférezelô, kirölmtudósítni akarlak
hozzám yjöve‘ tegnap reggel, és (Ну kezde da

rálni: „Én Mr. Pontiplenus, vagy újdivatosan,

Hídteli úr vagyok, új tanodász, vagy rövi

debben, új tanász, és ha kell, írkanász, és kü~

_ lönösen nyelvész, és mivel a’ nyelvészetet 

veszett nyelvet  nagy tökélyre, vagy rö

vebben, nagy tökre viltcm, nyelvtökész ,A azaz,

tökéletes nyclve'sz, Ivagy gramm tikosch, azaz,

grammatikos; lnelly tada' kò'telemůen fejemmel

és nyakammal, azaz‘, tudmányi kölelségembenl

már jó дар!) ‘id ót forgok. Látandó vaiék an

Urat is, 's küzlendö vele újszószkönyvemet,

mellyetmostanlag kiadandó vagyok. Ezen könyv

bén annyi ész То; Ienni, mennyi még eddig

segnmi szó-meg’ tudománytárban nem vala;

például, ott fognak állni ezcn legújabb szósüteq

méq/ayek is az ész' tepsijébül: „ждём (sizelesdí,l

szeles ember, szélpali) дадут (más’ feleségébe

szer-çlmes) jìtésx (magát liaszontalankodva,

íitogt'aâó) rò‘lle'sz (az üres IevègSben kóborlú

ész) lîz’tele’sz (ki mindég a’ liitelt kergeti) te”,

kész (a’> ki júszágait szükségtelen eladogatja;

innen egyszeri‘tenlaész, а’ ki csak egy, és ke't

szeri ген/абы, а’ ki kétjószágát adta el) vegren

dele’sz’, (а’ ki korán testamenÍtumot 'készítg

‚ innen ò‘tvene’sz-ve’grendelész ,v а’ ki pro maxima

securitate ötven lbizonysággal‘iratja alá Кота

ytestailmentumát) gyengész (Schwächling, "аду

gyenge çsziì? még nem tudtamÍmeghatározni)

és több efféle ¿sz-mwah Мг!!! póldákból köz,
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fényre bocsátandó újszószköny‘vem’ eszét az Ё:

hitelesen és világosan е1бгеше5Бзтегепдб lehet.“

Képzeiheted kedvesBai‘átom, hogy most, mi-j

'dön szeretett 'testvérem’ véletlen elhúnytát:>

gyászolom, melly kínos gyötrelem vala azon

csudálatos nevü ’s eszii embert kíhallg'antnom.,>

шеи: érzékeny sz‘ivemet еду máspdik, az el

Sônél sokkal marczonglóbb keserûség Гоша el 

hogy hazám’ nyelve, a' szép magyar nyeIv az

Шу kontárszavak és himpellér szófürészelôk

ált'al elôbb, utóbb haldoklani, ’s talán ki` is fog

' halni; de ha megmondom, hogy azon Szeren

csétlen jîtye’sz (salva venia) azaz, a’ szavak'

végén ñtyegô ész termínatióval elöntött szó

könyvre \praenumeráltam -« mer! ‚а‘ ßtyész

z'ró reászedett, akarom mondani, reávett, mél-`

tóképe'n Мишени. Pesten, Jan. 29dikén 1834.'

3.

„Szeretett Barátom! hívatalos foglalatosságim '

kevéß idöt engednek а’ levélirásra, még Кв“:

sebbet а‘ literaturával 'való bajoskodásra. Ещё":

irok ritkán és töredékesen. Hogy tisztségi

dqlgajm egészen elfoglalnak, az talán igen jó;
mert különben meglehetne,y hogy engem is él

ragadna a’ versdüh a’ halhatatlanság’ koszorúja

felett legio versészekkel vagy eszetlen verse

lôkkel tépelôdni, kik а’ Vadászkürttöl a’ Sip

útczáig, mint száraz ósszel а‘ tarlón a` hosszu

pókhálók, mìndenfelé nyulánkoznak. E' szép

kezd'etl után, könnyen elmémbe ötölhetnék, söt

`szivembe fúrhatná magát ama’ /vágyféŕeg, hogy

magamat tudósnalc tartassam, és szótöbbséggel

tagnak bevétessem, mire csak ezek kivántat
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nána’k;i а‘ Víldg‘ ватт’: Hz‘lelesen ‘падеж:

шт ’s valamellg regen elfeledett z’l'haßrhát

eggih fliegen ‘гр/01066’! újszaeahhal és а‘ még`meg

nem állapított helyes irás szerint magyarra

fordltni. Oh Thewrewk, Török! O'vidiusnál

nem olvastál olly szörnyü általváltozást, mint

а’ millyenen én fognék á`tbukni, ha а’ szokás

szerint, hò'fmyeden a2 e'szhelà’ tehetetlenség’ zeol

dosávaï ‚(М/‘гепатит. Mindennap meglátogatnám `

а‘ mieseköltésböl ugyan kive’nült, de a’ mesehe

sze’dr'i Vz'lág" Hz'teles „мамаши“ levô Fáy

Andrist, kinek kedves „hölgye fözte étkekkel

rakott asztalánál az egyik Aurora’ valódi'ságáról

bizonyságot tett jìrhásztanuhhal ` едут! torsal~

hodnám, Csokonaynak egyik legeredetibb éne

két dalolnám, a’ magyar' nyelvrôl terveket

készítnék, minden ú'le'sre й] javaslatot gondolne’h,
‚а2 01610 ЁЙЖЙИЁЛ‘ óesze'd szerz'ut szeavalnefh vmind

a’ leendö tagsa'gra mind а2 arany jutalomra, ’s

ennyi ipar.- tivornya után pipámból vastag füêtöt

eresztgetnék és a’Backhushordó’ esapját szopo-w
gatnám , és mértékletes Faiy bátyánkon csudál

koznámj ki még а’ mulatságban is jó példával

megy 016, hz'deg pzluáhól doháugoz-váu e's üres

pohárhólv z’fván. Mit г1‘110152 András is, midôn

a` Tudoniányos Gyûjteményt szerkeztette, di

clséretekkel nem egyszer említett, és'épen ezért`

Fáynak nem igen alkalmatlankodott. `

. Már e" sorokbòl is ‘észreveheteŕl7 mennyi

lelki ajánde'kkal birok, tudós szerepet játsza’ni':

de eiigem а’ tiszti kötelesség hiv, ésy 'örökre

_feledneln kell Fáy Andris’ asztalát és a.’ tudós

kórságot. ‘ A

°) Drága Минет galambocskám, х I ‘1 `

‘ Csikóbôrös k'ulacsocskám ’s alt. ‘ ì ` '
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Elég volt magamról beszélnem“, már rólad

is kell valamit szólnom, a’ mi téged érdekelni

fog. Egy nevezetes Urral való beszélgetésem

közben, előhozám előtte a’ Beretválkozótűkröt,

mit 6 alig halla, ’s legottan így szóla: „én Tö

rököt soha sem láttam és iró nem vagyok yen

nél fogva szabadon mondhatom ki, а’ mit ér

zek. Thewrewköt, mikor satyrizál, a’ farkasa

hoz hasonlítom , melly ka a’ mételyes birkákat

űzó'be veszi, megszalasztja , a, hatul kullogókat

nem igen bántja, hanem и’ kolompes .Kost üti le.

Minthogy több nyelvet értek és beszélek, alkal- `

mam volt sokféle idegen nyelven irt könyvet

olvasni életemben, de őszintén megvallom,

hogy engem soha egy-egy munka annyira nem

mulatott, mint-a” Beretválkozótúkör; lehet e

“valami furcsábbat csak képzelni is, mint а‘ Lap

cse'ben Идет Vakondo'koskodo' Hottónálkù'ó‘tt z'rka- '

firka” felzílmulbatatlan megkorbáesla'sa ? Török

sem nem Sutor sem nem Szabó, mint ezek a’

Beretválkozótükörben igen elmésen előadatnak;

hanem Szúcs ,A a’ leggyakorlottabb szu’cs, ki a’

legravaszabb rókának több e'v alatt öszvelò'vetett

bőrét is úgy kz'csáealja, kogy azt ragadozea ee

szik , а’ kik józ‘zu'n nevetni szeretnek. Ha nekem

annyi "gyermekem nem volna, jövedelmem egy

részét arra fordítnám, hogy Töröknek "eszten

dőnként jó fizetést adnék, hogy erejét és tehet

ségét a’ satyra’ ’sI epigramma” mezején tökélete

sen kifejthesse. Igy azonban megelégszem azzal,

hogy munkájit több példányban megveszem és,

jó barátim között elosztom.“

Barátom élj boldogul és vigasztald magad”

azzal, hogyjó embereid vannak. Budán, Július”

l7-dikén 1834. M. E. m. k.
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VI.

szÉNÁT-on.

y (Szo'isyomozász' ncvetse'gJ

A’ (‘н-атм magyaromania’ könnyüfejü llajdnji

Кбит; legutólsó szerepet játszanak az úgy Щит;

philocompus  philoparabolos - philolognsok , kik

kígyót békát kiáltanak mind azon érdemes Ny'elv-l

tudósok ellen, kik velôsen megmntogatják, lnogy

valamine minden más ml'velt ńyelvben, úgy a’

magyarban is voltak, vannak, és Iesznek kölesön

Velt és meghonosított idegen szavak. 

Minthogy penna’ élére kezde’m hányni ama"

kérkedô ’s vakmerô fogas nyelveseinket, kik

literaturánkban -— anseres continuo clamore in

tempestivi - megérintem rövidßn az 6k nagy

foglalatosságokat —— a’ szünetnélküli l’gepemér-I

мёда, mclly által аж akarják elhitetni a’ ‘416.5

gal, hogy minden a’ nyelvünkben létezô idegen

eredetü szó calódz‘ magyar gyöke’rbôl származik.

A’ többi каши az egyik ígepeczér azt akarván
egy némelly derek I‘érjfiak elött bebizonyítni,

hogy a` „Senator“ szó, nem deák, hane'm iga

zi magyar ige, momia: „а` nyelvünkben (“Щ-ПО

zó „Senator“ szót nem leliet a.' deák залез‘ Szó

ш! deriválni, mivel az valódi magyar szó, ’s

e’ két ígébül 'tétetett össze —— Sze’uát or“ .- Mi

re a’ hallgató Derékek` gegyike mlosolygó hangen

emez észrevétclt tevé: „„az Ur’ mesterséges
állításának hallása utlánv egyebet nem mondhaf

tok, шйпреии-еа az Ur„Szalmút or“ атм-7

ollyan, а’ ki `szalmaismereteket orozott< „Erre
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aa elmésen lesnjtott ígepeczér mint еду meghu

nyászkudott kutya, onnau elorsant.

‘ ‘ К is B e n c z e.

BOS NEÜLOGORUM. -i l

(мёда! Verídz'cùs Juhah’ ha'tramaradt z’rásaz'hól.)

_ Tegnap egy társaságban- de nem а‘ tüdôs,

Vagy пазы megmondom,v minô ktagászsaîgban 

~ ——-—- szó шага; arról, hogy а‘ nyomtatás’ kön

nyebbítéséért, leginkább рейд; а’ szép’ -tekinte

tébôl ~ mit a’ szem szokott megítélni —- а’ nah

és nel', Végzetek’ történetes elmaradását Vagy ta

lán mûvészikihagyásátjelentô apostroplms ma

gyar kö'nyveínkböl egészen kikiiszöböltetgnék.

Mivel maga a’ Szóló ’s hangja szelíd volt, ja

Váslata. könnyû vita ntán elf'ogadtatott.

l Midôn a’ »negállapodás’ bôvebb felvilágosí

tása végett egy cso’mó példát akarnánale felirni7
betoppana közibek еду szeles ember, а‘ ki, mint

' igéjibôl шишек , az 6k beszédét lopva végig

hallgatta volt'. Ez azonnal monda: „én tudós, én

lliteratur, én neologus , én polyhistor, én min

den vagyok, és minden könyviróval levelezek,

ezért engedjék által nekem azt а’ tisztet, liogy

éldákat diktáljak , és polymathiámat elôttek

kitüntethessem.“ Erre egy csendes ¿gen hang

aott mindenki’ ajkáról. Most az újszósz Еду szó

la: „Ногу van magyarul, bos neologoram l“ mel

lyet tüstént ekként irának le elôtte: „„a’ neola

g'ueola ò'href‘“ Mire б illy észrevételt ira а’ táb

lára: „аж, hogya’ magában is вып‘ la betüt аро

Mstrophlus nem rútabbítja, igen jól van, de maga

a’ fogdi’tás az- újiskola vagyis újtanoda Szabályi'
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val eìllrmkezik7 Ä’ birfokns kîjelèntve nem Ie

vén: az csugán így van jól: „a’ „гладит ò'lr
rò‘k.“ Ennek hállására az egész társaság felállotl;l

és nagy kaczajjal el0`szl0tt. ‚

v VIII.

нет POLYGONIUM POLYOPTRUMQ‘)

MAGYARIco-LATI,NUM1 TÖREDÉKE. ‹

Sietek a-’Velenczei Szappanpor’készítöit ar

ról tudósítni , hogy én„ а’ bos neologorum kité

мы]:illyetén fordítása’alkalmával- „a’ malagu
sol: ò'krò'kŕ‘- jelen voltam és annak hitelesßsé-I

ségéröl jó lélekkel bizonyságot tehetek. Egyéb~

iránt аж is van gyönyörûségem jelenteni , hogy

ugyan a'zon szempillantatban, mellyben azt hai

Iám , író ‚ még реф; anagrammaticus l’ró levék, ‘

és щеке: геуёшрарйгозга: „minden ollyan еш

ber, ki tudományával kérkedik, nem tìgyéb,

mint tudatlan, lz‘terarator, kakodaemo'm’ás neolo'

'gún/1„ polyln’stnb, leveles gala-meg" palamátya's,

kire nem epz‘- hanem epegrammát kellene írni

’s а‘ t. '

Soksze'gi ’s S okszor о 261

Kistûkörfy.

IX.

SP ЕС ‘грим, МА сумнсп м

„UJszosz“ DICTUM.

Inclinat сне‘ spatiabar in foi' publ: ofl'ertlu`

— mih monstros iig human: perterrito ,

 
l

‘) Ein (Лав; dadurch man eine Sache vie'lmahl `sehen

kann, jedoch kleiner, als sie ist.
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„,Abgy да“; -‚ torz ~ 60rz - hay: .’

— `~ l/"/'z»‘zósz`1ìli,lwv exé/uf“

во, et os magna sonaturu‘, dixit. Ego, quinon
era neseiu, dari spectra praesert inter kneologos

magyricos, repent magamhoz vêni, atque kur

joutaniucoepi: ‹ ’

b „Orò’k ¿an ez.’ nam gyrgatho гены, ido

lon vagatur, senex macie et livore confeetus,

promissa barba, hon-enti capilla, cruribus lon

gis, longisque manibus.“ ‘

Ш autem repos: `

„En is arkádiáôau BENszůlettem."‘ „„Ollel

jam desine,““ ego sic orsus, „„ugyanis inkább

vesszeu el a’ Világ, mint scm minden BANBEN

filkó Arkádiában szülessék l“ “

Nunc famos spectrum abiit, excessit, eva»
g sit, erupit —- disparuit.

Ego vero újra antiqua'm curázsám habni:

satis euim erat tam diu tremore, quam (На spe

ctrum, eaussaîimoris, aderat.

Psendo- Plinius,

Verbomanus latino 4 magyricus.

X.

‚ зтоскшзсн-иозАв.

‚А‘ Beretválkozgótûkör’ szeles liôsei  az
l újszószok  egykor а‘ l’est шеф! ki búvzîn, egy

tündér (Y) dereglyére ûlének vós а‘ csendes Du

na’ hátán `ide ’s tova evezének, liogy, ammini;

mondák, egy szép kedvmenetelt -Lustfahrt —

,tegyenek. Történt, liogy ад erkölcsi szél а’ ter

mészeti szelet megir’ulítá, ‘s ez esak hamar а‘

,pessac rejtezô felhóket és fellegeket a’ folyam
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felettrösszeesûdítvén, oily zápor ‘(езде aláhull»

ni, mint a’ millyen hullhatott a’ Nóé atyánk’

meg’Deukalion‘ idejekben. Minthegy az elemen-f

tumok olvasni nem tndnak, és ha tudnának,

liolmi Észficzam ezimü lnitványságokat olvasni

nem fognának,llegkevcsebbet sem tágítottak,az

Eszficzamász, és ennek társai ellen dühöngeni.

Mikor ezek míndnyájan kétségben, és a’ partok

ra kitódult nep’ egy része ba'mulatban, más

része `szomorúsziglmn volna, egy magas szózat

а’ fenségból ekképen liarsoga: „nincs semmi ‘

veszedelem, mivel Júpiter Stockfìschait esak

mosogatja.7 de kivégezni teljesse’ggel nem akarja.

Tövisy László.

1X.

FELE LET

a’ Tudományos Gyüjleme'ny ez e'vi folya

matjának I-sô Kötetje'ben megjelent, "в

ilt kövelkezô ke'rde'sreà

„Её r d e' s."

„Nagy örömmel értettükwigand Ottó Könyv

âros úrnak folyóy holnap’ I-sö napján КМ‘

Íigyelemre mél tó elófiz etési jelen

tésé bôl abbeli dicséretes szándékát , hogy

lionunkat egy nagy terjed'ékû ’s közhasznú mun

kával kivánja gazdagítani. "S mivel a’ dolgot

figyelemre valóban méltónak leljük, ’s velünk

едут! több elöíizetni kivánó olvasók~is annak

lelhetnék : ohajtanék ha némelly tudnivalók iránt,
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mellyek a` jelentésben vagy é'pcn nem, уеду csak

'homályosan érintettek , a’ jelentó a" közönség

elůtt teljes .felvilágít'ást‘ adna; és ug'yanx

1) А‘ jelentett munka сайте: А’ t udo»

mány 0 k‘ és m e stersé gek’ közünséges

‘ё r a ellenkezésbenállván a’magyarázatúl `ваше! I

közé ген Conversations-Lexikon (Társalko‘dási

ш) czímmel , sôt egyencsen Ersch’ és Gruber’

nagy encyklopädiai Lexikonjok’ czímének: A l l

gem eine Encyclop ä die der Wiss еп

s ch afte n u n d Kü-n s te forditása lévén: а‘

jelentett munkaenn'ek kivonata Iesz-e, vagy a’

tulajdonképeni Conservations  Lexikennak , — ‘в

hányadik'r‘ kiadásának fordítása, "аду kivonata,
tal'án némelly' magyar czikkelyekkel is toldva

"аду pótolva '2 Sôt ‘

2) Mivel egy irôi egyesûlet’ kidolgozásárôl.

tétetik emIítés; nem fog-e a7 'munka eredetìleg,

a` közelebb említett könyvek’ w'alamcllyikének

plánjában ’s szellemében, szerkeztetni, különösb
fekintettel a` hóni dolgokra? i

.- 3) Kikbôl álI azen iröi egyesûlet, melly а‘

тип1‹а` kidolgozását felvállalta ‚ vagy legalább

kicsoda а’ kezeskedö (is számadó Redactor@ ‘S’

ezt annyival több joggal (jus) kivánhatjuk mint

Воду azou néhány epheméri becsû munkácskák’`

iróji Кбит, mellyeket a’»jelentô акта; tulajdo

nivá ген "в kiadott, alig emelkedett~felül vala

mellyik, a’ nyelvnek mellyen ir, grammatikai

’ `s,stylistikai tekintetben, középszerů isméretén.

‚ 4) Millyenlesz a’m|1nka’.í_'ormatuma (nagy,

közép, иду 1йз’пуо1сяадгёН) typusa (millyen

betûkkei, ’s millyen ga‘zdálkodással nyomtatvaf!)

7s mennyi mindenik kötet ívszámának minimuma,

джаз: -hány l’vnél nem fog'mindenik Еще‘ ke

vescbból állani?
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Remélvén vhogy a’ jelentö _enen шаг kiván

ságlnknak а` közönség elöttminél elôbb teljes

elégséget fog tenui, лещ a’ kiadandó mnnkálioz ‘

sok szereuesét, ’s dolgozójinak a` Szent Lélek’

h6 áldomásátkiváuíük. Pesten, Jan. 31d. 1830.
Y ry.“

`

 

Ezen kérdésben/-r-y felszóllitott, liogy
Y'a'.nálam megjelenö Tudományok és Mesterségek l

Közönséges'l‘áráról vi'lágosabban nyilatlmztassam-

ki szándékomat, ’s egyszersmind olly'kif'akadá

sokra 1"егетедец, mellyek ezen tárgyat épen

nem érdeklik, "s azokat íigyelemre seméltatnam,

ha -r--y a’ magyar Literatura nelnány lelk'esl

elömozditójit minden ok ne'lkiil-meg ncm támadta

‘Гоша. Azon так nevei, kiknek тащит: tulaj

donommá tettem és‘kiarltam, nagy részint közön

ségesen tiszteltetnek, ’s munkálkodásaik, mel»

lyekre azokat a` Наша buzgó szeretete lelkesíti,

nem hangzottak-el sok dicsô érzés felserkentése
nélkül.  A’ kérdés azon pontjair'a, mellyekre

a’ folyó hónap ö-dikán költ jeleuté_sem meg nem

felelt, most válaszolok , "s a’ fenforgó iìgy elité

lését a’ TT. Közönségre bízom.

Az 1, 2 4és, 4-dik о n tra alább ’s emlitett

jelentésemben látható a’ feleleì. .

i A’ 3-d ik p o n t r a. Ц: a’ ké‘rdezô vîlágosan

elárulja Кайл szándékát. Mert -r--y nem

~Ilonja díszét, nem а’ 7magyar Literatúrát viseli

olly gondosan szl'vén. Epen nem!! Irl’gység топ

dotta pennája alzil az iro'ttakat! Külünben nem f

keine ki azen irományok ellen, mellyek, ha nem ‘

olnának-is tiszteletre me'ltú férjfiak munkáji,

Ís\ha a’ TT, Közönség nagyobb részének kedvet

`
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y ságos.

meg sem nyerték volna, lelkes hazafìak haladni

akarásának emlékei. Hogyan bátorkodik az, ki-

nek egy két forditott értekezése és kivonatja _а’

Literatura nagy mezején csak annyi’, mint egy

két barázdavonás, régibb munkásokat olly ol

dalró'l megtálnadni, mellyn'ek ô épen nem mu~

tatta remekeit. Hol van munkája а’ magasabb

nemben, ‘пену lelket rázna? hol az édesen-ked»

ves 'könnyûben'f hol а’ szorosságot kivánó ko-l

molyban’l Leliet ngyan esupán kritikus is “Май,

önteremtésû munkák kiadása nélkül, de nyoma.

tékosabb szava,Í a' ki maga nyujl: példát is. Az

illy önérdei'nû pedigmindenkor szerény és 55:12

YAz én magyar árúczikkelyeim következôk:

„Vétek snlya,“ „A' F_ösvény,“ ,',A’ kis душа.

könyve,“ „Pali és Minka olvasni tanul,“ mind

а‘ négy Döbrentei Gábortól. А‘ kót elsô а‘ nyelv

tndósok és a’ TT. Küzönség itélete szerint he

lyesen eltalált forditás; a` két utolsóeredeti, ’s
ezekben olly tehetségét nyilatkoz'tatja az liró,l

melly nem sok szerzônek tulajdona. Döbrentei

szeliden leereszkedik а‘ gyermeki elméhez, ’s

gyengédeden yérdekelvey az il'jú kebelt, а’ gyerà

щеке‘: oktawa mulattatja, "s a’ zsenge szívben

szeretetet éslkedvet gerjeszt az olvasáshoz és

tanúláshoz. Ki tagadhatja Campe nagy érdemeit’ê

minden nyelvre le vannak fordl’tva irományjaí,

"s-élni fog а’ .magasztalt számtalanesztendô le

folyta man is. °S ime a’ Magyarok Döbrentei

ben kezdik ищем: Campéjeket. „Stylusa“ ogy

szivvel lélekkel vallják , „Наша, folyó, eleven,

könnyenérthetô, ’s egészen kis tanítványainak

értô-tehetségéhez van alkalmaztatva.“ Ha úgy

irt volna, mint;y r-_y, а’ hogy hallom, ok nél
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i , ‚ ‹ ` _. U .

kül lett volna gyejrmekck szzímára vmunkája, ’s

így megbizonyitotta, mikép kell ‚пуща: а‘ wfrgy

hoz mérsékelni. Felségcs Császári Királyi F6

llerczegasszonyunk is, мамаша" а’ inunka>

minémûsége fci'ól, t'ekiutetbe vette Döbrentein'ek-ï‘î

ezen ritka tc'hetsëgeit, ’s kègyelmescn megen

gedni luéltóztatott, hogy „а’ kis Gyula könyve“ ‘

k azY if‘jù Herczegnek legyen ajánlva. De azon

megkülönbömetett jntalomban is részesült Döb-Ã '

rentei, hogyA elsô próbatétele а‘ magyarifjúság

legkedvcsebb'olvasó-könyve lett, ’s kevés idô

mulva' második kiadást fog kivánni; ` 4

f А’ köz 'tiszteletben részes Kis János, Thaisz
Andl'ás, ‘в lezeken kiviìl Balogh Sámuel, Leucsés

Antal ’s mások irományainak kiadása szcmbe-g.

4tiìuô bizonyságául szolgál igyekezetem oda ещё!

zásának ‚ liógy a’ magyar шел-атм közhasznú

és lnulattató munkáikkal` gazdagítsam , ’s meg

‘vagyok gyözôdve, olly. uton indultam, mellycl,~~

kárhoztathatni senki nem fog. Mivel pedig Ma-

gyarországot második Hazámnak islmí‘rem:` úgy \

“Нет, ho'gy jussom vagyon, ат nem tartaui igaz ‘

lxazaíinak, a’ ki Honom javára czélzó'igyekezet

сетей illy Кайл módon il'iegtám'adui bátorkodik,

‘ — Wigand~0tto,`
‘ Kiinyvńros. I

. ` ì ` Y _ К’

-_ Ё Е L Е L E ‘Г

Ы'ГидошйпуоЬ e's `Mesterségela Kö`zön- f

séges Tárának szer'keztete'se tárgyában.

M‘i is viszontl örûlünk, ha ösz`i'ntén szóllott

a’ kérdezö, hogy örömmel olvasta Wigand 0:16

` 7
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nek a’ mult hónapi-só. napján költ jelentésén-'15

sietünk válaszolni az Lső és 3-dik pontban tett

nyilatkoztatásaira. ' ' .

" Az l-re. A" jelentett munka czíme:

А‘ Tudományok és Mesterségek Kli

z ön s é g e s T ár a , megfelel ezen сайте!“

Allgemeine Real - En cyc l opaedi e;

mert „R e a l“ itt a’ dolgokat (testcseket és

testetleneket) jelezi (lehetne tehát Dolgok

Encyclopaediája) ; minden dolog pedig vagy

Tudományok vagy Mesterségek tárgya. Meg.~

egyezik továbbá ай német Beal-Encyclopae

dia éjszak-amerikai angoly fordításának czimével:

,Popular Encyclopaedia of arts, scl

en ces, litte rature, commerce, poli

tics, geography, history, biography

and au useful knowledge of gene ral

ín terest; merta” mi „Köz ö n séges“ szónk,

valamint a” p o pu la r-t, úgy g e n e ral-t is

magában foglalja ; nem till tehát czimünk ellen

kezés'ben a’ Со n ver sa ti 0 n s -Lexicon szím

mel (nem contrarinm, annnyival kevésbé contra

dictorium,_) ámbár _ nagyobb kiterjedésü ennél,

ínellynek, a” szók értelmét tekintvén, egyedül a”

Társalkodásban előforduló tárgyakat kellene

magában'foglalui. De ezen сайт nem is magya

rázatul tétetett a'zárjel küzé, а‘ mintvéli -.r-y,

hanem inkább figyelmeztetésül, valamint ez а?

német Real-Encyclopaediában történt,'mellynck

- (kiadója, értésére esvén, hogy sokan а‘ foglalat

jának meg nem felelő Con vers ations-Le

x'ic on czímmel meg nem elégedtek, fő czimül

a” Real-Encyclopaediát vette, "s az elébbit зайди’!

között csak azért “tartotta-Inog, mivel а‘ munka

hire ezen név alatt terjcdetbel. Feltételünk volt,
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's az ls, felül rövidebb czimct adni majd a’ ma

gyarban, de ezt: Tá. rsal ko dási tár, mellyet

a’ kérdező javallani látszik, el nem fagadhatjuk;

mert lexicon (yaëzzóv) nem tárt, hanem szóköny

vet , szótárt jelent; a' hirdetésekben pedig af

Conversations -Lexicont megtartani tanácsosabb.

nak találjuk.

’ Ezen czím: A' Tudományok és Mes

ter sé gek Közönséges Tára, nem egye

nesen Ersch és Gruber nagy Lexiconja “шишек

fordítása ; mert ém'zlzog értelme circ11laris,§körös,

lévén à és „мёда, eruditio , institutio ín bonas

artes, tanítást , oktatást ; Encyclopaedia körös

tanítást, a" tanítás körét, tudományok körét, tu

dományok és mesterségek öszveségét, tudomá;

nyok közönséges ismeretét, ismeretek tárát je

lentvén , világos , hogy a” fentebb kitett czím,

valamint Ersch és Gruber Lex i couj a,

úgy a’ német R e al - Ency clopaedia, az él:

deklett éjszak-amerikai En cy clopae

dia, az angoly: Cyclopaed ia, or a uni

versal Dictionary o f `агит- iand sci en

ces, ’s a’ franczia: Dictionnaire Encyk

»c l o p é d iq u e czímének fordítása is lehet;

Azt sem foghatjuk-meg ‚ hogyan juthatott~

-r-ynck eszébe azon kérdés, ha valljon a” je

lentett munka Ersch és Gruber Encyclopaediájá- ‚

nak kivonatja lesz-e, ha tudta, hány kötetben

fog ez megjelenni, ’s hogy 18l8diktól fogva , és

így ll {esztendő alatt mintegy?! 20 kötet jelent- ,

meg, és ha meggondolta, mennyi időben kerül

az érdeklett Encyclopaediának elkészülése.

A” 3-dikra. Minekelőtte ‚а’ kérdezőnek

ezen pontban tett nyilatkoztatásain csodálkozni

' kezdenénk: legyen szabad előzőleg érinteni né

7*

“teoh
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~r0k0njai.

mellyeket. Elôttünk vannak a’ Tudoiuányos Суп]

temény Kötetjci, `5 szemünkbe tünik azekben

_ Fenyc'ry (Эй/11121161 cgy két recensio, egy két’fonß

dílás és kivonat. A’ kilialt Tudósok és Irók

~ry alájegyzéssel diszeskedô jegyzeményei,

ha más kiltfôkbôl nem tudnók is, l|ogy_-ry=

Fenyéry Gyula, világo'san bizonyitják,` hogy az

említett recensiók és értekezések Iegközelebb

Végig tekintgetvén Fenyéry Gyula

3~4ívre tc‘rjedô szerzeményeit, meg kell valla-I

nunk, hegy а‘ stylus általjában daxjabos, eupho

_ niát hijában keresünk , ’s ha néhol érteni akar

juk, eîc'ijb németre kell fordítanunk, hogy "1111

jon magyarul mit kell vala‘mondania. Az is ki

tetszik ezekböl ‚ hogy 'Fcnyéry a" nyelvnek, —

mcllyen ír, grammatikai tekintetbeu, középszerů

isméretére fel nem emelkedett; inert hibásan

liajlított, helytelenül használt és törvénytelenül

származtatott szók hijjával nincsenek. Például

ezeket terjesztjük-elö. ' `

(1827-diki T. G. I. K. 771) „Аз ötl ete'k

’s czélzások 'm egköttetlenségöknek

m e gsz ori ttat ás a.“ (1828. VI. K. 115 l.)

„А z él ö'kn e k el ô k‘ép ö k.“ Nem hangzanék

e kellemetesen, ha a’ bírt dolog egyes ragaszté

kosa hàrmadik személye'tôl a’ k elmaradt volna,

l’gy: az élôknek elôképe, vagy még kedvesebben:

az élôk elôképe? (1828. II. K. 110 1.) „А‘ Né

mete k gondolataiknak sz erfel etti

kiílejlésök, cs endes egyszerû életök

m спец, néminémûképen meghábo

rítja természe tök öszhangzatát.“ (U

gyan ott 112 l.) „S chill ernek, e ze n leg

Y komolyabbnak, legérzeményesbnek,_

’s nemesbnek mindenek felctt.“ Melly

p
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igen fülsértő а‘ sok ök és nek ., ezeket pedig а‘

constructio más fordulatja által könnyen el lehe

tett volna távoztatni. X "

" (1827. LK. 80|.) „А’ Pesti j Мыши!“ е п

hagy javalással fogadtatott.“ (1828. II. K. 1121.)

' „Lord Byron gondolkodó és festő vala együtt,-de

még több is, és saját charaktere geniejét a'német'geniustól még igen meg hagyja különböz-l

t e tni.“ (1829.Vl.K. 121 l.) „А‘ hegy láb á

МН.“ Magyarul vannak-e ezek? Mi így mon

danők: játékszinben; megkülönbözteti; a’ hegy

tövében. 

