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-ELÓBESZÉD. 

Az т magyarra {отстой leczkék élö szòval щит 
hetven és néhány esztendökkel tartattak az» edinburq‘hi 
tudományos egyetemben, nyomtatásban pegìiçg` 1783ba1g' 
jöttek elöször világra; mikor már iròjok az anqol egy 
házi szònokok között elsö helyen tündöklék. Millxdjárt 
megjelenésekkor, nem csak az angoloknál különös ked 
veléssel fogadtattak, hanem шт kimívelt nyelvekre is 
általtétettek, ’s hamar számoslkiadásokat értek.l vAzóta. 
is , попа meueuek a’ шпагат; nemzeteknél sok пазов“) 
tárgyu muàka, ’s azok között néhány nag'ybecsü is lépett 
napfényre , а’ dolog‘hoz értök elött mindenkor megmaraïi 
tak jòhíröknek ’s tekintetöknek birtokában; ’s hihetölegg'- 
meg is margdandnak mindaddig, valamíg' а’ Ciceròk és 
Quintiliánok, kiknek tanítâsait а’ mai idökhez alknlmazva 
bö'vitik ’s világosítják , az ékesszólás’ és jòizlés’ elsö rendái 
mestereinek tartatnak. ‚ 

Ве Blair’ munkáját dicsérni (a’ mit tennem itt 11111611 
ben sem illenék) annyival kevesebbé lehet czélom, mint 
hoqy azt а’ magyar tudományos társaeáq‘ az által, hoqy for 
dítására. az iròkatmeghivá, eléqgé meq'dicsérté. Egyedül 
fordításomról kivánok egykét szóval emlékezni. Azt is 
azon meQ‘g-yözödésem mellett, Вод-у készite'sében tartozô 
szorgalommal jártam el, ’s a’ sok nehézségekkel tehet 
ségem szerint küzködtem, minden elöbeszéd nélkül Пю 
csátanàm а’ közönségg` elébe, ha а’ kihaqyásokrôl ’s rö 
víditésekröl számot adni nem tartoznám. . . . ‚ 

1. кбт. l* 
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Azokra nézve következöképen van а’ dolog. Az ere 
пей munkában шинам negyvenhét leczkéknek hatát, 
t. i. а’ 20dikat, 21diket, 22dikei, 23dikat, 24ñiket és 
30dikat kénytelen voltam eg-észen kihag‘yni; inert azok 
némelly jeles ада-01 irók’ stylusának olly részeletes kri 
tikáját foglalják magokban , mellyet az angolúl tudók nag'y 
haszonnal olvashatnak ug‘yan , de а’ magyar olvasóknak а’ 
két nyelv’ természetének kiilönbözése miatt а’ forditásban 
lehetetlen volna elég‘q-é hasznossá ienni. Az ekkép’ negy 
“Шея-у sîámra Выше“ leczkék közül harminczhárom иду 
van lefoŕdítva , hogy csak némellyikböl maradlzak ki 
imitt-amott, jobbára angolfnyelvet ’s ang-0l irókat tán' 
gyazó, ’s magyar olvasókra nézve kevés érdekiiy helyek, 
’s töhbnyire csak kevés periodusok; nyolcz peaig, t. i. 
а’ ‘ГОГЩЁЁЁШШ а’ 20dik, 22dik , 23dik , 24dik , 25dik , 26dik, 
ЛИК és 38dik, nagy részént Blair’ munkájának еду ki 
w'jonatából “детей által, melly Londonban 1822ben 12töd 
fétben jelent meg, ’s Шу czimet тег: Essays on Rhe 
torio and belles letters. Abridged from-Dr Blalir. ‘ 

А’ kihagyásokért sziìkség‘tëlennek tart'om-mag-amat 
mentenî. lllyen szabadsa'lg'g'al- az eñ‘éle пышных’ fordítói 
minden tartózkodás nélkülfszoktak élni , a’ minthog‘y 'Blair' 
rhetorikni ’s aesthetikai также]; mina német; mimi 
мы падет гонит iS ének.- 'man jam) leu :vom 
а’ kihagyások helyett , Blair’ példája szerint maqyarirókf’ 
вышка“ mrálqatn'i, -'s' a&quot;'tanitást a' magyar--nyelvre a1 
k‘àlmaz'ni; 'de nekem oli-yan шапка: magma; válialni, 
több okókra néz've'lehetetlen “Ш. _ ‚ 
_ A’y röviditésektöl sokáíg.visszatartńztatott az a’kör 

'ńyülmé1ŕy, hogy a’ tudományos társaság nem-zkivo'naiot, 
hanem forditást kivánt.- Mindazáltal a’ 40109&quot; bövebb 
méggoñtlïol'ás'a‘ után nem шипами qz-en kivánsáqot , olly 
ig‘én _lf‘reiü'sieì’int érfeńdönek , ищу- 'vele az olly , részint 
kevéseb‘hérdekii; részint'nagyon розлив elöadńsu lecz 
kêknek, millyene'lt'a’föiífebb шщуыеиек, mgm-mam 

&quot;i 

n‘l 
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összeegyeztetni. nemlehetne; sőt ‘под’ vélekedésemben, 
is hová'wovább anegerösddtem „hogy. мак‘, f kik „merem? 
rank’ mostiùii állapotját ’sfa’ nagyobb terjedelmü nag-yar 
kön-yvek’ï “sorsát . esmérikb'iriìviditéseimet: inkább ,-foqiák 
keveselni; Ímintxsokylnipg- nénémtől nem tamnqmn 
D’Alamberttel «nevetséges. ï kényszerítésnek ' ш ‘дчбгд 

vényt ‘, melly: . &quot;szerint. „af мощи-ШК: ,vaiaiggeiiy „imét; пигменты ‘вша‚‹_тё@щ.-шщепп1 köteleztelnekxnf 
кг 'tulajdonképiaforditásiz ugó:- «,; az. tartozik: ,igpélieuìty leljen 
síteni , &quot;s Amind a’. szépségeket , „шиш- a? „foo-yatltogásoitat. 
mennél hívebben а’ másik nyeluŕfoz-iîiltàllöliltmi-'1l DBA?! 
ll'iszem','ríhogy nindenkinek szabadságában; állva} más 
nyelven ‚т -— könyveket »ai magannyeirérgemauy :estiment 
vegyi csak wészenln'ntv iefou'dílanii, vagy: ; maläläk д kiveni}; 
tokatosipálni „csak: szándékát ami helyem: kijelentse, 
Arról is meg; vaQryokIgyößöiiwe-„hoq'y цдцуёевдшещёйд 
_'*r Ü - &quot;l Ч »il Jï&gt;:-ii-`.ii'i.l_&quot;snìd u »fini 
a) La..ltryoisit`:mef,loiî arbitraire que iesgtraduacìtgîpa‘s‘font’suine 

c'est la contrainte ridicule de traduire &gt;un auf'élii‘. &gt;(Pun bout 
à l'autre. Par-là le traducteury usë'ët refrïi'idî‘jdâìŕs‘ids'ëiië 
droits foibles , languit ensuite dans les morceaux éminens. 
Pourquoi d'ailleurs se mettre à la torture, pour vendre 
avec élégance une pensée fausse , avec Iinesse une idée com 
mune? Ce n'est pas pour nous faire connoitre les défauts 

 

des anciens qu'en les met en notre langue, c’est pour en-- 
richir notre littérature de ce qu'ils ont fait d'excellem. 
Les traduire par morceaux, ce n’est pas les mutiler, c'est 
les peindre de proli], et ¿i leur avantage. — Nos littéra 
teurs trouveroient surtout un avantage considérable à tra 
duire ainsi par morceaux détachés certains ouvrages qui 
renferment assez de beautés pour faire la fortune de plu 
sieurs ecrivains, et dont les auteurs , s'ils avoient eu autant 
de qout que d’esprit, effaceroient ceux du premier rang. 
Lásd: Mélanges de Littérature, d’llistoire, et de Philoso 
phie. Amsterdam, 1773. Tom. 3. р. 21. D'Alambert különösen 
ugyan a' régi classicusok’ fordításáról szól; de a’ mi 

4 igazat ezen szavaiban mond, az akármelrynemzet- és ldö 
beli könyvek' fordítására is iiiik. 
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‘НИМ _forditások 's kivonatok’ éles “Мене! ‘s :illö szon' 
Q'alommal készítése több tekíntetben шипов foglalatos 
èág'; Akármelly nemzet’ literaturájálian is illik az olly 
miem kevés számu tudomány~kedve1öket tekintetbe venni , 
kik hivatalbeli 's eg'yéb sziikséges fog‘lalatosság‘aikmiatt 
а‘ köhyvek’ Volvasánsa'nra сваи kevés órákatfordíthatnak. 
Kiilönö's-èà pèd'ig az ifjuság’ számára', mellynek olly sok 
'félétïkeli tanulni, nagyon sziikség‘es iS'a’ tudnivalòkat 
ugyfösázesz'orítani , valamint csak lèhet , под-у- felesleqes 
dol‘q-okkal 'se ñg'yèlmök ne fárasztassék, seu‘emlékezöte 
hetséQökne terheltessék. ` ‘ L 'f »f1 i &quot; . ‚ 

Végre fordításom? czime lirá'nt mégr szükségesnek 
щит azt mègjeqyezni , hog‘y ezen kifejezést belles Iettrer,v 
niellyfmind a’franczia, mind az ang'ol ~nyel’vben a’jóizlés’ 
the'oriájàt дыма-41 wm, próbálg'atások шёл lèg‘tanácso 
_sàlíb’nak tartoit'am uQ-y adni, a’ mint aitam. Tudòs és 
i'gazsáqos biráim’ itéletét és tanácsát ez iránt itt, vala 

eg‘éshz` ŕófdi'tlásóni'viránt köszönettel 'foqom venni ’s 

ixlxgggyjíígimékgèluâîslzze‘rîqt'használni.. l _ ,&gt;'xvt‘ln`- 21:г›’›‘.ш—-“' ‘ ì _ &quot;'- .- „г f l' 'u‘r1~|='---1.§_' .‘ uw» 'l ' ‘ ‘ï&quot; l' l -&quot; 
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BEvEzETÈs 

Едут leg‘kììlönböztetöbb elsöség, mellyet a.' gondv'i’ 
selés az emberi nemzetnek acioit , а’ gondolatok’ e'g‘ymässol 
közölhetésében áll. E’ nélkül az okosság; сей]: шад‘йпё 
maradó ’s bizonyos tekíntetben haszontalan okfö volna'. 
A’ beszéd az a’ hatalmas eszköz, mell)r által ember em 
bernek jòltévöjévé lesz ‚ ’s gondolatinknak a.’ beszéd’ se 
gítségével fölcseréle'se ’s továhb~adása az , a’ minek még 
g'ondolkodó tehetség‘ünk’ kìmiveltetését is föképpen kö 
szönhetjük. Az egyes és magára hag‘yott emher tehetsé 
geinek tökéletesítésében csak kevésre mehet. Az, a' mit 
az emberi okosságnak nevezünk, nem annyira egyes em 
her eröködésének ‘ад-у iig-yességének gyiimölcse, mint 
több emberek’ beszéd és irás дым kölcsönösen közölt és 

meg'világ-ositott értelmének munkája. 
Könnyen által lehet темы látni; hog'y а’ besze'd és 

irás oIlyan tárgyok, mellyek legnagyobh ńgyelmiinket 
érdemlik. Akár a’ heszélö’ befolyása, akár a’ папе-ат’ 
g'yönyörködése vétessék tekintetbe, akár haszon akár 
mulatsa'lg` legyen a’ föczél, mindenkép’ erös inditú okaink 
vagynak arra igyekezni, hogy gondolatinkat egymással 
minél jobb foQ‘anattal közölhessiik. Uqyis találjuk, Воду 
а’ beszéd’ szépítésére csaknem minden nemzetnél azon 
nal fordítatott Q‘ond, птицу! а’ nyelv az emberi életre 
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leqszükségesebb dolqok’ hijános közlésénél tovább hala 
dott. Мёд‘ а’ vad és miveletlen népeknél is látunk üqye 
lést azon kifejezések’ szépségére és erejére,.me1lyekkel 
másokra наш vag‘y másokat valamiröl megg'yözni akar 
tak. Korán felébrede bennek а’ heszédheli szépség&quot; ér 
zése, ’s nyelvökre hizeny‘os&gt; ékesvségeket , mellyekre ш 
а’ tapasztalás után штатах пиши, шёц sokkal elébb 
törekedének ruházni, mint ezen ékességek rendszeres 
mesterséghe fog‘laltattak. 

A’ csinosabb летите!‘ кёщш pedig` egy'mesterség 
sem miveltetett eleitöl fog‘va nagyobb gonddal, mint а’ 
.nyelv ’s az irásbeli elöadás’ mesterség‘e. Valóban az a’ 
jìg'yçlïemhlmelty'çye компаний? polgári társqsáqjleg 
_nggypfßb‘g'mçlá'pqdásának jeleI qyanánt néyzet‘hvetilg, Мех: 
ч? МЗУЁ: тёНёЮ’ед ё&quot; ‹ fáfeasáœ’ Yiráezàëef nösekedik, 
‚ту мы ¿mn mér‘ëkben ‘Щ’ befßlyáwtmwnkwxf 

. шагам «атм és штат .áltafl-s .is @www 
тир; шить шт. а’ melly méftékbtn' .eetmeter 
Мг #о‘ёщ’ 49699 г‘ &quot;5k is шё1‚‘ё‘›1›„шшдттщщ wie 
dûkatiêìknak _hetyesen ’s ékesen ешддёдфцудфцшщг 
relálivklàhw szenmesfefséa. “linden ewvaieämsßhß 
nemzeteknét , felette fontosnak папаши ’s Minden щщд’ 
(еЪЬеК’лечеЪёзёЬеп nevezetes helyet foglalt el. _ _ 

_ Tud0'm,l10g‘y mikor a’ beszéd’ és irás’ mesterséq'éröl 
van szó, könnyen támadhatnak az ellen kiilönféle balve'le 
.kedések: sokan nem egyebet gondolnak alatta, ,mintpir 
zonyos kérkedékeny és csalárd mesterség‘e-t , csupa. szÀókkal 
bajlòdó csekély foqlalatoskodást, kifejezésbelil pompát, 
ékesszólási szántszándékos a'u‘nítátstŕl ’s haszon’ _helyébe 
шаман hiu¿czifrázást. Nem Iehet cs0dá1ni,ha az eiféle 
&quot;ádak’ ig'azság'ának feltevése mellett az e'kesszòlás? mes 
terség'ének hecse az értelmes emberek’ szemei e1_ött na 
Q‘yon alászállott , ’s épen nem is tág‘adom , под-у а’ rhetorika 
’s kritika а’ mint eg‘yszer ’smásszor tanítattak, a’jòizlés 
'nek ’s Щи _ékesszôlásnak inkábh kárára , minthasznára 
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czéloztak. .De másfelöl még is ‘hizpnyqs az , Муж Qkos 
sáq-Lïg józan ésvz’ elveit ezen «mesterség’reis my# ищу Lehet 

,al-kgxklnazni, mim: адвёгшепу másrfa.,*1,ne1,1,y l/az,-;eu\h_ere~k_ 
kiâzöìtx’heesh‘en tvartaf§ik...&quot;S ha az it; köyçt’kez’ö '_lecz’klék 
nßkñëalßmellyérdemök-«kesz,_ fölsîépenE @Iwan-_fog „щаь 
1311i mow ‘таз «sçánflékom \ a’ seholastißnsQkhmçswrf 
парламента helyett‘, `olmâés józanwapályokat .adniv 
q’qfaßtüu'çzifraság'olgai;_,számüznj, ‚а’ ñgyqlplet l дцкаыд a’ 
vakúsámrq-f. mint kìihsöns.¿zginrev intßézni‘, A@ _;qegqngltqtpi', 
hòéyaîjózan‘ész', min-1211 ,helyes elíŕâdáëëakìlapiäk’? „ 
az egyszeriiség winden szépségpek valfxlgágçfi'çl‘lçpjó-yéggì. 

„и. ‚мщёп-еш tálzqyról www@ alim?) will@ »Mm 
Szawlreœynéhány попытка‘ «111 efélß'áßfêëläipëëáwlâ’ 
штаты és amò»y a’sranmöl, ,mellynëëqlfŕt „ßtwdqmäiy 
Vn'y’os nevelés’ köré‘hen шеи *); elöre boçßátànom'mnl'ìpgx'l 
nem sméuuie'almmÍ azokna'k fontosságát. a’ t'gnììmgx'ányok’ ‚шаг l 
lamelly más nemének ¿alázásával maqasztqlpi.: _,Söt Ainlfgákp 
meß‘vëllûnl, ШЩУ äZ-élï‘ëësl‘ìlás’ 'és .Széntmëqgnñár'gypk’ ta 
gillágaulmegkiyánja , ’s.l,fvçlteszi_. af фъщшцощдуцк’дев 
шёгшёг‘; 4alzokxfa ЕдийцфдуаЗ}ркх‘а а; цдёгдед i ‘fs Qlfeqnagyqbb 
tiszteletet ты irántok. „M_inçiçnekpqklùlg'ikjwqqy mim; 
ìxjòlç‘hççsüllettel akarnal; дед-‚5113111, щщ-у mim ëzónpkqk, 
a’vközölyße'q’ frgyçlmé‘t 1mqlgêyokra akarják vonl'li‘, »arra Вы! 
elsö giandjokat f9x1.lí,tzu'1i„§:I_mqyx minél шт; ’s alaposablh» 
esméreteikkel b‘irjanak azomdolgollinvfkj, mellyekröl utóbb 
,allmhmläflesz Jwßäéllâ wary-511.1?. Azért'a’ гё21е1‹пё1а1ар 
:tñgy'éngçmolìt:.îs-Ágyakyggzqsürgettqgept ад: lQuad omnibus 
diqgipljpiggt'axgtilgys.' _,diç'ììes _es_se insu-actus orator; hogy 

а‘) А’ дяеиб 1еце1б$2ёр tanga ехал гёпцугб} leczkéket .aga 
edinburghi tudományíeqyetemben. 1759-be111'n‘aga szer‘i'Ant :s 
nyilványtalanul kezdette el azok'at. A’ következett шт 
döben a’ városi tanàcs {шт a’ rhetorika’ professorávà vál 
штамп, ’s 1762ben a’ klràly azon eqyetemben a' мёрт 
dományoknak tam'tószéket állíto'tt, ‘s‘ elsöben‘ ‘тег nevezte 
ki kirńlyi professorn'ak. ‹ : ` ' 
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n’ szónok tökéletes tudós ’s а’ tudományok’ mìnden ré~ 
s'zeìben jál‘tas tartozik lenni. “Цыган nem gondo'ltat 
hatik ’s ha' gondoltathatnék is, veszedellnes чаша oll'yan 
mesterség, melly a’ kifejezésekben gazdag és fényes, de 
a’ qondolatokban meddö vag-y hibás munkákra iìthetné az 
érdem’ bélyegét. Azon boldog'talan próbák, mellyek еду 
illy mesterség’ tanitása végett ytétettek, тона]: azuk,l а’ 
mik az ékesszólást sokak elött meg'vetés’ tárgyt'tvá` tet 
ték,&quot;&quot;s щи becsén alól lealacsonitottak. Az elöadás’ 
kecseî а’ qondolatok’ nem-létének eltakarására гад-у ki 
pótolására forditattak ’s a’ tudatlanok’ideigleni dicsérete 
ткань kerestetett, mii-1t az értelmesek’ állandò 56721113. 
qyása. De az'efféle ámítás nem soká állhat meg'. Esméret 
és tudomány tartozik a’ jòelöadásnak testet és valóságot 
мощным. Az ékesszólás’ mestersége csak yarròl “ю, 
hog‘y kicsínosítást adjon; ’s tudjuk, hogy csak kemény 
és tal'tós testek csinositathatnak ki. .‘ 

Azok közül, kik a’ következö leczkéket ‘таза! fog 
ják, némellyeknek hivatalból vagy hajlandòság‘ból az a’ 
czéljok lesz, hogy'utöbb szónokok, vagy irók a’ közön 
ség elött fellépjenek. Mások ezen czél nélkül lévén csak 
izlésöket akarják a’ beszédre és irásbelì munkákra nézve 
kimívelni ’s а’ вийкзёц‘ез szabályokat а’ vég‘re теща 
nulnî , hogy az ug'y nevezett szépmesterségekröl задай ér 
zés'ök szerint tudjanak itélni. 