(1827. I. K. 75'l._)'„A° külföld le gkülö n

n e m й Ь Ь termékei“ Nem figyelmezett --r-y

azon grammatikai törvény-e, melly azt kívánja,

hogy az е‘ féle szók első t'elehasonlittassék, p.

Ío. bőkezü ‚ bővebb kezü, nem bőkezűbb, tehát

nem is különnemûbb.

(1828,. Ц. K, 113. l. а‘ jegyzetben) „AV

Francz‘okÁ Moli érjenek egynéhány

“днища köz'elítnek a) Jtökéle thez‘.c

Valóban felettébb merészitélet! és más valamelly

duzzogó kritikus után. Fenyéry a úgy látszik,“
csak a’ genie lankadtságát kapja-fel.w A} lelket,

lelket kell felfogni abban; különben I'Iomerosz

Ossian, Shakespeare, Voltaire mind csak közei

lite tehát а’ tökélethez? Be silány az a’- csak árnyé

kon kapkodó kritika, midőn a` teremtő szellem

dicsőségét elhagyja! -'-. ’S továbbá kellemesebb

e Fenyérynek a" Francz mint Franczia? ’s miért

nem Moliérjöknek 'f Ez vagy inconseqnentia,

vagy tudatlanság;~ mert Moliérjöknek nem többes

szám. Tökéllet és tökélletesség nem egyértelmü,

Talám még Vígy is fog írni a’ kérdező: Eljárok

kötelemben, e” helyett-z“ Eljárok kötelességemben.

i
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b
Attól , a' ki illyenekre пе!" ügyel, .yárhat]l1ke,

lmgy nzon kényes különbségre ßgyelmezzen,

melly p. 0. a’ ned‘y és'nedvesség, a’ magány és

magányosság Кбит: vagyon’? (1829. I. К. 122

l.) „моду т а’ régiek r cj te m ényeib е kell

avattatnia.“ Rejtcmény, lla a’származtatásbeli

ragasztékot tekintjiìk, olly dolog, mellyet так:

clrejtcttgmysterium (yvaráqwv) pedig той, szent,
szeutséges vtitoli. Как‘ volt Pariz Pápaibanem

. пишем! (1828. VI. 118.1.) „Öskiadás“

Miért nem régi kiadás'z‘ Os egyéb értelmû. (A’
fen мы: kérdés 3-dík pontjában) „"s ezt anuyi'»

val több joggal (jus) kiyánhatjuk“ Jog nem '

jus. Ezen szó hajdan jobb kezet шеи, а’ mint

Sz. Margit életéböl lgètctszik, mellyben опеке‘

találjuk: „az e wiogyaval, az ewiogy.

anak h ага! In á v a l“ Sz. István jobb kezónek

klastroma is l'gy neveztetett hajdan: Conventus

'de S. Jog. Lásd Sándor solsîféléjét.l y .

(1828, 1I. К. 128 l.) „F öü gy é s z évé.“

Gróf Teleky József ezcn czimû értekezésében:

„А’ magyar nyelvnek tükélletesítésc (Ц szavak

és 11i szóllásmódok által“ (LJutaîom Feleletek

Pesten 1821.1, Köt. 153 l.) az ász és ész $254‘

maztatásbeli ragasztél'íról ezt jegyzi-meg: „Ezen

végszócska, úgy látszik, valamivel bánót jelçnt,

mindég személyekre итак, ‘в csak magán Aért

hctôkhez járulx; так tehát зашёл és irász,

dc 'a' magánérthetôk kózül is csak ollyanokhoz

ragasztathatik, mellyek ¿alamelly testes tárgyat

fejeznekßki, а’ testetlen dolgokat jelentókkel

11cm fér öszve, rosz мы: üg yész“,

Avagy azt nex’ezi-,e -r-y tökéllete stylishltának¢ а‘ ki olly kellemetcscn, olly érthetóképen',

@Hy erçdctilog 1'17 magyarul, mint önnön magaá’
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ат jó gramlnntlkusnak, a' ki hibzlsan lr, mint

önnön maga? ’s (hogy Berzsenyinkkel szólljak')

,‚—- А‘ ki lnindóg {в} szót Ни‘ farag,

. ’S a’ leghelyesbet százf'elé csigázza.“

mint _önnön magal- `_

Mi l'gy- vélekedünk , hogy `а‘ stylus a’ gon

dolatok legczélirányosabb elôadása, 's megkiván

ja а‘ Ье15б és külsô llijánytalanságot és szépséget.

А‘ belsô hijánytalanság a' logikai helyesse'get, а’

külsô a’ grammatikai hibátlanságot, érthetöséget

és szükséges rövidséget foglalja magában; а‘

szépséget а‘ külsô érzék kellemes hangzásban

találja7 а’ belsô érzés _elôtt pedig méltóság és

elevenség által nyilatkozik. ‘S egyszersmind

általjában elkerûlhetetlemlmgy- az író мужа:

а‘ különbfc'le 'környülállásokhoz allmlmaztassa.>

Kis János, Döbrentei "Gábor, Thaisz András,

ezen közönségcsen тяге!‘ Literatorok stylusa

a’ legközelebb elôszámlált tulajdunságokkal mél

tán dicsckedhetik, ’s hogy mind ôket, mind u'

Wigandnál megjelent többi шапка“: írójit 15 egy

Fenyéry 01: nélkül támadja-meg, ite'ljék-cl, 's

szólljanak azon hazaíìak, azon nyelvtudósok,kik

igazán sziveken viselik ‘a’ magyar nyelv ügyét.

Elóre bocsátván ezeket, meg vagyunk дуб

zödve, senki sem Гоша vétkül tulajdouítaui, ha

azt, a’ mit --r-y 3-dik pontjában> állit, még ‚

az irás nemeii'ôl és az igaz ízlésról tisztában

nem létclnek nevezziìk. Ohajtanók ennél fog’

va, hogy, ha jövcndôben valamelly jelentésünk

homályosv удаву hijányos lenne elótte,` ne тег. ‘

heltessék еду 1:15 békés türéssel lenni, ’s veg‘ye

az iraudókat jobban gondolóra, és a’ szerény

ség törvényeire sz'orosan íìgyelmczzen~~ мы

csak azért is, (иду látszik, sukkal- több 52111:

s
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‚31551: van a’ 89;.,Lélek b3 aìldásaira,V ne bncsâssa

теней addig másra, mlg maga нет ._érzi -áldo

másainak ybó (zerjengéseit. `

Q ho-nifszent Genius! "tàvozta-sd-el а‘ vis

szavonás undok szörnyetegét, .’s< tünj fel a‘béke

palmaágával Ixitßrátúránk egén, hogy azon Válasz

«мак, kikre a` sors _a` magyar miveltse’g elô

mozdítását bízta, ’s а‘ kiknek kebleiben szent

túz lqbog minden -honjért, .egyesŕtett erôvel si»

ethessenek azon szép ezélhoz, mellynek elérésev

dicsôbh fényben года rggyogtatni Nemzetünket.I

Pes’ten'Febrf дым" 1830. j `

` ~ С$егпес2Ку1ё2з‚еГ‚-ь ‹

Redactor. -ë

x11. ` .Í ъ

Ki szerkeztetöjc

A" -CQNVERSATIONS ё .LEXICON

x .

magyar` изымать?

Ti еду Anyának a’ Hazának magzati‘

Szelíd Minerva tiszteló'ji, fájdalbm,

Ti mint a’ részeg vad Rńczok kardra lmlvénv

Egymást vngdalja'k, "аду mint mikor a' neki böszůlt

Папка}: вщдддггй magokat ybotox' ostobasággal,

Egymásra törtö Ё Virzig Benedek.

Fenyéry, Bugát, Ветра nem éppen v_çsinoß

móddal állának-ki a’ Conversations-Lexicon та,‘

gyar kiadása ellen. Elvesztegeték ezen Urak ju

явка‘, шепущёиодуа majd megielçnésçkpr Кий!’
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.betrek vnlna meg. Egyîknek se lehet már hinńi,l

nem а‘ ha-l'adás tiszta szeretete megelegíti (Шаг.

Stettner Györgynek, akarám mondani, Fe.

nyérynek szemét szurjafgyermekek számára irt

két kis munkám. De, nem szabad é kinekkinek

azen mezején dolgozni а’ tudásnak, mellyeń ne

Ш terszik? vHomzilyßsítsa-el, ohajtom, minél

elébb “мы az ón ereiîeti „выдать, mert a’

bölcs штампа, melly szüks‘éges ott is megindi,

tani nemzeti miveltségünket. sôt a’ serdülendô

nyomot, maradozásink miatt leginkább kell meg,

mozgatni. — ‘

Bajza, szefkeztetônek engem hiszen, "s azt

mondja igen szépen, hogy a’ redactie körül brij;

kálok. ‚На volnék, miért ne neveztem volna :neg

magama't'! Mertem azt eddig is гений. Egyszerü

résztvevô vagyok a’ mnnkában , egyébb slemmi'.

Megkért Wigand Ottó Ur 's felvállaltam ötféle

roken t’árgy czikkjeit ‚ mellyekhe'z тайн jobban

так: Igy àjánlkoztak többen ’s a’ három Ur mu'-`

latságos leczkézései után) megint kedvcsebb nea

meikben Való dolgozásra. Annyi igaz , felette

ehajtom hogy mindég több tîszta eszü ’s Iingerrel

Iró vegyen részt e’ ладу munkáhan , mert Nem

ze-tünk közé egyszerre mindenféle érdeklô Зате

ret yterjed-el".ílmla. Kit is ne lelkesitne ennek —

elgondolása, kit ne ragadnanneg azen édes vágy',

hogy. annak~csbnka czikkjei Hazánkról jobban

adatván elé, a'A kü‘lföldet is vezessék. "S olly

díszszel kivíva ohqjtanám e` megçámadók elôl,

mint a’ hogy еду nagy Vezért, kinek‘élet’e “по;

az Országnak, nemesen küzdve Наше]: bátor

helyre, hösei. I„'l‘örelyredniis fog, tökélletesen hiv

szem ‚ mìnden résztvevó, szakmányë’l jelessé ‘ё:

telén, mivel ада-61 kiki maga felel.l ` Igy vala ez
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D’Alembert пиву Encyclopßcdlájával, így mene

végbe a'némct Couversatz‘ous-Lexicon munkája‘,

így kell ennek’történui а‘ magyarral, mivel egy

fónek mindenre, nyomosan видимым: csak ‚

járatlan képzelheti, minél fogva itt is eszébe ‚ az

cgésznek áltvizsgálása, megitélése senkinek se

‚атакой, de azért а‘ czikkelyeket rendbeszedô,

а‘ szükségest Iazok nyomtatása körül biznnyos

szabás szerint elszerkeztetö, Redactornak magát

még is tiszta lélekkel ńevezheté.

Az ügyet „emes lelkù'leg fe'lto' Három.’ a’

nyelvre nézve szerette volna c’ munkát tenui

gyanussá. Igen! Mivel az lrók benne, helybe- .

lnagyható alkotásu и] sr'ókkal fognak élni, a’

nyclv tulajdnn fordultát nem igyekszenek el‘fa

csarni, hogy а’ kétkedô magyar‘olvasó közünsé

get, a.’ külföldi könyveket felettébb is шезло

kott МЫ) rendet nye'lvünk s'zeretetéhez vonhas

Bák, ellen-ben az oknélküli németes francziás kife

jczést, a’ mik által Fenyéry ‚ Bajza а’ nyelvnek

cmelkedését erôszakosan ln'rdeti, kex'iìlik ’s Еду а’

feszengô, úgy nevezett új iskolának dicsö nye'

reségei visszaadandó prédákká válnak. - Ugy

ven, több vonást -tudok már, miképp engednek

meg fortélyt is magoknak néhányan e’ tárgyban

’s kivált шока: gyülölik, kik а‘ nyclv elébbvite?

_lében, a’vigyáztató közép шаг tartják ’s nem

ismétlik Barczaf‘alvi botlásait. Tudom, kike!

k @Il dißßél‘lli HZ ö. rccensiójiknak, ШК“ elcj

teni. Párt! míndég párt! haladásunk reményeit

szeldelö tulságok. Reá akarnak cgykét embert

dìsputálni a’ közönségre, pedig az el nem fogó'

dottakban lc'vô természcti jó érzés, а’ despotát

visszataszitja. Ekképp törpóskedik apróságo

lion kapás еду idô olta Literatúránkban 6361151;
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ké esak a’ тайно]: типййлпайтагсяапзыва ! Mi

ért nem Кбит az Щи, magyàr kritikus Bitnicz

szép tónusát а’ megitélésekben’l Vagy ‘Шут-16,

’ha “аду erôt érez magában, и] ingerü eredeti

alkotásokkal, 's nagy eredetiek lìív másolatjai

val dölyfnélkül, éreztesse azok csinosult не!‘

lemében nyelvünk emelkedését. Ónkint követke'

‚ zik еще}: мы a’ silányabb. munkák homályosof

«Ива, ’s a’ megint más Щи lángészt Literatura

mezejére indultáhan, az elébbiek érdemeinek

L? összeszaggatott koszorújinem szomoritják visszá;

‘Í hanem a’ szivesen megismert fáradozás dicsöité

г Se `ejteti künnyét mindíg magasabbak véghez vi

tclére, yValóban, kezet inkább cgymásnak, а’ sßéli

'Haza nemzetimiveltségét emelni kivánók, ön

."megtagadással. A’ német ’s franczia лёг: meg

v‘száz Iróknak egy tizede dulakodhatik, elég ma.

rad még egymás iránt barátságos iigyelemben élô,

ä’ mi a’ lélek mivét kölcsönösen hatalmasitja. Mi

talán 5 millió Наша. magyarból származó néllány

igyekezô, ha mindi-g zuzzuk egymást, а‘ nemzet

kiemelkedésének-vége. Minek az örökké meg

öyökké neveletlen vcsipkedéfl keseritóse’! És mi~

ért? Beteg hiuságból , mert érett értelem l’gy

n`çm dúl. Ellenségünk,ha volna nem fogadhatna

eßenünk bíztosabb pusztitókat‘. Önl’ényecske le

szegését mondom az Egész dicsôülhetéséért, а’

ki azt'nëm ниш tenni, csak izgágája а‘ szent А

közügynek. Gyökerestôl ki belôlünk а‘ tolakodó

veszekedést, а‘ 'miatt a’ régi Honnak is romjai! f

Tudományban ’s müvészségbeń bizonyosan

segiti à.’ tiszta izlés terjcdését a’ józan kritika;

:nelly a? munkák magas szépségei ymellett fo

gyatkozásaikat` is kijçleli. De ezen méltóságában
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csak akker max-ad  meg, ha azon fëlszegség nenn

hánytorng. Tiszta ellátásu lélek vezérli azt, mi

velt szív igazgatja., nem Гений epében ‚ sokkal

fennebb keblji mintsem irígység szelnével sun

nyogna. Csendesen keresi a’ valót, melegedve

Мёд fel a` szépen, disztelen mocskolódás “ё!

kül törli ki a’ gyenge helyet, mert azon nemcs
kényessége ш! emeli.v é _

Ennyjt itten ’s ezt is csak а’ közöns g irán

й tiszteletbôl , hogy tudja miben а’ dolog, mi

vel ‘ушам! Ot'tó Urat vallomása lszerint , az elô

_íizetés második meghaçározása она mostanig 1000

\ КЕМ-Ш lévô elôíizetô tisztelé meg lbizodalmzíval

 Én az emlitett Urak csatázását olvasni se fo

gom. Tehetnek a.’ mi tetszik, fele‘lni nekik nem

года!“ mint most Bajza kifej-ezéseire sem, mel

lyeket csak mástçiìl hallék, mint а’ bujkálás szép

szavát is. A’ Vétek sulyának elôbeszéde azokra
nézve mindent eligazitÁ -’s világosságot а‘! ö_ssze

hasonlitása Bajza kritikájának millyen természe

te felôl ‚ ámbár azon а‘ gyengéd dalu Заем

lniklńssyval bánásakor már szö'rnyülködni lehe

tett. Bajza inkább esak daraboskodni ’s шт!

Кёдпй‘гшЬ ’S az illyennel szóllalkozás csak idôt

вы, Pedig ’

lSlzép e'letünk olly hirtelen Щит

Es a’ müvészség дну lnssú titok.

Aprilis 6. 1830. `

‘ „ ’ Döbrentei Gábor,

B‘AJzÁ‘NAK,

A’ Tudománypk és Mesterségek Klizönséges

Tág'ának Redactoŕa én-az a'lábbi'rt‘-, vagyok;

de а’ mit vállamra vettem, nem ql’lly felette ter

heq, mint Bajza véli. Minden wikkely alatt az
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iró névjele Идти?’ leszen, ’s/kiki felelni fog az

általa dolgozottért. Innen штык, hogy а’

munkának birája nem vagyok', nem leszck. A’

mit рейд а‘ Redactorság kötelességemmé teszcn

illy köruyûlállásban, éi‘zem7 -mondhatom a"y

nélkül. lmgy sértené'm" á’ szerénységet, - nincs

erômen Рейн, ‘s-miuden igyekezetem egyedŕìl

oda fog czc'llozni, hogy tökélletesen megfeleljek

tisztemuek. А‘ kitôlem-megtagadni akarja а‘

Redactor nevet, bizonyítani látszik, hogy ezen

szó értelmére jól nem emlékezik.

A’. Wigand Ur elsô ’s második jelentése

’s--r-ynek adott feleletem küzött le’vö 'orthoa

graphiai különbségbôl könnyen általláthatta vnl.

na Bajza, hogy az érintett 'két jelentés nem az

én munkám. De a’„kontár-éshimpellérkezeket,

fonák planumot, félszc‘g tudományt, gondzxtlaxr

munkát, inconsequentiákat, grammatikai és “у

listikai tudatlanságot, és‘visszás logikát“ за О!‘

vasó csak úgy hinné-el, ha а’ íîgyelmeztetö állitö

mányát èsalÍldtatlanul bcbizonyitotta volna.

Bajza а’ közölt czikkelytöredékek megbirá-l

lásába is ereszkedik ’s mondje a’ többck

Кбит: ;,тйг ma a’ вещи-61: között is vannakg

kik grammatikai rendszabás szerint írnak.“ Ezt

nem tagadom. De ha el nem марше volna,

hogy valamrint а‘ nemírók,` úgy az írúk ismmjd

' nem mindnyájan más meg más rendszabásokat

követnek, ‘s [позу az a’ fajúkì mint önnön maga,s

Бай: grammatikájokat legtökélletesebbnek tart

ják: mást csupán azérti hogy ezen вид‘: Юг‘

тёпуйс nem j nélkül irja, „tudatlannak“ nem

mondana‘ ` Í l l

D-e nem leszen talám feleslcg'es. ваш .ez

esztendci Auroránkban megjelent Мытищи
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’aan clöttem fekvó ñgyçlme'ztetést ‚ведении

getni. (A 273 l.) „#666 ízôen‘.' (278 l.) „sok бот

Isig“ (Figy.) „tò'ůó fe'rjjîakra“ ltt'aL sok elsó

grádicsa pluralissal, második grádicsa tò‘ôó egy
szcr singularissal, egyszer pluralissal van szer~V

keztetve. Bár mint gondolkozzam, Ytörvényre

nem találhatok,melly kimentené ezen inconse

qlientiát. (А. 277.) „0113/ Íaeservesen её”, hog'y

lehrstellen voltlmllam'.“ Mondhatjuk-e keservesnck

a’ sirást, ha nem halljuk? Ha pedig а’ siró csak

könnyeket hullatott, ’s зайдя: vonította-el, az

egész tétel Chimaera. Vagyon különbség a’ Ímllam'

¿s ‚задушил‘ között. (281 l.) „Едут kezében а’

vízedényt, mman Milka kezét mwa. “Kirerszik

innen ‚ hogy Bajza az e’ félç ik Рыб! nincs még

egészen tisztában. (U. 0) „идет ‚ мин, gyom

hilt“ Miért nem vagy aligmult, "аду egészenmúlt

mind a’ háromfl (A. 274) „eh-ähm“ _ (ПЗУ)

„темам“ Mi a’ középigék hajtogatás'a’! (A. 294

’s máshol) „óoldogle' “ Nehéz elhinnem, hògy

Szörnyeteget ne teremtene ‚ a’ ki l’gy teszi-öszve

a’ s'zókat. Bajza szerint ez is jó volna: sze’pemóer.

(А; 293) „Ваз-ждете Ímllnak Lò'mzyeím mz‘nde’g

vfele'd ¿sak- и mesme 'szepm‘lúg“ Itt Вар‘: szám

kivewujének könnyei Lonja ‚ш hullmzl: (1) Én
a’ _könnyeket min denkor yperpendiculani telf láttam

hnllani, "s c_zen poëtai kép clöttem akkor nem

szörnyeteg, ha а’ számkivetettnek vagy kedvesei

vannak lábbal fordulva f'elé, vagy könnyei nem

ollyanok, mint másokéi , ’s motu parabolica fe

runulr a’ messzel szép világfelé. Eszèmbe ушах

ják egy tréfás elmének ezen szavait is: „Gleich

Kanonenkugeln rollen Thränen aus den beiden

Augenmörsern mir.“ Bizonyossá teszem Bajzát,

hogy illy szabadságot a’ „pictoribus atque poëtis

‚ ’s а’ t. sem ad.
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' Навоа|6 tévedéseket hóven hozhatnék-eló,

de minek untassam az Штаб‘? azonkivül is

illyen hijányokon а‘ szemek lmnyorogva sîkam

lanak-el. Бард! kérem csak, mondja-meg : kik

„alapos ismeretû , világos értelml'l, önállású , ’a

nem lengeteg itéletek között habzó ‘fejek“? ’s

a” félszeg tudományt ’s а’ t. az echonak y,ne ki

~ ‘Жопа. `

A’ mit Bajza az általam feltett I-Iunyadi Má

tyás ezimú czikkely I6 sorból álló kezdetérôl

mondott, ûrracsak ezt felelem: Hogy Bajzának

azon tudomány megolvasgatására, melly leges

rite cogitandi et disserendi proponit, igen, igen

nagy szüksége Чаша, bizonyságul szolgál а‘ sty

lus logikai helyessége azon kivánatjának által nem

látása, melly szerint, ha az okozatot (causatum) 

Hunyadì Mátyás elfogattatását -- elöadjuk , el

kerülhetetlen érinteni az okot (causa) is -Hli

nyadi Mátyás elfogattatása okát. De miben nem

хай": még gáncsot a’ Krilikaster? _

‚ Hogy Варя“ ’s a’ többit a’ megszóllamlásra

in'gység serkentette, az Olvasó künnyen дна!

fogja láthatni.A Az irl'gységnek oka рейд ez:

r-y, Bajza’s mások hasonll‘i foglalatú munkát

készültek kiadlii; azt “чаши! Unnem tudván,

planumokba vágott, delgozó'knakрейд nem Мута

4meg; Жду szerterepiiltenek azon szép álmok,

’mellyek göröngyös constructiók, elmetélt, Юнга

farkú, béna ’s Atörvénytelen szó‘k képeiben lej

tének teremtôjik körül. Illy megjátszatásnak

okai azonban önnön magok a’ tiszteltUrak, miért

 nem атак szándékokat a" Plnblicumnak tudtára,

ha gondolatjok a7 Wigand Urénál eléhb megértagyokban? De boldog Паши! ki nem "стене I

volna e pénze't az Olvasó, ha olly munkátkapna,
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те"yet nem értene: lia az orvosi tudományhoz

tartozó czikkelyck illy szókkal- lJôVelkednén-ek :
Юлий], gyógytano'da, allövet (Klystierl),hason-v

этом’, különszenv, üzönczgyógyász, áb'ra, nyóm

da, ajkküteg, higag, éptan,kérlob, agylob , ütér

dag ’s а’. t..`s a’ t; ha `Ir-ëy Рай stylust kellene

zörögtctnie ? ’s а‘ t. ’s а’ t. '

Hogy ‘там Uruak a’ Tudományok és

Mestcrségek Közönséges Тайга kiadása mellett
mercautilis czéljai nincsenek, nem állítom 5 hidA

шею a' künyváros sem égi lény; de Bajza

„nem legszebbekröl“ hibásan álmodozik. Méli

túztassék az Ulvasónak tekintetbe venni, hogy

mindeu kötet ‘\ a’ mint а‘ uegyedik jelentés.

mutatja ~‘-f miutegy 40 ívbôl fog állani, mellyek- _

hez mappák és rézmetszetek is járulnak; iŕád

nyozza Tárunk elôiizctési бы“ а‘ német Real-Ency

clopaediáéhoz; "égrc hasQulítsa=öszVe а’ magyar
és némct .Olvasók számát: nem lde méltán kér

dezhetem: Mi nyereségetvárhat а‘ kiadó? Igen

igazságtalan, csupa hirtelenkedésbôl olly embel-`

nek kétkedni .becsülete felôl7 kirôl meg nem bîzo'l

шумный, h-ogy „megjátszotta“ a’ Közönséget,

"s Bajza ezt tenni scm ‘átallottm

Én részemröl , valamint ezt, úgy Bœjxa a2;

¿gaz és z'llendo' Ít‘orlátz’t nem ísme'ró' Ínfakadásaít,

melige/e607 jigyelmeztetéséuel: uagyoůů re'sze áll,

azon ‚сделай: tulajdom‘tom, melig laatúron tú] rtl-_

Nemzet javáe'rt, a’ mz‘ut ámz'tólag мат/ъ, lumen#

saját‘z‘nteresseíiélaért szóllamlanaÍt-meg.

Illy ЬёгпуШёПйвоКЬанБард: ezekre ohaj#

tauám inteni:  '

l. Legyen t'öbb tisztelettel a’honszeretet

iránt, 7s mellékes czélok elérhetése végett ennek
alakjába ne "onuljom V f
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2. Eiégedjék-meg azon hiedelmével, hogy

napkint sugárzìk már Litcratux‘ánk egén; de

legyen szerény "s el ne felejtse, hogy nem rég

Кит-‘Ы, ’s még igen, igen sokat' kell délponlig

haladnia. '

» 3. Jusson eszébe, hogy nem könnyú hi

telt nyenni annak, a" kit kajánság ihlet jóslóvá.

4.`Ha kritizálni akar, tanulja-meg elébb*

` а’ Kritika ‘és Kritikus szónak valódi értelmét. ‹

На véleménye .ellenkezik máséval , adja illen

dôleg elô, ’sha mást okokkal hir elfogadására,

köszönet leszen jutalma färadozásának. ‘

‚ 5. .Azon újságleveleket, mellyekre ‘Идти!

Ur második jelentésében hivatkozik, а’ nevezctt

könyváros boltjában , ha „так, tekintse-meg.

A’ többit elhallgatom -, ’s csak a’ felôl te

szem még bizonyossá а’ ligyelmeztetôt , hogy

en nekutána sen kinek el lenem sz‘ólló

koholmányait olvasni , ’s idôm et illy

nemtel en csatára veszte’getni n em

fo g о m.

Cserneczky .Élózsefl

HÚSVÉTI швов ToJÁsOK ‚ ‘_

Bajzának ’s czinkos társainak méltatlan

' megtámadásaira.

Quid inmerentes llospites vexas Canis.'

lgnavus adversum lupos? etc. etc.

Hor. Брод, Саги’. Vl.

"аду is magyarńl

Csokònai Vitez Mihály
i 4 szerint:

Biz’ én nem iis törödöm már,

Akárki mit beszélien.

S
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` Gyakrán nígást ejt a’ Szamdr

i Betsületes személyen, -

Es iámbor is ia'r ott, ahol

Еду hét Иду kuvasi tsahol.

Akárkì mit felölem mond, . 

Mind szélntán botsátom, . ‘

Volt mindcnkor, ’s lessz is bolond;

De bolt, ’5 lessz is bara'tom,

Béhlínyom h'át fülem’ szemem’

Erzem tulajdon érdemem’.

De másra m’é’rt is hallgatok?

Szándékomból ki zár ki?

A’ mint vagyok maradhatok

Olly ember mint akárki.

¢¢Lun

|~|n`

Ha Кап, kedvem szerint eszem,

Kott'yñttyre nem szorúlok.

Helyén van me'g az e’n es'zem;

Ollytól nem is tam'llok, ‚ '

Кто]: koba-hja. KORPAVAR,

’S'a’ tzinke i.: tart tölc mdr.

Eŕzem saját jó szivemet,

Más embernek nem ve’tek.

Még is, ti TZENKEK! engemet

ySzitokra felvevétek. ’

Ha ne'ha én. botlettam is;

De a’ ti lelketek hnmìs.

Más az hibában torkig Ш;

Még is darál felölem;

` Bár engem a’ jámbor betsiil,

Tsije'st teszen belölem.

Kurvanyja! hadd fecsegjen ö,

Hold -tù'ltre tán eszérc jö.

I-Iogy töbliet Май, а’ megtámadás oktalan elá

valósaga, az olvasó Közönség eránt való

l
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' “tiszteletmnï' ’9* tulajdpn". embed érdemem

’ 1’ -Gzése nem’engedíkh‘külömben is (Шара.

" mém, ha kiki, ‘a'i‘v‘kir-irótollai fog kezébe,

“L meggondç‘lná elôre, hogy az nem охота

“Ч” gyilkoló `eszköz "sfhogy \

  Ingenuas didinisse fideliter artes

'Hi Emollit mores, nea sinit esse feros.

I. l il?. Thaisz András.

"w Pesten April. lo-d. 18m

}Ё‚‚«„› хль
~ «51u

Az* Orsìz'ág .szel‘te- ösme'retes' Вата! tu-dósv

ZAJBAJÚRHOZ,

еду csupán józan eszû, мышца, békét szeretö

« J tudatlan.

quisquis rumpitur invidia.

‘д ’ ` мыши.

'~¢Ã'.)\.'.: 1“! y ' fifa

"Hazáink nagy pislogó mécse, 1 I

Drága kedves 2:1]Ь221‘Й1‘!

Türje Kegyed-is, (mertveniam petimusque

damusque vicissim) hogy gondolatimat ‘Учат;

Lexicona iìgyében egyedûl Vés egyenest Kegyed

hez intézem. Нет azért резке? pedig ezt, mint

8
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ьщщц olly nagyfîgaéçsne, mellybôl hasonló

kóppe'n .-ńagy. böséggelçinìnda’ faggyú, `mill pe

dig affkanóçz шт“ ‚ёз1'ёд‘угёдфйбфйцбг е

Jew, ~ nem, találtqm “Ява в kanámsem ;‚ hanem

egyedül жён, пай/е! КевуеуНющЕафЬа} Ur, mint

а’ kérdésben forgó ügy leg-fólibymypiszkálójához

leg-tijhh4 mondani Valém van. Külümlien is Ke

gyed Vaz ki az ,ifjú magyar irók Кбит: csak
ne‘ni‘yle‘gîöbb vmèiga-elbizottággal _(valamínt еду

olly nagy, és На!“ tudńa'hozfillilì) birg'fés' шубы;

,tudes gôzt bocsát-kimaga körûl, úgy hogy érL

az Urnak, kedves Zajbaj Ur, аж javaslottam vol

na, hogy ne a’fínom, vagyéles , vagy Иду epi

вил-штаты, hanem 51’ çompa ugyan, de buzgó

faragatlanságrúl , ezen ‘czím alatt Zaj b aj s ág

yjó Yastag könyvetv inni méltóztagiék; és mes

ter kezével e’ tárgyban nekünk lnagyaroknak

a’ gorombaságról çgy-` olly rendgzeres `szép theo
riát nyújtson', ` шепуы még 355’ ` -lrïreby Bentley

sem hala-dhatott v'ollna meg praxisában.

‘i ‚ Mivel ‘рейд az’. Urla’ iinnyńs Qùlnplimenteket

nem szereti , inert. ада}; kiveszik aznembert'sa

já‘t irharacterébôl, és igy а’ faragatlanságu'k abba
helé ’s Иван. юзййд‘айёп ¿fn-@WMM eddigeléY

а’ nyájasságot és szel'ídséget kedvellettem ‚ olly

“аду tudóst mint az Ur-követhetni szere'ncsének

tartván , és imitator eervum pecus az Ur tado

mányämakî nagyságatelginuit’óbůl Наш nem átal

ván, a’gxlnit Imondani., e'kgrqk?. szíves örömest
mon-dom az Urnak slzemébe, hai-'mint káprádzp

nak azok, és bár mint sérlsék szavaim az Ur

темы füleit. y .‚‚ À __‚

y Wigand a" ‚ Német Conversations ,»Lexicon

.szeriut'magyart hirdet, honunkiía alkalmaztatva,

.kilç'e'ryén ._szándékáról .nem сад]; _az ‘e’ çzélxfa ‘

"ff
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összeállett; Штат más' мамаши‘ vélçméayit-isf.
E’ ~meghivásra ím‘el eló-álbtästéntF. Ur aï-Ttldwh

mńnyos Gyûjteményben; fs négy felvilágosító

kérdést tévén", azt tudakozza a’ -harmadikfban

»,5Kikb6l ‘Ш azen irói egyesület, melly a? шапка

kidolgozását yfelvállalta ,x-'vagy l.leegala'tl‘rbzkiesmla.

u’ «kezeskedô vagy számadóRedqcter’! ’s ezt Aahnyi~

val több joggal (тег: a’erégen Ьёуе$1ъ1ва6$ё1пд ‘

mi sze'gény tudatianok és ¿bénemfivß‘itottak.'émeu-v ’

tük volna, a1,jogot pedig, ha @"jus szú диете:

kijelentené-ië, még megkœlléneìmnulnunk érteni)

kivánl1atjuk,~fxŕńnthbgy azen' _'.néhány epheméri.

beesů mx'xnkácskák iróji közül.¿ mellyeket‘a’ je

_Ientô выгод; L,tulajdonivzis tett„‘.’s kiadett ‚4 alig

:exilelkedett ůai‘úifvalameliyiks’. nyelvnek, mellyeu

ir, grammatikai ’s stylistikai te intetb'en közép

'S'Z'erů isnl‘l‘lárelîéhfëß . :aim-¿f- .';*s" ' .

"ür-"F, Ur., irlmiâjenagyzméosének roppant, és

eredeti vila'lgláàay теней-15 ,' a’A Franczialourn'a

1 istákat ЫтвяНгтрпЩщ ,‘ kikzmég нет: tapasz

talván , mit ífngńának a’fMinisterek cselekedni,

minô utat~'választa|ii, miily intézeteken. fejöket

törni, már Ielöre kárhoztatják a’ még elôttök а‘

-Király válzáuizti'ittjai` alatt ös`méretlen -Jövendô

‘адепты-гл, ÍS tehát föképp’ esak azt veszi

„мамам, ‘kitöl'származik valami? nem pcdig

'mi származik; és már ez ám а’ genialis , nem

pedig baromi utánazás; тег: ugyan miként is

lehetne vala-mi jôl, ekosan',1 :és szépen vagy

níondv'a, VagyÍ íßva', а’ mi vagy ollykor‘egósz a’

csömörig ésemelgésig 'fédes méz gyanánt (mint

‘ „р. q. é‘s s'tilistik'ai hel‘yaett ’s Ístilistik‘ai)

F‘.Ur' kerekded' szájáról ie nem szivárog'? иду

` 'pennája után, v`alamint a’ harázdaïután sa’ vetés

(melly súrúségével Ugyah a' földet homalybëi

\
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borltja) e’ gyönyßrůvérthetetlenség' fellengössé.

gé‘i-g egeknek nem enuèlkedik?5 I a 1

l

’='Igaza van tehat az Urnak, drága kedvesY

l Zajbaj Ur7 hogy az új Lexicon sorse csak ugyan

gonosz lábon sill, тех-1: az Ur "s F. Urtól mankó

kat nem kérv'én, botlása és bukáea esalhatatlan;

ós nehéz csak képzelńi-is ne haladtával morbuiu

vultu ‚` incessuque .fateatulu Hee ego Чите‘.

fatisimputo, és erôtlenlelkemmel siratom honom

‘тетей, melly olly nyomorék, ,és gyávn emberek

kezebe szolgáltatá a’köz hasznú ö'sméretek tá

rait2 quorum simplieitas miserabilis,«.et quibut

furor non tantum non dat “тату-ред. quoi

jam in antecessum -insequitmg` az ßka'r fordílzva',

akár eredetileg késlüleudö czikkelyeksilánysága

miatt. l ‘ ‘ «.¿lìlaii :ì: »f imiìsmw im» ‚й

Wigand könyvárost-is, ki‘Litecaturúnk elé

segítéséhez мифа-‚105961‘, méltńli gerjesztimaga

ellen nagy embereinkœüldözéseit; >okkal lehet

sajnálni; mivel nem aprz’iságokony kapó, hajszál~

hasogató, miudent p'io'n'wzó, züntelenveszekedö,

a’szokást4 та“ mindég, az :euphoniát pedig

igen gyakran megvetô, nem ritkán a." -nyelvet

nehezítô, а‘ sovány, ’s még {Шаг-{з sértö $26

származtatásokban gyönyörködô ‚ 'hanem valódi

írói tehetsëggel biró, és egy szabad Nemzet nyel

Yet kii‘ejlése kárával felette szoros nyûg ай

ВИОГЁШЁ irtózó tanúlt személyeket (kik sem az

okos, és szebben hangzó. neologismust, sem p‘edig

e’ régi ‚ és (‘Швей némellykor- inkább kedvezô

пойди, ha az érthetôségnek nem árt, sôt ат

könnyíti, ócsárolni nem hajlandók) felkérvén,

eddigelé csak 1000, nem pedig máx' 20000166

zetôre teve szert. Ha az “U13 drága kedves Zaj~

baj Ur, az új Lexicon `ügyét meg nem szabadítja,
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ugyan ki lett Yolna képes olly alkotmányt,

mellynek alapja nincs, az össze-rogyástól meg

óvni ? úgy bizonyosan 1Q() elöñzetö sem aka

dott. volna; ‘ha pedig az Ur is a’ dolgozók so

rában fénylenék, kélségkivíil most már Wigal’ld

legalzíbb 3000 -elôfìzetôtyszámliílng тег‘: az Urv

îrói neve a’ dolgozók irói nevét .megmentette

volna azon szennytöl, mellyet rólok semmi ha

t'alom le nem törülhet többé, minekutgána az

Ur jó nevöket, hl'röket mérges epés nyálával

bepiszkolní igyekezett. Mivel azomban Döbgen

tcinek csak p‘a'rányi itólffi tehetség juta, 'az Urra.

y.pedigwbíwen pazérlotta a` természet ezen ritka

ajándékzit, azért kár lett volna nem hallatni

' Zajbaj.Urnak ‘а? (neki süket.) publieum elôtt

kellelnes yszavaít, annál inkább pedig, mert ycsu

pán az lehet тьмы, а’ mi az 6 maró szájából

az enyészet örvényébe lepel-eg, és csak azt vi

szi Aeolus ña, Boreas in mare creticum ‘s ап

nak buborék várai közé, a’ mit 6, а’ hiresZaj

baj tudniillik, pofászkodva szét fúj,' és szétvi

датах. ' ~ I ' '

Be bölcsen cselekszik az Ur, drágátlan ked

vetlen Zajbaj Ur, hogy nem akar némelly ellen

vetési aprúsaigokkal bibelôdni, és azokkal idôt

vesz'teni;azUma.k valóban más dolga van, hogy
`:sem az illyekkel veszôdjék. Nem kis fárad-l

siigba kerúl a’ faragatlanság tfieoriájának dicsô

példában: isin syllogistica forma ad seram ро

steritatemâtransmissio. Erre hivta-meg az Urat

hazánk jóltévô geniusa, тег! а’ faragatlanság `
Il.’ l l l l Í › 

theonajaban, es praxlsaban fekszlk am а’ meg-

czáfoló erö. Csak egy lépcsövel áll alább e'zen

üdvözletes eszköz a." vesszônél, botnál, korbacs

nál, és farmatringnál, mellyeket mind az életbe, `
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mind literatúránkba olly üdvösséges behozni,

és arra szoktatni a” llimpelléreket, hogy а’ ken.

tárokat sujtogassák; már így meglágyúl bizo

nyosan, és kipuhúl mind életünk, mindliteratúe

ránk, valamint a’ kender a' tilóban. ~Ha p. o.

F.4 Ur a’ harmadik pontját minden sértés nél-n

kül okosan, és bölcsen úgymint az elsőt ‘s a”

többit írja, mert a’ munka czimére nézve, ez

az első jegyzék valóban igen fontos, mivel még

az eredeti czím Conversations-Lexicon sem felel

meg annak, а‘ mit а’ német tudósok általa ér

tetni akartak, úgy több ugyan a' haszon de ke»,

vesebb a,” lárma; a’ dolgozók, (a’ mit tettek is

az óta) hála érzéssel helyesebb czímről gondol-g

koztak volna; a; szép "s józan eszü, és valóban

tudós Balogh UrA felett nem csattantak volna

kíméletlenül a" súlyos korbács pattogásai; а’

két B. Ur, és F. Ur neve nem jutott volna az

avatatlanok ösméretére; egy szóval, а’ magyar

agyvelőben meghagyatott volna а’ velő, leg-f

kisebb agyba ütés nélkül is.

Döbrentei p. 0. felette hibázott hogy Yo!

rick leveleit egyenest az eredeti Angolból,"

nem pedig Francziábólforditotta; hasonlón bot-.

lott, midőn az й] iskolának feszengő írásmód:

ját emlegeté; mert hiszen nincs, és nem is le.l

het semmi elő-menetel feszülő igyekezet nél,

kül. Jól, és szépen van hát p. o. mondva:

szépen néz-ki az Ur, a’ helyett jó színe

ben van az Ur, és Isten hozzádot arat

' ni valóban helyes, és szerencsés metaphora,

mert német irókban is olvasható. Felette bő

beszédü lehetnék, drága kedves Zajbaj Ur, ha

az új iskola tanítványainak írásaiból az e” {Не

okos, és gyönyörü ntqzinazásokat és nyelv gaze

i
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gadagitásokat mellyek, lannyi затем, és egy

szersmind elme-feszûlésbe kerûltek ‚ lajstyomoz

ni akarnám, de nem merem, тег: az Ur ma

lga mondje, hogy az Urak pártot formálnak, ’s

mind annyiszor bátran, és tartalék nélkül fel

szólalnak, valahányszor írói lelketlenséget , és

gyávaságot Итак. Mivel pedig az Urak se gyá

vák se lelketlenek nem lehetnek, természetes

következés , hogy az, a` mit az Urak momia

nak, soha se gyávasággal se lelketlenséggel га

kott nem Шин, azolnban az mindég Ielketlen

‘За-дуэта vagy gondolat, vagy érzet, Vagy ki- ’

мы‘, a’ mi az Uraknak nem (оный, és ez az

ока mért csipkedik, sujtják, és zúzzák az Ш

rak a’ magokon ШИН másokból kirívó fél

szegségeket, és nem engedik, hogy az Urakon

kivül mások is kontárkodhassanak. Ezt pedig

Ilgyan csak helyesen cselekszik, mivel а’ lel

lresebb iróknak még siklásaikat~is merö tisztel

kedésbôl követésre темпы; tax‘tják, sive ci

noedum, sive vestigia ru'ris redoleant. E'l sze

rint alkalmaztató valóban az Urakra is Lessing

mondása. Ugy vagyon, drága kedves Zajbaj Ur

тыква“ csudáltatnak az U‘rak а,’ hazáhan,

nem azért тег: vakon, és szolgailag а’ jót, а‘

helyest, ha kedvenczektôl nem ered, nem akar

ják bec'sülni; hanem mivel studio venerationis,

imítationisque még ат is gyakran magasztal

‚Ш: , а‘ mi iinnyás, facsart, feszengô, mintegy

irtózván а’ természetestôl, тег‘: ez útl‘éli (csak

llogy nem mindenik bukkan rá mindég., nella

I_ába elôtt fetreng) és mivel magok elbíztában

fôképp’, és kirekesztôleg csak magasztalójik

nak, és ön nagy talentomaiknak (mert ki gyü

Iölj@ magában af nagy érdemet) vakvn. és s201
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.gailag‘ áldo'znak. Ez a’ némëiůnérzésrk'apatja

fel az Urakkal az utólsó itélet riasztó 110111111

táját§ mellyel а` jövendôségnek 11165 irók dicsôà

lségét, vagy gyalázatját а’ esorglák, gulyák és

nyájak- pusztájin is keresztûl harsogtatják, mél

tán _megfelejtkezvén némellykjor . 'nemes 1111236

sokban, hogy nem merö pusztákból 611 magyar

ország, és hogy a’ hegyek, berkek, ’s bérczek

каши: nem vész..el,' sôt lnégjobban vissza

veródve hangzik y a’ t‘rombita liarsány szózatja.

 Ne terln'eltéssék tehát Кёщщ,‘ »drágeL kerl#

ves Zajbaj Ur, midôn [iatali elbizottsággalmin- ‘

den okadás ne'lkül Döbrentei »NándOr-,Fehérvá

rát csörgônek csat'togónak, és a” Kenyérfmezei

Diadalt pöñ'eszkcdônek, ’s „emkßzermjét pla.'

giariusnak hirdeti, (ámbár ySznbó Pál ez -övé)

ат: а‘ kínt is kitrombitálni, mellyet az Ur 53911

vedett, mikor a’ Tud. Gyüjteményben, a.’ F;

M. O.- Minervában, Hébében és au Ег‘161у1МцЗ

zeumban Döbrent’ei némelly v.talpra-esett (11111111:

jait Olvasta, ’s К1111 kines érzeteit az olvasókra

еду általjában átvinni,'és köz kínzásnak hirdet

ni tí'irekcdett; mert nulla nem tart semmit is

az Urv Döbrenteirô'l és azokról a’ 20-25 ere

deti gondolatoln‘ól,l mellyeket- 6 1195526 irc/)iy pá

.lyáján kines küzdések közt magából kifacsart,

` ,mivel azok mint egy kél: porszem az örök al

ykotmzi'inyban az emberek emlékezetébôl el fog

nak'enyészni, még azért nem bizonyos', hogy

az Ur vagy több, vagy kevesebb eredeti gon

dolatjait t'elfôgja~ е Valaha a’jövendôség felszá

molásra méltatni, ’s ha kevesebbek 25-nél por~

szemeeskéknek, ha pedig többek, minden ere

>detiségek танец 15 csak ollygm porzó szemet

nek Ikikiáltani, mellyct az Ur felette szeren:

\
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csétlen’ûl зяби-е!‘ nagy elméjéb'ôl az ötök al-`

knâmtlîuy mind‘ont’elmosó tengerébc. =.‚ r

`_ .. Erzem én-.tévedésemet,~midón erôtlenyœlf

aggßtt ’s elhomályos'odott tluìanlanságom mel~

иск-ат vallom, hogy а’ legtudósabb íróti sem

.türthatom jó irónak, ha okadás nélkül baj- vé#

xfágyf-társát, тайный` nembenftörténjék az, gon»

dosan Ищете“; 'és' kikerosettfgyalázaçokkal

.illsuïá és` ha-megbántott önszeretete "a’ sziwtr

len,î`és illetlen kifejezések magaspdntjáraïeli»

»léphsß ment fugyammint» lehet ezen-újabb fel

világusodott içlôben azon régi elavult útí'éli taa-I

nácsboz ragaszkodni: hogy scribendi тесте, sa

.pere est 'et principium, et fons, ’s hogy jó, és

Азией‘! és'nem agyarkodó , nem marakodó зайт

'wel kel! bími egyszersmind, а’ magának шт:

dicsôségct s_zerezni akaró irónak5 és hogy talán

jobb, `ísaetlen papirosv mázolónak maradni, ’s még

azi: sem érteni patikai, vagy konyhai szerekbôl

:ill-f:y össze az а’ csuda lény, а‘ mit a.’ tudósok

líteratúrának neveznek, mint kaián, .és `fekete

.lélekkel kimutatkozni. Minô gyengcség, minö

pulya'lekküségjrejtôdzik az e7 féle Кора“ regu

la Маг‘. . l

Де csudálkozzék az Ur,l мёда kedve`s Zaj

baj Ur, ha »én szegépy tudatlan, a’ ki ugyan so»

kat tanultam életemben , és még többet gondol?

'koztam, de azért sem tudós nem` vagyok , sem

nem vágyok annak tartatni, (тег! minden lép»

ten tudatl‘anságban érem utól magamat,) a'mind

«t_heoretico,_,mind practice cddigelé szorosan kg'

vitt neogolismus lmtára'it;v clegendó pontossággal'

‘nem ösmérem. Ezt az Ur nagy, és mély tudo

mánya nekem megbocsáthatja. Nem bírhat azМат repülô- fecske а’ maga'sra emelkedö sas' lá- l
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tásáŕà'lg' ós én мы. szánakudást érìlemlek,ïmi

dön sc‘jtölegú'gy vélekedemrhogy „атак, a’lmit

гаммы“ ‘s egy‘bizonyos i ns p _ir a tión a k, a z

ázfrihletésnekßneŕewünk, ’s a’ mi magát szo'ros

„Быт: -alá ugyan nem szorítja, a’~mit‘azom~

vbarra" gondolkozva érezô, és"'érezve gondolko

d6 léle‘k az elôadandó eseuekben többnyire 'okL

kal móddal érzete szerint'követ, több 'része

vagyon a’ szerenesés‘ neologismusek станеш

ben , mint а’ csupa ok-oskedä's", vagy meröf rei»

gulák’„v,agy szolgai 'utánazásokuak.," vNe hig'yje

мы‘: az Ur, drágà kedves Байт] Ur, Döhren

teit a’ neologismusok ellenségének; csak azt~ki

vánja б vakságában ,Y hogy bévehetendô'okát Ie

hessen adni annak,_ a' mit val-akiúj mòdisan

ejt. Мёд sanyarú мы alá se akarja venni a’

neologismusokat, nehogy szoros korlátokat szab

jon a‘ lángész hevenyének, aztl’azemban , 6, а’

rö'vid' látású, nagyon ohajtja, hogy buták', otrom

bák, czikornyások , erôltettek, józan észt bosz

szontók, feleslegesek, és rab-szolgai'mímelke

'(léssel gyártattak ne legyenek. Tagolja hát az

Ur'hidcg verrol аж, а‘ mit e’ tárgyról Döhren

гей а’ Minervába ‘s Élet és Literatúrába iktatott,

és hizonyosan ki? fog sülni Döbŕentei И: е éle

sebbcn , vagy az Ur hatott e bé mélyebben nálá

nál, mind az epigramma, mind a` faragatlanság,

mind a`neologizálás theoriájába’! Ha nem ment

specifieumra Döbrentei ‚ szorítsa гей ötet az Ur,

és ki fog- tetszeni példák ‘Мин, mellyik a’ sze

x‘encsés, vagy szerencsétlen neologismus; mert

a’ principiumok alkalmaztatásától a’ külön'kiì

_ lön esetekre függ minden , mind politi‘oaì, mind

Iiteratúrai jó törvényhozás , és azért van annyi.'V

törvényhozú , és olly kevés jó törvény пеших};
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Mivel vagy es_upán aïprincipiumok' aetheróben,

és nimbusában ábrándozkodunk, vagy esupán,v a;

fás gzokáshozragaszkodnnk; és vagy mindcnról,65 mindenben törvényt akarunk szabni, vagyl

v .an azon törvényt minden esetrle akarjuk al

äï'maztatni. L'átni kell tehát az Итак, drága

kedvep Zajbaj Ur, mi nehéz ydolog a` legislatió,

65191111; fúgg annak helyessége az esetek mindern`

kori természetétôl, 65 1‹61’11уй|‚6|165а116|. g

_», Azon is bosszonkodik az Ur, drága kedves

Zajbaj Ur, hogy ekkoráig nem шага mi a’_Re;

.dactorság, és örûl, látván mint akadott ezen terra

inçognitának is felfedezôje, 7s miképp’ Válasz

.tot'ta az örök végzet olly sok over tudós közûl,

'.kik М65е5 6п11п105611а1‹‚ 65 papirost máz'oltak,

lDöbrenteit. Órvendek hát én is az Ur ürömének,

de azon jámbor, 65 boldog gondolatnak, melly

.nél fogva azt hitte, hogy a’ Redactor olly vala

_mi lény, à’ mi az irók munkájít birálja, "5 а’вгед

.rient miként jóknak, vagy _roszaknak ~tala'llja,

vagy elveti, vagy béveszi, bizony nem örülhe

ltek, mivel sem Superintendens Kis, sem 'l‘ittel

‚Р61, sem Bitnicz Lajos, sem Guzmic-s Isidor,

Sem Báró Mednyánszky Alajos, scm Gróf Tele

ky Josef, sem Gróf Majláth .lános, sem Gróf

Széchenyi István, sem Gróf Desewify Josef, sem

mások a' dolgozúk közûl., nem fognák m‘a'golçat

а‘ Redactor kénye а16 verni, még akkor sem, ha

-azolly remeket irt volna, mint az Ur az epi

grammáról, melly remeket (l-égyen lmellesleg

,mondva) egy jó barátom elolvasván, а’ munká

‚11:11;]е1-526‘(11‚е’_(115!1с110|1 javasolta :

Elea epigrammát, vagy Iágyat Bajza nem írt

i _ meg ‚

_, 'l‘ompán, 65 jegesen ira felôle sokat.
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Talán [usa yan mlnden irónak’áñt'móndalílsához: ‘ ‚ ч. \ f ‚4. ‚

» Pasez mol mes sottises , ~je v'o‘rlls passerai les

’ vôtres. ‚’ "" ’ 1‘" ""

n Ha pedig valamcllyczélra olly személyelc'is‘.

mint Kis, G. Teleky ’s a' t. Àöslszeaîllanak, mail;I

akkor fel sc lehet tenni ‚ hogy ollyanoklszöveth

kezzenek együve; kik’ dolgozás'aü a’ Reducto;I

kénye szerint иду е1"ег11е$зе, vagy «водит»

sa. Külömben а’ mint az Ur megösmérte a’ Re

dactornak véghetetlen elméjû, és tuclományú

embernek kellene lennie. Látja hät az Ur,`minl `

nincs az egye’beráut is szerény Döbljenteinek

_szüksége кубиками és bujkálni, AzUr nemes

magg elbizottsága (ezt jól ищет) nem tûretné el

a-z Urral ezen lealacsonyedást, mellynél fogva

а‘ Redactor csak rendbeszedö, é iró társának

rielnézségek gyanlántjegyzékeket elôtcrjesztö sze

mélyg‘mert'az Urnál kitör а‘ nagy itélô tehet

` - ség, és az Urnak , akaratja ellen is, sentcntiá

катке" köpni, és’ biróskodni, nem elégszik

-meg pedig mindenbeható, ’s mindent regulázó

nngy lclke ‘csak ат: itélgetni, a’ mi már a’ sajtó

мы kikerekedett, és nap fén'yre jött, de még

azon kincsck is, mellyeket még az [этап elta

'lkarva tart,

Et quas condiderat, stygiisque admoverat

umbris

Eiïodiuntpr opes, és metallom gyanánt úgy

veretnek az Ur nagy itélô tehetségétöl, hogy le

hetetlen volna azoknak aranyhoz hasonlókká

nem шашек, ha Vilá'goflátnának. ‘Маты: tehát

«Kazinczy Csokonai Arpádiását: úgy az Ur Döb

тетей Vestáját, melly két munka még világot

nem Щит, nemtelen érczbôl nemes ércczé akar
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ja verni, és valamint Kazinczy egy már elholt

nak még rejtező maradványát; úgy az Ur egy

élőnek bujkáló sajátját, (mintegy titkos eensurát

gyakorolván) kiknrkázza, és sajtja. Hogy pedig

megmutassa minő Дива van még а’ kéziratokat

is korbácsolni, elszánja magát Tacitusból, "vagy

Schillerből valamit lefordítani, vagy valamelly

eredeti románt irni, hogy még jobban kitessék,
ymim”, bosszú nyomot liágy maga után а’ zajgó .

tenger habjai felett az Ur nagy elméjének gályáfa;

De nekem úgy tetszik , drága kedves Zajbaj Ur,

hogy tartós nyomot még a’ hajós sereg sem hágy

а’ véghetetlen terjedésű 0ceánon.

' Mint nagyúl minden a’ nagy emberek mar

kai között, ’s mint piczinyedik minden hajó la

dikká, ha valamelly nagy ember, elméjének ’s

tudományának nagysága mellett rövid látásu egy

szersmind. l ‚ ` ‚

En az Urat, drága kedves Зари] Ur, azért

tartom nagy criticusnak, mert a” nagy philologust

Révait kirekesztőleg követi, az mindég elszánt

állhatatosságot, és eharactert mutat. Igaz ugyan,

hogy а’ jövendőség nem igen fogja kérdezni,

Verseghyt, vagy Révait követte e az, vagy

emez iró, vagy ecclecticus volt e a” grammatica

dolgában, hanem azt: lélekkel, szívvel, eredeti

séggel teremtette e gondolatjait, és tudott e

életet beléjek lehelleni? Azomban nagy lélekre

mutató merészség marad mindég еду’ prosai

cusnál a’ jövcndôséget megelőzni, ’s azt nyersen

kinyilatkoztatni, hogy annak igen parányi ítélő

tehetség juta, ki Verseghy gra'mmaticájához

álla, az e’féle jöven'dőlésekhez prophétai tehet

ség kell, mellyel többnyire csak a’ költők, nem

pedig а’ theoriákat írók, szoktak. bírni. Én
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azomban nem csak egy józan fejü magyart

ösmerek, ki Révai fejében több philologiát, de

Verseghyében több philosophiát talált, noha mind

azt olvasta, a” mit Horvát, Beregszászi, Kassai

e” tárgyban elő-hordtak, sőt Kardos Ur kardos

kodásait is, mert az egykorúak ítélete minden

kor gyanús egy kevessé. Egyéberánt, még az

se lehetetlen, és már igen gyakran megtörténi;

a” világon, hogy nem mindég az vett erőt а‘

véleményeken a” lélek országában, quod maxime

rationale ‚ mivel az ember animal passionatnm,

és sokkal több ízben .rationabile, mint animal

rationale. Legyünk hát tűredelnlesek, drága

kedves Зари] Ur, és ne botránkozzunk meg,

ne bosszonkodjnnk más sárgaságán, ha azt akar

juk, hogy ő is tűrje lflakerlakságunkat.y Mert

hiszen már, aztna” szentírásban is olvassuk:

hogy az Ur Isten hominum disputationihns

mundum commiserit, a’ grammatika pedig se

nem szent írás, sem Mathesis, és már Socrates

megvallotta, hogy csak tudatlanságát tudja.

Neki esik az Ur Döbrentei hibájínak, és

azt gondolja, hogy az valóban mind hiba, a’

mit az Ur annak tart, pedig maga kimondta

maga ellen az Ur а‘ sententiát, megjegyezvén:

hogy az még türhető "baj, mikor nem„tudunk,

de ott a" veszély, mikor roszúl tudunk. Azom

ban kiki azt tarja magáról, hogy. jól tud, más

ról pedig hogy „мы. Ismétlem: commisit

mundilm disputationibus eorum..4 Ugyan init

vesződünk apróságokon, kicsinységeken@ de kö

vetjük e még ezekben is mindég a” szoros lo

gicát@ nem vagyunk e ollykor következetlenek!

' nem éppen ollyan következetlen írásmód e“!

p. o. а‘ criticát úgy mint azUr. kriticának
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i'rnl? préd’ik’àil bedîgdeáko'son'pr aßdíf‘i‘îl,

mint ez krimihális Constitutii. ‘ HISM‘“

а’ terińészete, és es'zejárása szerint lege( mßellllß‘l"

sebb ember а’ világon halálig üldöztet 'nék" ha

mindég az maradna. Az т, а’ ó elôtt kön. ‘ly’ebbelï

ejthetô mint az n, épen аж teszi u DVG!" I

вып‘, ёррер 4pedig aztjuszt. Ha az egyes‘

ben'azt mondom: p‘róbája, mért nem, mond“

hatnám többesben próbájit. Önkin t ne'

kem'legalább'jobban hangzik, mint ö n k é n ‘yf ’

a’ tótos Mihál azomban kedvetlenebbûl', n ‘mt

a’ magyaros Mih'ály. Mért akarja az Úr,lu ‘SY

mindenben egyl'orma itéletünk legyen, minek п"

Кщёпа nem egyforma, és nem egyenlô son.y ‘Ё

szemünk,` sem száj-izlésünk. Mél túz tassé k az '

òlvasónak (Cse1'netzkynél)valódi magyar 5610118

mus. Az ige „vagyok“ szintúgy nominativum regir,

ésmégis'ígyI lnondja a’ nem selejtes száju magyar:

ha én az Urnak volnék. lstennekhálá! nágy

szabadsága vagyon nyelviinknek az általtételek

ben, és ' l'gy nem hiba l'gy szólani : Zaj b aj eztI

t enni sem átallotta, meri; bizonyosanjob

ban hangzik, mint а’ hogy az Ur mondja: Z ajb aj ‚

ez t sem átallotta гений, azéi‘telemben pe

dig legkisebb külömbözés sincs. Az érthetöség leg~

elsô, a’ jó h_angzás pedig második f6 tulajdoua.

minden szép mivelésû nyelvnek. ADe a’jó hangzás

nem álI merö lágyságban, merô puhaságban, lia

nem mivel minden gondólat, minden érzet a’ maga

зари гбпизйтьёз hangjával hir, ennek впала

lása а’ mûvészség. Véghetetlen sokfe'le'ség van

a’ görög prosájában, fés . költ'eményeiben а’

nyelvre nézve, és azon еду szerzô hat, hétféle

‘képèn ejt'i ugyan azpn еду szót, uti orario, et

locus orationis exigir, `és m'i miudent piomozni,

Ф
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mindent Y regnláznijakarnánk? Valóban nem ér

-demßîjül’ ; szabad szép nyelvünket, nem tudván

azt кв“; .~s változhatatlan regulák alatt а’ nem va».

штат‘: a nézve abban a’ szabadságban hagyni ’s

meg“? tani, -mellynek bélyegét öntermészete az

érthet .őség és kellemes hangzat kára nélkül rá

Sütő" Le. 'IAzt is nehezen határozná megminden

km' az Ur, drága kedves Zajbaj Ur, hogya"

«BWL ‘ értelme mikor prohibitivum, mikor nega

ÚV' um. Nem bizonyosabb e ‚ hogy a” ne mindég

Pr obibitivum? az ebbenta” tekintetben kétes ér

t' elmú s e--t , vagy se m-met pedig nem lenne e

1 tanácsosabb a’ mindenkori beszéd harmoniájá

пай kívánsága? szerint, hol az utolsó m-“nek el
‚ vetésével, hol megtartásával ejteni, lés írni?

yKövcssîük a’ régi Görögöket abban а’ mi szép,

a’am-i okos , de mikor a’ Görög több szókategy

_ 4gyé halmoz, és sesquip-edaliaverba creat, nem

kellene megfelejtkeznünk, hogy az összetettleg

. .hosszabb görög szóban is nem szorúlnak úgy ösz

sze a” sok mássalhangzók, minta” miénkben.

Azomban még a’ Görögöknél isl igen sokan mo

solyogtak а‘ singes-rőfös szavakon. Én ezen egy- „

néhány példákbaicsak azért ereszkedem , drága

kedves Zajbaj Ur, hogy az Urat valamennyire

mind a" gravis , mind az éles tónusból “kiragad

jam. Ugy legalább valahára inulattatni fogja tu

dományával, az Ur а‘ publicumot;Y mert eddige

lé nein egyszer unatkoztatta. I

Az igen jó tanács, “a'mit az Ur ád: vigyáz

zanak magokra a’ lexi-cograpbnsok, а’ fék min

dég, és mindenütt jóI csak rabbá ne változtas

sa- а’ szabad embert. I l

Nagy generalitásban szól az Ur a’ nem ala

pos ösméretû, homályos itéletû, nem önállású,
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és lengeteg itélet'ek közt habzó fejekröl, de nem

akar speciñcumra menni, ne liogy valakit те;

sértsen, és így hogy részelet’e'sen ne bántson va

lakit, in massa gyalázza a2 Ur а’ Lexicon dolgo;

zójit ; minus malum negligis, n't maj‘us commit

tas. Mai' ez ugyan gzép practica leczke a” `logi

cából, mellyet az Ur olly szívesen, és olly gyak

ran annyi jussal, melly ebbôl is kilátszik, 116113’

torgat. Illyen mély logica az is , Döbrentei ön+

szeretetének tulajdon'ítani, hogy Wigand ôt ma

gyar Campén'ak nevezte. I

Miképp’ hozhatna hát az Ur kivánsága szeП rint а‘ dolgozók közé systematicus feiet> a’ sors,

lia ollyan logicájút nem hoz közikbe, mint az

Ur ezen Döbrenteihez íift válaszában elárúl 'ì Illy

vak szerencsérenem igen lehet számot tartani;

ha az Ur, és F.V Ur, ezután is úgy fogják üzni

af criticaa'lt,y mint eddig, tartok tôle ne hogy az

mondatassék az Urak által dicsért munkákról,

a’ mit Gellertnél olvastam еду nagy dillettans- `

ról а’ festésben, ki felette szeretvén mustrál

gatnj a` remek ké'poket, midôn egykor a7 mû

vész lnülielyében еду tanitványának festését ma

gasztalta volna, ат _mondta elótte tanítványzî

' nak a’ mester: Gyuri ‘югу Gug‘kó! ideje, hogy

kitöröld, és bémázold'képedet. ‚

Azzal a’ gyönyörrel, hogy közöljék az Ur

ral plánumjokat а‘ dolgozók, nem fo’giák az Urat

boldogi’tani, mert elég idô lészen a’ további toll

harczra, mikor már sorban kiszabadulnak а‘

sajtó alól a’ Lexicon kötetei , és akkoi‘ az Ur is

tetszése szerint vagdalkozhatik.k

Be magát epesztô» indulat az 'ii-igys'ég.

‚ Invidia certe non invcnere tyranni

9 ’k ‚

‘ц



Torme'ntum majne.

Vixque tenet laerymaal2 quia nil laci'yma

‚ - bile cernit.

Ez a” kegyes indulat még ealculistává is te

sz'i az Urat. Az Ur felszámolása végén ezt az

epiphonémát olvasom: Minden ezen ezélra adott

pénz nemzeti becsületünk sérelmének leszen esz

köze. .