A’ mi az elsöket, t. i. шока: illeti, kiknek alkalmok 
lehet gondolatjaikat а’ közönség-gel каши: , szemhetiinö 
dolog, hogy czéljok’ elérése véqett sziikség‘ök van hizo 
nyosl készületre. A’ világos, csinos, Наша, kellemes 
és hathatós elöadás’ vagy irás’ mesterséqe mindenekre 
nézve felette Готов , kik élöszóval, ищу irásban а’ kö 
zönség` elött meg' akarnak jelenni. Ezen iigyesség' nélkül 
вены sem тетей ki gondolatjait helyesen,’s активен)’ 
nyi esmérete ’s akármelly jò еще leqyen is, kevesebb 
lxasznát veheti ezeknek mint az, а’ ki ezen kincsekkel 
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feléhyfmértékben Aßèm Мг, de azt, a’ mit §`ud3helyesen 
elöadni képes. Аж vsem kell штык, hog‘y 'az' e’ végre 
kivàntatò tehetséqelàef vc'supán а’ természetnek'keîllene 
каната. rgaz, воду a’ tennészet n'émeuy'emœreket е” 
résiben‘èg‘yebekffelett megkülönbözœt; de т ÍS , valaminv 
csak'nem -mìn'delg tallentomoknál, mell‘ye'ket они, sok'at 
bízv'az èmber’ saját szorgalmára. &quot;A’ вам: szorg-alóiń', ésv 
tanútäs’ munkálatja az ékesszòlás’ 4minden részeiben olly 
szëmbetüńö , ’s'azokròl ,kik iparkodások ¿Ital a’_must0lm` 
terńlészet’ hijánosságit' Иртыш]: ‚ olly nevezetes példák 
штатах, hogy a’ tudósok кант soká per alatt топ,&quot; 
’sf'még' `móet sem шантаж el az a’ kérdés,ha valljon&quot; 
a’~i'terinészet nyujt-e fölàb's'eg‘í’tséget а’ beszéd- és iráshèliî 
tökéletes‘ség’ elë'thetésére vagy a.’ mesterséq? ‘ 
' A’ mòdra nézve , melly szerint a’ mesterség- az` eni 

lítètt: végîre használhat , különbözök `a’ vélekedések. Én‘ 
részemröl' épen nem állitom аж, hog‘y az ékesszòl'ási 
sziab‘ályok`;'ha méq-olly jòk is, eQ-yediil mag-ok Мёд-ай‘ 
qesek jó szònokot ‘аду пёъ formálni. Ott, а’ hol Vier 
тети tàlentomòkat fel lehet гений, sokkal ‘быть hasz 
nál a’ зачёт szorg‘alom és g-yakorlás, mint az élöszóval 
közölhetö tanítás’ rendszere. Mìndazáltal , попа а’ tanítás 
és a’ szabályok nem mindent adhatnak , a’ mi шее-Шти 
mik, még' is ладу mértékben hasznosak. lgaz , под-у nem 
lehelhetnek belénk új lelki tehetséQ-eket ; de azokat, mely 
lyekkel Миши , jó útra intézhetik , ’s kimivelhetik. Nem 
orvosolhatják ’s nem pótolhatják ki a’ lélek’ terméketlensé 
g'ét; de felesleg‘es és ища böségét цитатой közé szorít 
hatják. Az utánozásra alkalmas remekeket állítnak elönk 
be. Szemünk eleibe талоны: а’ fö szépség'eket , és hibákat, 
mellyeket катании: vagy kerülnünk kell; ’s az által az 
izlést kimívelik, az elmét a.’ természet elleni kicsapong‘ások 
:6l megörzik ’s illökorlátok között „так ;’s ha kitetszö 
’s különös szépség‘ek’ alkotására nem штатах is, legalább 
szembetiinö так’ ешмесёвёии megòtalmazhatnak. 



1 z ELsö ‚ ьвсзкв. 

Mindaz а’ _mi az ékessz'ólás’ ésy irás’ ,mesterséggéll‘mx` 
штык , annál nagyobb liìgryelmeŕ érdemel , _minthogzy- ё!&quot; 
telemheli vtelwtség'einknek küníveltetésével‘is szornßan' 
össze,.van kaposolva; шея’: tag‘adhatatlan, Воду midön 
ap'glöadás’ mqsterség'ével illendö- m6111111 `fog‘lalëlmßkoe»î 
dunk „egyrszerßmind4 _okoslságunkát isy qyarapítjuk. Az im 
шарика ’s józçn &gt;log'ilga_srzoxfosaln` egyben fiig‘gmek.4 ,ML-n 
dä”. umg-lanka;&gt; gfondol'at‘r'nk’ 'jòL elnepdelésében g‘yakomìv. 
juk., ‘еду; иыаыдыуевеп qondolkodni Aés beszélnLìß. tam-.f 
hulk, 5 Ещёве1п1с‚.’з gwI_ulolzmink4 :1pzv által „I цитаты}, 
эфира fuman-gk, mindenkor 'tisztábhakké- ésI пиццы)“ 

. hak-„há юшекъм ki .az ,iufíusbeliA œxakmflásokkal. ßsakmaf 
lmeëmire is esméretes., az tapaszralásáhól ‘иш‘‚.щт„ 
ha kifejezései‘l valamçlly tárg'y. telem-llelytelenek,':,§p, 
azokbap jûlfélxiqúqçsqn, .fs ha. nmndásai- erötlenelg, az 
едим ешь mái csaknem штате‘ @Ummm 
I_mti дддщщацщаь zavaros voltáhúl ,s‘záxfmazńkmpllyi 
вызывал .összefüâ’qenek а’ gondolamk „azen szòkkgk, 
mellyekhe ölt’ö’zt’etve vannak. ‘ l »_1 l ‘А ~.,., д: 

v l:Ha _az elöadásrav vigyázás már mag-¿ban 1йв-ёз; 315111161! 
idöben Lfontoß ,.még nag'yobb .fontossáqqt nyer az q2. ,mi 

ißlönk’ ,gondolko‘zása’ ’s izlése’ módja'láltal. Dllymli ez,&quot; meily а’ tudományok’ mimien rész‘einekrtlökéhetseßsgíté-I 
séne nagy buzqòság‘gal törekedik. .Minden- щит дат 
tepse'gremag'y @und fordítatik; ìsiegyrè sem naw-grub»,- 
meint а.’ nyelv’y snépségére ’s az irásî winden 'nemeinek 
Gàinnsság'ára ’s ékesség‘ére. vA’ közönséq’ [Щенок-Ка! 
kényesehb lett, ’s nem könnyen tür el senunidarabossán 
gorés csinatlansáqot. Minaeuirónak, mina kifejezései-f 
teßminllfgondolaijaira nézve -Yalamelly jel-esséqgtel kell 
Шгп1:‚‘11а‚аЪ1;'аКа'г}а‚ nugy el ne mellöztessék ’s meg'ne 
vettéssék — ’— — 

Ме9‘1е11е‘; hogy-az~e1öadásnak bizonyos csekélyehh 
szépségei ’s alsòbh rendü kellemei mai паров n_agyobh 
mértékben maqokra vonjákl a.’ közönség’ iìqyelmét, mintl 
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kellene. Valóban én részemröl azt hiszem , `1109)’ mi 'ezen 
tulság‘ra мыши; és g-yakran nag'yobh qondunk van az 
elöadás’ csinosítására , mint annak gondolatokkaì ШИН 
tésére. De épen ez й] okot :51d` a’ jó elöadás’ mestersé'gé 
nek tanulására. Ha a’szépségre és ékésgetésre еду оПуап 
idöben, mellyben ezen jelyesség'ek olly ynalg‘y'ra becsültet 
tetnek, néznünk szükséqès, még‘ .szi'ik'ség'esèbb' arra az 
iiQyesség-re szert -tenniink, mellyel a’csalárd szépség‘eket 
az щиты megkiuönböztemetjük; hogy'a’ fattyu és 
félszaku izl'és’ árj‘a által el ne ragadtassunk, melly az 
olvasók’ miveletlen ’s tuda'tlan részét mindenkor elviszì 
magával. Azok , a’ kik az ékesszólás’ sz'abályaival esmé 
retlenek ’s a’ jó elöadás’ igaz ’s-férůas szép‘ségéire ñgyel 
mesekké nem tét'etnek, mindénkor legelöbb forognak 
veszedelemben, a’ kifejezés’ csupa мы‘ ТёшлунйЦа! 
meg‘vakítatni: -dolQ-ozásalikbam nem tudják плащ-ока‘ más 
mérték szerínt alkalmazni , mint a’ m'elly akkol', mikor 
irnak, szokásban van; ha. выше az minden tekintetben 
rosz és hibás is. 

De minthogy sok ollyan штаны: vannak, kiknek 
nem szándékok .irókká, ‘аду а‘ közönség&quot; el’ött èzóno# 
ноша lenni, láss'uk meg, melly hasznok шт azoknak 
is , azon tárg‘yok’ èsméréséhöl, lnellyekkel ezen leczkék 
fog-lalatoskodnak. Ez'ekre nézve az ékessz6lás’~meáter 
Sége ,— лет annyira g‘yakorlási, mint vizsg‘álódási &quot;(нао 
mány, ’s az az` oktatás , melly másoknak задай: dolg'ozä 
saîk-bnn vezériil ‘szolgálhat , nekik` az elöadás’ szép‘ség'ei 
nek megîtélés'ére ’s -izlelésére fog seg'itség‘ül lîe‘nni. ‚А? 

&quot; miv az ещё‘; a’jóldolg‘ozásban elösegiti, ‘ugyan-an az iz 
lést а’ 11е1уввед itélésrealkalmatossá teszi , vagry jôzan 
kritikára taníftja. и: — 

Midön' а’ krilikát- emlitjiìk, sokakban talán ug-yan 
azon&lt;e1öitélelek támádnak, oz ellen is, a’ millyenekröl 
az ékesszólás’ lnesterségére nézve emlékeztünk. Történt 
néha , hogy valamint n’ rhetorika nem egyélmek nézetétt, 
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mint szôk’, szòlások’ és mesterség'es kifejezések‘ pusztán 
osko'lai feszegetésének , ugy a’ kritika sem tartatott 
eßyçbllek, mint csupa. hibák’ keresése’ mesterségének, 
VaQ‘Y l‘ÍZOll'yOs xnesterszavakkal а’ végrehidegen élésnek, 
IIOQ‘Y valamelly irònak érdeme tudományosan, de egy 
szersmind vak kény szerint is lealáztassék. De ez csak 
a’ Pedántok’ kritikája. Az ig‘az kritika. nemes természe 
tiì ,' szelíd indulatu mesterséqfs jòzan észnek és каюты 
izlesnek gyermeke. Arra czéloz, hog-y az irók’ чаи‘) ér 
deme ig‘azság-osan szabattassék ki. Érzésiinket minden 
szèPSéQ‘ iránt elömozdítja , mig' másfelöl attól а’ vak, és 
határtalan tisztelettöl megòvja , melly a’ izépség'eket és 
hibákat részrehajló birálásaiban egymással összezavarja. 
EQ‘Y szóval ап‘а tanít minket, hogy értelemmel своды 
jllllk, és gáncsoljunk ’s a’ sokaságot таков ne kövessük. 

Olly idöhen , midön az elme’ munkái ’s a’ széplite 
ratura olly gyakran tárg'yai a’ beszélg‘etésnek, midön 

'kiki hirálòvá teszi magát , midön eilig` lehetünk valamelly 
osinosabb társaságban a’ nélkül, hogy eíféle értekezé 
sekllen részt ne kellene vennünk: illyen idöben az illy 
dolgokbeli ja'trtosság- minden kétség- kivül csak azért is 
fontes, minthogy annak a’ társalkodásheli beszéd’ min 
dennapi tárqyaiban hasznát vehetjiik, ’s általa а’ társal 
kodásban tisztességes helyet foglalhatunk el. 

Mindazáltal sajnálnám , ha a’ nyelvvel ’s nyelvet iI'letö 
munkákkal fog‘lalatoskodásnak érdemét állandóhb ’s olly 
belsö hasznára nem alapithatnòk, mell)T a’ külsö színtöl ’s 
árnyéktòleqészen ñig'getlen. Az izlés’ .’s a’ józan kritika’ 
Q'yakorlása valóban _ értelmünk’ kimivelésére nézve egyik 
leghasznosabb foglalatbsság. Midön az igaznak ’s illen 
dönek okfejeit az irás’ mesterségére alkalmazzuk, еще!! 
ben а’ szépet ’s а’ szépnek okát vizsqáljuk, ’s mag'unkat 
abhan (_ryakoroljuk , hog‘yan kelljen az igaz szépséget a' 
fattyu szépségtöl, а’ természeti ékességet а’ mester. 
keit сын-115119161 élesen megkülönböztetni: bizonnyára ‘n’ 
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bölcselkedés’ legbecsesebb részéhen., az emberi természet’ 
alapos esméretében nem kevessé kell gyarapodnunk. Mert 
аж ill`yenvizsgálódás0k igen szorosan összeñiggnek Байт 
természetünk’ esméretével. Azok szükségképen а’ kép 
zelödés’ munkálatjairól ’s a.’ szív’ мамаши-ы elmélke 
désre vezetnek ’s természetiinknek némelly leglinomabh. 
érzéseivel esmérkedtetnek meg minket. 

A’ logika ’s аж erkölcsi tudomány’ vizsgálòdásai 
magasahb körhen forognak és fentebb tárgyokkal .fogla 
latoskodnak t. î. annak vizsgá'lá’sával, miképen дышат аж 
értelem az ígaznak megesméresere és az akarat a’ jónak 
gyakorlására. Azok аж! a’ czélt akarják elérni , hogy az 
ember, mint okossággal birófs erkölcsi köteleztetés alá tar 
tozò lény tökéletesedjék. A’ kritika és a’ szépmesterségek 
fökép‘ ищу tekmtik az embert, mint izlés’ és képzelés’ 
tehetségével biró valòságot, melly arra van rendeltetve , 
hogy~ elméjét szépítse ’s annak okos ’s egyszersmind hasz 
nosmulatságot adjon. Ezek гена: а’ vizsgálòdásnak egy 
egésszen új és задай mezötnyitnak. Valami a’ szépséget, 
illendöséget, nagyságot, és kellemeket illeti; valauniA a’ 
szivet szelidítheti, a’ képzelést gyönyörködtetheti , ‘аду 
аж inaulatokat gerjesztheti: mindaz körökbe tartozik. 
Ezek az emberi természetnek egészen ínás oldalát mu 
tatják, mint a’ mellyet ища egyéb tudományok velünk 
szemlèltetnek. Az emberi cselekedet‘ek’ sok olly rugóit 
esmértetik meg, mellyeket az ö segedehnök nélkül sulla 
sem vennénk észre, ’s mellyek попа igen flnom termé 
szetüek, mindazáltal még is az emberi élet’ különbféle 
kör'nyülményeiben nagy befolyással birnak. 

Az illyen tanulmányoknak még egy különös hasz 
nok abban is áll, hogy gondolkodò tehetségünket elfá 
rasztás nélkül gyakorolják. Ollyan vizsgálódásokra ve 
zetnek, mellyek élesek, de nem lankasztòk, mélyek ’s 
még sem szárazok ’s nem nehéz megfoghatásuak. Virágokat 
hintenek a’ tudoma'my’ ösvénnye're , ’s mig а’ lelket bizonyos 
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y . mértékben foglalatoskòdtstják,'egyszersmînd `Мои nehëz 
munkától is, melly а’ tulajdonképen tlulós esméretek’ 
szerzésével, veg-y az elvònt igàzságok’ nyoìnez'ásával 
eg‘yiìttjár, pihenést adnak. y ‚ ~ 

Az izlés’ kin'líyelése‘toválìbá- azon szerencséslìefòlyás 
által is ajánlja mag-ät, mellyet 'természete'szerint‘ az em 
beri életben mutat‘. &quot;A&quot; legrmunkátsabbv emljerek sem ШН 
neuk шашек nélk'iìl ia'ejekéc fonos és nehéz dolgok’ @ya 
korlásában. Azok sem‘meriílhetnek sziinteleń шё1у gon 
dolato'kba, kiknek „мы“ Akoinoly nymnozóaást kiván. 
Мёд‘ a’ legfényesebb és _af leg'kedyezöbl) szerençse sem 
мышей ki' annyirgt akárkipekji’sfminden мы: mmm-e1' 
’s'g‘yönyörüségekkel ‚ hogy nella üresség vlie ntàïadxi'a. Az 
дымка’ hivalkmia'ts’&gt; ‘és h‘enyélés’ Качай’ НШШ'Ы kell 
lankadni, söt xńél'g` ai'szorqalmaspkxiál is 'gyakran' выш 
ség‘eskép'en el’öadjà‘ânag‘átïezen'eset, ha nincs valamelly 
mellékes fog'làlàto'sságok azoń kivül , а’ mit hivatalok ша 
Q‘ávál hòz. Mikép’ftöltessenek ki tehát az illyen hézagok, 
’s'szfa‘bad’ órŕltkz'a’ niillyenekfkisehb ‘гад-у nagyobb szám 
mal lnilidenemberféletébeń шантаж Lehet-e az illy 
tires:l îdöre nézye, mag'älian kellemeselib'- ’s az emberi lélek’ 
mêltóságával meg‘eg'yezí‘íbl) ivdötöltéçs’t gondolni , mint_az ‚ 
mellyet ay’ szépliteŕatui‘áyal ’s az izlés’ munkáival v`foQ'la 
latòskodás МУК, ki olly‘vszeren‘csés, hog'y az efféle idö 
töltés'l-lel'rkedyét leli, az minden iires óráiban talál амм 
1211‘Ёвгшехщб'ёщццзёд‘оц melly'ötet egyszersmìnd sok 
veszedellnes indx'l'latoktólmeg'iuentheti. Nem félliet attòl, 
hog‘y maga mag‘ánàk 'terhérel'eg‘yen Nem kénytelenítetik 
alacson {в rosz' társatlkodáslioz folya'modnijvagy az una 
101n’_ g‘yötrelmének e’lvtávoz'tatása. vég‘ett, nemteleń örö 
möket keresnil ` ` ' ` ‚ 

А’ vg‘olidviselés , иду látsz'ik , épen ezen hasznos vég‘re 
rendelte az izlés’ örömeit, ’serre czèlozott, midön azo 
kat a’ testi és lelki örömök között, _mintegy középre 
helyezte. Nem azért vagyunk al‘kotv'a‘f‘l'nogy mindenkor 
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csak olly alacsony tárg‘yok köriìl forgolódjunk, mint az 
elsöhen említettek, de más felöl arm sem vagyunk alkal 
masok , hog'y szi'met nélkül olly magasan repüljünk , mint 
az utòhbiak kivánják. Аж izlés’ örömei a’ léleknek,midön 

' az értelem’ és ész’ megferötetésében ’s az elvont 1911131 
gok’ nyomozásá'ban elfáradt, kivánt pihenést adnak ; ’s más 
felöl azt apròdonkint а’ csupa testi örömökön felüleme 
lik ’s аж erények’ magasabb és nemesebb örömeire elkê 
szitik. ' 

Ez annyira meqeg-yez а’ tapasztalással , hog‘y a’ höl 
c-sek minden idöhen a’ nevelés’ egyik legfontosabb részé 
nek tartottákl az ifjakkal аж izlés’ mulatsáqait jóidején 
megkedveltetni. Ezekröl könnyü és termé‘szeti általme 

lnetel van аж e'let’ fön'tehb és fontosabb kötelesséqeinek 
teljesitésíëre. Méltán minden jót lehet reményleni аж 
ollyanok felöl , kikben illy szép és nemes hajlandóság- ta 
láltatik; inert könnyü beléjek különbféle erényeket oltaní. 
Ellenben аж аж Щи ,ki аж ékesszólásban, poezisban ‘аду 
egyéh szép mesterséqben seuuni kedvét sem leli , felette 
keveset ig‘ér maga felöl; söt attól lehet tartani , hoQ'y az 
alacsony Q‘yönyörökre felettébb hljlandò, vagy сна}: аж 
élet’ köznépi és szolgai fog'lalatosság'aira van rendelve. 

Valòban аж izlés’ kimivelése az emberi léleknek csak 
nem winden jó és nemes elveivel kisebb ‘ад-у nagyobh 
mérlékben össze vaqyon kötve. A’ „не: minden 11110 
mabb ’s emberibb indulatokra nézve gyakorlás által érzé 
kenynyé teszi, 11119‘ más felöl a’ heves és ‘ай szenvedélyeket 
душа-111. 

-- - Inqenuas didicisse ndeliter artes 
Emollit mores nec sinit esse feros. 

A’ felség'es érzések ’s а’ шац‘аз pémák, mellyeket 
а’ poezis, az ékesszólás ’s a’ történetirás Q‘yakran sze 
mi'ulk’ eleibe terjesztnek , természetök szerint élesztik és 
táplálják sziviinkben а‘ 11ажа’ szeretetét, a’ dicsöségre 

1. кбт- 2 
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„атм, a'kiilsö szerencse’ meg‘vetését ’s minden íqazán 
dicsönek és naqynak csodálását* — 

Nenn állítom azt, hogy az izlésnek ’s erkölcsi érzés~ 
nekkimivelése egészen mindeg'y volna , ‘аду hogy ennek 
а’ kettönek mindenkqr egyenlö mértékben eqyütt kellene 
lenni. А’ meg‘romlott hajlandòságoknak,mellyek az em 
lierekben igen Q‘yakran elhatallnaznak , megzaholázására 
hathalôsabb eszközök kivántatnak, mint a’ mellyet az izlës 
adhalt.l Nem ritkaszíg` az', Воду а’ szépség’képei lebeqnek 
а’ lélek’ felsö szinén.. mig!` а’ azi-v’ belsö részeít rut indu 
latok fog'lalják eL De mind a.’ me1lett`ne1n lehet tag'adnif 
hogy az izlés’ kimívelése,terìnészete szerint,az erkölcsi 
érzést élesíti ’s tísztí'tja. На akár kötött akár folyò be 
szédben jeles nlunkákat olvasunk, ат]: csaknem lninden 
kivétel nélkül tísztességes benyomásokat hagynak máqok 
után, ’s habár ezen benyomások nem mindenkor tartòsak 
is , legalább ollyan штык g-yanánt nézethetnek, mely 
lyek а’ szívet а’ jóra elkészítik, ’s az erényekre Банан‘ 
dòvá teszik. Az bizonyos, ’S utúbb alkalmam lesz böveb 
hen megbizony'ítani , hogy вещи sem tehet az ékesszòlás’ 
föntebb nemeiben tökéletességre szert', ha maga ладу 
lnértékben nem nelnes lelkü. A’ ki az emberekben ñgyel 
met és forró részvételt акт‘ g'ex‘jeszteni, annak mag‘ának 
is jó elnbernek kell lenni. Eg‘yediil а’ becsületérzésnek, 
erénynek, nagylelküségrxiek, hazaszeretetnek forró ’s 
eleven érzése éleszthet az elmében olly tüzet , ’s támaszthat 
a’ lélekben olly lnagas gondolatokat , mellyek minden idök’ 
csodálkozását magokra vonják; ’s ha az ékesszólás’ leg-l 
нет: munkáinak készítése're illyen gondolkozás kivánta-- 
tik, ugyanillyen akkor is mulhatatlanul szükséges, ha. 
azoknak szépségeit illendöképen érezni ’s izlelni akarjuk. 

Ezen általános jegyzeteknél nem késem továhb, 
hanem azon tárgyok', dolgok’ víszg‘álatára meg-yek дна! , 

. mellyek a’ következö leczkék’ tárg-yait ‘так.’ Ezek ma 
Q'oktòl öt re'szre oszolnak. Az elsö bevezetöé rtekézést 

I 
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foglal magában az ízlésről ’s az ízlés” örömeinek kutfejeí 
ről; A’ második а’ nyelvet vizsgálja közelebbről. A’ 
h a rm a di k az liráslnôd’ szl'abilyaft adja elő. A’ n e g- y e 
dik а’ tulajdonkép” иду nevezett ékesszólást, vagy köz 
keleti ünnepélyes beszédeket teszi czéljává. Végre a'kö 
tött és kötetlen beszéd” jelesebb nemeiről fog szó lenni. 
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MÁsonlK Lnczmz. 

Az IzLÈsnóL. 

Ezen munkám’ természete azt kivánja, hogy leqelö 
ször az izlésröl értekezzem, minthog-y az irás- és besze'd 
beli elöadás’ érdemének meg‘itélésében ezen tehetséget 
иду szokás nézni , mint leg-fensöbb bíròt. 

Kevés tárgy van, mellyröl az embereknek zavaro 
sabb ’s bizonytalanabb képzeteik volnának , mint az izlés 
röl; kevés ,mellyet nehezebb volna tisztán meg‘határozni ; 
's еду sincs, mellyet ezen leczkék’ folyaxiiatjában 11211111 
zabbnak ’s homályosabbnak tarlanék. A’ mit itt ezen 
tárg-yról mondani akarok, аж а’ következö renddelfoqom 
elöadnì: elsöhen az izlés' tel'mészelét maqyarázom, a’ 
mennyiben az az emberi léleknek eg‘y külön ereje. vagy 
tehetség‘e; azután azt ‘изд-1110111, шеппу111е11 Llehet ezen 
tehetséqet kimivelni; továbbá, kimiveltetésének kutfejeit 
’s tökéletesség‘ének esmértetö jeleit mutatoln meg-nègre 
azon sokfe'le különböze'seket, mellyeknek alája vag‘yon 
тете, adom elö 's ай nyomozom, ha van-e valamelly 
közös mérték, melly szerint a’ különféle izléseket meg 
itélni kell , hog‘y az iQ'az és romlott izlést egymástòlhiz 
tosan megkülönböztethessiìk. l 

Az izlést а’ természet’ és mesterség&quot; szépségeihen 
g'yönyörködés’ tehetségének lehet mondani. Az elsö kér 
dés , mellyitt elöfordúl,az , ha valljomaz izlést ng'ykell-e 
nézni , mint külön helsö érzést, гад-у csak mint az 01105 
ság'nak eq‘yik tulajdonsáqát. Ez a’szó: 011053119- , igen ál 
talános kifejezés; de ha alatta a’ léleknek аж а’ lehet 
ségét értjük, melly a.’ vizsg'álódási tárg‘yokban az igazat 
íölfedezi, а’ cselekedetiekben 11011115 az eszközöknekiczél&lt; 
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irányos- ‘гад-у сжёпгапуйшпвацаг megitéli, ugy a’ kér 
désre vélekedésem szerint köimyii felelni. Mert semmi 
sem lehet világosabb mint az , hogy az izlést аж okosság’ 
eñ'éle` mutatkozásának nem tarthatjuk. Nem аж ёпе1еш’ 
észrevételének vagy okoskodásnak munkàja az, midön 
valamelly szép штамп , vagy tökéletes költeme'nyben 
gyönyört lelünk. Az efféle tárgyok közvetetlenül, ’s mint 
egy nézés мы hatnak sziviinklie , ’s mély henyomást okoz 
nak а’ nélkiil, hogy képesek volnánk gyönyörködésiinknek 
ока: adni. Azokv néha egyiránt lneghatják mind а’ höl 

' cselkedöt, mind а’ földluívelöt, mind а’ gyenueket, mind 
а’ férñat. Az a’tehetség или“, mellyel eiféle szépségeket 
érzünk, ткань látszik rokonságban мы valamelly testi 
érze'ssel, mint аж éi‘telemmel. ’S ezen okból is kölcsö 
nözte nevét egy külsö érzéstöl, mert аж аж érzés, mely 

`lyel az eledelek’ ízét kóstoljuk és`megkülönböztetjiik, 
csaknem minden nyel'vekhen eredetet мы: аж izlés’azon 
hasonlatossági jelentése'nek, mellyhen ш itt vizsgáljuk. 
Azonban , mintllogy аж o1l`y dolgokban, mellyek а’ lélek’ 
lnunkálkodásait illetik, nagy iìgyelemmel szükség a’ szók 
kal gondatlanúl élést távoztatnunk , itt mindjárt megjegy 
zem, hogy abbúl , а’ mit mondottam , nemkell azi következ 
шла, inintha аж izle's’ mutatkozásaihan аж okosságnak 
semnii része sem “Шла. Jóllehet az ízlés tagadhatatlanúl 
а’ szépségnek еду hizonyos természcii ösztünforina érzé 
вёл alapúl, шамана аж okosság sok esetekhen вещн 
ségére van ’s ещё: neveli, 

Аж izlés аж Щ meghatározott értelemhen ollyan te 
lietség, melly bizonyos mértékben minden emberekkel 
közös, ’s аж emheri terxnészetnek еду tulajdonsága sem 
olly igen egyetemes , mint a.’ vszépse'g' egy vagy más ne 
lnének érzése , а’ rendnek‘l aránynak , illönek, Шла}: szere~ 
tete ’s a’nagynak ,jelesnek ‘s а’ t. csodálása: Meri a’ gyer 
mekekben is számtalanszor jóidején látszanak аж izlés’ 
jelei , példánnk okáért abban: воду а’ rendszeres testeket ‚ 
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q'yönyörködve nézik, a’ festett 's faragott képeket 's 
egyéb utánozásokat csodálják; hog-y „плащ, a’ mi új 
és osodálatos , nagyon szei‘etik. A’ legtudatlanabb paraszt 
emlierek is gyönyörködnek némelly dalokban ’s reg‘ék-A 
ben , ’s а’ természetnek а’ földön ’s az égen látszô szépf 
ség'ei mélyen Ваша]: rájok. Мёд‘ Amerika’ pusztáib'an is, 
hol az emberi természet leg-durváhb állapotjáhan jelenik 
meg, чаша!‘ a’ vadaknak öltözetbeli czifraságaik , hadi 
dalaik, halotti énekeik, ’s lszt'inokziik. Ebböl мы azi; 
kell következtetniink, hogy az izlés’ elvei mélyen az e1n~l 
пей természetben alapulnak. A’ szépség’ egfy bizonyos 
érzése nem kevesebbé t-artozik az einher’ vàlóságához, 
mint az okossággal és beszélö tehetséQ-Qel birás *). 

 

‘Ч L. Gerztrd's Essay on taste -- D' A l amber-t Reflexions 
sur l‘usage et sur l'abus de la. philosophie dans les matieres 

` de qout. — Du Bos Reflexions critiques sul' la. poesie et sur 
la peinture. -- Honie’s Elements of criticism. — Hulne’s Essay 
on the standard of taste -.- Burke’s Introduction to the Essay 
on the sublime and beautiful. 

Eqye'biránt az ízlésröl , ha az ugry nózetik, mint а’ lélek 
nek kiilön tehetsége , sokkal kevesebbet találunk а’ 1‘11ег01‘111а' 
’s kritika’ rég'ibb tanítóinál, mintyaz ùjabbaknàl, Mindnzáltal 
Ciçexfónak következö nevezetes helye,A иду шшк ‚ azt mutatja , 
110W попавшим ezen tárqy felett eqészen meqegyeznek а’ 
föntebb elöadott szabályokkal. Az irásmód' és kellemes hang&quot; 
szépségeiröl szôl _: „ Illud autem nequis admiretur, quonam 
modo )mec vulgus imperitorum in midiendo notet; cum in 
omni genere, tum in hoc ipso magna quaedam est vis, in 
credibilisque naturae, Onmes enim tacito quodam sensu , 
sine ulla. arte aut ratione, quae sint in artlbus et rationibus 
recta et prava, dijudlcant: idque cum faciunt in picturis et 
in slqnis et in aliis operibus, ad quorum intelliqentiama na 
tura minus habent instrluuenti, ,tum multo ostendunt, inagis 
in verborum , numerorum vocumque judicio; quod ea sunt in 
communibus inñxa sensibus, neque earum rerum qucmquam' 
funditus natura voluit esse expertemf‘ Cic, de Orar. LUI, 
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Azonban 11011а senki sem születik ezen tehetség` 
nélkiìl, мёд-15 igen különbözö mérlékben adatik аж, аж 
emberereknek. Némellyeknél аж izlésnek c_sak Q‘yenge 
csillámlása látszik; az illyeneknek csak а’ legalacsonyabb 
nemü szépség‘ek tetszenek, ’s még‘ azok ,is csak erötlen 

 

cap. 50. Senki se csodàlkozzék azon, lmgy a'hallqatòk köziil 
а’ köznép is észrevesz illyeket; тег: van ogy blzonyos ter 
nlészeti érzés, mellynek ereje àltaljàban mindenütt's különösen 
e’ részben rendkiviil messze hat. Ezen természeti érzés’ 
seqítséqével mindcn ember mesterséq‘ és mesterséçes rend 
szer nélkül is nlkalmns biztossáqqal itél m‘ról, a’ mi a' mes. 
terséqekben és n_msterséçes szerkeztetésekben illö~ vaqy nem 
illö. Iqy van а‘ doloç а‘ feste'sckre, a'\llò képekre ‘s eQ‘yéb 
mesterséqi můvekre nézvel mellyeknek nleqitélésére nekik 
а’ természet kevesebb módot Мой; ’s méginkz'lbb iqy van 
mindenre nézve, а‘ 1111 n’ szóknt, а‘ szók' kellcmes hanqzń 
sàt 's a‘kifejezéseket illeti; ennek okn аж , hoqy аж efféle dol 
Qokra nézve eQ'y bizunyos közös érzés van , mellyel а’ ter 
mészet minden embert felrnházott. — Quintilianns uqylàtszik, 
hoqy аж izlést (mellynek olly értelembcn. mint vétetik, kite, 
vésére a' x'éQ'ieknek snja'lt szavok nincsen) abba foqlalja, а‘ 
mit judicium szóval fejez ki: „Locus de judicio mea пишет 
opinione adeo partibus hujus operis omnibus connexus nc 
mixtas est, ut ne а sententiis .quidem aut verbis, saltem sin. 
gulls possit separari, nec maqis arte traditur, quam Qustus 
aut odor. Ut contraria viteiuus et communla, nequid in elo-. 
quendo corruptum obscurumque sit.' referaturoportet ad ешь 
8118, qui non docentur.“ Institut. L. VI. C. 3. Edit. Obreckri. 
Azaz: A’ helyesnek~`s illendönek meQ-itéléséröl szóló 111110 
lnàny vélekedésem szerint ezen munkámnak minden részcivel 
olly szorosan öszve van kötve ’s eleqyedve, hoqy azt méQ-nz 
eqyes qondolatoktól sem lehet különvàlaszmni, ’s szime 
uqy lehetetlen tanítás által màssal közölni` mint а‘ szaqolâst 
és izlést. Az eqymással ellenkezö vaqy igen alacsony gon 
dolatok’ távoztatáa, 's а’ lxomályossáqnak ’s az elöndás’ 
eqyéb hibàinak kerülése bizonyos értelemben а’ tanitůs alà 
nem esö érzések’ dolqa. 
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’e alíg érezhetö benynmást tesznek rájok; mńsoknúl az 
izlés a’leglìnomabb szépségek’ éles megkülönböztetésévé A 
’s eleven érzésévé gyarapodik. Általjában ат a’jegyzést 
teh‘äljük, hogy azY izlés’ tehetségeire nèzve az emberek 
között sokkal észrevehetöbb a’ kiìlönhözés , mint az ём 
lenire, okosságra és itélö tehetségre nézve. lTermésze 
так’ alkotása e’ részben is , &quot;alalnint minden egyéb te 
kintetben Csodálkozásra méltó bölcsességre щита‘. А’ ier 
luészet , ugy Визит , az ember’ boldngítására lnulhatatlanul 
sziikséges talentmnok' kiosztogatásában gyermekei kö 
шт kevesebb különbséget tett. De az ‘Не? csupán Мё 
pítésére szolgálókra nézve sokkal fösvényebb kézzel 032 
iûgatta kedvezéseit. Ezeknek nemcsak magvát sziikebben 
hintette el, lmnem az elhintett magvnak foganatosítására 
is töbh шипы: rendelt. 