Versiculos in nos narratur scribere Cinna,
Non scribit, eujus carmina nemo legit. l

Ugyan mondja-meg nékem, drága kedvesAZaj.

baj Ur, а’ helyett hogy béhúnyta volna szemét,

és bédugta volna fülét, mivel tulajdon érdemeit

elszóratás nélkül akarta érezni , nem nyitotta e

fel inkább azokat gyakorta túl a” mértéken?

Az [МЫ hallom legelőbb is, hogy Döbren

tei Göthét akar játszani, ezt az új hírt egy 33:6

nyörű magyarxneologismussal toldja meg az Ur, '

így szólván: de ez nem megyen neki, ah

hoz Gőthei lélek kell. Del ugyan minő lélek
az, drága kedves Zajbaj Ur, Iki így mer be

széleni7 és még Iis eléggé merész а’ critizálás

Ia. ——- Látja az Ur, drága kedves Zajbaj Ur,

hogy találkozott válaszoló а’ válaszra, tudat

lan ugyan _, de. nem egészén józan ész nélkül

lsziìkölködó, és ha nem nyereség rajta erejét

megpróbálni, és diadalmat venni, legalább le

het unalom nélkül olvasgatni elő-adását. Csak

éppen annyiszor, és nem többször csíp, szúr,

döf, tép а’ mennyiszer példánya. Akart e az

Ur Lexicont kiadni, vagy som'f'én bizony nem

tudom, ha kiadna, és én tudatlan abból tanul

hatnék , azt bizonyosan megszerezném akár

úgyn akár másképp”- indulna, mint az enyím,

az Urnak esze járása, és magyar beszéde. Még
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rmabb; (traga naves гады; Úr, ha kawmbb>

és egynél nel!) több-ok surkentetteaz Urat ka

já'nságra, mertrmennél kisebb, és kevéscbb ol;

Май: haragot, és ád-ázságolt, annál bûnösqbb

az, és Еду fogadja el az Ur, és társa F. Ur,

‘(Нет ÖSZ hajú tudatlantól barátságos tanáoso

`mat, mel'lyet egy pogánytól Vle-ttem идут, de

'mellyet mind adnì, mind elfogadni igen 16111

lenék minden keyesztényhez:

Odimus accipitrem, quia Semper ‘Ей! in armîs,

Et placidum solìtos in pecus ire lupos.

At caret insidìis hominum ‚ qnia mitis hîrundo,

Qnasque colet turres, Chuonîs ales habet.

Bocsássanak-meg az Urak f'eletbarátjaiknak, hop

nosaiknak, tanúlni szeretô társaiknak. F. Ur

kezdette a’ bántást, de ha nem ,kezdette volna,

is, szép elsönek lenni a’ megengesztélésben;

ne küvesék az-Urak Mazarin kedves лишай.

sait: Chi offende non perdona mai. Végtére,

szeressék az Urak fclebarátjaikat, тег: ha nem,

ugyan ki года szerethetni az Urakat? 

Pesten Junius 26-án 4830.

Gr'óf D e‘s ewffy J'óz sef. _

\ ' XIV.

'LEGÚJABB szóFÜzÉß.

l

Agyász agyas ‚ fejes. Вами щьь kéz helyettbal'

Aprász apró ember. lal dolgozó.
Aprásznó apró asszony vagy Barmász barommal foglalafv

leány. y toskodó. `

Bolhász bolhafogó fe’rjfì- Bötvësz literatox'.

Bol'hászné bolhafogó asz- Bikász bikaörzô.

попу vagy leány. Bik‘ászné bikaörzö asszon'y.

Barmñász baromñáruló. Bol'nya'sz bol'nyuörzö, '
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Csibész csibeáruló.

Csibészné csib eáruló asszony

"аду leány.

 Csikótanoda csikóiskola.

Csigász csigakeresö.

CSerepész osere'pcsináló.

Diszno'ìna disciplina.

Dobász (101105, (1011Уег6‹

Dunász, ki a’ Dunával kin»

lódik.

Erede'ny Original, eredeti.

Ertény intelligentia.

Elemtanoda schola elemen

taris.

` 4'lìllemtan propedentica~

Рай-152 kr'imives vagy наду

е11е16.

Filestanár' .philosophiae do

ctor.

Füle’sz szamárhajtó.

Nagyfülész , ki nagy,

Aprászfíilész, ki kis Мата

r-akat hajt-V

Fogásn fogorvos.

Fujász klarinétos.

Fujány klarinet.

Födény tectum.

Födénye’s'l., a7 ki а’ fedés

hoz él't.

Fölakás?J architectus`

Gombász gombkötö vagy

,gfonibaszedŕi.4 l'

Gŕizész gc'izkol'mányozó,göz

zel banni tudó.

Gyógymányfözér niedicinae
coctor. Y

Hl'gász v. Hi'gész hydraula.

Hiddeli credilicus.

Hétsipász Siebenpfeifer.

"Hangfogó fül*

lrkoszzis ìlrókoszgyógyŕtó.

lrx‘ongyász pnpiroskészitö.

x

Irlo'gász koborló iró.

lrabira Hocua` pocus.

Koszász ko‘szorvosló`

Koppász, ki а’ koppantóval

koppant.

Kórász nyavalyában sinlödö.

.lelenkórász,ki mindég beteg.

Kornrfisz kéme'nyseprö. `

vKorongàsz fazékas.

Körmész, ki а‘ т6‹11 szerint

a"` körmöket metéli.

Lólak istaló. l

Ll'ótanoda lóiâkola. ~

Ujlótanoda lijlóiskola.

Lótanodász lstálómester.

Lótan 161‘61 való tudomány. '

Lófanász lovaftam'tó.

Lókönyv, lovakrul való

könyv,

Lói’ró, ki lovakrul ir.

Lófekv ló fekvö helye.

Libász libar'írzö.

Lakszem ablak.

Lakszemész ablakos, ablakf

csináló, ‚

Vaklakszeni vak ahlak`

Lepkész lepkefogó.`

Lábzsák pedùm tegmen.

Lödörgész, ki testével és lel

kével szüntelen lödörög.

Marhairó, a” ki. marháról ir.

Marhakönyv , niarhárul va

ló könyv.

Malma'sz molnár.

Mellnök Táblabiró.

Miri'gye'sz miri'gyetv orvosló

‘аду miri’gyes e'sz. ‚д

Nyakász hóhér.

$261 ’s nyelvnyakász, a’ sza

„ vak’ és nyelv’ hóhéxja.

Qne'sz {'_inhalat fogó.

llnész 0n esze után járó meg’
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önmagát mindenek felett'Ürtagás'r.,ull)r lagász,
„ _ ` liî me'g

szeretn. - зенит: nell l irt.

P_illész pillefogó. Töltész Kelln er.

Pâpzí'sz pipnc§inaló. Tonrnyelsz n’ t( »ronyban lakó

Pures?. prokator. or, k1 lnlnde :n fertály 6m.

Pottyasz lepottyanó. kor Ноты! ail.

Rongyasz rongyszedö. Tolnpalllis stm nachus.

Ruhadia szabó, ruhake’szító. Tetvész practì cus, vagy te..

Síprendész orgnnás. I tükeresö.

Síile'sz süldiszno'vadásn. Tipász correctur a’typogra

Felsíile’sz, а’ ki jár, kóbo- __ plliában.

rol, e’s mindenbe belé íiti 1146521‘1б]ёгй$’1’б"епдб1б]е‚

azorrat, de mindenn-elés гелем, а’ sza nuíŕ.

mìn'denütt felsül. Völgyész völgyekben járó,

Székész штаты. bujkáló. `

Szeml'ívege'sz pápaszçmet Zsîbász zsibáros, vagy liba

Csináló. f/ zsibapászto'r. `

Tagász, commembrum. ’ Zálogász zálo‘gralllîtelezö.V

Midôn Na'tly József‘ „Új Szellem“ czìlníì

munkáját a` nyelvrontók ellen, Szegeden, 1824. `

kiadá, Döbrentei Gábor azt mondá róla, hogy

az же}; le'leMelvan z’rva. Kiváncsi vagyok tudni,

mit szokott az úgymevezett tnd‘ós 'l'ársaság’ TiQ.

toknoka most mondani, mikor ama” léhûtö nyelv

rontók’ szálpa az ürgc-v meg’ vakondokturá

sok’ számával vetélkedik , ha valaki valamelly

kölnyvet ad ki az eláradt n-yelvrontás ellen?

Мех’: józan ésszel fel nem tehetvni Döbrenteir6l„

ki“ az említett idö та maga is több ízben irás'

ban kilîelt. а’ nyelvrontók ellen, hogy jelenleg

egyebet mondjon, tam'lson, valljon és Идут],

mint ezelôtt. Annyival inkább ‚ mivel a’ Litera

turában „мы“, `mint а’: Vallásöau , Polz'h’cá

¿du , Barátságöan ¿de ’.9 tov@ ага/‘видит’, inga

dozó-Íae'tse'ges- hz'tú’uel: leum' egyátaláòan tifa]->

mas e’s becsiilet ellen való. Felteszem, és nem

Dk nélkül teszem (Ы Döbrenteìröl ,_ Ногу m01».

I
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„мы“ ki f 'og magáért tenui , midón Nyiri Ist

ván’ Nójogt‘an czimü idétlen magyarsággal Кё

szített mun] {ája le ~ ’s kinevettetett, midôn a'

legmegátallo adottabb nyelvrontó ’s szóf'aragó , a’

Zemplény Vi irmegyébôl Király-Helmeczrôl szár

mazott Serßfízô Mihály Agoston említett hibáji

ért a’ tudós Társaság' egyik ûlésében, (mellyró’l

az é'vköny/ve k az olvasó~ kó‘zò'nse'get az zgazság’

szeretete mz'att, anual: ídeje'öen talón tudósz'tm
fogjál; Inabárl késôn megfeddetett- midön а‘

fertelmes 'újításokkal megtömött Oreosz'Tár má

sodszo‘r és legutóljára élni megszünt, шеи mi

u'tán a"Be.retválkozótûkör’ 137. lapján az azon léha

f0lyóirás`elenyészéséböl eredt öŕöm kihirdettetett

volt, annak két nyavalyás-stilnsu szerkeztetôje

а‘ pofozódni *) szeretô Bugát Pál és SchedlFercncz

megerôltették erszényeket és еду jelentést b0

csátának ki, hogy `annak két fûzetje ki fog jö«

ni, de mivel a’ valódi bölcs Olvasóközönség

az erótetett ‘штата gyógyítószer’, a' drá

ga Mosclms’ árát ñzetni nem akarta, az, Islen

nek hálá! végképen Юта!‘ - mídôn egyik

:leglelkesebh Mcgyénk, Nemes Fejér Vármegye

- а’ Ilonosz‘ Erze’sela’ 117 --— 119 oldalai szerint а‘

tudós Társaságotßa’ haszontalan és szükségtelen

пустит elnyomására hazaŕiúi módon {Наиб

lította - midôn Kovacsóczy Mihálynak és Cser

neczky Józgef/nek, ki elôbb maga is az újítók el

len perlett- tudnmányos caricaturája-a’Szemle'

lo', szem és И!М) nélkûl maradt; _ és midön min

den illyen nyomorult folyóirás vagy egyes könyv

a’józan Olvasóktól megvettetik, és a’ szemétro ki

"‘) Bug-ät Ugocsa Vármegyében а’ cholera alatt едим:

' Швей megpofnzotf.

“днища: szerinf le'l annyi mint Май; ‚
s



l37

“тени. -— Most Döbrentei, mint Titoknok, Ы

zonyosan inkább elveti а‘ tollat kezébôh mint

sem olly nyelven irjon ‚ molly mind а‘ maga ki~

‚видит principiumaival, minda’ tudós Társam

ság" becsületes rendeltetésével homlokegyenest

ollenkezésbe jône. Hogy Döbrentci többszöri 16

nyilatkozásának, tisztének és а‘ Nemzet’ igazi

kivánságának annál bátrabban és bizonyosabban

eleget tehossen, és mint Titoknok, példájával

a’ sok czevere 'tagot az újításról annál könnyeb

ben leszoktatlmssa, az elôre bocsátott félszeg

új magyar szavakat összeszedtem és mint тег;

annyi ijcsztô szörnyûségeket ez helyenközre bo

csátottam. v
A’ Beretvzilkozótûkör’i megjclenése után,

rögtön еду Kunoss Endre nevü ember valami

Szofáze'r czimü kis munkácskát ada ki, melly

nek elején — Szózat a’ nyelv figg/¿ben czim alatt

igy akar vagdalkozni: „Ne tò‘rekedjéls'azokat

(az új szavakat és azoknak alkotójit! 1) sen/cine

vetségesse' tenui, mint ezt már egg uyomorult

:nunka z'roja merészle'; (ittV а‘ Beretválkozótú

kör és Török ellen szeretnorugdalózni!) те"!

az (ИМ! csa/'s дн roszlelkůse'ge't ‘саду száuamló

agyatlańságát шпаги’ Ы.“ (Baculus in angulo,

ergo pluit! ez а‘ nyikorgó okoskodásra‘legyen

mondva; hanem most egy más mondani valóm

van, а‘ mi egyenesen az oktalanul gunyolodó Szó

fúzérészt magát illeti :„Kunoss Штат! hogy ma

gának jo е, rosz е a’lclke 'f meg’ az agya agyatlan

e, vagy nem 'f és »ha agyatlan, ez szánandó le-l

gyen е, vagy inkább örúlni kelljen rajta, mind

ezekre neke'm legkisebbgondum sincs. Hanem

csak `e’ követkçzôket kivánom Kunoss Urammal

megértetni: „azßge’sz еду/шт! Rend, ai’ vílá-gi

l
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Fó'rendek, a’ Nemesse'g, ‘б! az` olvasuï tado' иш

gy'ar Kò'zne'p z's uid/ja mind a’ пустит” új

sz¢vakat mind ezekuek ‘nyomorult alkotóz't e's z'gy

a’ Kzmoss Uram sértegetó' вуз}? valódz' crimen

laesaeNatz‘om's! Hogy némclly magyar irócska

hasonlólag‘ а’ nyelvújítás mellett károg, az elle

nem legkevesebbet sem bizonyít, mivel Kunoss

Uramnak azt tudnia kell, hogy egykét girbegurba

hodzal’a. erdöt nem teszen.) .‚ ‚

Egyébiránt ezen szegény keyélységgel és

sárga iríg'ységgel teljes századunkban meg kell
az érdemes Olvasóközönség elíîtt vallanom, hogy

én az idézett .Szól'üzérész‘ Sárga irigységét та

gam ellen méltán felgerjesztettem , midön ollyas

valamiben dolgoztam, miben ô több év óta éjjel

nappal izzadott. És végre szeg'ény kevélységemet

sem kell elpalástolnom _ mivel a’ szeg elôbb, —

utóhb kiütné magát a’ rongyújszavak’ zsákjából

én ат hiszem, hogy olly Szóf'üzért füztem össze

_ hevenyében, melly танец а‘ Szófüzéx‘észKunoss

.Endre сваи Andr esel lesz.

Pestiv Gáborl,

Ujszófůzömester; lakik Pesten

а’ Váczi lítczában a’ Nagy Kri

stófnál levö gyógymányszer

mánytármány’ általellenében,

balra, hol befelé nyl'lìk a’.kapu,

's а" honnan Szentgyörgykot

Iminden kifelé forgó..

XV.

A'FORDÍTÓ’ DUCSE.

На úgy nevezett Ilösköltészke velnékfa.’

fordíltóról olly hôskölîteménytpenderítnék, mil

il.
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)yet még az apátok‘ lelke sem iiallott. Az eposzt

Szalámi" fútása tízszer múlná felül vastagságával. '

Es mikor ennek mintája szerint, néha’ napján
eihagyná a” sajtOt, a" bátyám’ ldaczára. nagyon

elkényesedném, magammal párbesz-_t -— dialo- `

vgus -» tartanék, és homoeopathiai «tengödé

Scmben ат képzelném, hogy ha bátyámnak

iìgyészi irományokkal teljes szobájába belépek, ’

vagy а‘ szél legyint meg, vagy megegészségese-I
dem  а’ sok velôs dolog’ szagá'ra а’ felhökhöl

а’ kemény földre pottyanván alá —- már pedig

nekem, mint ollyan második Szalámif'uttató

kiiltészke'nek, yminden módon physicai életem’,

nyújtására kellene törekednem, m'ivel a’ ielki

élethez semmi jugem, söt még Ieményem sem

lehetne. A’ beteges színnek azo ban szünet

nélkül tartani, a’lapdacsok’, porocska ,Éseppek’

vételének- fo'lyni, ’s а’ ténferegve ’s pongyola

öltözetben járásnak mindennaposnak .kel'lene

lenni, hogy tudós kórságom — ez az egyedül

halhatatlanító nyavalya! mindenkinek szemébe

tünjön, és engem necsak hôsköltész‘kének', ha

nem hôsköltöncznek is, és leginkább ennek`

higyen és valljon.

’Minden renden levô szánakozó keresztény

és keresztyén Olvasók! az én nagy`bénaságolnat

is el kell Kegyelmeteknek beszélnem, és рада;

yhitelesen. Nein dicsekszem —- de úgy van -—-_

—’1ю5у én még iiatal magamban- költôi erôt „5:8:

tem, és ha vigyáztam volna а’ szelíd Múza` hí- `

Уёзйга; tôlem' а‘ világos világ, de nem 5141115

talan Világ  kicsiny, de kedves darabokat lát

hgtott volna. Teszem' például holmi Kis дует

mek’ halálára irt versem nem fogett volna meg- ‚

halni. _ De' Prof! Márton Jezs'efnél  а‘ noha.
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olálieredetü mégis magyarul ir!  olvasván а‘

„óakoslsodó asszouyt, ‘саду Идиш,“ *) legottan

neki dühültem bakoskodó poëtasterré lennem,

és az olympus" lábánál futni indultam, hogy

megkísértsem, millyen lehetne a’ Szalámi'z'flitá

sa, ‘в ott történetbôl egy kecskelábu satyrushoz

dörgölôdvén, még jobban‘kif‘ejle bennem a’ nagy

idea, hogy kecskegyapjas költöncz legyek. ' l

Ugyan ez idôben megismerkedtem Baróti

Rájnis-Virág- ’s Révaival -— kit azonnal 1:;116ь

nösen megkedveltem , ugyanis ez Homérus Щёл

l'gy énekelt:

„А’ nagy АЬШешив/Ъ moluld mennyez’ Múzsa laa

гид-Мг:

¿'Vepronto" vesxedelme'vel телу mm3/s’ ‚газете!

A’ görò'gò'lzre йогой, "s benne/é pablo/ira lelsüldött

Sink bátor szz’vu' hó's мы ìdo'nek виде,

Es до“ testez'ket préda'ul adta еде/Мед,

’S a’ dò'gevo' madura/mala. Eze/E mind Júpiter [sten

Kedz‘e amori/zt НИМ,“ ‘s а‘ 1;. ’s а’ t.

Nukem ezeketl olvasónak az juta шитье,

hogy Júpiter Istennek talàn az is kedve szerint

’ leend, ha én mindég ai kecskegyapjúról gondol

1 /'

korlom;l és ezen hízelkedö hitben mind inka’bb

mpóerôsôdvén, újra futni kezdék, még рейд;

‚доп mennyei Múza után, ki a’ nagy 'Achilles`

Магадан olly remekül mondotta а’ nagy Homérus’

remcktollába. Addig futottam , hogy a’ lelkemet

is szinte kifuttam, és még sem tudtam ama’

mennyci Múzára akadni. '

1") Prof. Marton József a’ „Deutsch  Ungrísch

Latcim'sches Lexicon“ czimü munkája’ Erster Band

jának 301. oldalán e’ szót Bacchantinn illy печей

ségesen fordítja: „bakoskodó-asszony ‘аду leán'y.
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Most, midőn rajtam minden ember jóizün

nevetett, és méltán nevetett, és а’ pesti gyepen

az angol- arab-vérit “lovak” szerencsés versenye

zését testi szemeimmel láttam , lelki szemeim

mint а’ kecskééi az ágakon 1- а‘ Tausend und

eine Nacht czimii arab regéken jártak, és tudván

azt, hogy Károlyi István Typographus а‘ szegény

fordítóknak jó jutalmat szokott adni, reászántam

magamat, hogy azokat jó magyarsággal lefordít

sam, de szerencsétlenségemre V. M. [Едва та

gyar Uram engem épen úgy megelőzött, mint

Kazinczy Ferencz megelőzte а‘ „Perlen der hei

ligen Устава?“ klassikai ml'v’ fordításával а‘

mindenhez fogott, de semmit tökéletességre nem

vitt Kisfaludy Károly Ujászmestert.

Midőn ezek így folynának, történt, hogy a’

tudós Társaság egy nagyon hires és nevezetes

jelentést ada ki aziránt, hogy hetven és tudja

isten, hány munka volna idegen nyelvekből for"

dítandó, a” jól eltalált fordítás kinyomtatandó,

’s fordítója megiutalmazandó, ’s nem tudom,

még hány» és miféle andó ’s endő. — No most,

gondolám magamban, dicsőséghez és pénzhez

juthatsz — rajta tehát fordíts — meglőn - de

fordításomat be nem Vevék, mert nem vala új

magyarsággal és új orthographiávalirva. -

Végre látván, hogy semmiképen nem bo-ldo- l

gulhatok, felrándulék Pozsonyba, Törököt felke

resni "s neki —- satyrai Gyűjteményeibe holmi-'

ket dolgozgatni. - De mi történék Pozson) ba

értemkor velem? Midőn kérdezősködném, hogy

hol lakik Török'.l egy szinte ősz Férjfiu elbeszél?

teté velem, mi bajam volna Törökkel, és mintán

azt megtudta , így szóla: „Török az Urat, mint

idegent, egy- két perczenetig szivesen"látja, de

p .
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írását +- mivel neki annyi kézirata van, hogy

nem tud mit csinálni vele~- nehezen fogadja

el - pénzt pedig épen "nem fog adni érte. -- Sza~

vaim7 hitelességére ‘eme’ kis történetet is elbe

szelem. --  1- egy Orvos nagyon rongyoson

Pozsonyba vetődék és Landes könyvtáros-által

magát Törökhez igazíttatáä `едете! ekképen

szóla: „én NN. vagyok, ki mint doktor eddig.

-- _-— praktizáltam, de már ezután Pesten

fogok megtelepedni! Ъ itt orvosi mesterségemet

folytatni. Most jónak láttam ide Pozsonyba

feljőni 's azUrral megismerkedni, tudván, hogy

az Urnak igen nagy ismeretsége van és ‘a’ mw-l

logusok ellen különösen munkákat szokott ki

adni._.Nekem is van egy igen szúrós dolgozásom'

l készenl a’ magyar 19'elv’~rontóji~ellen, ezt az Ur

vagy vegye! meg tőlem, vagy szerezzen nekem

annak kinyomtathatására egy pártfogót az Egyi

házi vagy Világi nagy Urak közül.“ Török

erre ekként felelt: „ „Én az Urat," mint Irót,

nem ismerem, mivel tudtomra még semmit

sem nyomtattatott. Továbbá maga az Ur mondá,

hogy ezután Pestenakar lakni, 7s így ottan az r

előbbinél jobb szerencsét keresni; az előadott

'két ok engem arra ösztönöz, hogy az Urnak

azt tanácsoljam, hogy а’ könyvirást ne kezdje

afnyelvújítók elleni kikelésen és ezt két okból

ne» tegye: először azért ne, mivel annak, ki azok

ellen kikelni akar, az írói pályán már haladnia,

"s magának a’ tudományok” valamellyik ágában

а’ .magyar olvasóközönség előtt hírt, nevet

kellett szereznie; másodszor azért ne, hogy

épen Pesten, hol az Ur állapotját javítni akarja,

legtöbb nyelvújító levén, ezek az Úrnak szeren;

cséjét vagy egy vagy más módon akadályozni

\



\

143

hajlandók lehetnének. Annak, ki a’ neolognsok
~ellen sike'resen dolgozni kiván, függetlennek ésl

elhatározott lelkünek kellD lenni; ezt pedig az

Ur nem tehetvén, hagyjon fel abbeliczéljával,

hogy ellenek irjon. Jobb volna ollyas valamivel

foglalatoskodnia, miv/_el magának pénzt is bara

tokat is szerezhetne, teszem például mint Orvos

fordítsa jól és ügyesen Hartmann’ высшему/‘авт;

lehre-jet nyelvünkre, ’s cz által kétszél'esen

boldogulhat. —- 'Én az Urnakskéziratát sem meg

nem veszem, sem az Ural: senkinek ajánlanínem

fogom.Meg` nem veszem azért, mivel kézirat"

dolgában igen'is bôvelkedem; nem ajánlnin azért,

mivel az egyházi ’s világi Nagy Итак , kikn'ek az

hosszas Országgyúlés alatt úgyis felette sok költsé- /

gek van ; nem azért mnlatnak Pozsonyban, h_ogy

holmijövömenô ismeretlen emberck’ talán semmí

érdekü munkájinak kinyomtatásgira pénzt adjanak. ~

Végre ад: is értésére adom az Urnak, hogy egyet

többé пет teszek; - „мы másuak аудит/и’.

Járjon kiki а‘ maga lábain mint énI jártam és já

rok, és ismerkedjék а’ maga erején, mint én

ismerkedtem `és ismerkedem.“ '

‘Mindezek’ liallása újabb csapás vala reám

nézve, de azért mégis eltöke’lém'magamat , Türö

köt meglátogatni. Kitlén еду csomú irással` bibe

'lôdve találék ‚ és l’gy megbánám hogy hozzá olly

idöben menék, тег‘: tudom, hogy ollykor az

ember, ШИН‘: az iró nem _igen'jó kedvü , mikor

irásokkal foglalatoskodik. О azonban engemet

igen nyájosan fogada ’s engedelemkérésémre,

hogy neki ~épen foglalatoskodónak alkalmat

lankodom, egész derült homlokkal Еду szóla;

(en, ha itthon vagyok, rendszerint vagy olvasok

vagy irok, vagy kézirataimat szedegetcm rendbe; '
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’s az шеи! Gondviselés olly természetteî áld'ntt

meg, hogy ebbeli foglatosságomban, az egy

betegséget kivéve, semmi történet meg nem

zavar, annál kevésbé pedig valamelly becsületes

vendég’látogatása.“ _

Törököt ezen igéji’ hallása után legottan

igen megszerettem és vele a’ Iiteraturáról века‘:

.és sokáig csevegtem, és ottan ottan hallhatů

szóval nevettçm, hogy ô mind azok neveinek

hallásakor, kiket én emlitettem, hogy бы: пет

telenül piszkolták és bántották, némán mosoly

gott-és egykorjó kedvében Еду szóla: „vallyon

azon sértegetô ‘в mocskolódó irók hasonlólag

nevetnek e, mikor az én általam kiadott Satyra

kat olvassák i“ Itt szavába esóleg igy szólék;

‚‚ „nem , 6k nem печатей 5. hanem az Urat az

egész vulblicum elôtt bottal fenyegetik; mi elôször

neveletlense’geket árulja. el, másodszor arról

gyóz meg bennünket, hogy bár számosak testi

képen, de lelkiképen nagyon kevesek; ésmeg»

felglni teljességgel nem tudnak.“ “

А’ Törökkel folytatott további beszélge

tésemnek ez lön resultatuma, hogy é'n satyrai

gyüjteménye’ negyvenkilenczedik dolgozótársa

levék  ammint ezt _a’ nála levô hiteles jegy

zökönyv bizonyítja.  De ‚ат: is tudatnom kell

az olvasóközönséggel, hogy én csak “111116110!

gozótárs vagyqk. Erre pedig engema’ követ

kezô nagy okokrvezéreltek. Tudjuk, hogy а’

fordító’ segl'tségëvel lehet az ajtút kinyítni, ’s

bemenni a’ szobába, éléskamarába ’s а’ t. hol

tudnillik `valami "an, gnert oda, hol semmi

sincs, nemörömest nyítnak be. No már ki

kételkedik arról", ki а‘ magyarnak jó idô óta

kopár p_oétai mezejin elfogultság -nélkül szét
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nézett, hogy annak egy csomó Fordítöra, de nem

vas-vagy faf‘ordítóra ‚ Ьапе’ш valódi emberi fm'

dítóra van szüksége, kik áltaLaz idegen mívclt

nyelvek éléskamarájìba, ritkasa'gszobájiba bejumi

Ищет, és innen sok drága magot, sôt kész gyümöl- '

csöì is hozzánk ál‘talhozni. lllyen emberi fordító

akarok én lenni; azonban itt is meg kell határoz'z-v

nom,hogymicsoda nemû forditó kivánoklenni-l

satyrafordító  ’s ezen tisztemben úgy fogok

eljárni, hogy ama’ hires angel satyricusnak, Ju

niusnak minden nagy dücsôsége csak szarka

fészek volt az én _ toronymagasságra emelendîí

dücse'mhez képest. Satyrizálni fogok jobbra’s `

ba'lrarminden feszengô írócskát, ann‘élkúl hogy

а’ nevél: а‘ halhatatlanság’ pózn'ájára felakasz- ’
tanám, és ymindenik elébe olly tûkröt tartandok ,

hogy mikor таза: benne meglátja, mint egy`

basiliskus, ‘_erkölcsiképen megpukkan  mel

lyet ha elérhetek, nagy kaczajt так.

' Mind ezen fáradságomért Töröktôl еду >:wir

pénzt sem kivánok, hanem csak azìz, hogy azon

könyvébôl, mellyben tôlem valamit Надо“,

husz példányt шпон. Az olvasóközönsegtöl sem

акт-01; egyéb jutalmat fáradozásìmért, mint аж,
1105у11а én úgy jelenek meg Aelôtte mint dücses

Gúnyfordító, 6 ne legyen reám _nézve difese!

fordz'tó. ‚ ` ’

Hagymás-Káposztásy ’Pipás

^ ` ‘ `.Miklós.

Gu'nyász, (satyricus, nem gunyá

\ val bánó, ищу gunyacsináló.)

` 1K0
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UJ MAGYARSÁG,

"аду is chínai рус“.

Teln'ntes Mellnò'b ‘П’!

Geile foglá. el Önöd’ örömüdléskor- indlos

h’év szûm‘et, és üstöllést estórnyban folyirmúd

hoz kezdék, mivel lélítnes forgány ismém nem

igényes. Berzéczes ábrándaimbah ujjaim közt

tartván irnedvegì és orgovány irrongyra sala

polva szûmet, Onöd’ névüdn'epe’ f'orba'tolására

letcendnek. А’ magasb lény’virüdjét több évek

re tei’j'eszddi minden s`zenv és й] nélkül, és

imát özönli belsemet égország rejtményéliez,

Ъод’уК sùgalja az újdonat új regpirja zománczos

édenében el szel'lderi‘nek ábránczlott világa, és

lnézüdves korány j-elengjc a’_kelti láthatárra

regényes égtájlatokba tünedö Ónü képzememé

nyét. Ücsei bájliangzomány pcnig ébrelegjcn $211

pitvarában és а‘ minden bellény körben 511-211

ratja perczcnetéig, élendjelporongyai, családé

ka ’s Öné kedvugrányára a’ jô пар“ nôével fris

landó meglétbeg. Mivel Önetek, ha mi szófür

künk szerint irandónánk, nem értenök ‚ tehát

Ünök betüszségiìk' tusázó tudány tanodájuk és

újszósz nyelvtanászok elôlépényes nyclvezetök

és lonczos-bonczos elvezetüki szerint merénylek

irni , nehogy újdadi elsönczöm örök mi tudálék-I

't-alanságunk miatt daczolva te’rvelnének és bal-`

ság által zsinár het fellünk hozandnók. Örmsi

k'emre újlag‘istlem kivánsmat és fennfóbb tiszt

tel örökúlök Önnek alázszolgja Tündelevény Mi

ke Fól’njszósz és Tártanodás-z m. k.
` .
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Bízodalmas újnyelvkoholú Uraln! Férjvm` '

{Щит nemlétében én bontám fel az Urnak lroz~

zá intézett levelét, mellynek végigolvasása asz» >

szonyi békeséges iûrésemet i'gcnis mègpróbálta,

miv'el belôle egy szót scm értettem. Higye meg

az Ur , hogy utálatos-nyelvén annyira megbof

szonkodtam, hogy ha szerzöi tehetséget ércz

nék màgamban, és а‘ gyermekdajkálást mcg’ а‘

gazdasszonysági foglalatusságot az irkálásnál kel»

Iemetesebbnek , hasznosabbnak _és szükségesebb

nek nem tartanám, legottan tollat ragadnék, és

ha‘zámnak mostani szerencsétlenséaét asszouyi,

sôt anyai érzékenységgel lefesteném. Mint а’

régi hagyományokból és az öreg embereklöl'tud

juk, hajdan gyakori sáskajárás ‚ döghglláf és cl

lense'g pusztítottaÁ szûlôföldünket, de az isteni

`Go`ndviselés a’ magyar nemzetet tôsgyökeres szo

kásaiban és régi jó nyelvében ln’ven megôriztc.