Az izlésnek ezen kiilönbözését részböl kóisêgen ki 
vül az emberek' természetének тишины; minemüsége , 
а‘ ñnomabb ‘аду durvább érzö eszközök, а’ kisebb' &quot;аду 
nagyohh, tökêletesebh‘vagy hibásabb lelki tehetségek 
охоты‘. De ha szinte ezen különbség egy részben а’ 
tennészetnek tulajdonítathafik is ,› még nagyobb részben 
tulajdonítathatik а’ nevelésnek ’s kímivelésnek. Ennek 
magyarázása második értekezésemhez &quot;визг, hogy t. i. 
ha. тают! tehetség van az emberi természetben , mellyet 
tökéletesítenilehet , az izlést különösen nagy mértékben 
illyennek kell tartani: melly k-örnyiilmény egyszersnlind 
azon tárgynak , mellyröl e’ munkám szöl,kedve1ésére is 
ладу nlértékhen serkenthet. Ezen állítás’l igazságáról 
könnyen meggyözödhetünk, ha. meggondoljuk., melly 
rendkivül ладу felsöséget Ы az izlésre nézve a.’ nevelés 
és kimivelés a’ csinosabb nemzeteknek a’ vad nemzetek ' 
шеи , ’s még a’ kimívelt nemzetekbenís azoknak, a’ kik 
а’ szép tudományokat tanulják, а’ фапЩаЫапо]: ’s n1íve~ 
letlenek felelt. A’ kiilönhség olly nagy , hogy тайн sexnmi 
tárgy sincsen , mellyben az embereknek ezen két osztályai 
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olly messze‘eltávoznának egymáslòl, mint lzlésîìk’ mine 
miiség‘ére ’s l¿m'ertékére nézve: ’s ezen különbüzés’ okát 
bizonyosan semmiben egyébben nem lehet találni , mint 
a’ nevelésben és kimivelésben. Már most tovább meg'yek 
’s шов eszközöket fog‘om штаты, mellyek által az 
izlés olly szembetünöképen kimíveltethetik ’s g'yarapítat 
llatik. x 

Elsöben is gondoljuk meg természetünknek azon 
nagy törvényét , lloqy a’ g'yakorlás minden tehetségeink’ 
Q'yarapítására leg‘hathatòsabb eszköz. Ez mind a’ testi ‚ 
mind а’ lelki tehetségekröl Щи , söt ig‘az még külsö ér 
zéseinkre nézve is , ha szinte ezek» kevesebbé tökélete 
síthetök is. Látjuk, melly élesekké lesznek ezen érzé 
sek az olly embereknél , мы foglalatossáqaik azoknak 
gyakorlására vag'y gondos használására kéuyszerítnek. 
A’ tapintás p. 0. az ollyanbknáhkiknek dolgok a’ (еще)? 
simaság'ának prúbálqatásában :illI sokkal iinomabb mint 
egyebeknél; ат]: , kik лад-#16 üveg’ekkel bánván , eze 
ken g‘yakran néznek, vag'y а’ kik köbe-metszéssel {09 
1а1афозкоапа1ц felette éles ИЩЕМ nyernek, ’s a.’ leg'ki 
авт: tárg-yokat is еду tekintettel észreveszik ; a.’ vegyilett 
nedvek’ 's italok’ ámlòi bámulásra méltóképen meg tudják 
azoknak állató részeit a.’ kòstolás által kiilönböztetni. 

На tellát az elme'beli izlést uQ‘y tekintjük, mint valamelly 
belsö érzést г bizonyos , hoqy annak Qyakorlása is , а’ kö 
rébe tartozò tárgyokra gondos iìgyelmeztetése is nagy 
mërtékben tökélesítheti. Ennek igen világros és пешие 
ti'mö bizonyságát мы; az izlés’ azon 1‘észében,melly 
muzsikálís fülnek mondatik. A’ mindennapi tapasztalàs 
mutatja, hogy semmit sem lehet nag'yobb mértékben Ш‘ 
kélesíteni , mint ezt. Eleinten csak а’ legkönnyebb’s leq 
egyszerübb шинный darahokat kedveljiìk; a’ Q‘yakorlás 
neveli qyönyörködésiinket, a’ lìnomabb melodiákban is 
kedvet Миша‘; veliink, ’s kicsinyenkint annyira visz, 
hog'y а‘ leg‘mesterségesebb ’s legtöbbfe'léböl elegyiilt Мн‘ 
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inoniában is дадим-110111011. Hasonlòképen a' restés’ 
szépségeire'nézve is senki’szeme sem elégqé iig‘yes еду. 
szerre , hanem lassankint kell azt jeles képek’ szelnlélése 
’s a’ legjobh remekek’ sokszori vizsgálása 61161 kimivelni 
's alkalmassá 1011111. 

Egészen ekképen lehet a’ nyelv’ és irásbeli elöadás’ 
szépség‘eire nézve is аж izlésta'leg'jobb példáknak lìg'yel 
mes vizsg‘álása, a’ legjelesebb irók' qondos olvasása ’s 
az azen egynemii kisehb és nag'yobb szépség'ek’ össze 
hasonlítása által kimívelni ’s tökélesiteni. Midön vnf 
laki elöször esmérkedik meg' valamelly elmének jeles 
munkájával, ennek olvasása csak homályos és zavaros 
êrzést hágy а.’ szívben. A' kezdö teljességgel nem képes 
az általa olvasott munkának eg'yes szépségeit, ищу 111 
jánosságait meghatározòlag kimutatni; nem tudja, mire 
alapitsa itélete't; mindaz, а’ 11111 1610 várni 101101, 111111611 
611.1юцу általânosan megluondja : tetszett-e neki a’ munka. 
vag-y nem: de engedtessék csak neki 161111 1116 аж eiféle 
munkákkal foq'lalatoskodásra, izlése apròdonkint meg-_ 
ltalározottabh és értelmesehb lesz. Kicsinyenkint nem 
csak az eq'észnek mìnemüség‘ét, hanem eg‘yes részeinek 
szépségeit és hijánosság-ait is észreveszi, ’s аж eg-yes 
tulajdonsáQ-okat, mellyek neki dicséretet vag‘y Qáncsot 
látszanak érdemelni ‚ ki tudja mutatni. A’ köd, melly 106 
nézve a* tárqyot elébb befedte , eloszlik , ’s végrebátran 
és minden 11а110ж65 nélkül kimondhatja itéletét iránta. 
Igy 101161 аж izlés а’ mennyiben иду nézetik , mint érzés ‚ 
gyakorlás által nagy mértékben tökêlesítethetik. 

De habâr az izlés jól meg‘vizsgálva végre érzésen 
alapul is , 110111 ug‘y kell аж1 ne'zni , mint csupa 110156 ér-. 
zést. Az okosságnak ’s jòzan értelemnek is, mint már 
0161111 01111110110111 , olly nagybefolyások van annak minden 
itéleteire, hog-)gaz izlés, mikor legtökéletesehb , ollryan 
iìg‘yesség‘nek nézethetik, melly a’ szépnek tuermészeti ér 
zèsélxöl eleg‘yiilt össze. Ha erröl teljesen meg` akarlulk 
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штат, gondoijuk meg, hogy аж е1ше’ szép шапка! 
legnagyobb részint nem egyebek, mint а’ természet’ ulá,r 
nozásai, ’s аж emheri gondolkozások’, cselekedetek’ és 
erkölcsök’ rajzolatjai. Az а’ gyönyör, lnellyet аж efféle 
utánozásokból és rajzolatokból érzünk , csupàn az izlésen 
alapul; de azt, 11а‘аж uçánozás és l‘ajzolat jól ütött-e ki, 
аж ёгге1ешйё1йшец‘р :nelly az utánozott képei аж ereder - 
tivel összehasonlilja. 

Ha p. 0. egy költelnényt olvasunk, mint аж Aeneis, 
gyönyörküdésünknek nagy része nem egyéhböl származik, 
mint a’ {МЛ/пак‘, vagy alapul szolgáló történetnek júl 
vezetéséböl ’s elhe’széléséböl ,minden vrészeknek egymással 
természeti és helyes összeszövéséböl, a’ személyeknek 
hiv пышным, а’ gondolkozásoknak a’ személyekhez, 
’s а’ kifejezésnek а’ gondolatokhoz tökéletes alkalmazá 
sából. Azt a’ gyönyör~t, mellyet ezen itt említett tekin-` 
tetlnen egy `tökéletes költemény bennünk támaszt, az izlés 
érzi, mint belsö érzö-tehetség; de а’ кёцещёпу’ ezen 
mesterséges tökéletességeit az okosság veszi észre, ’s 
minél alkalmasabbakká tesz minket ezen jelességek’ ész 
revêteléi'e аж ész, annál nagyobb mértékre ми gyö« 
nyörködésünk. A’ gyönyörködés magában véve а’ вжёдн 
ség’ természeti érzéséhöl származik; az okosság ellenlgen 
gyönyürködésiink’ okait muiatja meg. Valahol шт аж 
izlés’ munkáiban а’ természet’ leraJzolása vételik czélba , 
valahol а’ i'észeknek az egészhez vagy аж eszközöknek 
а’ czélhoz irányosságára. van tekintet (а’ mi csqknem 
minden beszéd- és назван elöadásnál történik), ot; az 
izlésen kiviil аж értelemnek és itélö tehets'égnek is ладу 
mértékben kel'l foglalatoskodni. 

[И мы аж okossu'zgnak` széles mezö nyilik tehetsé 
geit az izlés’ iárgyaiifa ’s különösen а’ beszéd- és ìrásbeli 
elöadások’ megitélésére nézve kimutatni ; ’s innéi izlésiink’ 
tökélesitésének egy má‘sik ’s nagyon fontos kutfeje eredë 

I t. i. ahhól ‚ ha аж Модная&quot; ’s `5624111 értelepi’ szabályait аж 
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izlés’ numkáirfx alkalmazzuk. A’ fattyu szépségek, 111111‘ 
lyenek a’ iermészetelleni erkölcsi képek, erötetett ér 
zések , mesterkélt irásmód, elsö tekintettel tetszenek, de 
csak azért tetszenek , minihog'y azoknak а’ terniészettel 
’s az illendöséggel ellenkezésöket nem vettiìk észre ,vag'y 
még‘ nem vizsg‘áltuk meg. Mutassa çsak meg valaki, hog-y 
ezen esetben a’ természet helyesebben utánoztathatik ’s 
igazabban föstethetik, hog‘y tárgyát az 11‘6 czélirányo 
sabban adhatta volna elö; a’ csalódás azon szempillan 
(шпал meg-szünik ’s ama.’ hamisfszépségek töbhé nem 
tetszenek. 

Az izlés tehát, ha ищу tekintetik, mint természeti 
telietség, ezen két kutföhöl: а’ Q‘yakorlásból, ’s nz okos 
ság‘nak ’s józan értelemnek az izlés’ n_lunkáira alkalma 
zásából veszikiiniveltetését. Tökéletes állapotjában tehát 
tag'atlhatatlanul а’ természetnek és mesterségnek közös 
munkája. Feltéteti , hog'y а‘ szépséq&quot; természeti érzése't szép 
tárqyok’sokszori szemlélése által Q‘yakoroltuk, de egy 
szersmind kilnivelt értelein által is vezéreltük és oktattuk. 

Nem tartom helytelennek itt azt lneg‘jeg'yezni , lioqy 
valamint a’ jó ész, иду а’ nemes szív is sziìkségképen 
lneqkivántatik а’ jô izléshez. vAz erkölcsi szépséqek nem 
csak maqokban a’ szépség’mìnden вещей fülülhaladják, 
hanem az ízlés‘ sok tárgyaira nézve is, hol kisebb hol 
nagyobb mértékben befolyással birnak. Valamikor einberi 
érzésekröl, erkölcsi tulajdonokrúl ’s cselekedetekröl van 
526 (ezek pedig minden bizonynyal legneluesebb tárg‘yo 
kat szolgáltatnak az elmének), mindannyiszor ezeket 
sem ig-azán ’s szivrehatòképen le nem festhetjiìk , sein le 
festésök’ szépség‘ét elevenen nem érezhetjük, ha saját 
sziviink’ indulatjai nein mnemesek. A’ kinek szive 6126 
ketlen ‘аду kemény, a' ki -ig‘aizán nemest és лад-ум cso 
dálni, 's а’ szelid és&gt; `gyeng‘éd tárg‘yok által részvételre 
Q’el‘jedni nem képes, az az ékesszòlás’ y¿és poezis legna 
qyobb szépséqeinél csak kei-és Qyönyört érezhet. 
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A’ teljesen kimivelt izlés' Lulajdonsáqaì kettöhen 
eqyésiilnek: а’ finomság-han és csinosultságban. 

Аж izlés’ finomsáQ-a föképen аж011 természeti érzè 
kenységre tartozìk, mellyen az izlés alupul. Azon lino 
xnabh érzö eszközöketés tehetség‘eket foglalja. maqában, 
lnellyek minket а’ köznép’ szemei elött elrejtve maradò 
szépségek' észr'evételére aikalmasokká tesznek. Lehet 
valaki nag‘yon érékeny szivü, ’s méQ' sein 11110111 izléfsü. 
A’ szépségek, mellyeket észrevesz, mélyen hatllatnak 
rája; de csak ollyanokat vesz észre , mellyek nag'y mér 
tékben szemheötlök, Yastagok, ’s minteg‘y kézzel foglia 
tòk; a’ szelídebb ’s eg'yszerübb kellemek pediQ' elkeriilik 
iìqyelmét. Általjáhan véve rendszerint illyen állapoiball 
találtatik аж izlés а’ durva ’s míveletlen nexnzeteknél. 
Ellenben а’ 11110111 izlésü elnber erösen, eqyszersmind 
élénken is érez. Ott is lát különbség‘eket, а’ 1101 mások 
nein iátnak; a’ legrejtélyesebb sze'pségek sem maradnak 
elötte sejtetlenül, ’s а’ leQ‘kisehb hibát is észreves‘zi. 
Az izlés' iìnolnság'át ugyanazon‘jelek s'zerint kell meg 
itélni, mellyek szerint valamelly külsö. érzés' iìnomságát 
ìtêlni szoktuk. Valamint nyelvünk’ és ínyiink’ kényessé 
g‘ét nem olly dolg-ok által pròbálhatjuk meg', mellyeknek 
igen erös izök van, hanem аж által , ha töhbféle dolg‘okat 
összekeverünk ’s а’ ve'q-yíték közöttis minden eg‘yes ré 
szecskéket megérzünk: ug'y hasonlóképen а’ belsö izlés’ 
iinomsáqa. is abból tetszikki, ha. leg-iinomabb , leg'veg'yül 
tebb ’s legrejtéliesebb tárg'yait is gyorsan’s elevenen ész 
reveszi. _ 

Az izlés’ csinosultsága föképen azon tökéletességet 
illeti , mellyre ezen tehetség' аж értelemmel egybefügg-és 
által tesz szert. Csinosult izlésü einher аж, kit hamis 
szépségek soha sem csalnnk xueg’s ki ite'leteit mindenkor 
a’józan ész’ mértékéhez szabja. Az illyen a’ kiílönbféle 
szépségeknek , mellyeket valamelly jeles munkában talál , 
hasonlitási becsét jól itéli meg, azokat azon osztályba 
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helyezi , mellylte tartoznak; а’ mennyire 11111111161111 101101, 
1111111116136 azen kutföket, mellyekböl gyönyörködtetö ere 
jek ered, ’s maga is nem töhb hanem 05611 61111у1 дуб 
nyörködést 16161 1101111011, а’ mennyit 16161111 11011. 

Igaz, hog‘y az izlésnek két tulajdonsáqai, t. i.- 6’ 
11110111569- 65 csinosultság- egiymást kölcsönösen mag‘okba 
foglalják.- Nem lehet аж 1ж165 nag‘y 11161‘161111011 11110111 а’ 
116111111, hogy csinosult is volna, sem 1611610105011 051110 
sult, ha eg‘yszersmid' nein ñnom is. Mindazáltal meg-is 
g-yakran ezen két tulajdonság‘ok közül valamellyik 111111- у 
1161111, mint 6’ 11165111. A’ ñnmnság leg‘inkább valamelly 
tudományos' 111611116’ 56161 érdemeinek megitélésében , 6’ 
csinosultsz'1&lt;_il ellenben annak, 6’ 1111 011 116111111 161‘15ж611101 
61‘110111г0‚ elvetésëben nmtatja ki mag-ht.-A’iinomságjobhan 
аж 61‘ж65110ж , 6’ 1:5111051111569‘ pedig' jobban az okossághoz 
’s itélethez 'tart0zik.- Az 0156 1111161111 6’ természet’ 6110 
111611у6, az utolsó 1111161111 6’ kîmíveltetés’ 65 11105101‘569&quot; 
munkája. А’ régi 111111111‘61611 111111111 LOIIQÍIIIIS legtö‘bu 
ñnomságqal , Aristoteles leqtöbln csinosultsággal 11111. Аж 
ůjabbak között Addison jeles példája а’ 11110111 1ж16511е11; 
Swift pedig, 116111111111‘61611 tárgfyokröl 11‘1 &quot;01116, 161611 a’ 
csinosult 1ж16511011 szolg'álna remekül. 