Most, midön a’Mindenható7 kvgyelmébôl á’cho

leraßgészen elmúlt, és másnèmü döghalál seen

dúl hazánkban., а’ sáskákat me'g nem is ismer‘

jük és áldott'békeségben élíìnk  sáyskákként

terjednek közöttünk azon cl'lolerás iró emberek,

kik egyebet sem tudnak ‚ mint új szókat farag- f

ni, ’s a’ kik- olly könyveket adnak ki„ mel

lyeket nemI imí_ kevés tudománnyal és nyefv

ismerettel bìró gyengè asszonyok, llañem à'l

minden iskolát dicséretesen végzett, nagy ta

pasztalással és széles is‘merettel felruházatott. és

a’ Imagyar nyelvetf-tudományosan is tanult Юг]

ñak sem értenek. Hová akar'nak azon bitang',

azon betegf'ejü könyvñrkálók vezetni bennün

Не‘, _gyer|vekeìnket, a' nemzftet, és mit akar

_ ` l0 ' '

.'~/
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Эта}; a’jó , afazép és а‘ kellemetes magyar пуст

bôl гений’! ——- Minthogy a’ szeretetre méltó ma

gyar Verselô Kisfaludy Sándor’ szûlóföldje YSzala

-Váljmegye а’ Kazinczy Ferencz’ nyelvújításai el

len Abaúj Vármegyénél hathatóë lépéseket -akart

ggykor tonni; igen tanácsos ища, ha Várme-v

gyéinkvalahára fele'brednének és egyesített erö

‘ус! ац’б! gondoskodnának, miként kelljen és le

hessen а’ szép magyar пуст’ rontását megaka

ìiályoztatni. l

E’ részben az egyes emberek is века: te

het‘nének, ha tudnillik az ollyatén sohonn’ai

magyar irkaíirkákat meg nem vennék.  En

és b_arátnéim öszveállván, аж határoztuk meg,

hogy ha férjeinknél'ollyan hit‘jány magyar mun
kákat találunk, `irgalolń nélkül tûzbe vessiìk;I

i ._ ez minden bizonnyal meg fog történni.

 . Enge-m az Isten két leány «és egy iiúmagzat

`tal áldott meg; mindenik úgy beszél rmagyarul

mint én. Leányaimnak egyáltalában megtiltot

tam az új magyar könyvek’ olvasását., és'azt

parancsoitam nekik, .l1ogy_ azok helyett német

munkákat olvassanak. Hogy azonban anyanyel

-veket el ne feledjék, azt rendeltem, >hogy а’

rérgibb idöbenés jó magyarsággal irt könyveket

forgassák. Fiamra nézve` okes tanítójival szólot

tam , és hiszem ‚ hogy ezek ôtet az újítás iránt

там kapdosástól híven meg Гоша“: óvni. ’Shogy

‚ a’ gyermekeim iránt tett ebbeli gondoskodásom

foganatlan ne maradjon,ftestamentumomat eleve

elkészítettem és nekik teljesen megmag'yarázva

tudtokra adtam, ‘hogy nekem rvailtozhatatlan
akaratom halálnm utánra lis az, hogy azon pénz~Y

ben, melly egyedül engem illet és а’ Irnellyröl

szabadon rendelkézhetem, mindenikgyermekem
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esak úgy ôrökösödhetik, ha a’r, új magyarságot'
és romlott lnagyarsággal koliolt kö'nyveket gyom-

rából utálni Годы А’ 111е11у11{‚$уег111е1‹ет е2

ellen fog cselekedni, az említett pénzbeli va

gyonombúl egy Марий‘: sem fog kapni : h'anem

annak része capitalis gyanánt fog szolgálnî ‘а’

végre, hogy annak esztendónként bejôvô kamat

jából jutalmak adassanak а2 illetô Vármegye ál

tal azon érdemes férjfialmak, kik idôrôl idôre

a’ nyelvrontás ellen Ieglelkesebben kikeltek és

а’ szép magyar nyelv’ szüzeségét a` fertelmes

nyelvtörës ,ellenlegügyesehben védelmezte'k. ‹

В120‘1а1та`5 új nyelvkoholó Uramnak az 'e16

boesátottak legyenek тайга, "s többet férjemet ‚

haszontalanságaival bántani nc merészelje. Irám

Tolna Vármegyében 1834. _

‘ . ‘ f '   -— né,sziiletett

——— -— —- Terézia.

XVII.

u

ш’гвовпстю 1N Автвм РОЕ'ПСАМ '

SATYBIC()  (10AM.

Besze'lg - kefe'lg ‘- dmlu'lg - rostdlg.)

ANGoLBoL.

. Közelgett a’ zuzos december, és mindeniìtt

haláloss itélet várakozék a’ meghízott se'rtések-l

re. ’ А‘ mustos pecsenye vastag szagára eleve-k

nen emlekezôk a` levágott kövér disznúk perzs

bûzét ohajták minél elôbb beszívhatni. Szóval:

„Brat „ш terrf‘s maxima exspeetatía“

L
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Ucczu neki! nagy за] támaday al ôszlö'vér

sörtvések Кбайт, azt hivén а’ hitványok Мода

а’ konyhakések ellenük élesíttetn'ek, ós ellenü

köször'ültetnek a’ bárdok, Mennél gyorsahban

tüuedeztek а’ rövid парой, annál hos‘szabbau

borzongatá` a’ halál llideg láza а’ deszkaoldalu

‚мадам. Egyszer minden elôkészület nélkül а’

számos'vékonydongáju kan és süldô összeröffene

’s véghetetlen lármával arrnl kezde tanácskoz-v

ni ‚ miként kerülhesse ki a’ rohanandó végve

szedelmet. A' sok élénk disznóságnak utóljára

az'lett a’ kimenetele, hogy«semmit sem vé'

geztek.-. l

Most, mikor а‘ kukoriozát nem látott; nyáj

minden süker пенал és búbánattal gyötrötten

eloszlandó vala, еду könnyen ‘Ещё süldö emcz

inditványt gördíté elôx „jól tudják Önök, ha én

nem mondomis, liogy valaha egy czigány bölcs

jó kedvében imígy szólott vala; „á dezuo dz

ege’sz vílágan á идти madár lemze , lui, repů’h

m'tudna'.“ Nosza тара! csináljunk magunknak

mesterséges szárnyakat és igy legyünk a’ leg,

szebb madarak az egész világon és röpiìljunk el

а’ legszebbenaz utánunkölálkodó Iétdúlók elôl.“

‘A’ váratlan javaslatot mindnyájàn javallák,

еду öreg ártányt ШИН/е, a’` ki, mivel igen tar.

. ka vala, chínai eredetü Iehetett , és а’ ki a’v ko.

pár mezôkön és sivátág rengetegekben гей: hos

sz‘adalmas kóborisága által némi természetbu.
vári iismex‘eteket‘A gyüjtött vala‘; ’s à’ ki végre

még vizen! és! tengeren! is életveszély Кбайт

kószálgatott vala, Ez sötétk'edvü tekintettel,

simaság-nélkülî ábrázattal é's majo'migékkel igy

1Ьезшёю: „négyláhu 'állatn'ak мы» adva, hogy

magára' ml'lvészszárnyakaty 'l'ûzhvssen >J 

l
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kivevén az теней’ ykedvenezükot ~~ а‘ szár
l nyas Iovat ~ а’ bübájos Pegasust!  - _- E

zért _Önöket arra kérem, hogy'szányalási álmaik» .

tul velem едут: örökre bucsuzzanak el ~ ‚‚

Sic fata tolère! — _ — — --  Nukem azon.

ban egy biztosalapu tetvecském van, mellyet

Ónöknek köz helybenhagyás és megvita‘tás "é
вен; ezennel kinyilatkoztatok. —- (Nota bene,

minden eddigi javaslatomat ugy ügyekeztem ten

ni, hogy ezt elóbb teljesen el kellett fogadni,

’s aztán róla pro forma szólnì! de ez csak inter

n_oS sit dictum.),` Minthogy az örök l-lalál re

ánk nézw bizonyolsnál bizonyosabb, igen па

gyon kell goodoskodnunk, magunkat azon vég

csapás ellen bátorságosíthami. Ez pedig csak ta

gászság által érethetik el. Felette czélirányos»,

nak látom tehát, 'rettenthetetlen bátorsággal

hagynunk el e" ron-da testi ИЩЕМ, és a’ halba

tatlanság magas fok-ain szoros tagzíszságba` lép

nünk: ekként rajtunk- lelkiképen  а‘ poko!

kapui sem fognak diadalmaskodhatni.“

Az ókos ártány javaslata közönségescn el

' fogadtaték. De legottan "аду Vita может:

emez igen nevezetes tárgy fülött: „mi legyen а.‘

tagáSZSág teljes ezime? l“ ’S ha a’ többször idé

‚шт ártány ókossága közibe nem vág vala, af '

disznósereg nagy czélja füstbe ment volna. О

` ártánysága mint lnindl'g, -ugy most is nagyon fel

' tekeré az eszét, és monda: „Óníl‘k tudják már, Y

hogy mindnyájan azon erôs feltétellel “Цинк meg

4- va` megkérlelhetetlen végzet parancsára  ez

élettül, hogy a’ sir tulán mindenikünk `~ mint

megannyi embryo -— egymással szorosan egye

sül'ön. (Notandum bene: ezt a’ vargafoltot egye

Ай? azért сената-16111 ide, hog-y Önök el пе feied

I
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jék, lxogy én az ismétléseket nagyon szeretem.

(De ezt is csupán ad amicas aures —- —-) Van

jogom, mert fogam van, liinni, vhogy Önök ele

gendôkép tapasztaltäk, hogy'minden testrésze

ink között a' tz'ido’ az, mellyuek földi futásunk

alatt, kivált а‘ lármázásban lcgtöbb hasznát ves»

’ sz'ük, és akarom, szeretem hinni, hogy tüdo’uí;

a.’ másvilági létünkben islegfóbb szerepetfog

_iátszani  ezért jövendôi tagászságunk telves

neve legyen, „tüdo's тушат“

 A” javasolt czim а’ nagyobb résztôl örömf

mel elfogadtatott, és csak egy parányi rész välah

az, melly az ellen szónoka által kikelni 11101652

le , ’s> pedig illyetén formán: „mi azt szeretnök,

liogy a’ t'üdó’s szó lielyébe tůdâsó’s szerény 526

1ё1е5561‹; és ebheli kiványunknak legfontosabb

oka az, hogy mi ~mi türéstagadás -— kövérek

neimvagyunk, sôt ìgenis szikárok vagyunk, e

zert tagászságunk merô tz'idüó’l nem állhat! lui

vel a’ tz'idánL` is csak ollyan sovány5 csak ollyan

aszlázas mint egész testünk , és igy leendö ta.

gaszságnnkrainkábbliomályt,. és gunyt'vonnánk,

mint dicset: annak olly epitlietont varrvzina’r

gallerába, .mellyel a’ lehetetlenség’ vasmostoha

sága miatt teljességgel nem birhat.“ Nem kelle

több, csak azt lrallani а’ nagyon felhevült sok
ságnak, és azonnal nagy iir‘gésforgás 1611 közte,y

95 hallatszott a’. sok merges тётя/26:11

Hogy a’ feldühültek agyaraik hegyeit egy?
más oldalába valamiként belé ne üsse'k,I az an

nyiszor dicsért ó'kos ártány csendet parancSIa,I ’s

miután ez meglôn, felemele' röfigéjit ekképen!

„,géu mindig sìerënymerénn'yel vagy merény~

‘ $2ег6ш1уе1 szóltam Ónök közepette, `meglévén

‚115213 száude'komrul gyôzödve, nié-g akkoris,
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mikor mellékl'it _vezetett pedzeni az Mge-dom

i bokon а`6йа6а1та1; ezért most is mint еду ag

gastyán Хай beszélek Önök között, ki jól tudom,

liogy ellenem vitatkozni vagy egy vagy más ok

miatt restelnek. Én azt hiszem, hogy a’ 112116;

epitheton а’ tagg'sszság elött épen azért jó , söt

legjobb, mivel Onöknek,  magamat idenem

ér‘tvénf'mert én egy felûlmulha'tatlan шт;

vagyok _hogyha másokéival együttugyan a'zon

egy hò‘lò'ucz nem nyomjamyakamat — egyátalá

ban‘ száraz tüdôjük van. Már mondják meg ne

kem öszintén', nem volna enevetséges, ez igaz

ságot nekünk magunknak hirdetni , bizonyos

szörszálliasogatás miatt 'È Maraöljon vmeg fa’ tú'do's

‘аудита’, éshogy minden december közeledéà

sekor bátrat lelieljen gyönge testeinkbe, egy kü

lönös Testamentumban és Codicillusban fûzfaver
sekbe foglaltassék.“l lx‘lrre mindenik sertés igene

16 indulattal felálla, ’s egymásra kiabálá: му

rófròfròfròfŕòfròf  n_‘frafròf -« rlo'frafrif

~ „рт-д’ — rafrafrçlf - rzl'frafmfrafròf 

ro'fròfròfw-{frffròfròfròfrifrafrůf_ ’ y

А. e

TESTAMENTUM

Mikor már elszáradt az életugorka!

Legelsö tagás'l. lesv. a’ hosszukás Hurka.

. Мн“ becsuszik per fas et nefas,

M elléje a"foghagyma's Iíolbu'sz.

Ki lesz., mi lesz~a’Be'l?

Ki füllente’sbül él.

Tudnivaló hogy a’Vc'res

Nem egyéb,> mint lesupa Едва.

Hozzájuk lapul az üres Bendó',

A’ pusztákon nagy hirre темп“.
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-Téged lem hagy ki а’ vak koe-aka,

Oh to lzegëny vékony 'Lapoczka1

összelapult Has

,()rökös hiv inas. `

Leperzseltetik ugyan а’ Szůr,

De annál szilárdabb [вы a’- Bò‘r.

Mär pedìg a’ kemény vastag Bär

Sm'ikse'ges, тег: igen mere'sz 6r,

Kapos volna а’ Vclö ' `

De csak ritkán áll elfi.

Ha't mit csinál a’ Iíapouya?

A’ mit a’ hideg Hucsouya!

Hengereg az Agp',

Mikor a’ jég nagy.

A’ két Vasc

Назад mese.

На szorosnn vizsgálod a’ Le'pct, '

Kìpótolja а’ gyermeki pe'pet.

Mint еду rege'nyes Ы‘ `

Csillámlik а’ rosz др

А’ Türlös

Mint еду tôs

“Мн hös

` Lesz új ’s 6s.

a.y

CoD'IelLLUs.

А’ bonczoS Szz'v _

Nein lehet hl'v, ` .
Mert sok inakbul álld darab‘h‘wgl

’S ezért nincs nála semmì lelkì jus.

Mege’rzed oh sóteli Tol-da ,

На 1йьга kap az Oldalborda.

Jegyezd meg, ha sótlan az Uldalas,

Nein örömestA vagdalja öt а’ vas.

Ha nincsen jó üdö, `

Leszen sok rosz Tüdò',

А’ melly Aegymásra

Ke'sz ordításra, 



, ' ‘ «ist ‘

Aa All  .Sza'j -Orr  Fill’eh- Запись

Tiil, till, irtóznak luíndenek.

Ah , а’ Geige, f

Mindíg éga!

A’ nyers Nyelv

Hamis elv.

Ide jn'rul minden Род, Agfa?,

Melly hasít, rag, sziir, mikor akar.

А’ pipaszár Байт/г
'l (lleliqua de'sunt.)

éßê'l'ûîlllidôn а’ liitvány sertések eli'éle гадания-1)‘

‘ìianez-jirkancz dologban foglalatoskodnának , és

_ Aigy tìidös тушат-„1 álmodozńának, egy kö

vérségnek induit csendesvérü sertés juta hozzá

juk, és haszontalan fáradozásukat és oktalan fé

_lelmi'rket megtndván .‚ igy szóla nek'ik: „ngyan

miért ‘kivánjátok mind önmagatokatfmind az

egész sertésvilágot ámítni, “s megcsalni’ll nem

Iudjátok e, vagy nem hallottátok e másoktul,

hogy az emberek a’ hitvány ‚ soványtestü зашё

soket nem bántják, és csnpán a’ jól Мята, kö~

ver' disznókra ásí'tóznak? Legyen‘kérlek, спе

tük, és ne nevettessétek le magatokat‘hijábai

ijedelmetükkel és szükségtelen gondoskodástuk»

kal. Akkor rettegni a' lialáltul, mikor legkeve

sebb ok silica a’ tiîlei félelemre, ’s #hal/»atlan

м; kapz/jz'n сжимать’ ôetò‘rm‘ akami, a‘F 60M

üggekezetel: [ад/уйдёт. Szóledjetek el a’ legna

gyobb csendességben ‚ hogy Jupiter meg ne tud

ja oktalanságtokat ‚ és méltó döghalált 4ne_'kiiid~

jön `x'eátok, mert akker bizony csak ia? Ищу-51:

4fognak' rajtatok rá‘gódni. j.'

— `Ör'kényi‘(ia'spár.

."J. ...i `\ 4`
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XVIII.

SZAPPANBUBORÉKOK

u

`1.

11631’з1поз1;апйаду1ё6гз_ёз.

Ré’gen voltak’példák hogy а‘ kik szüntelen

tanultak, ofvastak, elméjekben megtéholyodtak:

most ez megfordítva van. Valóban а’ felette

sok elmélkedés az és'zt nagyon megerôteti, ’s а`_

уе16’ finom rostjait megf'eszi'ti. Mit én úgy kép

zelek mint a’ gummi elascicumo‘t; mellyre ha súlyt
akasztok, mindég huzódik és huzódik; és ha a'

:reáaggatott súly Í'elettébb nagy, el Кв" végre.

szakadni a' szüntelen vékonyabbra nyúló rostnak.

Azonban mai idôben vannak, kik soha semmit

nem akasztanak velejek’ rostjaira, hanem egy

másra facsarják, sajt‘olják ki belöle a' párányi

nedvet: Еду lesz aztán hogy a’ rostok elszáradva

ös'szefutnak, összevonulnak és megkeményednek.

Már pedig az is való, hogy' nagyon Veszedelmes

portéka,y ’s gyakran ôrültséget ekozó, haa’ lvelô

ben valamelly részecske megkeménykedik. Ez

többnyire gyógyíthatatlan nyavalya! ‚

Ezel; így levén, esupa emberszeretetból és

polgártárs‘aim’ javokért а’ legmelegebb buzgóság

gal felszńlítok minden valódi tudós Orvost, liogy

ha à’ lefestett tébolyodás’ kárté'kony betegsé

gében sínylôdô embercse,  üres Ujító egyszer

felfordul, annak agyvelejét bontsák fel, és fogadni

merek az egész bonczolástudományra, hogy‘

annak agya,vagy legalább а‘ kis-velô egészen
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kővé vált lesz. Ugyan kérem , bontsák fel a’

'Világ’ oktatásáért, és oktatására. 'S édes Orvos

Urak! épen ne méltóztassanak csudálkozni, ha a’

kővévált agyyelőn eme'felűlirást is olvasandják;

„AZUJI TASIBOLONDSACPS ZOMOR'U

KÖVETKEZÉSE!“ ‘‹ -

Igenis elég példa van a" természethiszto
riában arra, hogy a’ csupa vegetabilis dolgokba, п

midőn petriiicáltatnak, különbféléket, fákat,

,cmberi vagy más valamit jelentő figurákat,

betüket ’s a’ t. mintegy belé>rajzol a’ természet.

Már pedig az említett cerebrum volt e egyéb mint,

„substantia pure vegetaóz'la's.“ Ezért a’ jövendölt;

felülírás igenis lehetséges! I “p.

l .
.

x ‚
2.

. .

A’ hasonlóság” gyûlölője.

Egy nyomorék magyaroman olly sokx új

könyv között. szeretett'ülni mindég,bogy szívemet

а’ szánakozás mindannyiszor/megindította,' vala

hányszor a” szegény boldogtalant könyvei között

szinte fuldoklani láttam, mivel ezek őt csaknem

összenyomkodták; és gyenge testéből а’ még

Y gyengébb lelkét ottan-ottan ki akarták nyomni

physikai nehézségek által. Azon lélekvesztő ’s

testölő könyvek minden bolt és élő nyelvek'

szókönyvei valánaüc, Egykor a’ többi [között

{hozzá vetődtem unalmamban, és csudálkozva

néztem miként csurgott а’ száraz veríték már

szinte elszáradt testéről l kérdém tőle а’ megillető- "

dés’ hangján, miben törné fejét-és miért gyötrené

annyira magát? „En a’ magyar nyelt-ből mind

azen szavakat," mellyek walami idegen nyelvóeh'
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гид/‘0:3 ale-Mgg esaů messzíró'l is .Ewald/tuali; egg/1_

‚Маши Ьй’ггашй, Ã‘ïleüszò'ôó'lendo' ruggok, ha

mfz‘nggárl egésíszigwemet, даете!fel МЛáldoznom

‚там-а.“ Mihelyt tôle feleletül ezt kapám, elmult

bennem ürökre minden szán'ak'ozó- indúlat iránla,

"s egész liideg “мы ЬаНЁаЦаШ‘еЁУ darahocskáig

illyetén eszelös okoskodásait za’ magyarngel'mel:

ege'szeu „шагам l-,ell {атм} ollg eredetz°nek,mùztńa

пишем Szabo! a: égóól eseppeut ‘приват. Enne!

fngea angolországóól egg meste‘rségesffa'rtól‘apát

lwzattmn - inert pefmával lzem turlnám meg

tenui a’ neñe'z зпшшй.’ —- e's шеи 150116001

míudßëxßß lf'z'irtom ngelfvemůo'l, „шутит

Heil-,1N valami más nyelv` szafvainak hangjávalmle‘gkìsebb

"à egyenlâsége, hasonlósága van; Еду példa'úl: zsát:

hasonlít а‘ francziá Jaques; sze’l, м; а’ német

Seele, Heu szavakhoz; a’ magyar hár аж’) neme»

Ш! igen сей!‘ dblgot jelent‘, aja# törükül ММ:

teszen; ezeknek és több illyes magyar szavaknak

:ki Rell küszüböltetniek;‘“ennélfogs'aiaz én irtó

-kapám’ segítsége -által a’ magyarnak спеши! más

1mdk-ja, .wel-e, ‚ми-а, kúr-ja, ajaÃ-a lesz,mivel

ezek’ helyébe más valórli magyar nevezeteket,

liasonlitliatatlanokat, fogok kikapálni eszem’ és

elmésségem' kimeríthetetlen gödrébôl, üregébôl,

lyúkából, odvából, hasitékából, vermébôl, söt

ürvényes bányajából.“I Midôn ezeket hallám,

mondáln neki , ‚‚ „az Ur igazi magyaroman.“ “

Mire ô olly tûzzel, mint a’ kriptában égô lámpáé,

legottan l'gy szóla: én nem vagyok magyaroman,

lianem magyar идеи/Ими.“ Ekkor vevém kala

.pomat, és ôtet örökre oda liagyám; magamban

ezen változliatatlan ve'leményt állapi’tván meg:

‚, „az а’ szerencsétlen nyelvkórász,hasonlít а‘ kórá

szó шут“, melly éhségében minden jó magot
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kikapar а‘ földböl, és ezt kotlátlan карманы“!

naëyon bccsunyítjafm n

Tréfai Odön.

_ XIX,4

А’ LEGILLENDÖBB KÉRELEM.

„Magyar Ját‘e'lts‘sm’nm‘il,‘c C'liimü kis munka’

89 - 90dik oldalaiu ezeket olvassuk : „Valyon

mostani privilegiált rendbontóink csufságaiközr,

nem válnék e minden becsületes embernek egy

magyar szinház kinpaddá? 1101 а‘ nemtelen és

betyár magaviselet hihetôleg а‘ legmagasb 16р
csöje't érné el, s a` Muzsák szent hajlékátul min

dent visszaijesztne , a’ mi jó izlésü , szemërmes

és szép lelkü embereknek becses és drága’ë, hol

semmi sem„_hátráltatná azt, hogy éppen az 861‘

tessék meg leggyalázatosblag, ki legtöbbet 6160

zott hozzá, "аду ha kíméltetnék is, azt néhány

vakmerô primipilus gratiájának kellene köszön

nie@ Нет, nem; illy JANCSÁRI TYRANMS

MUS elett, hol sokszor azok a’ f6 kvezérek., kik

már mindenünnen kicsapattak, nem állhat fei jó

szerencsével Játékszin. Éidegelhet, hervadozhat

egy darabig, nem kétlem', de egész Iéte esak ‘

véletlentül lesz függô, és soha, soha nem váland

széptársasági varázs'ponttátml'g városunk azon

lakosi,4 kiknek oroszláni erejöket ugyap nem

igen csîìdálom, de annál jobban _tartok 0882131

RÖFFENÉSI HATALMOKTUL7 nem fart’anak

magok közt NEMES EMBEREKHEZ illô rend

féket.“ ` ‚ _

„Az ii’juság közötti jobb disciplina"s а‘ t.

e ‘в а` t.“
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L Elég, az unalomig elég! Fájdalm'as érzéssel

emlékezem Döbrenteinek eme‘ szavaira; Ellen

_ se'gù‘nle, ha vaina, nem ‚атм/дата elle'mìnl: bíizto-`

,w66 рыжий/сад.“ Mert világos решат látom

annak, hogy azon külföldì írók, kik a’ magyar

nemzet ellen так, mindössze nem fakadtak

olly nemtelen kif'ejzésekre, mint a: llfagyar

Játélsszinrù'l _ irú egyedûl fakadntt. En а’ sér

tôt ba'mtanil neln kivánom, és illetlen kitételein

inkább csudálkozva, mint bo’szankodva; ’s бы‘:

szivesen афиши‘, magát a’ legillendôbben erre

kérem: „'csendesítse heves szenvedelmeit , és

ne higye_ sohá júnak, mi a’ haragos pennából

а’ papirosra loccsan; tanulja meg, hogy az а’

valódi jó iró, 'ki a"tinta` fekete vonásaiba ‘a’

szép’ Gratíájit tudja varázsolni, "s Швей irá

sában mindenllol olly kristálytûkör mntatkozik,

mellybôl a’ tiszta lélek’ és élô meleg szìv`

mennyeì Geniusai mosolyganak az olvasóra!!!

.__ _7  Az egész magyar Nemesség és Ifjuság

ellen там olly szörnyü kikelés hogy mire mu

шаг, azt а‘ kl’méletesség’ Angyala kimòndanom

n'em engedi.“ -——- ‹ f ` ` "

' Szerényi'Máx-ton.

‚ ХХ. _
EGY KIs És-ZREVÉTEL

folyó. eszíiendei Januarius’ 5.25,-dik napján

‘ kiadott felszóll'tásra а’ ‚Ёпаёуаг Nemzethez.

Saum cuz‘que. i

Emléket emelni valakinek, ugy vélem, két

ok indithat: ‚ ‘
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l-ször. Hogyaz érdem az érdemesben, cn»

nek halála után is, megjutalmaztassék», ’s az ér

dem iránti hála, ’ maradéknakis kimntattassék.

' 2-szor, és Éképpen (mert az első а’ meg

holtra nézve ngy is llÍll gondolat). Hogy az illy

nemü megtisztelésáltal az élők és élendők, ha

sonló érdem" szerzésére gerjesztessenek.

Most, midőn megboldogult Kisfaludy

Károlynak barátjai (az emlékére, és mun

káji’ kiadására ügyelő társaság) felszőlíták а.‘

Nemzetet hogy, neki szabadég al att em

l'é k e t e m e ljen , kérdés, megfelel e ezen szán- _

dék а‘ mondott indító okoknak?

Az elsőre nézve azt hiszem hogy, a’ köl

tésnek csak nem minden nemébe bele kapni

ugyan, dejó munkát egyikben sem adni, nem

emlékre méltó 'érdem: valamint egy zseb

könyvet kezdeni а‘ literaturában sem az; vagy

ha ez igen ‚ ngy állítsunk elébb igaz Sámuelnek,

ki I-Iébe legelső zsebkönyvvel a” Hazában Kisfa;

lndy Károlyt megelőzte. Valakinek emléket e

melni, annyimint, azt azon" nagy geniekkel

egy rangba tenni, kiknek más Nemzetek emlé

ket emeltek; —- már pedig Kisfaludy Károlyt

Shakespe'ar-rel, Milton-nal, Racine-nel, Voltai

re-ral, Klopstok-kal, Schiller-rel, ’s a’t. együve

tenni, a’ Nemzet” tudatlanságát, boldogtalan е

gyügyüségét, “mellyel az érdemet esmerni, ’s _

megkülönböztetni nem tudja, árulná el. О‘ ge

nienek mondani, teszi, a’ genie nevet bitangol

ni. Ü geniet nem is látott, sőt ha utána ma

гад: keves könyveiből, mellyekuközt, a” mint

közönségesen tudva van, egy derék sem volt,

következést lehet huzni, geniemunkát talán nem

is olvasott. De egyébiránt is , hogy ő a'tudomá~

ll ~
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nyokba 52е1‘е11с5611еп56ре’116111111" nem voit, `

emll'tenem sem szükség, 1111Уе11111ш16111й tudja.

Hogy 11’ magyar nemzet, melly az emlék‘ áili'

-tásával eddig ininden Nemzetek közt‘legfösvd»

ńyebb volt, ‘5 Arpádot a‘Haza’ Szerzôjét, Sz. lst

vánt a` llaza’ alapítóját; Andrást az arany Bul

la’ Adóját, Huny‘adit, Mátyást, Zrinxit, ’s a`t.'

emlék nélkúl hagyta, ’s Királyainak inég 51111111

maikat sem ôrizte meg, ezen hibáját Kisf‘aludy

Károly Harinagyban hozza helyre, senki sem

teheti fel okosan ogy olly Nemzetrôl, melly olly

nagy embereket szûlhetett. Vagy liogy az irói

körben maradjak ‚ ha a' Nemzet Zrinyit а‘ Köl

töt, Csokonait а’ kedvenczét, "s a’ t. ámbár ezek

a` 1101" mostohasága miatt ki nem mivelhették

is azon köllôi lángot, mellyel Kisfaludy Károlyt

jóval meghaladták, emlékre nem méltánylotta,

— 1111с5о‹1а idétlen enthusiasmus wfolna tôle hogy,

\

l

`most Kisfaiudy Károlyt azzal megtisztelje, ki

sem elsö nem, "oit, ki irni kezdett af' Hazában,

hogy czen esetben- a’ rossz irónak is nagy 61116

me ienne; sem 011} munkát nem lmgyott , mel

lyel a` Nemzet dicsekedhetnékà sem a’ nyeivet

illöen nem mivelte (тег! elsöbb munkájiban
még Orthographia sincs) annyival kevésbé ál

litott valamelly nyelvosk‘olát, (maga is esak ta

nítvány ,Iévén а’ Ка21пс2у6Ьа11): sem еду/‚61121

laíban szembetûnô érdemet nem szerzett :.«n-7 Li

'teraturára nézve; mert hiszen, hogy még (3211

tán igért és reménylett Í'énylenie "s a’ 111

redékiben i'snagy TrencsényiCsák

Mátét (mint а‘ felszólitók állitják) akarta ad- `

ni, ezen szép, de, már aká'r hogy, bé nem

teljesedett igéret talán csak‘nem érdemel em

léket szabad ég alatt’.' Akkor kivált mi,
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Бог Vagynak férjfiah'lk, kik igazán d o l go zt'aks

’s ,kiken megmutathatnók ho g y "é дыр n em

al s'zunk, nem tespedünk, ’s vagyn ak`

kik a’ dpigozót m éltánylan‘i tudj МС;

hogy többeket ne emiitsek, csak Révayt nevezem;

vagy kitekintvén az irói körböl G. Festetits Györ

gyöt., és Szécsenyi Ред-висит, kiki a’,Haza" boldog

sága‘ elômozditásában.halhatlan érdemeket szercz,L

tek;"s akkor mik0r_él6 Iróink közt is vagynak,

kik, ha Kisfaludy Károlynak _torony magasságu

emlék állittatnék , c'slillagokig felnyulót érdemel

nének, a` ,nillyent a’Haza nem is шпиц/дн, ezck

méltóan meg nem fognának`j utalmaztatni; csak

Kazinczyt emlitem, az elsôt, ki mint nyis'lvmester

magyar irói nyelvet állított; vagy csak magának

Kisfall‘ldy Károlynak bátyját ‚ ' Sándort, Швей

Himf'yjébôl sok dalok önökre maradnak, ’s gcgéji

közönségesen kedvesek; de mit fog legf'eljqbb

tiz esztendö múlvas` mutatni a’ Наша Kisfaludy

Károly’ munkájiból ‚ melly csakna‘ valamireïvaló

müvek közt is mcgállhasson? О mostanì milló

kony l'xirét nem egyébnek, mint azun részrehaj-~

lólag iránta buzgó felekezetnek köszönheté, :i1-elly

kiabálva dicsérvén az Auróráját (ezen души:

ményben épen nem az б munkáji legjobbak ‚ Sôt l

Szalay Beniamin alatti darabjai rendesen égetnìì

Valók) abban önnön magát dicsérte, (örömest f

eihallgatván más mel-lékes okokat meliyek az
alaptalanul magasztaló lármát indíták).l Ezen

felekezete minden igaz 0k, és józan megfontoláä

nélkûl ("is'gálja bár akármelly értelmes` részre

nem hayjló Olvasó) annyira kikiáltá (it életébenv,

’s annyira elámítá vele a’ уйдёт, hogy a’ valódi ‚
érdem mellette homálylga borult, jóllchet a’Pub- I

l l ’7‘
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licumnak józanabb része nem hallgatá éretlen

xharsogásait, mellyekkel' elcsábítani igyekezte.