Minekutána 0111110- az izlést leg-kímiveltebb ’s legtö~ 
1161010501111 állapotjában szemle'ltem , 11161‘111051611116110ж011 
állapottól eltávezásaira, 116110ж65611’6 ’5 változásaira 16 
rek; ’s azt vizsgálom , 116 vag‘yon-e valamelly 111611,111011у 
61161 ezen eltévedések között az igaz izlést 6’ 1‘0111101161 
meg' lehet kiilönböztetni. Ez a’ jelen munkának 109110110 
ж01111 részére vezet. Mert meg' kell vallani,v hogy az 0111 
heri léleknek egy eredeti tehetség'e sem mutatja magát 
munkálatjaihan olly változékonynak, ’s vakkényiinek, 
1111111 аж 1ж165. Е1111011 változásai ollyan nagyok ’s olly 
számosak voltak, hogy 5011611 az izlést olly szabadkényii 
nek tartják, melly 501111111 61611011 50111 611111 , semmi 11161‘ 
161111еж 50111 5ж611611161111, ’s csnpán vált‘ozékony képze 
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Íöde'stöl függf а’ niiliöl, ha ígaz volna, az‘következnék: 
hogy iiiinilen értekezések, mellyek az izlést tárgyozzák, 
hiúk ’s liaszontalanok. Аж építés’ mesterségélien a’göi'ög 
példányok sok ideig а’ legtökéletesebbeknek tartattak. 
Egynéhány századok шина egyedül a’ gotliusok’ épitési 
iiiestei‘sége uralkodott, ’s utólili a’ göi'ög izlés ísinét föl 
éledett, ’s közcsodálkozás’ tárgya. lett. Az ékesszúlásban 
és poezisben az ázsiaiak soha sem kedveltek egyebet, 
lianem csak аж olly ékességgel teljes és poinpás inun 
кат, а’ iiiit nii piperének neveziìnk, mig а’ görögök 
csak аж egyszerii szépségeket штанах’; аж z'izsiai рощ 
pázást inegvetettélç. A’ nii hazánklian is папу oll)r ii‘òk 
estek 1e polczokròl ’s тете]: feledêkenységbe , kik 
ezelött két ‘аду hároin százádokkal nagy inértéklien ша 
gasziaiiauak? Ha a’ régi példákra vissza nein akarunk 
is nienni, melly igen különliözik а’ poezíslieli izlés, 
melly most Nagy-Bi'ittaníálian uralkoilik, attól, melly 
niásodik Károly királynak , аж акт-111131: мы Augustus’ 
századjának vélt országlása _alatt divatlian volt; inidön 
еду liizonyos,hamis és erötetve fénylö elinés'ségen kiviil 
seiiiini sem talált kedvességet, midön Miltonnak egyszerii 
fönnsége megvettetett ’s elvesztett paradicsoina csaknein 
egészen esiiiéretlen volt; midön Cowley természetelleni 
’s kényszeritett ötletei аж elnie' legnagyobb ’s legfelsége 
selili ereje gyanánt „мамаши; iiiidön Vallei&quot; pajkos 
elevensége a’ gyengéd’ed szei‘elem’ poezisének шпион , 
’s az olly iròk, mint Suckling és Etheridge theatromi 
liiunkáikért kedvesek voltak. 

' Ш; аж а’ kérdés : millyen következéseket kell аж illyen 
példákliól az izlésre nézve hilzni? Valljon leliet-e mindennyi 
szeiiibetünö kiilönliözések meile-tt is valamelly általános 
nie'i‘téket gondolni, mellynél fogva a’ jó és hamis izlés 
egyinástól megválasztathatik, vagyjseinmi illyen nieg 
“наша jel sincsen , ’s azi kell állitanunk, a’ mit а’ köz 

' példabeszéd mond: hogy аж 1ж1ёа feleti nem kell cziva 
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kodni, hanem akármi tetszik valakinek, az mind szép. 
Ez itt a' kérdés , 11169- pedig- kényes 65 nehe'z kérdés , ’s ’ 
е1111е11 meg‘fejtéséhe kell most bocsátkoznunk. Ezen fej-` 
teg‘etést azzal a’ jeg‘yzéssel kezdem el: liogy azon eset-= 
11е11‚ ha az izlésnek teljességgel nincsen általános 11161‘ 
te'ke, sziikségképen meg- kell engedni, hog-y minden izlés 
eg‘yiránt jo. Еду olly állítás, melly addig mig csekély 
dolgokról ’s csekély izlésbeli különbséqekröl van a’ szú, 
nem Q'erjeszt iìgyelmet; de ha az említett kiilönbségek' 
legszélsöbb határaira álkalmaztatik, képtelenség‘e szem 
betünö. Mert valljon lelietne-e valaki képes azt 61651 
teni: hog'y еду hottentottnak ‘аду 1арр1аш1111а11 12165е 
olly iìnom és tiszta, mint Longinusé vagy Addisoné?- 
vagy hog'y az , а’ ki egy mindennapi ujság‘irót olly jeles 
történetirónak tart, millyen Tacitus, nem vádoltathatik-e 
értetlenséqgel? Minthoqy az ett'éle itélettételeke't eg‘ye 
nesen képtelenségnek kellene tartani , sziikségképen azt 
kell következtetni: hogy van valamelly bizonyos ok, 
mellynél fog'va eq‘yik einher’ izlését a’ másikénál jqphnak 
kell tartani, ‘ад-у más szókkal : hog'y valamint minden 
eg‘yéb dolgokban , lug‘y az izlésben is а’ jot a’ rossztòl , 
az igazat a’ hamistól meg` leitet külünböztetni. 

De minden balra-maqyarázat’ eltá`v0ztatása végett 
sziikséges mindjárt eleinten meqjegyeznem , hog'y az 
izlésnek az emb'erek között találtató különbözését nem 
minden esetben kell romlott 12165’ jelének tartanunk,’s 
ug'yan azért nem mindenkor 521111569- olly sinormértéket 
keresniink, melly szerint meg-itélliessiik: mellyiknek van 
a’ két fél között ígaza. Töhb emberek’ izlése a’ tárg'yra 
nézve naqyon különbözö lehet a’ nélkül, hoqy köziilök 
akármellyik 15 hibáznék. Az egyik ember nag'yobb дуб 
nyörködést talál а’ költeményben, a’ másiknak semmi 
sem tetszik más, mint a.’ történetirás; az eg‘yik а’ vio` , 
a’ másik а’ 520100111 játékot kedveli inkább; egyik az 
eg'yszerü , másik az ékes irásmòdot csodálja. A’ íiataloknak 
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а’ vidám ’s eleven elöadásu, azV öregebbeknekiellenben 
a.’ komoly'tartalmu munkák kedvesebbek. Némelly nem» 

' тетей az erkölc'siik’ `&gt;és szenvedélyek’ eleven' festé-_ 
sét, másokj mind a’ gondoll‘atokra, mind- az'eiöadásra 
nézve a’ 'rends'zeres' csinosság-otbecsíílik nag‘yobbra. ‚761 
lehet mindezek' izlésökre nézve észrevehetöképen külön 
böz'nek; mindazáltul а&quot; különliözés’ Oka. csak az, hoqy 
kiki‘küziilök a’ szépség&quot; valamelly nemének, melly Qon 
~qolkozzílsai&quot; módjával leg‘inkább meqeg-yez, tulajdonit na 
дует) becset, ’s azéri; eg'yiknek sincs elég` ока, а’ töb 
щеке: romlott -izlésiieknek штат. Az izlés’ nmnkáival 
nem ug‘y van a’ dolog‘, mint a.’ csupa okosság’ kérdései 
vel, mellyeknél Csak eg'y következtetés leliet ig‘az, а 
töhbinek рейд‘ hamisnak kell lenni. Az igazság , a’ mi az 
okosság‘nak tárg‘ya, csak еду; а’ szépség pediq, a’ mi 
az izlés’tárgyát teszi , különféle. Az iz‘lés ‘ещё: гйщ‘уайга 
nézve különhözhetik а’ nélkül, hog-y szükség‘képen hibás 
volna. 

' ‘ De ezen dolog&quot; teljes meg'világosítása végett аж is 
meg' ke‘llïtovábbájeQ-yeznem , hog-y az izlésnek ezen meg' 
àllhatò különhség-e csak akkor lelhet helyet, mikor az 
izlésnek különbözö tárQ‘yairóI-’van szó. На ellenben az 
einberek azen eg'y doloq felett‘ kiilönböznek izlésökhen; 
Мая eg'yik пива!‘ tartja ш , à’ Imit а’ másik mint szépet 
naQy mértékben своды; akker már az izlésben nem kii 
тьмы ‚ ‘Балет eg'yenes ellenke'z'és van, ’s csak egyik 
nek leliotïigsßa, lla cs_ak azt&quot;a’ képtelènség'et nem akarjuk 
âllitani, hog-y minden izlés eq‘yiránt jó és ig'az. Tegyük 
fè1;-~ воду так: “щиты föiièbn becsüli 'Homerusnán 
¿i1-imi@ másfelöl -Hometust joliban csodálom, mint Vip 
Q'ilinnt,l ekkor‘nu'ag'` nincs okom azi: mondani, hogy izlé 
seink egymással ellenkeznek. Egyikì‘mkre leginkább az 
а’ csinosság` és g‘yeng-édség- hat, melly Уйти-Шина]: m 
lajdona, a’ másikunkra pedig' az 'az eg‘yszerüség- és tíiz, 
melly Homerusban van. Mig egyíkiink sem tagadja, hoq'y 

3 
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mind Homerus mind Virgilius nagy sze'pségekke‘l birnak, 
addig vélekedésünk’ különbsége az izlés’ azon különbsé 
géhez tartozik,1ne1lyröl azt mondottam, hog-y terlnészeti 
és megállható. De 11а а’ másik azt erösiti, hogy Home- ‹ 
rusnak épen semmi szépségei sincsenek , hogy ö &gt;azt еду 
unalmas és lelketlen irònak tanja , hogy valamel‘ly kalwnd 
vìtéznek régi legenda-forma történeteit szintén 011319316‘ 
nyörrel olvassa, mint az Iliást: akkor fennszúval kimon 
dom, hogy ellenkezömnek semlniizlése since ,'vagy nagy 
mértékben megromlott izlése van, ’s megczáfolása végett 
arra hivaikozoln, а’ mit аж izlés’ dolgában mértéknek 
tartok. ‚ v 

Mi legyen ez а’ mérték, lnellyliez аж 111у‚е11е111‹ежё 
Sek’ alkalmával folyamodnî‘szükség, azt kell máx* most 
vizsgálnunk. -- Ha azt mondjuk, hogy az izlés’ mérte'ke 
а’ természet, ollyan okföt támasztlmk, :nelly` annyiban 
nagyon igaz és jó a'mennyiben alkahnaztathatik. 'Kétséf 
get nem szenved, hogy mindenütt , a’ 1101 Valalllelly‘ а,’ 
természetben találtató tárgynak utâ'w,sazásziA -fordi elö , 
mint azemberi indulatok’ ’s cselekedetek&quot;,festèsébena.’ 
természettel megegyezés , аж igaz szépségnek elégsége's 
esmérteiö Aljeléül szolgál. YAz illyen esetekben az 01103 
sáqnak teljes szabad mezeje van tekintetét kimutat'ni, ’s 
аж utánozásnak az eredeti képpel ö'sszehasonlítg'lsa után 
valamit jóváhagyni , vagy gáncsolni. De számtalan ese 
tek vannak, mellyekre ezenszabályt nem1 lîeliet 1111181 
111аж111, ’s а’ természet’ utánozásaf, vagy is а’ természettel 

v megegyezés olly kifejezés, lnellyel ezen tekintetiben na 
Igyon sokszor szokás élni a’ nélkiil , «hogy‘ vele Atisßztny’ß 
meghatárrozott értelem kapcsoltatnék össze. ¿Valmnity (Шум 

_ kell мы keresnünk, а’ 1111 аж izlésnek kétségtelenebbz’s 
bizonyosabb mértéke lehessen. y _ „3 

Аж izlés , mint föntebh megmagyaráztatott , utóján a.' 
szépségnek egy hizonyos belsö érzésen alapul, melly az 
einher’ természetében gyökerezìk, ’s külön tárgyakra 
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alkalmaztatva az okosság’ vezérlése alatt nag‘yobb `16116 
letesse'gre emelkedhetik. На tehát volna olly emher, ki 
112 emberitermészet’ minden tehetséqeit teljes tökéletes 
séghen birná, ’s kinek belsö érzését minden esetekben 
iigaznak ’s helyesnek , ‘3 okosságát hibátlannak 63 csa! 
hatatlannak lehetne tartani, az ollyannak a’ szépség 
iránti ítélete mìnden kétség‘en kivül mindenek’ érzésének 
tökéletes sinormértêkéiil vetethetnék. Mások’ érzéseit, 
valamikor ezétöl különböznék, ug‘y leheme nézni, mint' 
természeti tehetség'eik&quot;tökéletlenségének bizonyság‘át. 
De minthogy 361101 sincs illyen 616 remek ’s ollyan eniber, 
kinek mag‘okat alája vetni mindenek hajlandôk volnának, 
miben lehet az egymással ellenkezö izlések’ eìeqendö 
erejů mértékét talàlni? Bizonyosan semmiben sem más; 
han, haneln mag-¿iban az emberi természetnek izlésébelŕ-l, 
a’ mennyiben ez kitaláltathatik ’s megtudathatik. А’1111Ё 
nek csodálásáhan az emberek leginkább meg‘eg‘yeznekî, 
azt szëpnek kell 1111‘111111 , annak az ízlésnek, melly ai 
emberek’ közös @äésével összehangzik, jóngxk ’s igaz 
nak kell lenni. Ezen mértékhez kell tehát magunkat talr’ 
tanunk. Egyediil az emberek’ közös érzése lehet 112 а‘ 
legfelsöbb törvénysze'k , mellyhez az izlés’.1nunkáira nézvê 
hivatkbzhatunk. Ha valaki azt állítaná :hogy a’ nádm'éz 
keserü, ’s a’ dohány édes, annak minden okoskodásaìi&quot;, 
mellyel állítását meg- akarná bizonyitani,` haszontalań 
ienne. Az illyennek izlése bizonyosan romlottnak tari 
tatnék csupán azért, minthogy minllen egyëb maga’ ng 
méhez tartezòknak izlésétöl eltáyòznék. Az emberek’ 
közös érzése a&quot; 116136 12163’ tárgyairanézve is hasonvló 
tekintettel 1111: ‘3 11111111е11 eg‘yes emberek’ izlésének 161’ 
vényt 321111. _ 

De valljon nincSen-e , ezt lehet'ne mondani,más es 
mértetö jele a’ szépnek , mint a’ sokaság’ jóváhagyása Э 
11182‘ 11е11-е 111613011’ szavazásait várnunk, minekelötte ma. 
gunklnegritélhetnök,` mi érdemel az ékesszólásban és 
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poezisban kedvelést г Épen nem; vag‘ynak az okosságnak 
’s jòzan itéletnek bizonyos alapszabályai , mellyek szintén 
иду alkalmaztathatnak izlés’ tárqyaira is , valamint tudo 
mányos és bölcselkedési tárgyokra. Az, а’ ki valamelly 
»ehneszüleményt своды vaQ-y aláz, mindenkor kész, ha izlése 
csak valamennyire is ki van mívelve , itélete’ támog‘atására 
nélnelly okokat elöhozni ;biz0nyos, általánosan megesmért 
alapszabályokra fog` hivatkozni ’s kì fogja azon okokat 
Iejteni, mellyek szerint itél. Az izlés tehát több tehetsé 
gek’ ‘едут: neme , mellyben az értelem’ viláqa az érzés’ 
homályos sejtéseivel kisebb vagy nagyobb mértékben 
mindenkor össze van kapcsolva. 

De ha Ми‘ az okosssálg` az izlés’ munkáinak megité 
lésében seg'itség'iil lehet is, nein kell elfelejtkeznünk, 
hog‘y okoskodásunk’ következései vég‘tére érzésen és ész 
revevésen alapulnak. Hogy valamelly szomorujáték’ &quot;аду 
vitézi kö‘ltemény’ luivelései helyesen vag‘ynak-e ‘аду 
nem, azt hizonyos szabályok szerint ’s okoskodás által 
itélhetjiik meg. A’ requlák szerinti helyes okoskodás jó 
utba ig‘azíthatja a’ rkimíveletlen izlés’ vak kényét ’s bi 
zonyos szabályokat щит annak meg'itélésére, mi érde 
mel dicséretet. De ezen okoskodások utóbb csakugyan 
mindenkor az érzésre hivatkoznak , mint {б törvényszékre; 
inert anna-k', tapasztalásán alapulnak, а’ mi az einbe 
rek’ leqnag-yohb részének ’s leqinkáhb штык. Ez az Oka 
annak, hog-y az eqyszerü ’s terlnészeti irásmódot а’ mes 
terkéltnél ’s erötetettnél, ’s а’ rendszeres ’s jól egyhe 
fúqgö elbeszélést az össze nem függönél ’s пищу amugy 

_ elhánytnál; а’ dolog&quot; szivreható kimenetele't az ollyannál, 
melly lninket hideg'en hág‘y, feljebh becsüljiik. A’ зачёт 
këpzelödésünkre és szívünkre ’s egyebek’ érzéseire. vi- ‹ 
Qyázáß az, а’ miböl azon szabályok származnak, mellyek 
az izlés’ tárg‘yaiban tekintettel birnak.*) 
‘*) Azon irók' vélekedése, kik az izlést az emberi természet 

nek mlnden idök‘ meqeqyezéséböl тушеные“ közös ér 
l 
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Miilön azt állítom, liogy az emlierek’ közös érzését 
végsö próliaköve gyanánt nézein annak , а’ init а’ mester- ’ 
ségeklien szépnek kell tai-tani , аж‘; csak ollyan eiiiberek 
röl kell érteni, kik az izlés’ kiniiveléséi'e nézve kedvezö- 
helyzetlien vagynak. Kiki általlátja, hog)r a’ durva ’S 
iiiíveletlen nemzeteknél а’ tudailanság’ állapotjában та» 
láltatú csekély ’s liizonytalan esinéretek az izlés’ dolgá. 
lian nein birhatnak tekintettel. A’ polgáritársaság’illyen 
állapotjálian аж îzlés nem foglalatoskodik ollyan шпон 
kal , inellyeknél magát kiinutatliatná., ’s azéri vagy egészen 
el van nyomva, ‘гад-у csak alacsony ’s igen tökéletlen 
forniálian tiinik elö. Csak kiinívelt ’s virágzú tái'saságlieli 
emlierekröl lehet гена: itt szó, kik ollyan idi'i'ben élnek, 

 

zés ère alapitjâk, azokétól, kik аж: okosság мы alkotott 
okfôki‘e épi'tik, nem annyira valósz'iggal különböz, mi‘nt 
сваи iáfszik különbözni. Valamint sok egyéb tudós perle 
kedés, iigy ez is fôképen а’ kifejeze's’ módjz’iból szàrmazlk. 

’ Azok, а’ kik аж éi‘zést teszik az izlés’ sinórinértékévé , {ага ’ 
tózxodás néikül okoskodnak аж izlés’ iiirgyaibnn is. ók fir, 
mint egyéb пак, midön аж ékesszólás’ és poezls' szép: 
ségeiröl itélnek` bizonyos megállapi'tott okfökre liivatkoz 
пак, ’s az ŕiltal világosan megmutatják, hog)r а‘ sokaság‘ 
jóváliagyàsa., mellyet itéletök’ okz'inak tartanak, nenicsak 
e'i‘zésbôl, lianem okoskodásból is származik. Más felöl 
pedig azok is, kik аж izlést а‘ Vak kéiiy’ цитаты meg 
akarván menteni azt атак. liogy аж: okoskodás Юга! bi'. 
zonyossà папе: tenni, szinte'n ugyr mogengedik, hogs'r аж‘. 
а‘ mi niindeneknek tetszlk` ugyan azért, hogi,r niindenek 
nek tetszik, igaz'an szépnek kell tartani, és liogY зенит 
okoskodàsi következtetések sein birhatnak аж lzlés’ ищут 
ban elegei‘idö tekintettel, 11a аж emberek’ közös érzéseivel 
ellenkeznek. Ежеп két vélekede'si rendszer гена: а‘ való 
ságra nézve keveset különböz egymástól. Az érzés é's аж 
okossàg mind а’ kettöben lielyet ты, ’s mind а‘ keito ineg-A 
i'illliat, ha eine’ két tehetségeknek illö mértékben adatik i'ész. 
’s én а‘ doigot lllyen mérö poiitból igvekeztem itt szeiiiiél 
пени. ' 
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mellyben a” mesterségek gyakoroltatnak ’s a’ csinos er 
kölcsök divatban vágynak, ’s midőn az elme, munkái 
szabadon megbíráltathatnak , ’s az ízlés tudomány és böl 
cselkedés által ki van mívelve. 

De még az illyen nemzetek között, 's a’ társaság” 
illyen állapotjában is , némelly környülmények néha el 
tévesztetik az ízlés” munkálkodásait; néha а’ vallás“ ál 
lapotja, néha az igazgatás' formája egy időre megvesz 
tegetheti az ízlést. Egy feslett erkölcsii udvar hamis 
ékességeket és rut könyveket szerettethet meg. Vala 
melly csodált nagy elme még hibáinak is kedvelést sze 
rezhet ’s azokat ideig óráig uralkodó szépségekké teheti. 
Néha ismét az irigység nagy érdemü munkákat is egy 
időre elnyomhat, míg a’ nép’ változékony kedve vagy а’ 
felekezetcsinálás' lelke kevés betü dolgozatokat is emel 
het magas , de rövid ideig tartó becsületre. Azonbanjól 
lehet az efféle környülmények miatt az izlés' ítéletei vak 
kény” munkálatjainak látszanak lenni: mindazáltal а’ va 
lóság nemsokára °napfényre jő. Az emberi természet' 
igaz ízlése idöjártával mindenkor kimutatja magát ’s el 

' nyomja az ízlésnek azon megvesztegetett nemeit, mellye 
ket a’ vak történet szült. Ezek egy ideig uralkodókká 
lehetnek ugyan ’s a’ gyengébb elméket elcsábíthatják: 
de а’ megvizsgáltatás után kicsinyenkint elenyésznek, 
míg az, a” mi józan okosságon ’s az emberek’ természeti 
érzésén van alapulva, állandóúl megmarad. 

Ezzel épen nem azt akarom mondani, hogy van az . 
ízlésnek valamelly olly csalhatatlan mértéke, mellytől 
minden peres esetben bizonyos és világos elhatározást 
lehetne várni. ’S vagyon-e , ha igazat akarunk mondani, 
illyen mérték az okosság' ’s bölcselkedés, körében is 
ama’ fontos viszálkodásokra nézve , mellyek iránt az em 
berek szüntelen különböző vélekedésekre oszolnak? A' 
jelen esetben , mint nekem látszik ,'nincs is szükség illy 
elhatározó okot kívánni. Mikor arról kell ítélni , mi legyen 

-n 
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erkölcsi tekintethen jó vagy rosz ’s mit kelljen аж emher- 
nek tenui vagy nem tenni: akkor szükség, hogy а’ ter 
mészet világos és elhatározò oktatást adjon. De рото 
san megitélni, mi legyen szép és kellemes: nem 111111112’. 
tatlanul szükséges az emberi boldogságra. Ugyanazé'rt 
ezen tekintetben az érzésnek bizonyos kiilönbsége ‘ат! 
hat helyet, ’s az eline’ munkái’ becsének és szépségënek 
mértéke felett a’ vélekedések eltávozhatnak egymástól. 

A’ következtetés, mellyen megnyughatnnk, abhan 
áll, hogy az izlést épengnem tarthaijuk olly vak kény 
nek, mellynek itélete csupán egyes emberek’ képzelödé 
sétöl ñìggene ’s melly_szerint épen nem lehetne meglra. 
tározni, mi legyen аж izlés’ tárgyaiban igaz vagy halnìs. 
Az izlés minden embereknél egy alapon épül t. i. ollyan 
érzéseken, mellyek természetünkhen vagynak ’s által 
jában véve s'zintén 011)r egyforma törvények szerint mun» 
kálk0dnak,mint egyéb lelki tehetségeink. Habár ezen 
érzések а’ tudatlanság és elöitéletek által elbòditathat 
nak is, az okosság által ism‘ét igaz utra térítethetnek. 
Ezeknek természeti ’s józan állapotja meghatároztatha 
tik az által, ha az emberi nemzet’közös érzésével össze 
hasonlítatnak. Vitassák hár némellyek az izlés' bizony~ 
talanságát ’s szabad kényét , valalnint nekik штык, azt 
minden idök’ tapasztalása bizonyitja , hogy vagynak olly 
szépségek, mellyek ha illendöképen kifejtetnek ’s meg 
világosítatnak , mindeneknél tartòs csodálkozást nyernek.~ 
Az eline’ `akarmift'ale munkáihan is az , а’ mi а’ képzelöaést 
foglalatoskodtatja ’s а’ szívre hat, minden idöben- ’smin 
den nemzeteknél fog tetszeni. Van (аду bizonyos 11111‘, 
melly ha illendökép’ megpenditetik , az emberi szívet meg 
Маша. 

Innét van az a.’ közös kedvelés , mellyel а’ legmí 
veltebb nemzetek töhb századok alatt némelly munkákat , 
ollyanokat millyenek Homerus’ Iliása ’s Virgilius’ Aeneise,_ 
megkiilönböztettek. Innét van az a.’ tekintet, mellyet аж 
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illyen шипы]: magoknak szereztek ’s melly szerint azok 
a’ роща! elöadásban remekeknek nézetnek; a’ mennyi- 
ben t. i. azokból megtanulhatjuk, miben álljon az embe 
rek’ közöserzése azon szépségek iránt, mellyek legna 
gyobb gyönyört szülnek, ’s azért а’ poezis’ legméltóhh 
tárgyainak tartathatnak. Tekintet vagy elöitélet.. vala 
lnelly idöszakban &quot;аду valamelly tartolnányban szerezhet 
alávalò lköltönek vagy müvésznek is ideig òráig hírt és 
nevel; de ha. а’ külföld vagy a’ maradék azoknak mun 
káit megvizsgálja, akkor hibáik észrevétetnek ’s az em 
Бег! természet’igaz izlése világosságra jö. Opinionum 
commenta delet dies; naturae judicia confirmait. A’ ve' 
lekedések’ költeményeit az idö eltörli ; de a’ természet’ 
itéleteit megerösiti. 
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KRITIKA zsEN'Í. Az IzLÈs’ GYöNYönEI 

_FENNsÉG A', TARGYAKBAN. _ 

Izlés , kritikaës zsenî olly szók , mellyekke'l аж írók 
nagyon gyakran élnek , a’ nélkiil hogy velek ‘t'iszta kép 
zeteket kapcsolnának ‚бане.‘ Minthogy olly tanitással 
foglalatoskodom, mel‘lyben ezen szóknak so'kszor elö kell 
fordulni , sziikség lazoknak értelmét elöre szorosan megha 
tározndm. Miután аж elöbbeni leczkében аж izlésrßl шаг 
szólottam, most а’ kritika’ természetének ’s minemìisègének 
vizsgálására megyek `1111111. _Az ígaz kritika az izlésnek ’s 
а’ jòzan éi'telem’ sz'à'b'älyainak a’ szépmesterségekle al‘ 
kalmaztatá‘sa. Gzélja' az, ‘Вод-у аж elme’ munkáiban а’ 
szépeta’ hibástól megválaszsza, egyes esetekröl 1111111 
nos okfökre menjen fel, ’s ekképen az irásbeli dolgoza 
tok’ kiilölibféle szépségeinek megitélése végett bizonyos 
szabályokat adjon. A 

A’ kritika’ szabályai, nem a priori tett következtetés 
által formáltatnak, ажаж nem tetteken épiilö ész‘revete 

'lektöl fúggetlen ’s ~e1v0nt okoskodás’ 'szüleményei A’ 
krítíka olly mesterség, melly egeszen 'tapasztalásòn , ’s 
olly szépségek&quot;-észrevételén -&gt;nlapul', lnellyek а&quot; föntebb 
kijelelt mértékhez legközelebb járulńak, ‘аду más szòk 
kal, mellyek eleitöl Гоша аж emherekńek leginkább _tet 
szettek. Igy р. 0. azen szabályok ,_mellyeket Aristoteles 
a’ drámai ’s eposzi költeményekben e’mivelés’ egységére 
nézve adott, nem okoskodás ’általg kitaláltat'ások так 
alkalmaztattak а’ poezisra , hanem Homerus’ és Sophokles’ 
mun‘káik’ megvizsgálásáliól vétettek ’s a’zon‘észrevételen 
alapultak , hogy az egy egészettevö miveletek’ elöadása 
nag‘yobb gyönyört sziil, mint az egybe nem fiiggö ’s e\ 
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начато“ шмёшек’ elbeszélése. Az illy észrevételek', 
mellyek eleinten az érzésböl’s tapasztaláshól származtak , 
utóbbi megvizsgálás шёл az okossággal ’s emher'i ter 
mészet’ okfejeivel olly megegyezöknek találtattak, hogy 
érdelneseknek tartattak szabályokká tétetni ’s a’ каша: 
munkák’ szépségeinek megitélésében „мы: gyanánt né 
zetni. Ez а’ kritikának legtermészetibb eredete. 

„I'gnzçwl деду а’ nagy еще , lnár magától v’es en‘éle ta 
nltás nélkni is, ouy munkákat dolqoznat ki, meuyek д; 
krilika’ legsziikségesebh szabályaival megegyeznek ; meri'. 
mintliogy azon szahályok a’ természeten alßpulnak, már 
maga a? tennészet is az Шли‘ sokszor. rájok тети. там; 
mint llihetö,A hogy Homerus y a’ kölies’ mesterségénelr, 
sem‘milndós rendszerét nem esmérte. Gsupán ellnéje ‘Эта! 
уешёл’епеп’е készített olly rendszeres ellieszélést Yersek 
ben, mellyet а’ maradékminden idöhen csonlzil.-l Mindan 
âltal ez nem bizonyítja meg a’_ kritikának mint westen 
ségnek ~haszontalan “шаг; mert valaxnint еду emberi ' 
eline sem “Ищете; minden tekintetben , ugy egy iròt sem 
Денег gondolni , ki azon birálati jegyzetekhöl, mellyek az 
elötte élt iróknak szépségei ’s hibáifelett tétetnek , Baez 
not nenn vehetne, ` ` 

Bizonyos ugyan , hogy semmiíéle jegyzetek.. esule 
vételek , ищу szabályok, az eline’ nenn létét ki nem pò» 
tolliatják , vagy а’ költöbe olly lelket, melly benne nincsen 
nenn lehelhetnek; de sokszor az elxnétv az utba, )nellyen 
melmie kell, beleigazíthatják, а.’ félre csapongásoktól 
megörizhetik, ’s a.’ temészet’ leghelyeeehh utánezásáyq 

‘vezérelhetik A’ kritika’ regulái leginkább arra “МЮ 
hogy a’ hibákat, mellyeket kerülnünk kell, megmutassák. 
Ellenben jeles szépségek’ alkotására csak a’ természet 
тем: minket alkalmasokká. 

Abbòl , a’ mi eddig mondatott, kitetszik , mit kelljen 
azon panaszokról itélni, mellyekkel egy idötöl Каша 
némelly csekélyebb iròk а’ kritikusok és а’ kritika ellen 
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'ki szoktak kelni. Ezek a’ lnííhirálòkat'ollyf‘ ünkényii ural 
kodòknak festik, kik az elme’ természeti szabadságát 
hekorlátolják ’s az iròkra tennészet elleni békókat vet 

Y nek, ’s kiknek kegyetlen iildözése ellen а’ közönséghez 
kell folyalnodni ’s attòl védehnet kérni. Аж ей'ё1егевец1ежб 
elöheszédek nem igen jò vélekedést támasztanak‘iróik’ 
elmebeli tehetségeik пап‘. Mert minden jó irónak örö 
mest kell látni azt, ha munkája а’ jôzan ész’ ’s igaz izlés’ 
szz/ibályai szerint megitéltetik. A’ kritika ellen kifakadô 
zugolódások rendszerint annak feltévéséböl származnak, 
hogy. a’ kritikusok csupa szahályok ’s nem egyszersmind 
saját érzések után is itélnek; a’ mi annyira táx’rol van аж 
igazságtól, hogy azok, a’ kik ekképen itélnek, pedantok, 

‚ nem kritikusok. Mert az igaz kritikának-minden шпа 
lyai, mint mái-.föntehb lnegmutattatott, utolján érzésen 
alapu1nak;’s egyediil az izlés és érzés együtt vezérelhet-~ 
nek minket а’ szabályoknak az elöforduló egyes esetekre 
alkalxnazásában. Minthogy semmi sincsen, а’ _mi шеи 
mindenféle emberek hajlandôbbakvolnának magokat bi 
ifákká гений, mint а’ szépelme’ munkái felett, nem lehet 
kételkedni, hogy a’ hivatlan ’sA ügyetlen kritikusok’ száxna 
mindenkoxànagy fog lenni. De ez nem ай ШЪЬ just а‘ 
kritikát általán fogva ócsárolni mint a’ mennyit a’ rosz 
hölcselkedök’ ’s okoskodók’ ладу száma ай, аж okosság’ 
és bölcselkedés’ becsét ke'tségbe hozni. ‹ — 

Látszatòsabb ‘Маг -lehet а’ kritika ellen formálni 

abliòl, hogy a’ közönség ne'melly пиджака‘; nagy Кейп 
léssel fogadott, mellyek домов megvizsgálás után а.’ kri 
tikának megállapított szahálynival ellenkezésben гаш 
maak lenni. Маг pedig аж utolsó szakaszban elöadott 
okfök szerint а’ közönség аж а’ legföbb birò , kinek ité 
lete az eline’ minden niunkáinak hecsét kiszabja. ’s kihez 
az elme’ minden munkáira nézve hivatkozni kell; minthogy 
az izlés’ itéletei a’ természeti ’s minden emberekkel közös 
érzéseken alapulnak. De ezen tekintetben meg kell je 

` 
l.` 
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gyezniink, hog-y а’ közönség&quot; gondolkozásáról Q‘yakran 
hirtelenkedve szoktunk itélni. A’ közönség’ gondolkozása 
nem mindenkor ig'azán tetszik ki azen tapsolásból , inellyet 
valamelly nj шапка mindjárt a’ közrehocsátás után nyer. 
Van o_lly {б és als() köznép, melly csupa külsö szinii 
szépségek által vukítatik шед ’s csodálkozásra ragadta 
tik, ’s mellynek csodálkezása .hamar elenyészik, ’s néha 
valamelly 116 ideig‘ óráig' csupán azértis nyerhet hirt ’s 
nevet, mintliogy bizonyos szenvede'lyekkel , elöitéletekkel , 
felekezetekkel ’s babonás vélekedésekkel, mellyek еду 
egész nemzetben таду еду eg‘ész idöszakban еду 111е1д 
uralkodnak, еду értelemben van. Illy esetekben а’ kritika 
a’ közönség&quot; dicséretének ellenére is méltán találhat gän 
csot, ’s idöjártával gyözni is год, inert az igaz kritika’ 
itélete és az itéletekböl ’s részrehajlásokhól kig‘yóg‘yult 
közönség’ szava, elébb таду 11161111 meg'egyeznek еду 
mással. _ 

Nem tagadom, vag‘ynak példák némelly munkákròl , 
mellyek а’ kritika’ törvényeinek szembetiinö általhág-ásai 
inellett is közös, söt tartós csodálkozásra tettek szert. 
Illyenek Shakespeare’ játékai, mellyek, ha úg‘y tekintet 
nek, mint drálnai költemények, ладу mértékben törvény 
rontók. De itt ‚иду kell Qondolkoznunk, 110ду azok nem~ 
а’ törvényrontásért, таду а’ mesterség’ szabályainak 
általliág'ásáért, hanem ezen általliág'ás mellett 
is nyerték' шед а’ közönség’ csodálkozását. Vannak 
bennek eg'yéb szépség'ek, mellyek az izlés’ helyes впа 
liályaival egészen meg‘eqyeznek , ’s ezen szépségek olly 
erövel birnak, 110ду minden дёшево: meg'g'yöztek, ’s a.’ 
közönség'nek ollyan gyönyörködést szereztek, melly a’ 
liibákhól származó kedvetlenséget feljülhaladta. Sha 
kespeare nem azért tetszik, minthogy едуеду játékba 
több esztendökbeli történeteket összeszorít: едуеду па 
rabjába szomoru- és vigjátéki tulajdonságokat csodálato 
san eq-ybekever ’s munkáiba néha elcsavart gondolatokat 

'.‘Ã 
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és erötetett elménczségeket elegyit. Ezekety ugy nézzük 
mint hibákat, ’s azon idö’ durvaságán'ak tulajdoníijuk', 
mellyhen élt. Hanem az emberi vtermészetflelkes és mes 
teri elöadásáért, festésének elevenségéért, gondolatjai 
nak-hatóságáért ’s а’ szenvedélyek’ legnagyobbv mérték 
lien természeti' nyelvéért, еду szóval ollyan szépsége 
kért tetszik , mellyeket mind а’ kritik'a. a’ legföhb ŕangra 
emelniparancsol , mind а’ természet érezni kényszerit. -—_ 
Ennyi elég` legyen a’ kritikának eredetéröl, kötelessé 
geiröl, ’s мышцам. ` 

Most шаг egy másik kifejezés’ magyarázására me 
gyek által, mellyel ezen oktatásokban igen gyakran van 
alkalom élni: azaz а’ zseninek magyarázatjárá. 