Azon érdeme, melly csak egyetlen igazi ér

deme, hogy Kritikus nem volt,Í és vele az Irók”;

’s általa а’ könyvek”, és nemi rossz könyvek”

száma szaporodott, hogy azon idejét, mellyet,

fájdalom! sok mások emberséget tapodó csufos

Kritikák” halomra írásával, ’s henyeséggel vesz

tegetnek el, jóra fordította, szóval használni, és

nem híjában élni igyekezett, igen megjutalmaz

Зато“ már azzal is hogy, а’ Magyar Akadémiának

rendes,leendőnagy cselekvésú ('Dtagjává

választaték; -- ’s ha még ezen felül, buzdítás

kedvéért, a’ Nemzet akármelly kis érdemecske

iránt hálával akar lenni; vagy legfeljebb, hogy

valódi müvészének, Реж-акцией, is több dolgot

adjon: melyképét kifaragtatván az Akadémia”

Könyvtárába, mint Csokonayét a’ Debreczeni

Collegiuméba, bététetheti; mellyel ezután is min

den Akademistájit megtisztelheti; de azt a’Nem

zeti Museumba téte'tni már sok volna.

А’ mi а’ másodikat illeti: mikor a' Nemzet

valakinek csak egy petrezselkoszorut ad is, mint

hajdan a°Nemeaijátékokon, vélekedésem szerént

már az is nagy megjutalmazás, annyival inkább

ha a9 Magyar, Nemzet Kisfaludy Károlynak mely

képét kifaragtatja, érdemét igen megjutalmazza;

de neki szabad ég alatt emléket emelni,

kinek а’ Nemzet”. boldogságára ’s előmenetelére

semmi nevezetes tette nincsen; ’s kirôl csak

egynehány év mnlva is igen világos lesz az, hogy

nem az egész Község bókolt a" ráfogott genie

költőnek , hanem csak egynehány lármás és

meggondolatlan irkafirkáló (mert külömben meg

nem foghatna а’ maradék, mit tudtunk benne д
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csudálni) annyit jelent, mint az emlékemele'st

minden különbség nélkül akárkinek adni, ‘s

annak nagyságát, a" mi más Nemzeteknél szent,

lealacsonyítani, mindennapivá tenni; ’s lesz e

иду valaha egy érdemes ember, egy örök emlé

kezetet , hálát érdemlő férjliu , ki illyen megtisz-r

(eltérésre vágynék? ’s így az emlék elérné e

legfőbb rendeltetését hogy tettekre gerjesszen?

~ sőt inkább, azt hiszem, minden igazi nagy ember

megsértettnek, legyalázottnak fogná magát, és

méltán, tartani, ha valódi érdeme azzal tisztel

tetnék meg, a’ mivel másnak hijábavalósága;

’s kérni fogná a’ Hazát hogy az illyen megtiszte

lést tartsa magának. Ha а’ nem-érdemnek, ’s

legfeljebb kis érdemnek illyen nagy jutalmat,

emléket szabad ég“ alatt, millyennel. a’

messze terjedt Ausztriai Birodalomban Il-ik Jó.

sefen kívül olly kevesen dicsekedhetnek , овцы.

gatna az Ország, mit fogna adni а’ való érdemnek?

Görög Ország elébb egy emléket is ritkán, és ne

hezen emelt az igaz érdemnek, de később három

százat is tornyozott össze egyszerre azüres név

nek. Hát a’ Magyar hányat emelne csak kevés

időre is, ha az emlékosztogatást Kisfaludy Káro

lyon kezdené Í? Szóval, ha ezt tenné, magát a.’

Nemzet, az érdemet nem esmerés, vagy meg

különböztetés“ nem tudása, "s csak а‘ kül Nem

zetek” észtelen majmolása miatt, az okos világ

előtt ugy kinevettetné: mint Kisfaludy Károly

kikaezagtatámagát a’ Bécsi Játékszinen, németre

fordított ’s eljátszott egyik Comoediájával. Az

ő emléke ugyan szépen tisztelné а’ На

zeit! ugyan szépen tárgyazná Nemzetünk“

dicsőségét!
,.\‘.
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\ De távoll legyen «Лет azon alaesony vélo.

keñ'és a’ Nemzetrôl hogy, neiiány hirtel'enkedök’

s`zaván megingiulván, arra vetemednék, a’ пай-б!

tükélet‘esen, hiszem , magok a’ felszólítók, kik

hibájit, ’gyengéjit, tö kéletlenségeit

magok is látják, sincsenek meggyözôdve. Bün

hödném, ha Nemzetemröl ат gondoluám hogy,

az egy magában ném értelmes valami .‚ hanem

cs'ak еду шйзгег, теНуег akárkinek lehet moz
garni tetszése szerént; nem is azért irom ezt,

mintha botlástól féltenéuì, ’s inteni akarnám hogy,

людей; 1е пе alázza; me'rt txudom -szentûl hogy
@zenl Nemzeti érzést kimut'ató feihivás,

kérés, foganat nélk ül hangzanfêk ы,

sôt ezen rái'ogott valóban Nemzeti Ugyel

neveti, kaczagja; ‘s fogadni merem hogy, Ki s

faludy Károlynak emléket szabad ég

al at t иду sem fogott volna állitani salia, ha

‚ sen-ki ellene nyilván ki nem Кв]: volna is: hanem

azért hogy,l a’ felszól-itók ne álmodozzanak olly

alacsonyul а’ Nemzetrôl, mintha annakjobb be»

látása nem volna mint nekiök, esinemi ’s meg

különböztetni a‘ való `és моём érdemet, ’s "а

kon hagyná magát rábeszéltetni , elcsábittatni

akármire, sôt mint Arad tö b`b sz ép lelkei,

а’ hála tüzében magán segiteni nem tudván,

tólö k kérdoné mi tévó le gye n.>Eléged~

jenek meg azon rézre metszendô emlékkel, melly

az 1832-ik ей Aurórában, mint a’ szabad ég alab

tiriak rajzolatja igértetett; vagy haelragadtattak

an n a k emelni emléket ki4 magának

álland'óbbat emel tl munkáji b an, álii«

tsanak akár egiptomi piramist, c`sak'h`0gy magok’

e'rszényökböl, és цех/61: alatt, nem а’ Haza' ne

vét тара lealázva. ' '

l
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. —
‚

Ne gondólják azunban hogy helölem aziríg 

ség‘ lclke beszél, тег‘ ha volt valaha, ‘аду

van az igaz érdemnek becsûlôje, és tisztelôje,

' én vagyok egy a’ legbuzgóbb imádóji közül;

de részrcl'najlás, ’s minden mellékes alacsonyító

tekíntetek nélkül adom meg mindennek övét,

nem сбыте: senkinek, sem nem kevesebbet, mint

érdemel. › '

Pesten, Aprilis’ 6-ik napján 1831,

Harsányi Рай.

' XXI. `

DIÓBÉL Anz ÚJITÓK’ SZAMÁRA.

Satin.: est notas vulgatasqne verz'tates Шеп

tídem repetefje, quam plmnata‘cae тепш- ideas
Y (76! Seme! l meîllûì‘are.

l. ‘

ßógí'ségß-«Újság

Egy Bieròräuar nevü egyůgyü ember, ki

minden régiséget megvetôleg ki szokott volt

gúnyolni, ’s ezérl; az okosoktól ottanìottan meg

feddetett, mei'ész együgyüségének végre megadá

az árát. 1792. sept. 27dikén, midôn Kz'rály

Helmeczen Zemple’ny Vármegyéůen штата}, neki

egyik ellenkezöje oktatásul'eme’ féldeák és fél

rńagyar verseke‘zt küldé: ‚

а.

Parturiuńt montes, nascctur ridiculus Mus,i

Qui ‘За/дадим vincere рой.‘ erit.
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l

,Scribèt et indoctus Индия/де poemata passim,

' Nos _kacza'gós facial: vcrsiculisque suis.

b.

Hic тих est Michael с vnumine .Pan«Piv0.~ Metu?,

Qui uostrac лице’ хб/штрёсзщ erat.

Alíg olvasá Bigrbräuer ezen szúrós trófás

«мы, legottan az jutott eszébe, hogy azok

az azon nap” „тем: iiján'ak születésére ’s

halálára irattak;`és azonnal az újításljól örökre

lemondott. Vajha njinden hobortos Ujítót ha@

_sonlú tréfáyal. eszére lehetne hoznil

` Kemenesy Béla.

2.y

~A` nyel-'Vrontók’ érdemkoszorújà..

A’ mí tudós Dankovszky Gergelyünk eme’

pzimü n_nunkájának „Magg/ariane ylz'ugz'a’e Lexicon

‘ critico-etymalogz‘çmn‘î Аjánlólevelében а’ magyar

nyelvrontókról igen bölcsen így szólí

M'ento captarum мы‘; nugaces opellas,

Partubus vooum qui. monstrosis штате‘,

дсгтодет Magyarum sereuum obnubilarite;

ln stadiov culturas cancx'iut gradiuutur.

3.

A* nyelvtörô’ Anémet: és magyar sírverse.

(Kalmári Várady János Nóg'rád és‘Pozsony

Vármegyék’ Táblabirájának eme’ kéziratban levö

munkájáhól: „А’ világ" eredeb’ гид/едва“)
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„Kétséget nem szzenved,l hogy a? 826961‘

nokok а” nyelv’ ellenségei: kik ellen minden okos

nemzet méltán törekedett. А’ többek köàûl pél- »

d_álll е’ következendôt hozom fel:

„Hier Liegt vom ncologischçn Wó’rterbuch _

Der Author. Wanderer, giel) îhmden Fluch.'

Ein jeder Patriote denkt; ‹ ‚

Sollt’s nach Verdienst gegangen scyn,

S0 Шин wir auf diesejn Stein, ‚

Anstatt hier liegt, hier hängt.“ y'

Magyarul ennyit tenne: i

,‚ It; fekszik az újszdgyártei.

Atkozd meg’ 0h vándoí‘l

Ногу’ gondolhat mást, ki. haza'ja't szcrcti?

Mint, Ногу az ollyat; akaszboífa illeti,

>Iii maga kalandpr

Nyelvc'bcn, és mást is rontó.“

i

4.

A’ vÈgén csattan az'ostor.

.4. It; van g1. ‘чад Török! H. Újítókpak там! II

C. Nemi de verettje nekik. Ь’. Ugy van-az

` ökrök elôtt.

Törvényesy Gyula.

5.

Istok és az egér.

Bábel akart zavaros mnnkádból lenni, nagy Istok!

’S ke'ziratod’ megevé hirtelen egy На egér.

‚ Y

‘1) ».‘Merm vm. á. z. St. s. ш. IN1-0.18.
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- ‘\ Engr, 1an az' ыдьь ш egér my bábdegéfré,

Es to пиву irka'ló londoui Pista, Майклу.

Innìus.

/

‹ — вa \ О

’ Egy, sok újszót faragó" si'rkövére.

Еду, sok ezer Yad igék’ kontárfaragója leélve'n

Маша“, e’ súlyos könek alatta rohad.

Annyi fa hajthasson gyepesiilt zöld hantjai’ orma'n,

Mennyi kemény és fa's szót -feje nylijta nekiink.

Hamvait l'gy~nagy h_omály fedezendi, ’s mi maj

' dan alá, nem

Ritka lígetbe5 hanem sůrü berekbe megyiínk.
‘I ' Gróf Deaewñ'y' József.

7»

Író és уз].

Yastaäiíl‘ásod'ból1 potyoä, oh nagy Pista, sok 1'1'0'.

' erme csak egy iba van: nincs neki semmi

‚ "aja:

_ Julius.

S.

Ofcsár ló mhoz,

„Vettétek én,“ lígy szo'lsz, „lóháton :“ez által akarva'n

A’ jó Nemzet elött, Gunyñ, gunyolni nevem’!

Hallgatqk e'n rólad, tintám” kl'me'lni szeretve'n.

Ugy is tudja kiki, yhogy gebeháton irataz.

Gróf Deseivñ’y József hçlyett Junius.

\ 9.

Jövendölés еду A ngliusrul.

Düntq hajo's három száz ötven ezerrel мы; lesz,

Es hiteles kozìne'l “Щ kocsonyát clanoko.
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Апорт‘! Xauhxg megvêvén, tette szalbaddá

Dünte, nem Aesopus, Ksántos ügyés'zt eladi.'*’) Y ì

Ноток-1115,

10. ` .

Az edzetlen iró.

Mintha acze'l volnál, csertetsz bosszunkraVilágdì.

' ’S tompa tiized szikrát nem tuda adni nekünk.

„Nincs kova mellyhez aczél érhçssen ;“ hirtelen l'gy

szólsz.

„„Van kova, jcfokova, de edztelen a’ rosz

aczél.““

` Komolyi Sánàor.

1L '

Iró‘i fricská.

Angolb б].

Mnndja meg széIes-és laposhin’i. Ön,

Olly irgalmatlan tudóssá mi által lön г

' „Adván hat ezer font Мех-1105“,

Veve’k legott irói inget

Magamra, ’s fejsze'm’ nagy fába

Vágam belé, templomába‘

_Akarván lóháton ugratni a’ dicsó'se’gnek.

De fájl’ialom.' Q_’ rosz verse’rt оппап visszalökének.“

Mint leve' On mégis nagy proszairóvá? ì

„Иду -- tevék Iuagamn-ak sok zsoldost sugo’vá.“

Mikefah'y Péter.

\

l2.

Ugyan mit fogŕnak гений?

А’ casinói Diváuokra lekuczorogni, basa

dohányt szivni ’s dudorászni:

 

0) Somogy värmegj‘rei szóláamód - elndja helyeu,

"D 'Magyar Játóksziuriil, lap. 3l. ' `
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„Minden alaptalan javaslat _

Csupáa csak a’ ház’ padlásáig hat,

Es mint а’ füst és para,

Elmúlik nem sokára. "

\ Bátorkeszy Zsigmond.

. а

’ " 13.

.1'. Egy érdemetlen ‘iró" sírirása.

Kîsfaludy Ka'roly, te még élszl

Lám а’ magyar nemzet’ gyermekei

Olvassák irásaidat!!!

De hidd el, élnì fogsz azontul is

Hitelezöid’ emlékezetében,

Meri: sokaknak tartózql.

.Es élni fogsz Vazon _

l Idegen és honi Iro'k’
Munká'iban,y mellyekböl

Sakai; kiszedegettél. f

Gyurikovîlis György.

14.

Angol declinatio.

Nom. A’ bálát` könnyeden kifacsarja ön,

‚ Mert lovagol az irósiildökön.

Gen.- Ugyan mi érdem lehet бпёё1

Valami állandót már tön é?

Dat. Aze'rt, hogy ne'melly fìrkászok önnek

\ Az lij londonl útczákon köszönnek,

Mások fentebb kifejle'st nem köszönpek.

Acc. Vízöntöjének az angol печей’ önt,

Mert "иен esze'vel mindeneket elönt.

‹ АЫ- Szebb nemzeti le’tre ösztön nem jött öntüll,

Mivel tôle semmi òkos munka nem sül.

Fordította Beszkédy Ferencz.
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15.

Petrezselyemkoszorú. _LA

Törtc'netmáz ló, kritikás, költészke, mi рай/ат?!

Téglavett'I'-, kerekes, varga, kapás, katlanol

Lenni Bajazzo kiván!!! ’S mint kukta sokakba

belé kap;

’S {те csömört okozó fötelen étke marad.

купцы Ödön
0sszegyííjtötteA

Kissolymosy Dezsó'.

l XXII.

—— GRÓF DESEWFFY JÓZSEF’ smIBÁsA.`

(Önmaga szerzette.) ' 

Itt Dessewñ'y’ porán sétálgatsz, volt neve József,

Lelke görög, ’s ollykòr ro'mai, szl’ve magyar,

Közli a’ Magy. Tud. Társaság’ едут Tagjn.

XXIII.

a.

Ponori Thewrewk József’ emlékkönyvébôl.

Mi e'des boldngság, rokon kebelt

Találnì а’ sok ‘гад viperák között!

Fohászim’ Eg meghallgntá, ’s hosszú

Keresés után emberre akade’k ismét!
’S millyenrell- értesz Thewrewk! а’ lnìlly kcvés

Vagyon - Reád! szivemet adom szivedért!

Novem’ vedd emle'nyként, de melly nem hal el!

Pest, Február 1\9d. 1822.

Schedel Ferencz Jo'zsef. m. k.

Az Egyetemben III-d évbeli Philosophus

szül. Budán, 1805. `
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b.

Ponori Th ewrewîk Júzsofhez.

Esketlek Istenére Rettegd barátmn Utet,

Az édesl indnlatnak, Mel-t bosszuja kegyetlen.

Ne nyujtsd te Mulcibernek Minden ykecses leányka

Anakreontikáid’. Kerůlni fogja le'pted’:

.Vétettek~é te néked Elìntnek tempelökböl.

' Kebled’ szül‘öttì, а‘ kia ’S egyedůl maradsz.

Artatlanok‘Q-vagy а‘ szép Esketlek Istenemre,

Kythélje’` csúnya ñe'rjét ° „ Ne nyujtsd te Mulcibernek

Melegbben ápolod , mint A‘nákreonticáid’.l

Az ën kìs Вылет’? ' S c he d 91.")
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а“) “ogy The'wrewknek n’ magyar штата: és leginkább еп

nek törtc'neteìt érdeklô, felvìlaígosl’tó дата; g ůjteményébó',

` öròla is némelly dolgok a’ legnngyobb hůs же! közönea

nek, аж az érdemes Olvasô csak akknr Года. voltuképen

méltánylani„ mikorla’ Thewrewk’ literatgraì, palyája.  nem

annyîra' nz ó személyc'e'rt', mint inhább a.’ közńgy’ шише

цёЫН környlllálláso'san és hìtelcsen általam ki fog adatni. —

Еп1 u’ ki Törökhöz Pesten laktaßlntt egykor épen olly sû

rihl Миши, mint Schedel Ferencz József jzírt,-és így sok

nak szemtannja "Мини, többek’ felfejléséhez a’ józan com

bìnatìó ат! jutoftam, e’s а’ kine'l mostanTöröknek irói éle

ш illetó minden дедушки -és eredeti oklevelek ‘атак,

biznnyosan ‘идет, hogy Schedel, ki Töröknek Bécsben

1821/2. lnosszasabb idóìg щит mulatása alatt, annak m'mden

poétai dolgozását híven ôrizte., ’s Pestre lett visszatérése

után azonnal a’ felebb lemásoltnm igen “hl'zelkedö „мы

emlékkönyvébe ir'ta, ezen anakreoni versezetét Мёд‘: intézte

Törökhöz, Могу er., kinek érzékeny „не: derék öccsének

PonorìThewx-ewk Mìklósnak halála felettébb eltöltötte volt bá

lnattaxltâl; keserúséggel", elôtte. azttalálta mondani, hogy minden

Чех-вен, és így anacreonticonait is, mellyeket ô (t. Yi. Sche

del) annyira. висте‘, tñzbe veti.  schedel’ "ersezetének a1.

а’ sikere lön, hogy Török Мне-Немец sza'nde'ka’ végrehajtá»

sától elállott, és лёг: Schedel valódì szives köszönetet ér

demcl!  Pest, Majlls’2ldikén 1834.

K. M. O. L.
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А’КОЫУУСДЫЗЁВА' ‚шов/[А А’

._ ROMAlA-KNAL. .

Barátom Thewrewk! leveled а’ legjobbц humm-ban talála. Te mindég hasonló maradsz

magadhgz; szüntelen dolgozòl és szüntelen jó

kedvü vagy. 'Iféged а’ munka elevenír. Ez u

tólsó, aznnban а’ jó feleségem’ megjegyzéselró

I_ad. Bezzeg nevettünk pajkosságodon, lnogy

‚‚а’_ Velenczez' Szappanpor“ те; Triesztben he

:ferŕ .llulcsám ,î milk'xâx: (а? “El'vastamŕ lîgyks'ikï

-a e ezavaol oru.emes ее’

Ьеп aÃjÄ’ az ígazságot —— most б bizonygsan

azt akarja tudtunkra adni, hogy а’ nyoimatás

igea lassan'megy.“ „„Vagy тайн aî/dolgozótár

Sak késnek авт munkájikat bcküldenì;““ $26

lék lievenyében. „No bizony,“ monda Julcsa,

„kell is Töröknek a! dulgozótársak` munkájira

várakozni, ki mindenikxiél `több satyrát- tud

készítnil“ ‹ ' `

Tréfás vitatkozásunk litáh eszembe juta,

hogy dolgozási igéretemet olly hosszas idô (на

meg nem teljesítettem, és azònnal tol-llioz nyu

]ék, bzlxìtor, mint а’ rfîimlîuok' gylîlulallianópad

lalán i e ’s tova csusz á me ` otor'áz ma
gyar könyvcsinâlók többnyírc gcselekedni Vszok`

tak, `még semmi tárgyról nem gonflolkoztam

volt. ~_Penllêaulev;én lîlezellïïli‘hên ',rtmnar ceakvu.

|"an-:m1 e «va шт а д ‘а em 1s a
íìmz'röhj'gy okoskodaim maganiyban, és el’ va

lék hitetve , hogy illy múdon cselekvòl firkáló is»>

igen sok vagyoni a’ magyar Világban. De mit
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kelljen irni, kérdém önmagamtól’! „Recensz’ötl“

felelém гей. HÍla legyen a’tz'zedil: Múzának

.__ а’ merges gfncsoló Bentley’ hetvenhetedik

nagyanyjának --. kitaláltam , ‚ mi legyen àz а’

tudomaínyág,` m‘ellyben dolgozzam l Azonban me

gint eme’ kérdés tám`ada bennem, „mit recen

seáljak .2“ Mire igen könnyü leve a’ Válasz 

„Töröìc` valamellyz'l‘, mwzäáját“  à „Ugyî5,“

folytatám okoskodásomat, „Tò‘rò‘k Magyaror‘

' ůszágon "az, ШТ az ò'sszeròfent t'ù’skés z'ró/e бди

tam', sßúrm',l döfm‘, тт‘т' legz‘nkáöô живший,

és af Muela heh'leom’. rllluíjz'öa 's óutorm'óa' útvn,v

ú'tjfélen amzyz‘ undo/I: òojtorján имидж.’ .’

Ergo a.’ Te еду“: munkádat recenseálom,

édes Barátom! de nem mingyárt, тег‘; ammint

Magad is igenjól tudod, а‘ magyar könyvirás rend

szerinlî’a.’4 karimás-kásához hasonlít. - Annak

nagy és mély feneket és széles karimát kell
Akerekítni.- На ez megvań, f‘elA Кв]! emelked

nünk emlékezetünkkel addig az ôstehénig, melly
nek tejéböl lcgelôbb töltöttek a’lkarimás-kásá

ba, hogy' az üresség beteljék. Mikor ezen is ke

xcsztül bukçnnk, elôre számítsuk fel, mennyit

kelljen fizetni annak, ki a`.tejes karimáskásá

‘ ból enni akar? Arra is szorosan vigyázván,

hogy а’ hiú dicsôségért a’ МЫ héján és inin

denfelé mászkáló ymaeskairók a’ ináry kész-kari

más-kásából а’ tejet valamiként;` fel ne nyalják;

lmit ha tennének, блока! mint a’ kártékony

7

kanduroknak, jól belé kell verni.

`. Az igen elmés Swift’közfényt nem látott

v'égrendeletében egy hosszasA értekezés-fordul

`elö egy Szökendz' nevü négylábu állatocskárólz

mellyet ázsiaì anyja Angolországban fcbruarius

BOdikán ellett vo'lt, Tudnivaló, hogy a' köl



f ' ’ 127
`

teményes такты щ‘ réme'dezó firkámknáx az,

évmutató kalandozó is az 6k eszek szerint ka

landoz, kivált ha a’ kölremények’ rleoemberé- '

ben Epicurus’ kövér nyájából egy-ke't dax-ahnt

elkölteniek az állapotjgazgatótúl megengedtetetl:A

vala. A’ parányi Szökendi, melly aggott urá

hoz hüségtelen lön, ещё] megátkoztaték, hogy

„mindégy “вы maradjon, sohn meg ne “мы

jön, és éltes gazdára ne активы.“ Az átok hi

ven beteljesedett. Ennél az okos Magyarnak

több magyarázat/nem kell.

Miként a’ varászló parasztné a"szekérten

gelybôl tejet fej, а‘ tudományok` tengelyéböl

lnindennémú tejes gondolatokat. шарфы sze

retnék, hogy az irók’ bálványát- а‘ sajtósza

badságot _ az 6k kéményeibôl felf’elé emelke-y

d6 vékony füstnél is magosabbra repítsem. De
megeshetnék, meri: a’ jövendôt nem tudhatom,

hogy ha azt a" levegöbe nagyon mcssze felbo

csátnám, az a’ tiszta ég’ hideg környékében

megfagyna, ’s aztán jégként aláhnllna ’s az é

retlen ész` veteményeit egészen elverné. —--—

Bezzeg ,örûlnének akkor а’ sajtárusok, hogy

nekik (‘Ну temérdek tak‘zjnfl’n:> szereztem _- u

gyanis a’ feszengô kukaczolrat, mellyek mos
tan eredetek’ helyén maradni engedetlenek ,_

tüstént két-lnárom- sôt négyrétü borítékokba

zoríthatnák és megzqbolázhatnák. Mi által az

tán а" .leien/mrow” levó sajtbeli veszteség igen

is kipótoltatván, a’ hitel és nyereség nem fa,

nem kô, hanem vashídi állandóságra гида, ’s

а‘ sok sajtárulók nem földszinti szarkafészkek»

ben , hanem roppant felházakban laknának.

Ha idöm volna, a’sajtó’sajtólásáról, nyom

tatás’ nyomásá-ro'l, szedô' pénzszedéséró’l, javító’

' А l2
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jam'thatatlanäágúról és több efl'éléról szójátékos

mulatsággal kedveskedném olvasóimnak, kik»`

' vnek talán egyrésze leginkább а’ kicsapongó köny

vekért szeret Íeongó forintokat .leal-mimi.y Még

g'óndólatjátékbeli élességet is lehetne ûznöm, mi

шёл bizonyosnál bizonyosabb az, hogy a’ бог

sajtó, òorsajto'lás és gabouauyomtatás az élet"

fentartására egyik leghasznosabb és legbecsüle

tesebb szabadság. ‹

Komoly lévén а‘ tárgy , az elôadást is

csak ránczos humlokkal illenék ` tenui. Bátor

a’ mai Suhanczok’ füleik mellettminden elsulum,

mi érzékeiket nem csiklandja, ‘в ennél fogva а’

jelen dolgozás is — millelyt komollyá “тома

tik — tôlek emez igékkcl félrevettetik:

„Blind мы, ma’ ltomoly,

.Egye meg a’~mol1.“

Hogy Szökendit megmeztelenítém, ô raj

tam legottan boszut Ша- Mitha e'u eltúrök, 'mél

tóztassanak érdemes olvasóim 4is eltûrni, "s a'

tréfák’ köpenyegének redöjibôl а’ 'valót kiszemel

ni, de ezt olly lelki szemmel tenui, melly ne

csak а’ jelent nézze ’si lássa„lianem a` múltba

’s jövôbe is belé tudjon пишем.

Most Amind а‘ llatot befogom, és neki me

gyek а’ „-Hazafiúz‘ Elme’llee'déseknek,“ és mivel,

mióta а’ magyar literatúrának aranykora гаш

bakon közelget, az iró" személyét munkájától

megkülönböztctni nem szokás, neki megyek Tö

röknek is; de korántsem fenyegetem ôtet botta!

és pökdò'se'ssel, mint а‘ ВоЕЫсгорГ lebernyegébe
-burkolózott, а’ nyelvben i-vel és j-val élö, ’s a’

,polgári életben egy дата!)- idô та Ynos Helme
‚еду ‚ ki, ammintN egy kedvcs bébillérepl (fami

lia'ris)l többször èmhté, a’ Jelenìior’ toldalékja’
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`satyricus Rabenert nem ismeri,

«- а‘ Társalkodó‘ ezóvi febr. щита" kijött I7.

számának 68dik oldalán níintegy vörösgolyvxíval

telt Bodrogközi nyálas Farkas agyarkodott а‘ csu

.pa pennával f'elfogyverkezett Török ellen. `

De ne ve'lje Törük, llogy ha én ötet a’ má

sok’ `embertelensége ellen ve'dem , tollammal

bántani nem fogom; igenis fogom, mert а‘ реп

пи nem bot, és а’ шт nem p51»- .’ .’ А’ Beretvál

kozótûkör’ IOGdik‘oldalán igen helyesen mon

dat'nak a’ többi közt ezek: „А’ Hara/im' Elmal

Íaerle'se/a’tírója (Török) ага‘: elkezdette, de be nem

`ve'gezrte a’ ŕpò‘uyvcensúra’ nyomaz‘nal: ció'ad'ását a’

[гуще/3081166еМ/югбан.“ Melly szavakat én tel

jesen magaméivá teszek, és csuglál‘kozva 1123)’

zem meg, hogy épen Török ‚ ki а’ Satyrai9 me

zejét végig akaŕja czédrusokkal ûltetni, а‘ nagy

mert ha is

merné, íìgyelmetessé lett. voln'a а’ Laóz'enus’

történetei нём , kirôl az a’ Vorůerz‘clzt -jé

ben igen elevenen emlékezik.  Vagy Сати

Török года (ernyô) nélkûl akar а` Satyra’ tar

tományában szekerezni, no hiszen jól van,'te

gye„csàk ezt is, biçony meg számosabb echo-`

iró ellensége lesz! —- _ Labiennsról, kit а’ Ró

maia'k méltán rABIENUSnak neveztek , M. An

naens Seneca L. V. Controversiarum in proefa

tione a' többek között ezekot ‘_irj-a: „In laune'

(Labìenmm'primum emcogz'tatw est nova равна :

qfectum est em'mper z'uz’mz‘cos, ut omnes @jus li

brz'z‘lwenrlerentur. Res nova et z'nsveta, supph'ò‘z'œ

de „шт sami.“ etc. "S mégis vannak tudatla
nok,Í kik аж állítni nempirulnak, hogy а’Сеп

‘sura új találmány.  - А` 'Censura olly régi

mint az irás maga, csupán a’ formájára nézve

"L volt idöröl idöre mödosítás benne. —- `

12*
\

I
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Barátom! шт jó neven а‘ init Мат ‚ és

légy bizonyos benne, hogy ha reccnseállak is,

szeretlek. IPesten , Julius’ 7dîkén 1834.

' v Be Fn J.

— XXV.

АВАТОК А’ МАБУАНЫТЕВАТЁВА’

HISTOBIAJARA. °

— A’ régi classica literaturával barátságban Iew’í

Férjfìak sokszor sajnálkozva beszélik a’ tudomá

lnyos óvilág’ történetirásában azon nagy lu'jányos-`

ságot, hogy tübb remekmívnek nem tudhatni ki

volt legyen a’ szerzôje’! Sôt az igazság’ barátja

még azt is szere‘tné kifürkészni, hogy, miután

Horatius’ eme" tanítása szerint: ~

„Si quid tomen alim

Scrz‘pserz's, in Metz“ descendat judz'cz's aúres,

' Et рай”: , et nostros.“ .

a’ hajdani irók 'saját clmeszüleményeiket más

hozz'áértôkkel közölgették, kik voltak azok1 kik

e’ vagy ama’ munkát illy múdon `megvlizsgältalk,

és talán hijányaikat kiegészítctték’@ Es ve'gre,

minthogy Marlialis’ ezen epigrammája szerint;

„Carmina Paullus emit, recital“ ш; Carmina

Paullus,

Nil/m gízod omas , possìs dz'cerejure tuum.“

az is kisül, Воду találtatt'ak példák a’ 1155191:
пё|,‚ hngy némellyek a’ másoktól megvásárlott l

munkákat adlák ki за)“ neveik Май. llt is jó

voln'a kikurkászni, ho'gy az ollyatén mnnkák" i

megvételeQ mibe ker-ült’! Legislegutóljára ne feled

' jük , hogy az ôskorban sokszor cmll'tett plagium

1 ‚
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abball állottylnogy valaki a’görög remekirókból

öl! erején lopogatott. e ' ' .

Y EzeketP régóta érezve ‘s а‘ Berelíválkozótú

köl" 7899-102-l03. oldalain lévô, ‘s а‘

magyar literaria historiára világot vetô állítások

által а’ mélyebb vizsgálásra felébresztetve, nekiY

estem а’ kutatásnak, és ebbeli izzasztó 82015111

mamnak ez 1611 resultatuma. Itt Pesten több Sza

valbeveh/etô embertôl nem egyszer hallottam,

'-hogy néhai Rácz [s_tván Orvos-Doctor és kevés

ideig a’ rpápai Ns. ref'. Kollegiumnak volt Pro

fessura. ogy valakinek -f kinek neve kisiklott

emlékezetembôl  еду еёезя orvosi könyvet irt

hatvan forintért. -A’ Muzarionban kiki olvashat

ta 's olvashatja azon tudományos реп, mellybôl

kiviláglik, hogy' а‘ Homeros"fordítója Vályi Nagy

Ferencz а‘ mi derek köl'tônk Kölcsey Ferencz

nek hasonlómun kálatu/kéziratát haszuálta.  А‘

szel'l'dérzésü Szemere Páltól tndom, hogy б "s

szeretett_ barátja. Kölcsey egyůtt készítette'k ere?. '

detiképen a’ nyelvbeli 'Ujításokról azon érteke

zést, mellyet Helmeczi Mihály némelly megtul

dásokkal а‘ maga neve alatt kiadott a’ Berzse-f

nyi Dániel‘versei elött. —— А’ bátorlelkü Thaisz
András bizonyossá tön añ'elôl, hogy m‘elle'tte _l

olly Juratusok practizáltak, kik a’ magya'r lite

raturát igenis> elôsegítették: a` többi között Zsi.