Az izlés és zseni ollyan szòk , mellyek gyakran össze 
foglaltatnak ’s azért a’ kevés iigyelmiì olv-asók àltal sok 
szor egymással felcsere'ltetnek. Mindazáltal két egészen 
különbözö dolgokat jelentenek. Ezen külì'mblséget;~ ‘11161 
gosan észre lehet vetetni ’s szükséges is énzxevenni-i 
Az izlés a’ megitélésnek , а’ zseni pedjg a’ végrehajtás 
nak tehetsége'ben áll. Birhat valaki а’ poezisban, ékes 
штамп, vagy valamelly egyéb szép ‘mesterségljen аж 
izlés’ лад-у me'rtékével , а’ kinek talán kevés ‘аду esak-~ 
nem senuni zsenije nincs eiféle munkák’ kidolgozására. 
A’ zsenit гена: felsöhb rendü tehetségnek kelliartani, 
mint az izlést. Az egyv bizonyos találó `vag'y teremtö eröt 
foglal magában, melly nem elégszik meg azzal, liogy 
mindeniitt észreveszi а’ szépséget, hanem` egyszersmind 
Щ szépségeket is tud alkotni ’s 0115r móddal elöadni, hûgy 
azok a’ szívet лад-у mértékben lneghatják. A’ kilnivelt 
izlés jó kritikust formál; de a’ költö’ ищу szónok’ for 
málására izlésen kivül zseni is kivántatik. 

Azt is szükség itt megjegyezni , hogy а’ zseni szò. 
а’ 11евжёа11е11 szokás által nemcsak аж izlés’ tárgyaira 
alkalmaztatik,l1anem szélesebben is kiterjesztetîk. Néha 
azt а’ talentomot vagy ügyességet jelentjük vele , mellyet 
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а’ természeltöl akármelly dologra nézve nyeriink. Еду 
р. 0. azt szoktuk mondani, hogy valakinek van zseniie 
mathesisra, poesisra, наш tndományokra., országkor 
mányozásra., söt. még kézi mesterségekre is. ~ 

Ez а’ talentom vagy jeles ligyesség , a’ mint már mon 
tìàm, а’ természet’ adománya. A’ mesterség és gyakorlás 
пищу mércékhen tlìkéletesíthe'tilr` azt, de egyedül magok 
meg nem szerezhetik. Minthogy a’ zseni felsöbb rendü te 
hetséginint az izlés , azéri a’ természet’ takaréko'ssági tör- . 
vénnye szerint munkálatjaiban keskellyebb Кашпо]: közé 
van szo'rítva. vNein ritkaság olly embereket мы“: , kiknek 

jl'lY izlése ‘битые inesterségekre р. o. inuzsikára. , poezisra, 
festésre, ékesszúlásra kiteried. De ~ollyan,- ki mindezen 
mesterségek’ gyakorlásában nagyon jeles, igen ritkán 
találtatik, ‘аду igazalahan szólván, még eddig nem is 
шипами. _Az ugy печени egyetemes zsenik, vagy 
ollyan emberek, kik többféle -mesterségekre ’s [одина 
tosságokra. egyenlö természeti Éìigyességgel blrnak , rend» 
мент egyikben sein szoktak igen jelesek lennî. Lehet 
nek ugyan némelly kivételek, de 4általjz'ilian véve igaz 
az, hogy akárinelly foglalatosságban is , ott lehet legna 
gyobb jelességet várni, a’ hol а’ lélek’ ereje valainelly 
tán-gyra. csaknem minden egyéb tárgyok kírekesztésével 
van так“. А’ vilàgosság’ sugárai csak ugy égethet 
nek nagy mértêkhen , ha egy pontlmn egyesülnek. Ezen 
jegyzést azórt teszem, minthogy az Шапка. nézve nagyon 
fontos, mert arra serkenti öket, hogy a' természettöl 
nekîk adott'tehetségeket домовых megvizsgálják, ’s azi.&quot; 
azůtat, mellyetfezek eleibe szalmak, ’s mellyen leg 
ваш/0111) jelességre tehetnek szert, illö ezorgalomlnal 
járják. . 

А’ zseni akármelly szépmesterségek шёл‘ mutat 
kozik, mindenkor feltéteti kisebb ‘аду nagyobbmértékét, 
’s bizonyos , hogy az izlés’ kimivelése a.’ zseni’ mnnkáit 
elömozditja ’s jò шла igazitja. Mennél iinomabb valamelly 
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költönek ‘аду szúnoknak izlése аж elöadâs’ szépségei 
iránt, bizònyosan a'mlál töke'letesebb szépségeket fog аж 
munkáiban mutatni. Mindazáltal valalnelly költöìlen “аду 
szônokban néha nagyobb mértékben találtatik zseni , mint 
izlés, ажаж: lehet valaikilien merész ésl erös elme,&quot;liahár 
izlèse nem igen 11110111 és nem igen csinos is. Ez аж eset; 
sokszor fordul elli а’ mesterségek’ gyermeki korában , azen 
idösz‘akban', midön sokszor a’ zseni 'nagy eröhen mntatja. 
ki niagât ’s ладу tiizzel dulgozik, miga’ tapasztnlástki 
ví'mó'islassankint tölóéle'tesedöfizlés а’ kimivelte'tés’ 16 
pontját'òl még nivo-1y van. Ежеп 51111181 mmnyuják nl»` 
:nerds és Shakespeare, kiknek csod-álkozásra 1116116'51’11-ъ 
saikban nllyan durvaságnak ’s miveletlen izlésnekx‘pêldá‘i 
találtatn-ak, а’ ‘111111уе11е11е1 а’ kilnivelfebll izlés 'sokkâl 
kevesebb talentumu,`ftlelké'söbben élö irôkkal is elkerîìl 
шеи volna. Minthogy lmindern` einberi tökéletess'ég kes 
keny határok küzé ‘ш szorít'vá , hiltetöképen 'törvényehaz 
tei‘mészetüńknek , ̀ 11001‘ lehetetlen egy 'embernek válêamit 
nagy tiizz'el ’s 'lelkesedéssel tei-einteni eg'yszeŕsmind-la’ 
mllpgka’ tökélßteSSt-'IQÓIIBZ 1а1‘10ж6 ШШаёп kisemfs ůllûliißßß 
szèpségekre is аду-111111111: val'amint másfelöl az illyen 
kis'ehb- szépségekxe ‚ищу mértékbenl ßgyelmezésltek is 

 

 

rendszeréül kevesebb fennség és-‘er'ö szokott kfséröje 
_ _ . \ - i. _ ‚ ‹, lenm. ‹ f ~ 

Miután ekkép’ аж más’ természetêt, a’ 111’1111111Ь 116111 
tét’s Afontossátgi'tt ’s azizlés’ és z'senie’ '-kiìlönlr'özését inegi 
niagyaráztaln, inár most az izlés’ gy‘önyöreinek kut-fëjeit 
’s okait fogom vizsgállni.l Ш egy nag-yon tágos mez'ö 
nyilik, mell)r a’ képzelödés’ mindazon gyönyöreit magá-l 
ban foglalja, mellyeket akár а’ terlnészeti tárgyok, akár 
ажо1111а11 utánozásai és lei-rásai a’ mestersé'gekben szülnek. 
De nlostani tanításom’ czélja nem kivánja meg, hogy 
minden ide tartozô érzésekröl külön és környiìlményesen 
szòljak , minthogy tulaj donképen csupán аж irásbeli munkák 
annak tárgyai. Csak általában fogok аж izlés’ Q'yönyörei 
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Мин; némelly világ-ositásokat'adni, ’s Миша küiön‘ös‘ebz ‚ 
ben a’ íennsé'Q-esröl és szépröl szòlani. iA == 

Messze vagyunk inéq attól,`h0g&quot;y ezena tárg‘y Гей“ 
valamelly liizonyos rendszert alapíthatnánk meg-_ Addison 
volt az elsö, ki a‘.~`,képzeiödés’ g'yöiiyörèi inánt vala 
mennyire rendszeres vizsg‘álódást шт ‘azonï értekezésé# 
lien, niellyet a’ Nézö’ liatodik kötetében közrebocsátott. 
Ö ezen Q-yönyöröket liároiii neinre потопа: а’ szépségre i 
nagyságra és iijságra. _E’ részlieii közlött ‘темпам! 
ha лещ igen inélyek is, leqalálib kellemes'ek ’s штата‘ 
tók, ’s дека az az érdeiiie‘van, hogy olly пишут“, 
mellyeii elötte вены sem-ari. Az ‚б, idejétöl {од-‘га ii'bisi-Ã 
cselkedö kritikának ezen részében'nem nagy elöinenetel 
tétetett, jólleliet némelly elinés irók foglalatoslmdtak a’ 
tárgyqyal. Ennek Aokát kétséqeii kivi'il aliban kell keresni,l 
hoqy az izlés’ érzései áltaiában véve igen, iìnoinak ’s 
nem könnyen meqmagyarázliatòk. мышц @gemak 
ugryan, де lia öket_szeiiiiiqyre’l akarjuk. venni ’s‘réndes 
vizsgálatalá yetni,.yigenkönnyen elliibázzuk' az igazságot. 
Nag'yon nehéz minden тайга-утюг, mellyek az izlés't дуб 
nyörliödteti'k , teliesen elöszáiiilálni ; me@ nehezebb mind 
azokat , mellyek már e'szrevétettek, yiiiegniiag'y:iráziii ’s illö 
osztályoklia fpglalni.; ’s ha méQ továbli akai'iuik inenni, 
’s az eii‘éle tárg‘yokból szárinazó Q-yönyörök’ okai iránt 
“изд-дюйм‘: tenni, akker kiiiönösen 'csakiiein meggyöz 
hetetlen neliézségeket találunk. Azt р. о. mindnyájan 
tapasztalás'ból -tudjuk, liogy a’,testek’ liiziinyms4 furiiiái 
szebbeknek látszaiiak, mint‘niáseforiiiàk. Ha там yizsi-V 
gálòdunk, uQ‘y találjuk, liog'yazon szépség‘eket, mellye 
ket rajtok Миши, némelly forinàknak rendszeressége, ’s 
inásoknak kelleiiies kiilönbféleség‘e szi'ili. De ha niég 
еду iépéssel toválib pi'òliálunk lialadni ’s az ii'ánt `vizs-k 
Q‘álòdni, inért okozza bennünk а’ rendszeresség‘ és kü 
lönliféleség a’ 'szépségr’ érzését: akker niindaz, а’ mit e’ 
részben okul adhatunkfelette liijànyos. Ug‘ylátszik ‚воду 
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maga a’tei'iiiészet lielsö éi'téseinknek elsö okfejeit 1111111 
láthatatlan fedéllel takai'ta e1 elölünk. ’ 

Mindazíiltal itt valaiuennyii'e vigasztalásunkra szol 
gál аж , liog'y áinbár ezen érzéseinknek igaz oka lioinály 
han inai‘zulis, legalálib czéljok csaknein niinden eseteklien 
világosan észi‘evétethetik. ’S e’ részlien lehetetlen hamar 
által nein látnunk , hogy az izlés’ és képzelöilés’ eme&quot; ie 
lietségei a’ teremtö’ `165119111 ладу inéi'tékben bizonyítják. 
Miilön ö ininket ezen tehetségekkel feli‘uliázott, az einliei‘i 
élet’ öröiuei’ köi‘ét nagyon kiszélesítette, még peilig leg 
tisztálili ’s ái’tatlanalilineniii öi‘öniökkel. Az élet’legszük 
ségeselili czéljait az által is el lelietne'érni, lia szemeink 
és füleink csupán а’ külsö tárgyok észi‘evevésére volná 
nak is alkotva, ’s ha а’ sze'pség’ és nagyság’ aina’ lino 
inalili érzéseivel nein liirnának is, mellyek niinket most 
olly ладу inértéklien gyönyörködtetnek. A’ terinészet’ 
ига’ jóságának és kegyes‘ségének tölib szembetünö liizony 
Ságai közé tartozik az is, liogy öi‘öineink’ nevelése vé 
gett niunkáira annyi szépséget ’s kelleinet terjesztett el. 
Ezen gondolatot, inelly Addisontól származott, Akenside 
a’ képzelödés’ öi‘ömeiröl ii‘t iuunkájálian nagyon szeren 
csésen adja elö „Neni elégedven meg azzal, liogy аж ein 
liert аж eledel’ mindenféle neinével táplálod, a’ bániuló ér 
zések’ vai‘ázslása által аж egész természetet is szenieinek 
szépséggé ’s fiileinek niuzsikáva teszed.“ ‚ 

A’ ‘fönnség’ vagy nagyság&quot;éi'zéséliöl s’zárinazó gyö 
nyöi'ökön kezdei'n el vi’sgálòdásoinat ’s ezen dologi'ól va 
lainivel liövelilien kivánok szólni, i'észint azéi't, mintliogy 
ezen gyönyörnek azok között, mellyeket a’kéiizelödés z'ul, 
legniegliatái'ozottalib ’s legkitünölili esuiértetö jelei vagy 
nak, részint azért, minthogy azoknak niagyarz’izása czé 
loininal leginkább egylienfiigg. Nagyolili vili'igossíig’ ока 
ё1‘1‚е15б1›ел niagoknak а’ kiilsö tz'ii‘gyoknak nagyságái'ól 
’s fönnségéi'öl, azután pedig аж etféle tz'ii'gyoknak elöadá 
sái'ól vagy ari'ól, a’ ‘init аж ii‘i'islieli iuunkáklian fönnséges 

1. KöT. 4 
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nek nevezünk, foguk értekezni. Én а’ szemmelláthatô tán' 
gyok’ nag‘ysáqát az ezen tárg-yoknakbesze'dben ‘аду irás 
han elöadásától megkülönböztetem; jóllehet a.’ kritikusok 
többnyire mind a’ kettöt _vélekedésem szerint llelytelenůl 
egymással fel szokták cserélni. A’ nagyságot és fönnsêg'et 
is eg‘yet чад-у csaknem egyet jelentö szók g-yanánt né 
zeln. На van közöttök valami különbség', az onnét szárma 
zik, hog‘y а’ fönnség' а’ nagyság&quot; leqnaQ-yobb mértékét 
fejezi ki. U 

Azt a’ behatást , mellyet a’ nagy és fönnséges тёт 
gyok’ látàsa tesz ránk , szòkkal leirni nem könnyü; de 
minden embernek van ròla képzete, а’ csodálkozásnak 
’s а’ lêlek’ kiszélesedésênek еду bizonyos neméhen áll; 
általa a’ Iélek felülemeltetik rendszerinti állapotján ’s olly 
bámulással töl'tetik el, mellyet szókkal kifejezni nem tud. 
Az az èrzés, melly illyenkor а’ szivben tálnad, biz0ny0« 
san kellemes, de eg‘yszersmind komoly is; ’s midön leg' 
föbb mértékre 1êp,eg-ybizony0s, ишемии teljes, iinnepé 
lyes ’s icsaknem komor borzadással van összeköttetve, ’s 
ez által igen különböz azon eleven ’s vidám érzësektö', 
mellyeket bennììnk a’ szép tárg'yok Q-erjesztenek. 

’ А’ külsö nagyság&quot; legeg‘yszerübb formája a’ tág‘os és 
határtalan kilá’tásokban jelenîk meg; millyenek p. 0. а’ 
végig‘ nem läthatò terjedelmiì térség'ek, az éq’ boltozat 
ja, vagy tenger’ vég'etlen felülete. Minden naQ‘y terjede 
lem fönnséges érzést ватт: hennünk. De mindazáltal meg- 

4 _ kell jegyeznünk, hog'y ‘a’ hosszura. és szélesre terjedés‘ 
l nem hat ránk olly erösen, mint a’ maqasra часу mélyre 

'terjedés. Jôllehet а’ határtalan sik niezö is fönnse'g’es 
tárg'y, mindazáltal az igen lnag‘as веду, mellyre felyné 
ziìnk, a’ borzasztó meredeksség` ‘аду torony, mellyröl alá 
tekintünk, még'- fönnség'esebb. Az éq’ boltozatjának rend- 
kiviìli nag'yság‘a annak magasság-ából ’s eg‘yszersmind vé 
getlen kiterjedéséböl штат; ’s а’ tengeré is nem 
csnpán kiterjedésböl, hanem egyszersmind а’ viz’ вока 



kmTxxA. zsENL Az lzLÉs’ GYöNYöREI sth. 51 

ságának szi‘metlen mozgásáhól ’s elleneállhatatlan erejé 
böl. Világos dolog, hogy а’ kiterjedésnek egy vagy más 
iránya , nagysága és szélessége szükségképen megkiván 
tatik аж 011)r nagyságlioz, melly a’ tért illeti. ‘Akármelly 
tárgy is azonnal fönnséges lesz, mihelyt határjaitól meg 
szabadítatik. Ez аж oka, hogy а’ határtalan tér, a’ vé- ‚ 
geilen szám, az örökén tartósság а’ lelket nagy képze 
tekkel töltik el. 

Innét néinellyek аж‘ hitték, hogy а’ kiterjedésnek tá 
gossága vagy szélessége minden fönnségesnek alapja. 
De én nem lehetek illyen ,vélekedésseL lnert sok tárgyok 
vagynak fönnségesek , mellyeknek а’ térhez teljességgel 
selnmi közök nincs. Így van а’ dolog például а’ nagy 
hangzattal. A’ ineny’dörgése, аж ágyu’ durrogása, а’ szél’ 
zugása, valamelly над-у sokaság’ tapsolása ’s egyv nagy 
vizesés’ erös’ rohanása: mind ezek tagadhatatlanul nagy 
tárgyok *). Általjában megjegyezhetjük, hogy minden 
nagy erönek ’s hatalomnak mutatkozása fönnséges kép 
zeteket támaszt; ’s talán ez legtermékenyebb forrása а’ 
fönnségesnek. Innét van »hogy а’ földrengések, tüzokádò 
hegyek, nagy gyúladások, tengerliáborgások, égihábo 
ruk, `vizáradás0k, szélzúgások, menydörgések, ’s vil- 
lámlások ’s az elemeknek minden rendkivül nagy munkái 
benniink a’ nagyság’ érzését gerjesztik. Senunisem fönn 
ségesebb, mint аж igen nagy erö és hatalom. A’ folyó, 
melly partjai között csendesen csergedez, szép tárgy; 
de ha sebes árvîzzé válván partjai közül лад-у zajjal ki 
csap, akker fönnségessé lesz. Az oroszlányok ’s egyéb 
nagyon erös állatok sok fönnséges hasonlításokra adtak 
alkalinat а’ költò'knek. A’ nyargalò lovat látni kellemes 
 

*) Р. 0. Jan. Jel. 19, 6. És hallék mint nagy sokaságnak 
вин/1111, és mint sok vizeknek zugàsàt, és mint nagy 
menydörgéseknek „мы, kik ezt щипцы; vala: Hal. 
leluja! 