‘юга György elöbb kidalgozta Gebhardt Ferencz` l

Doctornak eme’ mnnkáját „А’ kíilò‘nó‘s Onion' .

Ц

nyaz'alya- e's. Gyógyz’tásçudomáug Aëapvonaty'œz'.“ -›

Azután Tessedik Ferencz‘ „Пишет; Franczz’a

ország’ dëh'n'észez’bem“ mellyet én legelôbb né

metül olvastam volt Bartosságh Józsefnél, kivel ‘

Tessedik utazása közben szorgalmatos levelezést

folytatott. -z-Felapáthi Molnáp Sándor pedig Baîs;K
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'y ‘ _ .

thy József’ m'indenlmagynr verscaetét szerzetto,

Швей „Magyarole’ Emle’lw“ `czimü munkáját Sol

mogyi Csizmazia Sándorr dolgozza.  A`§ ma

gyar nyelv körůl régóta [тиф Döbrentei Gábor

tól többen értettük, llogy a’ „Бога/эти!“ való

шапка: ô dolgozta ki, ’s ezen l'elûl б tanácsolta,

hogy abba ollyan egyéb némü tárgyak is szö

vessenek belé, mellyek a' magyar nemzetet ébres

szélc': 4nem különben ô is egyik f6 r'észt vett a’

„На?!“ kidolgozásában; mihcz még az a’ kör

nyûlállás is уйти! bizonyság gyanánt, hogy Er

деду‘ nagy lyricusa Buczy Emil tavaly Májusban

Bécsben а‘ Glacis-n egykor egy barátjával az ér

dekle‘tt könyvrôl beszélgetvén, végre Еду kiál
tott fel, „most tudomy már , mz'ért 'vanua/l: abbaia

olly dolgol»I e’s дышит , mellg/ekró’l ё’: Dò‘ören

tei'vel Erde'lyben lahm alatt ollylzor-ollylzor szólot

tam по!!!“  А’ néhai lelkès Kultsár István jó

izü magyar ebédje Где“ beszélte egykor, hogy

K_isfaludy Kairolynak maga tette fel azon kérô~

‚ levßlet, mclly álral „ez szeretve tisztelt Anyánk

‘пак’ а’ Császárné О Felségének térdhajtva az

Жмём könyörgütt, llogy а‘ legelsô Aurorát elf0~

fogadni kegyelmesen .méltóztassék Аж pedig

nem regen» olvastuk а‘ nagytudomány'u Ноги“:

Á` 'István’ hiteles elöadásából ‚ hogy 'miután az а

lattvalói leg'mélyelib hódulattal tisztelt Felséges

Asszonyunk az érintett Ajánlást elfogadni Ведущ

mes volt , az eziránti örvendetes Jelentésfnem-r

Kisf'aludy кашу, -hanem Нота‘: tette fel. 

Szó levén Kisfalndyról, tudatnom kell róla, mit

~a’ meséji által elhiresedett Fáy András nekem

is másoknak is megvallott; ô .az idézett Auro

rába „Ellaésësela“ czimü dolgozását adá be, de
_ vez ottan akkox' mingyárt ki nem jöhetett. Kis
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famdy xmználá а’ jô шахты,’ és abból „Tollagf `
Jónását“ dolgozá ki! ' Szemere Pál, Ternyey

lstván, és az egykor a’ Trattneri typographiában

eorrectorságot viselt Némedy neviì hazánklija, 's

mások voltak nzoke', kik Kisfaludy Károly’ mun- .

kácskájujavitganák!!! Szemere, tudom, hogy több

dolgozásának czimeket is adott. 

‚ЕЩЁ: legyen most ennyi , máskor többekkel

is sz0lgálok.-Ambár cosmopoliticus tekintetben

mindegy akárkitól jôjjön valamelly нитка, de a’

törlénetbúvár mindent meghatńrozottan szeret
kitannlni, ’s illy czé-Iból jelen elôadásom a’ honi l

történetek' barátjai elótt érdek nélkül nem lehet.

Pesten Nov. ñdikén 1834.

B. M. G. S.

XXVI.

'TUDós' JAXKQVICSI nIKLÓs"> BÖLGS.

ESZREVETELEL

(каши Miklósli Abel)

Nemzetùe'gäul‘ állapításának z'gazságtalan'Eí.

lenségez' mind azok, a’ kik nemzeti jelességeink

nek Vszántszánclékos elhallgatása, ’s школам

mellett, hémelly miveltsógi héjánok miatt ma

gunkat lealázni, ellenben az idegeneket mindenq

ben magasztalni és jelenkori szándékoknak által

lyános követésére birni, ’s gerjeszteni törckcdnek.

Mert józanon gondolkodván, kiki az ‘газ ellen

«этаж, ha еду oldalról az egészre tévén ité

letet, еду vagy más héjány miatt honunkat

gyalázza; ki pediglen mivelítésünknck színes

örve alan Nemzetänlaet maga alázäsám h’szten’
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is, az gyökerestül irtya ’s’kisz'aggaìlìa а’ Nem-v

zetise'g ditsö érdemét, melly kor'nt sem az

itlegen'ek általlyános majmozásárban; mintinkább

és egyedül а’ Nemzeti Character javításában,

‚ csinosításában, józan l'elvilágos'ításában, és a’

jövéndök, remmer-e bönswkéuewsaésébeng az

az: tsak ollyan mìveltse'g elf'ogadásäban, mellyel

a’ feltünt Nemzetisége sem által változik, sem sze.

rentséltetik,méltán és valódiképen helyeztethetik.

Ellenségnek valóban, és а? пе1112е1е1‹ mos

_tani felf'orrásában méltán veszedelmes ellenség-l

nek állítom a’ `Nemz'etiség változására törekea.

clóket, mert kisded erejét Nemzetünknek többie-Y

kéhcz hasonlitván, tsnpán és egyedûl I§teni 11111.

dának tulajdoníthatom, lnogy Strassénak‘ abroszay

’s képén а“) annyi századok alatt, е’ világI ha

Vlzallnas nemzetei `özönében többv ki’halt nagy

Nemzeteksorsával mind eddig‘ el nem süllyedett,

el nem borítatott, _'hanem fentartathatott, ma

roknyi népünknek eldôdi` Nemzetisége.- Tud,

еще 1831. гыу. IKöt. lap-` 41,.4s,

XXVII..

F E L Е L E T e

Prof, Márton ‘.,Iózsefnek

Mint a’ magyar literatura’ meleg barátja nem

kevésbé örûltem, midôn ‘а’ Magyar Kurz'r 49dik
 

l*j Fájdalom! hogy az immár negyedszer közre bo-`

_ — csäjtott Hite/.ben (melly legkevesebbet az igaz hi.

teli-öl, ‘аду is a’V hìtelezök biztossa'gáról ' haf

` nem általlyánosan magyar Nemzetiségünkröl érte

kezik) illyeket olvasni kénszerl'ttetünk. Találnalç

ezek sok .olvasókat, me'g tö'bb kedvellöket, miért?

“inert a’ legigazabb, legtagadhatatlanabbPsyche:

1
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szám alatti Toldalékjában а’ Könyvesmertetés

' ,ben e’ czimet Magyah'cae lz'ngvae LEXlCQNcrz'
xtz'co-ety/mologz'cnm etc. Studio et opera Georgi;

Dan/lovszky megpillantani; mivel, gondolám, egy

Márton József, ki maga is több Szókönyvet adott

ki, ezen nagy szorgalommal, véghetetlen fárad

sággal készített valódi tudós munkát- philologiai

alapok szerint fogja megítélni, némellyeket benne

talán megigazítni, ’s azon а’ magyar nyelvre ’s

literaturára nézve igen érdekes, igen fontos kóny

'vet minden elő-“s balítélet nélkül méltatni tudni.

Azonban felettébb megcsalatkoztam várako

zásomban, mert а’ Márton” dolgozása egyebet

nem foglal magában mint, holmi roszul alkalma

zott elméskedéseket-csupa csevegő beszédet

és egy Nyelvtanítóhoz illetlen felszólítást а’-Ма—

gyarokhoz, hogy а’ felülnevezett Szókönyvben

levő állítások ellen keljenek ki. '

' A’ német Philologusok hálával fogadák Ade

lun ` munkáîát ki nekik а’ felső-németorszá i _
g .’ 9 g

beszédmód szerint irt Szókönyvében kijelelé,

ha valamelly szó .jgazi német, yagy valamellyik

idegen nyelvből kölcsönöztetett e? Hasonló Szó

tál-aik vannak az Angoloknak és~Francziáknak,

és а’ mívelt Angol és Franczia azért épen nem

lobban haragra , hogy nyelvében olly sok idege

szó lételez. '

Ha a’ nagytudományu Márton azt akarja

hogy a’magyar nyelvben'egy idegen szó se legyen,

úgy neki egy egészen .új magyar nyelvet kell

feltalálnia, vagy megmutatnia ’s pedig szóról

logiai elv szerint mindenkor számosabb a’ sor

sával nem elégsző, azért nyughatatlan, követ-

kezőlog változást szomjúzó emberiség része.

e W“) Strasse, Strom der Zeit.

I
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szóra, hogy mind az, mit а‘ Magyarok a’Tótoktól,

Görögöktól, Olaszoktól, Németektől és Rómaiak

tól kölcsönöztek nyelvekbe, nem tót, nem görög,

nem olasz,nem német, nem deák, hanem magyar.

Hez például а‘ Magyaroktól elfogadott valamelly

görög szó már Homerusban előfordul, és így

annak három ezer esztendős kora van, meg kell

Mártonnak bizonyítnia , hogy a’ Magyarok azon

szót már három ezer év előtt ismerték. Ugyan

azon környűláuás van azon szavaknál, mellyeket

a' Magyarok а’ Tótoktól , olaszoktól, Németek

től és Rómaiaktól kölcsönöztek. _

Mei/mél inkább halad az ember valamelly tu

dományban, annál inkább átlátja, mi keveset tud,

és а’ bölcsek'Legbölcsebbike, Socrates, azt szokta:

volt mondani, hogy ó' .semmitßem tud. Mennél

miveltebb valaki, annál könnyebben megismeri

а’ mások” jelességét, érdemét, becsét. Csupán а’

mivelctlen, durva tartja magát mindenben tökéle

tesnek. Olly miveletlenek, durvák vannak min

den nemzeteknél, és fájdalom! а‘ magyar nem

zetnél is;, mivel а‘ Magyarok'is minden tekin

tetbcn azAdám’gyermekei. Azonközben a’mive

letlen , durva a” Magyarok között, épen úgy,

mint а‘ miveletlen, durva a” Törökök,Lengyelek

’s а’ t között, meg van győződve affelől, hogy a'

W Magyar , a’ Török, a” Lengyel minden tökéletesség”

ideálja: az ollyan azt hiszi hogy'semmi külhoni,

semmi idegen dologgal nem bír , ha mingyárt

feje” lágyától lába” talpáig mindent а’ külhoniak

tól, az idegenektől kapott is.А’ német S'c/mld, Sünde magyar-albán. Ezen I

bún szót а‘ Magyarok, a’ Dankovszky Gergely”

származtatása szerint, az oláh vin, а’ cseh-tót

cím szavaktól vették. „Valóban,“ úgymond
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‹ Márton, „nagy köszönettel tartozunk mi Magya

rok a” tudós szerzőnek, ezen , -- а’ Nemzet his

tóriájá'ba vágó, ditső felfedezéséért. Melly ártat

lan és boldog Nemzet lehetett a” Magyar valaha,

hogy az a’ b й п t tsak nevéről sem esmerte, mind

addig, míg а’ Tsehekkel és Slávokkal meg nem "

esmerkedett “s azt azoktól el nem tanulta.“ —

Ezen sorok után én is azt mondom hogy: Való

ban mind magát mind nemzetéterősen rosz hírbe

keverte Márton azon felelni akaró шагать

Hát a’ Magyarok а’ csehekkel és Tóto'kkal lvaló

megismerkedésekig csupa egy és két esztendős

gyermekek Voltak e mindég, vagy olly mivelet

lvnck, durvák , hogy a’jót a’ таят! megkülön

böztetni nem tudták?!

Érezvén Márton, hogy maga a’ Lexicon ellen

semmi kifogást tenni nem tud, az annak elején

álló deák Ajánlást támadja meg, állítván, hogy

ennek ‘23 sorában a’ hcxamcteŕi metrum ellen

27 és az olisio ellen hiba legyen. De ki

mondta Mártonnak, hogy az a’ 23 sorhexameter,

hiszen ezek prosa is lehetnek. Aztán kell e a’

józanfejü emberinek és tudósnak mindentösz

Vezavarni? -—- ,Sit quod vis,_ simplex duntaxat

et unum! - Иду láts'lzik,A Valóbanúgy látszik,

hogy Márton az okot nem találtaJ hanem kereste,

melly által Dankovszkyt rágalmazhassa. "Mert

különben Márton nem mellőzte volna el azon nagy

igazságot, hogy`Dankovszky érdeklettLexiconá

val nem úgy lép elő mint deák költő, hanem

mint а‘ magyar nyel'vbőség' Analyticusal Én azt

hiszem, ho'gymintmindennek, ki a-’tudományok’

országában jő lélekkel fáradozik, úgy а’ mi

Dankovszkynknak is, minden} “hasonló megtá

/
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«madója‘s olcsárlója (‘Пей vigasztalására <szolga'l

.Horatius’ eme” mondása: ` v

\ „Солдат mens recta', faflnae mendacz'u идей.“

— ` BrassaySebestyén.

> XXVIII. _

SZAPPANMOIIZSÁK A’ MESE

VILAGBOL.

l.

A’páva ‘s majom.-ŕ

А.’ képzelôdés’ dagályától felberzent páva fel

‘ és ай billege еду szép sétatéren ezernyi majom'

sokasága között. A` csalfaféùyü ’s hosszan el

IIynlt lfarku szárnyasnak, minden útjában esô

kitére, ’félvén, hogy kopasz f'ejeket legyinteni

találandj'a: ’s im egy szelíd majom lakolta v1'

-gyáztalan lépte`.díját; merLa’gúnyszerelmes pil

]angós farkán érzékeny nyomást képzelvén, а’ vi~

lág абы ismeretes ocs'mány hangzatát tolá. ki а’

szegény majonmra. ЕМ а’ `többi midön hallaná,

lrémülten szinte szaladásnak iramlék , ha egy 5:11‘

' tos, költesôket fel nem 'tartóztatja ’s az idomtaf

lan harsányhangunak, vel'e szembeszálla.47 hite'le

,sen meg nem `mutatja vala, hogy', báli külseje

csillogó7 de Балта az állatòk között legközelehb

van az ordl'tó szamáréhoz, és ön` legyen az, ki

Are Ézop hatalm'as mondása,

,Jgizotos fallz‘t, n'otz's est derz‘sziz’.“

legjobban illik. Erre а’ begyes páva ‚ждите

nülve elhagyá а‘ társaságot, és szárnj'ait hasz

nálva a’ h'elikón” tetejére lrepüle, ’s azóta gyc

` v
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pet rágva а’ régi mìnták szerintfönt‘ött tömpeA

osztrogothuls betüdarabokat szedegél, de egyet

sem tuda még a’ ‘Мёд’ szerencséjéye okosan öS.

szeszerkeztetni. ‘

‘›
‘ '

.la

A’ gerliczev’s Ка?) а.

Egy öreg tölgy’ tövénél а’ busongó gerlîcze

Szedegeté az aggott fa’ lehullott gyöngyeít, és

felfelreppene, nehogy а’ vadonban csoportosan ’

ólálkodó kaba, mint minden könnyen jöhe'tö

szerzemény’ zsákmánylója, keménykörme’ ra

gadvänyává tegye. Egykor a’ körmös tollas fe

ledve jóizü {Шаг-16.15, reácsapa az ártatlan $251’

nyasŕa, ’s ezt olly шт! megrázá, hogy édes

morzsáját száj‘ából kiejtvén , illy keseŕves sz'ók»`

_ та fakada: „barátom, neked is lág mezôd van;

az áldott természet” gyümölcseil elôtted is тёп

denhol tárv‘ák. Engeln, ki ellened nem "тег

tem, ugyan hogy’ niarczongolhatsz скота?“

„„Mészárollak,“"‘ felele а‘ kaba, „„t‘Qlladra

nagy szükség van, mert-uram а’ hatalmas.l ba

goly, gyûjteményt készít ritka természeti nyelv

rontási újtanodájának , és te vagy még egyedûl,

“kinek tollaiból af gyávagság’ symbolumára nincs

koszorú készl’tve.““ „Ugye,“ nyögé a’ gerliczè,

„Мг csak önkény csinál {Шато}: nyelvrontási {я}.

' tanodások, törvényt?> és Еду miattad a' békés

lakó sincs bátorságban, mig te segédje léssz.“

з.

А’ bibiczek és az' дым.

Nagy örömzsinatot. tart vala a”.libucz§creg

'\
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“Ш 1а|а1Ь6Г|еп visszatérto lxtán, és íme csak

most, lmsszu ’s viszontagosd utazása’ "égén ve

vé észro a’ vezér, hogy az 'addig nem ismcrt

ibisz csapatja` részese lön. A` pax'ancsnok мы

kérdóre yoná az idegent, neve, születése, hí

Vatala, eljötte’ merész ока ’s több más pont

iránt. Az elhatározott lelkü útitárs nevét ki

mondván ‚ egyszer'smind szabadtartománybcli

ex‘cdetét is tudatá а’ ñrtatóval,. csupán Шума

la` ’s elszármazása’ czéljait kiváná egykissé й:

kolni; erôs faggattatása után azonban odamcnc

telének egyszerü okát isl megval’lá, ekképen

szólván: „szûlöföldèmen én vagyok a' száruya

sok közt az egyik Eszkuláp, ki a’ helsö nyava

lyákat önmaglamon hasznosan sikerült tapasz

talásom után, az idegen'eknél is többször islné

telt nagyfoganatu következménnyel gyógyítnì

képes vagyok: világszerte ismeretes gyógymû

vészetem egyedúl az alpu` módos alkalmazásá.

ban áll. Jól _tudván, hogy hazátokban milly

gyakoriak a’ gyomor’ emésztetlensége miatti

nagylnalaflozások, egyedûl a’ Мнений vágy e

mèlte valómat lés Жду csapám magamat шт

tekbe “ ‚

Mint minden [ай-ваз életbcn, úgyJ‘tt is az

ibisz’ Кап-ищете kétkedés alá jôvéw- A’ bibicz

vezér azonban feljáratá__serege’ minden osztá

lyát, és az irószobábkan lclék leginkább $161;

ségét a’ nevezett orvosnak, hol `а’ temérdek

irkafirka, rendkìvúli szófürészelés, töm'énytc

leń (ljíge’ kovácsolás és számtalnn ген” gyár

tás мы а’ tagok minden tûzektöl megfosztat

va levén, .az ûlû ínakban száradt mind az, mi

az egészre haszn'os kihatással áradhat'na. Hoz

zá kezde мы: ibiszünk az alélt tagokat s'zapo

\

_.4.l
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„ra ailövetrjeîvel eleven-(tget‘ñi, de f‘ájdalomi ai

Jeddigi tapasztalás szerint még igen kevés sikert

nyújtott szorgalmas gyógymódja!

4.

A' banka 's varjú.

А’ bankát kérdôre ve\'é а’ varjú, miért

hajtana annyiszor bókot а’ reá nem ügyelôic4

elôtt is, kik ôtet búze, törpesége, ’s ваш-Ге

letti bóbitája miatŕ pillantatokra sem méltatják?

és legottan ezt> vallá magáról: „én a’ külszines

új'tanodaterem elôtt szintúgy Мёд-0501: idétlen re

csegésemmel, mint a` szerény tudós’ homályos

' szobája elôtt.“ Fontolgatni kezdé а’ banka а’

nem künnyü feladatot és azonnal így szóla:

„„én `eledçlemet fe’ltem, mit'csupán újdivatu

udvarisággal menthetek meg az újhangu tano

(Маши` ragadozásaitól.“ “

`5.

А’ szarka. "s gólya.

Szapora csergéssel ugrálgata а’ szarka egy

ytßhetös újtanodás’ konyhája elött, тайн 1ocsa~

dékai közt a’ konyhaelnök vagy konyhász ve

tend ki valami jót foga “'s inye шпаги, min

izletesen csipkedhetne. Megtörtént /az (Шайба,

mert legszebb falatul a’ tekenôsbéka’ lçmha te

temét zuhinták ki a’ lévvel: miiick a’ ШИН;
koppanása a’ szarkát`elném1’tva "s megijemntve

repité az udvar’ ken'téének tetejére. Мёд ennek

' szívdbbogása-csilapult, elôlépinte а’ házi gólya,
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a' mindennapi fany-ar csemegével éhét csilapí

tandó: kit a'gyáva `rezzenésébôl ocsódó’ szarka

megpillantván , maga is újra папаша, eŕôsen sze

degetni kezde ’silly {дым cserge: „sok pus

kaszó, ’s >ajltócsattanás riaszta el egys'zer4

is másszor is, de ez üres tetemnek földre
l zullar'lása ugyan hijábavaló módon тает: elré

mítnì.“ Mire mosolygással Штоф Vissza a` сза

kó: ‚‚ ‚, а‘ tehetôs újtanodásoknál nagyobb а’

hang mint a“ ifalóság; járj ide gyakrabban és

majd meggyôzödöl szavaim" hitelességérôl.“ “

 `‚ Andorbéli Izsák.

XXIXÍî _ —

АЫАЗВАММА, ’S UTÁN1RÁS_ L..

Döbrentei Gábor egykor l'gy szóla: Red a

karnala- еду/Её! embert dzìs‘putálm' a’ kò'zò'nse'gre,

реф};- az el nem _fogo'dottakòan le'vó' terme'szetz‘

jo' érze's, a’ despotát m'sszataszítja.“ Döh

renteinek, ki gyakran megf'ordul a’ majorum

gentium és minorum gentium irókközött, az

általa említett fondorkodást jól цен ismernie,

’s l'gy ô bizonyosan igazságot irt! En falusi ma

gányosságomban élek a` nélkül, hugy a’ magyar

irkafìrkálók` üres lármáját hallhatnám, és esen

des életmódomat fel nem cserélném azon di

csôségért, mellyel `némellyxkitrombitált neologus

verskovácsunk kérkedìk! Kisf'aludy Sánflor’,

Csokonay Mihály’, Berzsenyi Dániel’, 'Kölcsvy

Ferencz”, Szemerè Pál’, Dayka Gábor’, Virág

Benedek’, Поп/й: Eńdre’ verse-it, és Fáy Ап
7dl'ás’~meséjit olvasom és hecsûlöm._ Hogy a’V

Q
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többi szegény vcrsgyártó mit „туши-‚шт:

‚ gondom, valamint azzal sem törôdöm”,v ha a’

lmegf'ordult agyu tudós világ épen a’kontárvei'

selôket magasztalja. ’s jutälmazza!! ’
l , . n

Midôn én illy bùtalan és mlnden epesztíí

вот! nélkül t_ölteném_ idómet, egy jó barátolń,

kit megkértem volt hogy nekem holmi macula

turának való papirost szerezzen, ogy csomó úgy

nevezettpougfva-czi kkelyek között mellyek nyom

tattak „ebben az esztendóbem“ egy дышат“;

lee/'vlek czimü izetlenséget is külde egy шт

papirossal, mellyen ô ezt irá: „Barátom, Щи]

tanám, ha Foldynak ezcn egyik sületlenèégét

körültekintenéd, mielôtt-bizonyos czélodra hasz

nálnád  az Ulvasóhòz irt valamicskéjében

eastA mondja Fáy András ellen: „аж! moudogatá,

' (Fáy а’ maga házáuál és egyebütt is teljes nyiit

szivvel) hogy  — --— а’ Isis nyermeb’ мм

la'ra й‘! leem -'  `kedvefsb adomány t. i. Za

lánnál. Igy érzet‘tFáy, Еду Szemere ’s több más

iróink, mikor a’ júzan “(Чей egyenes hangjára

lügyeltek Н!) Ez fájluzt -   —“ Toldy

nem meré Еду’ nevét kitenni, hanem csak а

nagrammatizálva! Mit Fáy olvasván, тона‘ ra

guda, ’s olly'levelet ira. Toldynak, mit ez abla

kába bizonyosan nem иже. Mi történt a’ hettó'

között idövel, azt nem vizsgaílom, hanem ismét

lem а’ Döbrentei’ e161 említett igéjit; Red akar

nab egykét ’s а’ t. 's а’ t.“

Utánirás. Némelly új magyarok magert

vén, hogy az йдгуёж szó a’ magyar nyelv’ Юг

vényeivel ellenkezik, az Advocatusët Рей-МНЕН

nek (ad analogiam младшим) kezdették nevez

ni! Szegény becsûletes платок, vallyon mi

csoda új magyar nevet Ревю!‘ még Карт, ha

13

6
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an a’ sok штат »gepeczéi свети! is >hüntet

Ien Гоша fúrni, farugni да ész’ idétlenjeit, а,‘

rusz й]. magyar szavakat в‘!

ш.
n ' . -'ì. ’

EGY s'zó А’ MAGA IDEJE’BEN.
ела; contamelz'a hon fregìt EOS, sed l«area/‘2%.`

\‚ ‚ Corn, _' ‚Марш.

y Mennyire lealcsonyodik az ember, mihelyt

a’ szenvedelmek lI_elkét 'és szivét elborítják! Az
a’ `nemes reudeltetés,v melly a` halandónak ki van

шип, hogy а’ tökéletesedés’ magos pájyáján az

angyalokhoz közeledjék, és ezek’ dicsô egyesü-I~

letében, valaha a’ legsze-bh fénykoszorúkkal ékes..

kedveß’ Mindenható’ csillagszéke‘ elibel 561111

hassen , el van örökre tévesztve,~el van hibi’tva,

` ha az indúlatok’ Phaëtona kocsiskodik. Az embate

dés, erény, erkölcsök, szeretet, tudományok,

mûvészetek, világosodás puszta. hangokká vál

пай, hol af fondorkodás`, torsalkodás7 , ármány"

“Щ orkánjai ’s koromfekete tengere'i viharoz

nak! l! ‘

Valamint maga a’ vaiódi civilisált amber

áldás а’ földön, úgy- áldáì mind az, mi töle‘jön s

mivel 6 az isteni Vallásnak, Fejedelméhek és

Hazájának tántoríthatatlan hive, а’, fenálló tür

vényeknek tisztel6je,» a‘jó rendnek barátja, mind

az egyes mind a.’ közönséges jóllételnek bízwsí

tója, а’ velôs` tudomá'nyoknak, szabaeì ‚тезис:

ségeknek, igazi mi'veltségnek,szóval, а‘ józan

Józani Магии. ‘f И
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felvìlágosodásnak munkás 'èl6v1vóje, "s minden '

idôben csendességet és békeséget szeretö polgár.

Az illy nemeslelkü ’s nemess‘z'ivü alattvaló "s

hazafi a’ szúnak sz'oros értelmében türedelmes '

‹ yés írígység és kevélység nélkül való. Ha illyen

emberekböl állnának az országok, igazi ménnyz

_ország fvolna а’ l'öldi élet, és az aranykort nem

>kellene a’ régi poétákhól olvasva csak képzelni,

lnaneñi a’ való‘ńágban látni ’s jótggvöségét érezn'i

lchetne! ` ’

’ ìßeretválkozótûkörben, mellyet az éi-deè

mes Olvasóközönség olly s'zivesen fogadott, lmgy

i’gen rövididô alatt mindén, vpéldáñyai elfogytak,

a°~ többi Кбит: ezek olvastatnák: —- „sok 0r-

szlig’ elenyésze'séuek a’ po7gáro`k Íeò'zò'tt винта’!

vJwve’lg/.s'élgr e's ingr/sag vetetle‘meg alapjátj ‘вид-у

тише kä‘zelz’tését.“ '- . 3,11’ Ísà'z tapaà'ztœlás

щита; Íwgy ott, до! a’ Íeeve'lyse'g ës z'ng‘g/se'g az

Лиза/дай kò‘zò'tt elterjedf, a’ „тиш- emòerel: Мёд‘

n‘nlxáôô )Si 'vamzalzv téve d” miudenuapz‘ vesfzse.chelem»A

nek,- megkáŕosodçisnak ‚ mint a’y gazdagok : mível

а’ Ivagyonraólólâ tà'óóuyz‘r'e. elfejfó'znek, e'lòúnml‘.,
de а’ .BEUSÚLETRABLÓK jfelmeh‚еле! já» A

nal; a’ пе’р kò‘zò‘ttf‘ Ир 115. А’ Тйтейвтьедеп

ró’l a’ XIX. .s‘zázadôan «tzt tarif/all; Лигу а’тг’оед

.ségnels me'g csa/’s aöcàje’t sem tafmltu meg J“ -

Пар; 128,-.

—‘ »Az a’ magyar hazmafiu,` ki hona’ ’s пепшеге6

javát és virágzását szivéböl ós lelkéból ohajtja,

’s а‘ régi birodalmak’ hanyatlásának e's buká.è

задан szûlôokait niély itélettel felfogni képes,

szomoruan valija Magyarországról еще‘ köz га‘

pasztaláste „Mig a" Magyarnál a’ kò‘nym’ráäf

nyelv'e' Ilegi/¿IMM d’ дай/д volt, sok/Eet] realz'saöb

1mm/edle jöttek ki, ’saam Írók lëò‘zò'tt korántsßü‘

13*

1

‘l
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тамада“ olly „мат kefe'lyse'g ‚ ¿regg/.rég ¿s

tiiredelmetlense'g me’nt mostana'ôan, mz'dó'n a’ ma,

душ‘ nyelv' „agg/066 ‚тамада a’ дед]; uyelvet

véglw'pen âz'lnì'iszößölnì Лизы}: а’ magyar llaza'óo'l.“

Ezen nagy metamorphosis' indl'tóokait vizsgálni

nemcsak literaturai hanem statusokossági tekin

tetben is igen> szükséges. Azon hosszas idö alatt,

mig valaki a’ так nyelv’ tanulását annyira vi

hette, hogy гала künyvet irhasson »- mi a’ ró

mai remekyiróknak éjjcli ’s nappali szorgalmas

forgatásanélkůl teljességgel meg-nem eshelctt

'véghetetlen gazdag és velôs ismeretekhezjutott,

és elméje, esze, itélete egészen megért> és szl've

véghetetlcn уши", 1ъешевес1еп. А’ mostani ша

gyar irók nagyobb részint  kik feledik hogy

a’ régi classicaliteratura’ tökéle'tes isme-rete nél

kül semmi literatúrai idvësség nem lehet a’ dol~

got igen könnyen veszik, é irnak annélkül hogy

a’ magyar nyelvet grammatice tudnák, tanítni

akarnak annélkül hogy magnk tanultak volna,

‚ birálnak másokat annéikül hogy érett itélôtehet

séggel fel volnának. ruházva, ’s а’ halhatatlan

hirrôl álmodoznak annélkül hogy ószsre tudnák

venni hogy nyomorult irkañrkájik igenis a' ha

landóság ай vannak vetve* -' Tudni való,hogy

az idegen nyelven irás a’ nemzeti sajátságot

nem engedi úgy kif‘ejlôdniJ mint a’ hazai nyelven

irás. Mióta tehát a.’ magyar nyelven irás diva

`102, egy kiállhatatlan ázsiai indolentia mutatko

zik az irók között, melly színtolly ragadós mint'.

az ázs-iai pestis.  Azon nyavalyának természet

szerinti tôszomszédja .- az irígység —- Ez a’

betegség is felette nagy mértékben elfoglalta az

említett magyar irókat, kik, mivel holmi poétai

érdem nélküli verseket gyártanak, vagy. „ик
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ségtelen és helytelen új шапка: kovácsolnak,

vagy velótlen idegen munkák-at — románokat -—

fordi'tnak  szörnyen megszaporodt'ak, és mint

a’ perje mindégsokasodnak, és l'gy az irói konczot

` egymástól igen féltvén, а’ kenyéringyse’g’ fertô..

jében'lélekzelnek. - Soha sem'lehetvalamelly

nemzetrôl annélkûl szólni, hogy az arról teendô

vélemény világhistoriai nézeteken is ne alapul

jon'. Ha esak futólag vizsgáljuk is а‘ világ’ rop

pant történetkönyvét, benne iegott azt látjuk,

hogy a’ keresztyén embereknél a’ nemzeti nyelvre

való vágyakodás elôbb vallásbeli szakadásokat, ~.

idôvel philosophiai „мы, és a’ legújabb kor

ban politikai újl’tásokat szûlt. Nem említvén

azt,ho"gy а’ világ’ theatrumán vé-ghezment nagy —

változásuk Кбит‘ 'és теней a’ románirás hans»

wurstoskodott. -. Hogy nálnnk a’ vallásra nézve

mi türtént, ат; nem kell elôhoznom. De аж

iganis érintenem kell, hogy közöttünk philoso

phiai ,secták nem voltak és nincsenek, hanem

iróink romános mamorral .eltelten a’ politikába.

ugrándoztak мы, és itt m'inden józan philoso

phiai elökészületek és ismeretek nélkûl — а’

puszta vélemények” országában lelvén mago

kat „- egymás iránt a` különbözö vélekedések

так: —- mindennémü türedelmetlcnséget gya

karolnak,

‚ А’ nôstény majom sem vetemedik тайн a’

fija iránti széretetben olly tulságokra, mint az

idézètt magyar ЕЩЁ, mikor а’ magyar nyÍ/elvröl

criticai Szempontok _szerint вид tétetik. 'Ok azi:

hiszik, vallják, hirdetik, hogy а’ magyar пуст .

legeredetibb, legszüzebb, legbövebb és legtökéle

tesebb mindern régi ’s mostani nyelvek között.

De azéri: egymásra fúrják, faragják az új magyar ‘
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szavakat, veszik nbe az idegen lzólásmódokat,

"áltoztatják az orthographiát ’s a"t§ ‘A’ ki ат

ища е1бце1к f-jœni, vagy talán mëg irni is _meg

részli, hogy а‘ 4magyaŕ nyelvben különösen sol;
tót szó van,y no már аж mingyárt hazaárulónak,

nemzetgl’lmyolónak , és ki шина minek nem, 11e-.

vezik! 'Ugylátszih hogy ezel( az emberek épen

nem ludj'ák, miben álljon valamel‘ly nyelv’ ere?

detisége? Mer; ат csak képzelni is, hogy vae

laha lételezhetett vagy lételezhet valamelly ~nyelv,

akár „мы: akár nem mívelt, csupa eredeti Sza

vakból, minden más nyélvbôl való kölcsönö'zés

nélkül, -» valódi oktalanság! Valamelly nyelv‘

eredctisége ё" 'annak Geniusában, azaz, annalç

belsô alkotásában, szerkeztetésében, formájában,

syntaxisában, természetében, sajátvságában. Pélf

(НМ, а’ magyar nyelv minden európai nyelvek
y közütt'eredeŕi azért, mert делит ninos; eredeti

azërt, mert а’ suflixumot n'em а‘ szó’ elibe, hanem

végére teszi, Еду például,_az énfatyÁM, vagy

alyAM , mit a’- ńémet így teszen ki : ' MEIN Va?

ter: mit l'gy fordl'tni; az' eng/¿m шум, а’ magyarV

nyelv’ geniusa ellen volna. Nem ide tartúzik,

а’ magyar: nyelv‘ eredetisége'tbôvebhen f'ejtegetni.

Hanem‘ide штык kijelenteni, hogy a’ tudós

Faustns Verantius 1595. Надо‘! ,Szókönyvében "ë)

„ Vocuóula dalmatz‘ca quae Hungari sz'óz‘ usar-_v

par-amt.“ czim alatt kimutatta a’ szláv nyelvból

~kölcsönözött magyar „мат, és az_ akkori

Magyarok iránta gyülöletes indúlattal -nem vie

Scltettek. Azon innen sok iró igyekezett kinyo-

mozni mind azon szavakatg, mellyek a"magyan

'___-____h9) Lásd: Dictionm'ium Penfaglotlzxllm. Recqfliç‘urawit`

` {989311141 ТЬдЩтешЬ de Pqnror. Posogil 4834. '
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nyelvben nem eredetiek, és а‘ Magyar-ok indû

latosságnélkül‘olvasgatták az ali‘éle dolgozásokat.

Most ha azt találja valaki mondani vagy irni,

liogy az„aòlals“ tot szó, legottan haragra lobban

az ezen állítást halló némelly Magyar, és kész

,volna dühében az f'ollyan állítót az aólakon ki

vetni , mert аж képzeli,l hogy az ollyan szónyu

mozó az. által а‘ magyar. nemzetet ‚ nyelvet és

‚ 11а2г11 gyalázza. Boldog laten! hogyan lehessen

na'ilunk valaha igazi miveltség, hailly izgathatók,

.felingerelhetôk ‚ indulatosok és ` tiìredelmetlen

kevélyek vagyunk 'El

A’ tudományos világ jól ismeri tudós Dan

kovszky Gergely’ eme’ munkáját’: „Magyarù‘ae

[трав Lexicon crz’tico- etymolagicum“ etc, Ez

_ ugyan még ninos bevégezve, de igen is el van

végezve а’ hevesindlilatu magyar iróknál az,

hogy a’ derek' Szerzôt minden kikeresett módon

nlcsárolják. En, ki a,” Bécsì Magyar Kurirt azért

-hordatom, hogy Prof. Márton Józsel‘nek a’ ma

gyar nyelv körůl шт -fáradozásafjutalmazásához

niagam is valami kevéssel hozzá járulhassak,

.botránkozással olvastam annak ez évi folyamat

ja’ 49. számuToldalékjában azon vastagságokat,

mellyekkel а‘ Szerkeztetô az idézett Szókönyv~

irót illette. Épen olly botraínkozással, mint а‘

’ mellyel két esztendô elôtt ugyan a’ Magyar Ku

rir-’ßokfélejének egyik számában a’Ponori Thew

Arewk .Iózsel‘ ellen való undok kikelést olvastam,

hol Marton Thewrewköt egy Kellnerrel csufol-e Y

.tatja olly dologért , mellyért ugyan Márton egy

par évvel elôbb Törököt dicséretekkel emlegel'.

 te. Hová `jutunk., ha iróink fáradozásaîkért

.illy alávaló módon moc'skoltatnak? és épen az

Uiâágü‘ôk ‘11131,- kik kOráIl-t s_,inosenek arra fel-~
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' llatalmnzva hogy változó kedvekben ‘kények,

акт-111301; és talán rankorok szerint szúlják, aza

pulják az irókat? Adják 6k аж, mire kiváltság

gal birnak, és hagyják az egyes irók’ munká»

jiknak megbirálását a" csendesvérü ’s részrehaj

latlan tudós Recensensek` megbirálására, meliy

löl egy o_kns iró seln irtózik!

А’ Tnd. Gyûjt.> ezévi folyamatja’ IX. Köt.

3'1- 59 oldalain „А’ Magyar nyeh'òó’l vettRómaz’

gyò'kérszavak.“ czl'm alatt olly álll'tások terjesz

fetnek, mellyek a’ Dankovszkyéival 110111101‘

vgyenest ellenkeznek, de azért ez az érdem‘es

Tndós épen nem neheztel ,_ mivel jól tudja-hogy

minden igazság а’ becsületes antagonismus által

jött és jön nagyobb világosságra — az annyisznx'

decantált, de ritkán'teljesített ELMEsúrlódás

szokta a’ legrejtettebb igazságokat megmentcni

’s_életre liozni a’ vastag homály", és sötétség’

lelketlen barlangjából ё de ha az EPEsúrlódás- '

só. “штык, 011 akkor nem kell mondannnk:

„BORURA DERU“ »- hanem „DERURE ВО

RU,“ ’S a' szép Istenasszony czimer -szarvas

‚маты-„г lesz, és a’ tndományos pecsét literatu

ránkat és nyelvünket pecsétessé teszi, .
lProf. Mártonnak mind ideje mind alkalmg i

van Bécsben tanulni; tanulja meg tehát az igazi

'tudós Gatterertôlazt, mit 6 a’ nyelvek’ szár

mazásár‘ól mond, és miután annyit tanult, hog'y

már érzi hogy tud,~ mennyit tudnia kell, ‘5261

jon hozzá a’ dologhoz igazságosan és illendöen.

Tannlják meg a’ f'eszengô magyar irók közönsé

'-ges'en", hogy valamelly nemzetnél az irók‘ (‘дуе

Y sülete' еду gazdag erekkel teljes bányához ha

111011111; 1пе11уЬб1 csak addig Iehet sok és Valódi

j'ó‘ `ax‘ańyat кары, mig abban ‘(а nem ‘акт;
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és igyekezzenek benne úgy dolgozni ‚` hogy а‘

víznek fakadhatását meggátolják. Ezt pedig csak

a” csendes magaviselet, józan ítélőtehetség és

mély tudomány és szelíd érzés által érhetik el !

Melly gyönyörü képét látja a" magyar hazafi

a’ valódi tudós embernek, a’ nagytudományu ’s

tudósokat pártoló B. Prónay Sándorban, kinek

lelke” tisztaságáról és szíve~ "nemességéről, úgy

szintén hazaszeretetéről egy egész könyvet le

hetne irni! Ez az igen derék Férjfiú  midőn

elátte а‘ magyar Akadémia” némelly tagjai a”

Dankovszky' idézett munkája ellen szóval ki

kelnének, a’ neki tulajdon bölcseséggel így szó

Ala: „nem kell neheztelni azon tudós férjíiúra',

mivel hasonlótárgyu szókönyvek más mívelt

nemzete-knél - Angoloknál, Franeziáknál, Né

meteknél ‘МН. épen nem újságok” ’s a’t.“ Bizo

nyos kútfőből tudom, hogy a’ mélyen tisztelt

Báró már harmincz év óta dolgozik a’ magyar

nyelvnek hasonló critikai Lexiconán. Bárcsak

gyenge szavaim О Méltóság-a” elibe juthatnának,

mellyek által azon munkának mennél előbbi köz..

fényre bocsátásáért könyörgök l - Azoknak, va

lóban azoknak kell a” literatura’ mezején Шипы:

oszlopában elől menniek , kik а‘ felhőtlen Phoe

buszt solidus írásaik által felhozni képesek! Mert

ha а’ Szemere Pál” Anroráján kivűl még más Au

rora is lesz, és így а’ történetírása“foglalatos

karim’ köteles tag, ezentul is holmi csipcsup ver

secskéket , és nynlfarku dalocskákat férczelget, _

és torzonborz jelentéseket ad ki, hogy csak az

ő lóréje а‘ valódi lőre, ’s az ő metszett képei az

eredeti bélyegezett képek; úgy a’ magyar lite-zratura ’s nyelv nagy zajjal ugyan, de csak úgy - l

fog haladni. előre, mint а‘ nagy pengő karikák» 

l
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_kal megterhelt Lengely'ů Gres' szekér, mikor а‘

hegyröl lefut.- Egyátalában tudnunk kell, hogy

mig csak Aurora van, meleg nemv igen lehet, sôt

llûs. "ап; ezért ha meleget ohajt’u’nk magunknak,

iparkodjunk Phoebust felhozni, тег: különben

félô, / hogy а’ -tartós hús miatt azvagyban a’ veló

meg találl liülni - ’s talán fagyni is!

„ Uuum genus estudversum íufestumque n_o

bz'sJ“ igy 5261 egy helyen Cicero. Mielôtt én e

zen mondást alkalmaz'tatnám, a’ .természethis

toriából meritett azon adatot-kell használnom,

.melly azt tanítja, hogy mikor' a’ tyúkok 'idó

nap elôtt kotlani akarnak, az okos és tapasz

t`alt gazdasszonyok azokat vízbe'mártják és jól

‚ megi'eresztik, hogy а’ kotlástól kedvek elmúl~ `

jon.. - Valami illyes gyógyszert kellene kigon

~dolni, melly által a’ nagyon heves¿ mérges, sôt

dühös irókat a’lìrkálásra alkalmatlanokká lehet~

ne tenni. Ekként bizony nem fogtuk volna azon

fertelmességeket olvashatni, mellyek a’ Tudo

‚ mányos'Gyûjteményben (mig azt Vò’rösmarty

Mz'laálszerkeztette) és a’Krüz'baz’Lapo/ìúau Nagy;

ménóságu Pyrker László Ра11‘1а1‘с11а-Ё1‘5е1с o

Exclja, Virág Benedek, Horvát István, ‘8201110

re Pal , GrófMailáth János , Szentmiklóssy Ala

jos, Kazinczy Ferenoz, Vitkovics Mihály,Csap

lo`vics János, Gról' Desewli'y Jó`zsel', Balogli Pál,

Döbrentei Gábor, Thaisz Andrés, Guzmiçs Iszi

(101‘, és több más derék és tudós Iróink ellen а:

rmostani 52011115212116`5уа1й2аф11‘а ’s 11е11111е$1111117

becs'telenitésére kinyomtattattak.

' Sajnálni kell, liogy a’ tudós Társaság (Tu

dománytár lLKöt. 197.0ldalán az ocsmány Kri

tikai Lapokat eme" çzim alatt „TUDOMANYOS

Будка“ „пищи. Ugy látszlik , hogy mióta nz
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a’krvitìka" kladása'ì‘ól lcmondott , a'Krz'til'aiLa

рода: „II-arf@ magúe'z'uáls f_ze'zetj/Iz‘, meri: lliszen

különben _nem'adatna ázoknak olly щит‘; `mil-î

)yet még 'z‘a o'jQÄz-seîiv' mereadm'.’ _ ’
А Végre' gzólnom kell Törökrôl , és egy kissé

bövebben. UgfèsvéńY a'zonban éI-‘tés_e|nra,l hogy

egy _ismerôsöm Törökröl kimerítö tudosításokat
készül kîadni,A nem kivánom c_zen‘d'olgozót min-v

denben meglözni , `s a’ mit Törökrôl 'ad`ok,

_az inkább, töredéke lesz az 6 litcratúrai pályá.

jának.

` Döbrentei Gábor az Erdélyz'ßfuzeum’ VI. Fû~`

zetében I’gy szólott а’ még akkor fiatal Törökröl:

’„,A’ „emes z'ndulatu Лунная’, Panam' Törà'la 16

zsefne/e hazajiúz‘ buzgó fáradozásaz't a’ Метис!

elâ'tt Íeò'szò‘m' a’ Kz'adó.“ Miröl Primóczi Szcnt

miklóssy Aloyz Törökhöz 1817. Sept. l9dikén
irt levelében I_'gy emle'kezik: „Наша/1:21’ neme.;A

biuzgóságodat legeló'szò'r az Erde’lyz' .Museum’ Gdik

Fú'zete'ben tanultam z's-merm’, до! mma/s magy ё"

‹1ет12’ Kz'adójw Nelsell Íeò‘szò'netet mond. .Mdr ab

Íanr ‚жившие! tó'ltem el eráutad, Ohwjtottam,

_hogy Erdélyuel: fò'fáb‘ Hozzád Ладони szëpérze'sü .

jîjaz' '_volnánalß. [gy ya’ Íaò'z ‚ты/ш ínte’zetelz: el

',akadásoîkat nem kellene mz'udlmtçzlan rçttegnüuk.“

Törük 1820. Allg. mit „Tò'redék-Eszreve'telez’

bó’l is“ "1011111;- , Magyarországi ’s különö‘s'eń

Pesti lakos 1611. ltt neki, az egészenl ismcretlenf

nek, mihelyt ismerni kezdëlîték, más okból is,

de leginkább mint anakreoni dalok? és epigram#

mák’ szerencsés irójának , még hizelked‘telçis.

És ô ezçn hízclkedôji clôtt mind addig` nagy
becsben vala, mig Kisfalndy Kárnly (ïröthétA maj

molva-f-roszul majmolva ` valami verse'cák'e’

„kct‘nem 11115011- ki ~egyik Auró-rában @zen 021111
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alatt Epigrammák. —- Mellyekrôl а’ K‘isfalu- I

dy Károly’ fellovalására Töröktôl еду valaki , а’

ki ôtet az elött egy pár évvel а’ leghízelkedöbb

versekkel tisztelte volt meg, véleményt kért.l `

Török ‚ kinek f6 hibája, hogy а’ mi szivén az

ajakain is  kimondá egész n‘yiltsággal hogy

Kisfaludy’ czîmetlen ‘epigramr'náji csak nem az

elsôtöl az utólsóig szerencsétlen dolgozások. Elég

volt ennyit hallani a’ lekenyerezett tudakozódó

nak, és legottan Kisf‘alndyhoz futa ’s а’ hallot

шт megtoldva, mint illik az árulkodóhoz, el

besze'lé. Ezóta nem lehete а’ Kisfaludy’ kenye

reseitôl egyebet h'allani, mint, hogy Töröknek
minden \versei roszak. Е‘ történet rkettöt szûlt,

едут, hogy Török ellen elkezdôdött'a’ csúf

fondorkodás, mást,hogy Kisfaludy többé olly

formán- a’ szónak bizonyos értelmében —— nem

dolgozott; és végrc annak még az a’ követke

>'zése is lett, hogy mind a’ Handóuchban'mind
egyebütt az `érintetj: versecskék illy czímvalatt

fnrdulnak elô —_- Epzjgrammáls e's Gnomák. т Tö

röknek mint remlúletlen' mübirálónak ez elég

satis‘l'actio volt. De nem volt elég Kisf'aludynak,

ki Török iraínt nem csak azért, hogy az, az Auro

rának egykor -— megkért, meri; ô teljességgel

nem ajánlotta magát - dolgozótársa vala, ha

nem azértis, és fôkép azért, hogy régen gya

Копии „emes машут az Aurora körûl más»

ként is kimutatta "Emir Kisfaludy’ saját kézira’.

sával meglehet bizonyitni ——- némi hálaérzések

—‘ kelle von kötelezve -. а’ Török'eueni czimbo.

raság’ alattomos fejévé tette шага“!

Török az 1825i/7dik Országgyúlés alatt Po

zsonyban tartózkodván, magának saját erején

мы’ ismèretséget завис. Ez újabb s_zálka leve
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az ellene fondorkodóknak! Most мы arról kez

dének a’ czimboraság` tagjai"gondolkozni, hogy

‘бы! mind negative mind positive alacsonyítsák.

1

Kiaiìaték а‘НтйМисЛ der 'augrz'sv/wn Poesie , s

ebben Törököt épen Az nem emlité, ki egyko-r

annak analz-reom‘ dalaít а‘ megégete'stäl meute' meg

bozza' й‘! Íqz'zel/oedó' versez' a’ltaI. Kazinczy Fe

renez, Szemere Рай e's mások szóval mondoga

ták Pesten, hogy Török igazságtalanul шагам '

ki a’ Handbuv/abóll Mit kelle tehát tenni a’fezim

boraságnak? Аж, _ hogy Török lepiszkoltassék,
és a’ publicumnak szemei а‘ mocskok általbe

hálúztassanak , és ez vakon higye el, hegy igaz

Isaigosan történt, mi'Törökkel történt. `Вадим

zsef, b»- ki egykor hasonlólag a’ Török’kedvét ke~

reste volt, ~ a’ Tud. Gyûjteményben egy i

minnen amonnan összelopdosottmocskos és soka

kat bántó értekezést ada ki az Epigrammáról,

és itt Törökrôl minden'epigrainmai tehetséget

levonni rava‘sz'kodott. ` .

' Hogy Török ellen az irói agyarkodás még

akkor is’folyt, inikor 6 Pesten jelen sem volt,

azt Kazinczynak Peströl, Apríl`l7 d. 1828. Bécsbe

Törökhöz irt eme" sorai hitelesítik: „A’ azim

öora'lkodasolrnak maga/n is tapasxtalom п” In’

xonysa’gaz't.“

Egy, I1832. Febr. 2Sdz'ůán'Törökhöz 51119

vélben az ez által irt To'ïredék-Eszrevételekrâl szú

tétetvén, ö nrróltudósíttatik, hogy„Bajzát nye ~

res e'gfz'él -Ä- -« — -H -a- -, a’ aemzetz’Ca

sinóban allmtott olvasó штат; válaszmasága

Jegyzó’je'vé nevezé.“ Most тьма Török , hogy

miután Kisfaludy Károly meghalt , az ôellene tö

rekedô czimborálkodásoknak más f e j e van: ki

мы а’ ¿Magyar тем/шт: való munkában is
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.-alattomosa‘lr vagdaltatot't' é's a’ 'Benetváikozóë

‚ 1610111‘?с 77dik oldalán említett Шапка‘ 1GO-dik

ja‘pján is :murkáltaanolI,` „Törá'k —— _l

,nemzetòelí-nefk neveztetvén. АС Jeleulwr’ 1834.

Febr. ,26x61 52616 17dik számu Társalkodója'naß

_68dik qldalán 'ifürü'k eälien, ezek állanak: „BE

„RETVÁLIKÜZÜTUKÜR‘ARUS. А’ „Re g e'lo’“

{шуб 6111’ ‚16417: száma ‚шт-мм „Egg mii-ì

.eo/mak kú't'öfqfe’le portélìájít liázfól мы“ eladm‘

„110111026  Tò‘ro'fkff Zsidó,_ (most ’világos'ittab

îtill; fel az',.h0gy ,aLelôbb idézet; T61* ò'énemzeiòelz'“ ann'yit tesz, mint Tò‘rò'k-ZSIDO

nemzetóehj tò'óbi közt jelenleg olly mestersëges

,putent-l (megvizsgált) Qeretvál/mzá a' tú/:ŕò'ket il#

árul, melige/s' ai szakdlatlauolwt laygra-zar;Ív‘áloaraßó-i

~ Lak/mk, e's a’ legtísztdóö даёт?! z's` säepló'snel‘. e's‘

rútnak, elmek legnemeseůó z-o‘uásaí‘t ehmdokz'tvd

mututják. De eren „атм; сшЬ, 114111}; ta'r't,

mg'g a2: emöer и’ tiikò'vtre vastaga/lúan nella lehel',

(azaz, pökik) e's аж mògyoró-olajjal meg nem

дают.“ (112112, Тб'гёЁбС m 0 gy 0 r 6 f a bott al

meg nem veri, тег: е2 az értelme 1) А’ став‘

má/zytár Il. Köt'etének 3dik oldalán ez áll: ,-,A’

‘ _l/elvprittyet (a`. вегей’йшшбгййбг’1050156 c'liik

'kclyét és így partem pro шпиц) méltáufíedzlé/a

ujságlevelez’uk.“ azaz, a’felebb érintat't „ gelé“

’s Jelenlaorz" Társallmdó.“ Végre а’ pesti nem*>

zeti Casino, mellynek Jegyzöjétfelebb emlitôk,

е2 é'v‘ Mart. ödikán ezt irá be Török ellenpro-K

_tbcollumábm „.Íafvaslat. Egyesù'letú‘nlv' alap-i

кандидата‘ szem'ut a’ dsz‘uos e's z'llemlo” ta'mall’aod

dds levé/.4 еду/1.16’ mélanie,- еще‘! szellemnek a’n

»me-mende" kò‘uyvek шинами” z‘s mutdtiâozm‘
lkell, ha c'ozayeqliensek akdrunl‘, lenm': a’ Pouor':J

Tlww‘rew‘ì»` Ur“ illy csi/nä muukájáòa: Беглый!‘
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‘_kozótsî/ìò‘r; en'neñ -ellenìëezo'jét tapa'sztab'uk, meri'

‘винт illy/en Ín‘tételel: jó'nvels elo': ушам; fülesrg,

‚саги, ceszett (nem igazî) kdtya; ’s tò'òb суды

nagy szúmmal. Jo' ¢volna tel/uit a’ jó‘z-ó' мышц"

mttmgi душам” azt határozm', деду jìdz‘busuaÃ

vágattasson fel. 6. Jllartz‘z'.“

„ Választo tts ágz’ v égze’s.“

„Az emh'tett тип/ш {ген visas levé”, 151111

basaal; нет Ímsznállaató Ё“

Akármint akarnám az emberì gyarlóságokat

védelmezni ’s a’ nemtelenséget valamivel elpa.

lástolni, kénytelen vagyok megvallani., hngy itt

azony személy eluò'kò'sköflò‘tt, ki Horvát Islvánt

bolondnak mondotta, Szemere Pált üldözi, ’s a’t.

De vegyük' az elôbocsátottakat egykissé birálaç

alá: . . .

а) А‘ pesti .Casinonak Török nem Actíona

riusa, 's Еду annak _erre semmi hatósága nemici*

jedhet ki. Hacsak eszünkbe nem juttatjuk аж,

hogy Sárospatakon а’ Juristák Pa’ucze'lva'rmegyß

czl'm alatt magokat a’ törvén‘ykezés’ minden пе

meiben gyakorolni kiványán , mindenféle tör~

vényes actusokat elkészítnek, megcsihálnak 

És hogy а‘ casino is illy Pánczél-vármegyei ao~

tusokban gyakarolja magát; csak аж sugjuk fü- »

I_eibe, hogy Török vele Pánczél-vármegyét nem

дают ésnemjátszik, ergo ötet társnak ne nézzék,

és гей befolyással lenni többé re merészeljenek.

A’ pengetett` csz'nos ё: illendo" társallwdu's nem

azi. bozza magával ‚ hogy egy а‘ közönség elôtl:

megjelent és hirtelen elkölt munka ellen alat‘

~tomos improtocollatio tétessék, és Еду az iró ellen,

ennek meghallgattatása, ’s minden шага nélkül a’

gyûlölség megörökösíttessék. Ha aar. , а‘ mi ott

suuomban iratott, ki lett volna valamellyik Adv
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tìonarius által" nyomtatva, bántás nem volna,

lianeln mosolyra ingerlés;`de így a’ legnemtele

nebb sértés, mert nem .egyéb alattomoskodásnál.

Ь) Hogy a’ Tudománytárban az jóvci laa

gyatea említtetik, ~ mi ellen Pozsonyban, és

reménylem az egész Országban minden okos

ember resensust mutatott, azonlcsudálkoznom

vnem lehet eléggé. Ha’csak itt is arra nem emlé

kezem, hogy a’ Tiszamelléken Czaczor annyit

jelent egy bizonyos kártyajátékban - „ege'szen

meg шагу verve“ -1 „semmz't sêm пунш!“ _

Megeshetik hogy Törökkel is olly ljátékot akar

-tak játszani  de itt is osak azt mondom 

hogy nem Töröknek kell adnunk e’ czímet

lGamestar vagy, lianem az ellene kikeló дамам:

irkaiirkálónak. _ e

с) ‚МШбп а’ Jelenkor’ Târ'salkodója’œzévijuan. lödikén kelt ödik számának 20dik lapján.

levô jegyzés’ hat uto'lso' soráóan le-vó’ ferte!

mességeket, megint a` mik ezután Török ellen

-kijöttek, olvassuk, sajnálnunk kell, hogy ma

gyarul irunk! Виза“, mint egyebütt olvas

hatni, рожа! vitézkedik, Helmeczi ’s a" Re

gélô’ szerkeztetôje, kinek nevét még meg nem

~tanultam, pò'lekel, botta] fenyegetôzik, Leiden

magyarul Szen'vey nemcsak az iflézett Тайна!

kodóban, hanem az l835re szerkeztetett Honi

Vezérben és Жду kalendariumban is nemtelenül

gorombáskodik és Bajza társaival ‘együtt а’ -Kri

tikai Lapokban mint a’ részeg kofa a' legne‘m

lelenebbülA moeskolódik.> 0h mikor ezeket lá

тот, sajnálom, hogy ezen nevezettudós tag lételez

a’ magyar földön, тег: az olly alávalóvá lesz,

hogy a’ valódi ‘идёт/э’ becsét is behomályosl'tja.

I



(1) Szólnom kellene a” többirôl is,Ien , mert az alattomoskodás’ ладу mértékben

látása miatt а’ tolllrezembôl kiesik. ‘

_ Török ellen most azért. ment illy m_ess`ze

a’ torsalkodás, hogy ôtet a`Hazának Egyházi {в

>"ilági Nagyjai kegyes pártfogásokra méltatták,

és hogy 6 ezeknek méltóztatott kegyességek ál

tal igen lIalad _ elôre literaturai pályáján. Undok

ellenkezôji tehát úgy vélekednek, hogy ha el

lene Íminden gonoszságot elkövetnek, literaturai

szerencséjében ötet megakadályozzák. De Thew

rewk, kinek dolgózásaiban a’ Fejedelem,u’ Baza,

az Allsotmány, a’ Tò‘rve’nyek мы; ta’utorz't/Iatat

lan Íníse'gnel: n_f/z‘lványságos tanúöz‘zonyságaz', a’

jó rend’ e's Мята erlsò‘lcsò'lx’ forró szeretete, "s a’

dere’l: Férjyíak z’ra'ntz’ думаете/Ъ ’L‘Ílágûó‘ ‚же:

fordulnab elo”, azon haszontalan lármázóktól [её

kevesebbet sem fél. És 6, mint az újításnak

halálos ellensége, ha tollat ragad ellenek, ezt '

csak azért teszi, mert a’ moder
`amen inculpatae

dtutelate-nek a’ literaturában _is helye van; és

K. o. L.

XXXI.

A’ MAGYAR LITERATURA

' А’ JELEN KOREAN.

A’ magyar literatura hasonlít еду keskeny

útczához `_ sikátol‘hoz,` mellybe sok ember ös

Bzetódulva szorong; egyik a’. másikat magától

. l 4 ‚ ‚

_.Ham/zd"~ ‘ f v*“m 
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taszítni kivánja, llogy magának szabad lélekze- ‚

tet szerezzen ; egyik а‘ másiknak lábára. lép 5221111:

szándékból is kénytelenségbôl is, mert neki is

а’ lábára lépnek és Еду kénytelen a’ lábát "Завт

‚ húzni ’s a’ szomszédjáéra tenni; "s aztán ki tür.

je, hogy csak egyedûl az б ЫЬа nyomassék@ б

is nyomni' akarja , nyomni szereti а‘ másét!

Igen kevés herculesi erôvel és kitünö ésszel

felruházott Iró van, kik'magokat azon Véletlen

y és akarat szerinti nyomás ellen szilárdnlltartanì,

Védni képesek volnának. Bizonyos literatlirai te
kintetecskék sQkszor a’ legbátrabbat is lomhává.

“мы.

Magyar könyvirók! legyetek szelídek mintv

а‘ galamb, legyetek türedelmesek mint а‘ mezör.

egymás mellett békeségesen legelö oktalan álla

tok, vés legyetek irígység nólkûl valók, mint a’

jó штык, kik egymásv’ boldogságát és nem

zetségekét összevetett “мы és egyesített- erôvel

iparkodnak ell’îimozdítni.l Akkor nem fogjátok

egymás’ ММ‘: nyomkodni , ‘s nem lesz her'culesi

erejû ‘в bátorságu iróra szükség,~ ki benneteket,

a’ nemzet’ gyalázatjára eltévedteket, .jó ‘ига.

vezes‘sen2 hajtson , kinszeritsen!!! '

Щипцы‘

XXXII. .

JELEÑTÉSEK.

l. Szives köszönetemet jelentvén azon ér»

domes tudós Iróknak, kik dolgozásaikkal engem

lneg-_tisztelni méltó‘zta‘ttak és nem lcrheltettek,

kénytelen vagyok megvallani, Воду sokaknak ‚

beküldölzl:Á vagy 'áll'aladott munkájikdì az heb"
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ßzůk volta miatt vissza kell adnom, mellyek kö

zûl a’ nevezetesebbek 'e" következendök: „Ve

res tabla МЛ: ôorz’te’l.: Íaelyett, egg angel fogadász’

Öoltòól.“ -— А’ öelsò‘tó‘tt kara ’s тон száju po

líti/908%“ --- „Lz'teratúra'z' domz'ka megfestfve ker

tz' sáfrámzyal.“ „A’ без-ждете” tudomanyos ál

g'z/a, ‘саду a’ öedugult trom‘öz'ta.“ -» „А’ sajta'

ruso/e’ paaasza a’ lz’jwsez‘ maeulatura ellen.“ 

„А’ sz’sakos, karrlosa ритма, e's pz‘sztolyos ‚шт

Iluizélu’to' Farmer.“  „Nagy z'róz‘ gó'z, Ítaöozó

ee’leme’nyteuger, de paranyz'nal paranyz'öb lcaló

ság.“  „Angol tromf, Boxen щит-‚ищу —

'„,lî‘z'rltgiszz‘ cze’rnaszál, саду a’ csalfa arz’adne’í

fo'naL“ —- „А’ paróéa -— apa rólza` _ egg ana

grammatz'cus rz’téztó'L“ -- „А’ megaranyozott

(laramaßrnaez , mellyet a’ részrehajlatlau críti

La` mennyßò’ve megcsapfván, róla. az aranyat

mind levz'tte , ’s az most úgy all, mint egg z‘rói

re'm/váz, „аду mint a’ j Ívzffordz’tott ‚дадим‘: «

„Baóelege'ròoncztam ‘сайт törtéflet: Angolból.“

__ „Illz'e'rt megy a’ uyúl a’ laegy'nela, e's mz‘e'rt

agri/v` le ne'melly magyar z'ró a’ hegyró'l? “в a’ t.

2. A’ Magyar Aatliolqgza’ Il. kötete rég ki

került a’ sajtó alól. .

3. Isten’ segedelmével a’ jövô 1835, eszten
döben emez igen ritka ’s nagy munkát .~ „The

,Saurus Polyglottus: vel, Dz’etionarz'um llfaltïlz'llgg'd

се: `Hierongmz' Megz‘serz’.“ — újra ki fogorn ad

. ni. Mirôl az érdemes Olvasó az „Honosz' Ещё

,sek‘ 119 ч- 120. `oldalain némi nem ‘kimeritô

tudosításokat látni тематик.

т‘
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