4è* 
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tárgy; de a’nagyság’képzetét csak a’hadi pal-ipa, „melly 
nek nyaka menykövel van körül övedzve“, támasztja ben 
niink. Két nagy наш seregek’ összeütközése , minthogy 
az emberi erö’ legnagyobb példáját mutatja, a’ fönnséges 
nek sok igen termékeny forrásait foglalja magában; ’s 
-azért mindenkor a’ legbámulandòbh látványok közé szám 
láltatott, mellyek a’ szem’ vagy képzelödés’ eleibe ter 
jesztethetnek. 

Ezen dolog’ bövebbmegvilágosítása végett, meg kell 
jegyezni , hogy mind az, a’ mi természete szerînt ünne 
pélyes ’s ищете: geljesztö, söt lnég az is, a’ mi a’ ret 
tenetessel határos, р. 0. а’ sötétség, magány és csend, 
nagyon elösegíti bennünk a.’ fönnségesnek érzését. Mik 
a’ természetnek azon mutatkozásai, mellyek lelkünket 
leginkább felemelik, ’s benniink а’ ,fönnség’ érzését ger 
jesztik? Nem a’ nyájas tájék, vagy a’ virágos mezö, ‘аду 
а’ népes városok’ látása; hanem a’ móhval (едет: hegy, 

‚ а’ magányos tó, a’ koros erdö ’s a’köszikl‘áròl mélységhe 
lerohanò folyam. Ezen okból az éjjeli látományok rend 
szerint legfönnségesebbek. A’ számtalan csillagokkal olly 
tékozolva behintett ég а’ nagyság’ bámulasánaksokkal 

- mélységesebb érzésével'tölti e1 képzeletiinket, mint midön 
ugyan ezen еде! а’ nap’ legszehb fénye megvilágosítja. 
Egy nagy harangnak egyforma Лапша vngyt4 tartó zugásw 
lnindenkor fönnséges, de kétszeresen az, ha ezen hangot 
az éjszaka’ hallgató csendjében -h'allj'uk Ugyan azért a’ 
sötétséget sokszor alkalmazzák a’ камин а.’ végre, hogy 
általa képzeteinknek az Isten felöl fönnségesebb érzést 
adjanak. Azért mondatik a’ Zsoltárokban az Istenröl gyak 
ran, hogy a’ lsötétséget sátorává teszi, és síirü felhökben 
lakik. Azért inondatja. Milton is: „Hányszor választja az 
ég’&gt; mindenható ига dicsöségének teljes fényében az éjt 
és sötétségeit lakhelyévé ’s hányszor fedezi királyi székét 
fönnséges honiàlylyal.“ 
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_. 

„- How oft, amidst \ 
Thick clouds and dark, does Heuv’n’s all-ruling Sire 
Chuse to reside, his glory unobscured, 
And, with the Majesty of darkness round 
Covers his throne _“ 

Lássuk, melly mesterségesen alkalmazza Virgilius a’ 
csend’, iireg’, és homály’ ezen képzeteit , midön hösét аж 
alsúvilágba hevezeti’s ezen rejtélyes ország’ minemüségét 
fel akarja fedezni: „Ti földalatti Istenek, kik а’ 1е111е11е11 
uralkodtok, ti néma árnyékok, te Chaosz és Flegeton, és 
аж éjnek hallgató lakhelyei, engeìljétek meg elheszélnem, 
a’ mit hallottani, ’s `16“г111а9‘уа5101111а1 felfedeznem, a’ mit 
а’ föld és'a’ sötétség mélyen elrejt. Csupán a’ magányos 
ё)’ homályától körülvéve járának az árnyékok között 
Pluto’ lakhelyeihen ’s puszta országáhan; mint аж utazók 
szoktak járni а’ hold’ kétes világánál аж е1‘‹16|1е11-, 111111611 
Jupiter аж eget homälylyal elhorítja ’s аж éjszaka mînden 
szint elenyészt.“ it) / 

Ezen helyeket itt nem ugy hozom е16 mint fönnséges 
versek’ példáit, jòllehet nagy mértékhen illyenek is, ha 
nexn úgy,- mint а’ 111е11уе1111е11 lnély hehatásáhól által le 
het látni, hogy azon tárgyok, mellyeket ezek rajzolnak, 
а’ fönnségeshez tartoznak. 

Továbbá а’ homály is igen kedvezö környühnény a’ 
fonnségesre nézve. На szintén а’ tárgyot nem hagyja is 
tisztán 1negválasztani,1nég is fönnséges аж а’ hehatás, 

 

*) Di, quibns imperiurn est animarum,_umbraeque sllentes, 
Et Chaos et Phleqethon, loca nocte `tacentia late, 
Sit mihi fas audita loqui ;_ sit numiue vestro 
Pandere res alta terra et calìgine mersas. 
Ibant obscuri sola sub nocte per umbram, 
Perque domos Ditis vacnas et inania regna; _ 
Quale por incertain lunam sub luce maligna 
Est iter in silvis, ubi coelum condidit umbra 
Jupiter, et rebus nox abstulit otra colorem. 

Aeneis VI. 264-272. i. 
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niellyet rank tesz. Mert egy éles eszii nii'iliirálònak ineg 
jegyzése szei’int egészen más deleg &quot;Маши világosan 
adni elö , ’s más azt iigy rajzelni le, hogy а’ képzelési'e 
legnagyelib inériékben hassen. A’ képzelö telietség sek 
szer, nagy iiiértéklien megillettethetik ’s inegillettetik 
elly tárgyek álial, mellyekröl nincs világes képzetünk. Így 
csakiiein minden i'ajzelatek, mellyek a’ költöknél tei‘iiié 
szet feleiti lények’ iiiegjelenését tái'gyezzák, feglalnak 
mageklian valami fönnségest, ha liái' a.’ képzetek, mellye 
Нет liennünk táinasztaiiak, nem kevéssé zavaresek ’s ha 
tárezatlanek is. Az eñ'éle jelenéseknél t. i. a’ fönnség ali 
liòl száriiiazik, hegy velek inindenker nagyságnak és erö 
nek ’s egyszersinind азиаты eltöltö hemálynak képze 
tei is vagyiiak összeköttetve. Jób’ könyvéiiek következö 
szép‘lielye liizenyságul szelgálliat erre. Job. IV. 12-16. 

„Annak felette школ liezzám hezatett egy beszéd, 
mellyböl tanultain valaiiiit. Az éjjeli látásek miatt ‘116 
9‘0ш101айп1 közim, mikei- az einliereki'e inélységes álem 
szekott szállni, nagy félelem és rettegés jöve rám és az 
e'n csentaiiiiat igen niegréiiiíté. Mivelliegy az én arczáin 
elött egy lélek méiie el, iiielly az én testeiiinek minden 
szörit felbei'zasztá. Melly megálla, mellynek ábrázatját 
nein esiiiérhetéiii, nella az ö képe az én szeniem elött fe 
regna; és illyen lassu szót hallék: valljon a’halandô ein 
bei` azlstennél igazalili1ehet-e?“ ` 

Lucretiusnak a’ lialiena’ uralkodásáról темы: képe, 
hel az ugy rajzeltatik le mint egy utálates kiséi'tet, melly 
fejét a’ felhöken felüleiiieli ’s ábrázatjával az egész em 
lieri neiiizetet ijeszti, az ellene kikelö Epiciirusnak nag-y 
lelkiségével egyi'itt a’ fönnségesnek, heinályesnak és изж 
telettel eltöltönek minden nagyságát inagában feglalja. 
„Midöii az emberi neiiizet még rutul a’ perban lievert, e1 
nyeiiiatva. а’ baliena által, melly fejét a’ felliökön felül 
mutegatta, ’s keiner lierzasztó ábi‘ázatjával a’ halandó 
kat ijesztette: akker elsölien egy göi'ög fériìu merészlette 
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ellene fejé't felemelni ’s vele szemlieszállani; seni аж 15 
tenek’ neve, sem а’ villáin, seul a’ fenyegetö' lllenydörgés 
vissza nem tartòztathatta ötet, söt annál inkálili égett а’ 
terinészet’ legtitkosalib ’s legelzártalib l'ejtekébe lietörnii.“ 
Lucretius L. 1. 63. et ss. 

„Humana ante oculos foede cum vltajaceret 
In terris oppressa gravi sub religione, 
Quae capllt а coeli regionibus ostendebat 
Horrlbill super aspecta mortalibus instans, 
Primum Grajus homo mortales tol'lere contra 

l Est oculosy ausus, primusque obsistere contra: 
Quelli neque fama deum, nec fulmine, nee minitaliti 
Murmul‘e compressit coellun; sed eo magis arcenl 
Irritat virtlltem animi, confringere ut arta 
Naturae priinus portarlun claustra cupiret.“ 

Vîlágos dolog, llogjr seinlni kélizetek sem fönnsége 
selibek, mint a’ mellyek a’ legföbb `valósálgot, a’ leges 
méretlenelili,legnagyolili tárgyot, niellyet einher gondolni 
tud, illetik. Mertjóllehet az isteni'terinészet’végetlensége, 
örökké tartása ’s lni'ndenhatósága mînden képzeteinket 
felüllialadják, mindazáltal azokat а’ lehetöségig felellie 
lik. Általjában nii'nilazon ладу tárgyok, mellyek nálunk 
nál sokkal magasaliliak vagy tölünk akár iilöi'e akár 
helyre nézve távol vagynak, inélyen szoktak ránk liatni. 
Az а’ környülinény, liogy az illyeneket a’ távolságnak 
vagy régiségnek hoinályálian látjuk, a’ fönnségesnek él' 
zését elöinozditja ’s eleveneblié teszi. 

Valamint а’ hoinály иду а’ rendetlenség és zavar is 
nein csak összefél' a’ fönnségessel, lianeiii gyakl'an an 
nak llatását is elöiuozilítja. Gsak kevés olly ilolgok lát 
szanak fönuségeseknek lenni', inellyeken rend és arányos 
ság tünik szemlie. Azillyeneknek niinden felöl látjilk lia 
tái‘aikat, iliagunkat ezen hatáljok kö'zé‘ él’ezzi'lk szorítva. 
lenni; lelkiinknek ninos elég hel-ye inagát igen magasra 
felelnelni. A’ részek’ 'ai'á'nyossága a’ szópségliez sokszor 
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mulhatatlanul sziikség-es, de a’ fönnségeshez eg-észen sziìk 
ség'telen. A’ roppantÍ nag‘ysáQ-u kösziklák, ŕinellyeket a’ 
terlnészet’ keze durván és rend nélkiìl szórt széllel, na 
g‘yobb mértékhen támasztjákbennünk а’ nag‘yság&quot; érzését, 
mint ha szép renddel és illö ìrányosság‘ban volnának egy 
más mellé rakva. 

Azon csekély pròháknál is, mellyekkel az emheri 
mesterség nagysáqot akar alkotni ’s mellyeket а’ termé- ' 
ат’ erejéhez képest méltán csekélyeknek nevezhetünk, 
a’ пацу kiterjedés mindenkor fö dolgot tesz. Sennni épii 
let sem támaszthat fönnség‘es képzetet, ha csak ‘аду 

&gt;terjedelme чад-у magasság'a álial mag‘át meg' nem kü 
lönbözteti. Az épités’ mesterségének is van ug'y nevezett 
nagty neme, nlelly fökép abbôl látszîk származni, hog‘y 
a’ Ищут eg‘yszerre eg‘észen láttatja velünk , иду hogy 
ez által az eg'ész hat ránk elosztatlanul’s ege'sz erejében. 
Еду gothus fötemplem terjedelme, magassá'g‘a, tiszteletet 
gerjesztö homálya, erösség‘e, régisége ’s tartós‘sága ál 
tal lelkünkllen, a’ nagyság’ képzetét támasztja. 

A’ fönnséqes tárqyoknak még- еду osztályáròl kell 
emlékeznünk, mellyet 'erkölcsi ‘(аду lelki fönnsé‘qnek ne 
vezhetünk ’s melly az emberi lélek’ bizonyos munkálatjai 

‘Ван, embertársainknak bizonyos indulatjaiban ’s cseleke 
deteiben mutatja ki niagát. ’Side tartoznak föképen azon 
cselekedetek ’s gondolkozásmódok, mellyeket a’ наду 
1е11‹11вё9&quot; ’s hösi bátorság’ neveivel szoktunk kifejezni. 
Ezek igen ollyan forma hatásokat певице}: ránk, mint а‘ 
terlnészetnek nagy tár'qyai; lelkünket csodálkozással el 
töltik ’s lninteg‘ymagán felül emelik. Esméretes példa. erre 
Corneile’ „Horatius“ 02111111в2011101‘11_1&amp;1ё1‹ё11а1( ezen minden 
franczia krilikusok által felhozott `helyez „Q u’il mou 
rut.“ Az öreg Horatius, hallván, hogy a’ Horatiusok és 
Curiatiusok közötti harczon két lia elesett, a’ harmadik 
pediQ’ elfutott, eleinten nem akarja elhinni а’ hil't, de, 
miután annak bizonyos volta felöl meqgyözödik, eqészen 
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eltelik a’ becsiìlet’ magas érzéseivel ’s аж011 boszonkodás 
sal, hogy életben maradott Iija magát, vélekedése szerint, 
méltatlanul viselte. Értésére adatik, hogy ña csak egye 
diil maga maradott három ellen, ’s kérdik töle: mit akar 
na, hogy fija cselekedett volna? „Halt volna meg“, e’ 
volt felelete. Hasonló példája az eife'le fönnségesnek az, 
midön Polus, vitéz ellentállás után, Sandor által elfo-v 
gatván, ennek azon kéndésére: millyen vele bánást kiván? 
azt feleli: királyhoz illöt; vagy midön Caesar annak a’ 
révésznek, ki vele, egy szêlvész’ tálnadásakor megijed 
vén nem akartlutnak indulni, dorgálva ezt mondia: „Mit 
félsz? Gaesart viszed.“ Általjában valamikor valamelly 
igen kétséges vagy veszélyes helyzetben 011уа11 embert 
látunk, ki rendkìvüli bátorságot vagy magához bizást mu 
tat, magát minden félelmen ’s egyéb índulaton felülemeli 
’s nagy okfö által а’ köznép’ balvélekedéseivel, saját 
hasznával, veszélylyel söt halállal lis nemgondolásra lel 
kesítetik, mindannyiszor meghatJa szívi‘ìnket a’ fönnség’ 
érzése. *) ì ‚ . 

*) А‘ természçu ’s erkölcsi tàrgyokban kitetszö fönnség 
egyìitt terjesztetik szemünk eleibe ’s egymással összeha 
sonll'tatik Akensidenek а’ képzelés’ gvönyöreiröl irt köl 
telnényének következö szép helyén: „Tekìnts köriil az 
egész természetben ’s làsd а’ planétâkat, napokatl’s gve 
mánt sphaeràkat, ragyogô выпад-011111 a’ végetlen'ül‘eg 
ben megakadàs nélkülforogni; ’s mond meg 011 ember, ha 
valljon ezen nagy pompáju làtmàny hat-e csak felényi 
dicsöség’ erejével is rad, szélesiti-e ki csak felényire' is 
szivedet, — mint midön Brutus meg Gaesar’megölésétöl 
tündöklö homlokkal a’ hazaiìak’ seregében áll, kezeit fele 
meli, а‘ bünöst menykövel agyon suitó örök Jupiter’ mód 
jàra Кап-11111 ki terjeszti, Tullius’ nevét kiáltja,vvé1‘engzö 
iegyverét megrázza, ’s a’ haza’ atvjait idvezli. Mertime 
az önkényü tyrannus a’ porban liever ’s Bóma ismét 
szabad.“ 
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A’ magas erény, melly a’ középszeren felülemelke 
dik, legtermészetibb ’s legtermékenyebb forrása az erkölcsi 
fönnségesnek. Mindazáltal néha még ott is, 1101 az erény 
vagy épen nem lel helyet, vagy csak hijánosan mutatja 
magát, -érezziik bizonyos mértékben а’ lélek’ nagyságát, 
ha cselekedeteiben vagy gondolkozása’ mòdjában az erö 
nek ’s bátorságnak ладу mértéke tetszik ki; ’s a’ fényes 
gyözödelmii hódoltatôtòl, a’ merész pártütötöl, ha. hár 
tettét épen nem hagyjuk is helyben, nem tudjuk csodál» 
kozásunkat megtagadni *). 

 

„Look then abroad through nature; to the range 
0f planets, suns, and andamantine spheres, 
Wheeling, unshaken, thro’ the void immense; 
And speak, 0 man! does this capacions scene 
With half that kindling majesty, dilate 
Thy strong conception, as when Brutus rose 
Befulgent, from the stroke of Caesar’s fate 
Amid the crowd of patriots; and his arm 
Aloft extending, like eternel Jove 
When guilt brings down the thunder, calld aloud 
0n Tully’s name and shook his crimson steel, ’ 
And bade the father of his country hall! 
For lo! the tyrant prostrate on the dust 
And Rome again is free.“ 

*) Silius Italicus nagyon fönnséges festést kivánt adni Ha- › 
nibàlról, midön ötet ugy festi le, mintha testörzö зегед 
helyett gyözödelmeivel volna körülvéve. Azt, a’ ki oly 
lyan szándékot forralt magàban, ‚Воду ötet еду’ vendég 
ség’ alkalmával megölje,`-'¿1'gy szólítja meg: „Csalatkozol, 
ha ötet az asztali vendégségnél fegyvertelennek gondo 
lod lenni, szàmtalan haborukkal’s gyözödelmekkel szer 
zett örök dicsöség veszi ezen vezértmindenütt körül. Ha. 
hozzá közelitesz, a’ Trebiai ’s Gannaei gyözödelmet ’s a’ 
Trazymeni sirhalmokat és Paulus’ nag-y árnyékát fogod 
szemeid elött látni.“ 

„Fallit te, mensas inter quod credis inermem; 
Tot bellis quaesita viro, tot caedibus armar: 
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Eddig kiilönféle példákat hoztam е16 mind lelketlen 
dolgok, mind emberi életbeli tárgyakról, mellyekben fönn 
ség vagyon. Mindezen példáknál egyenlö érzés támad 
benni'mk, liár a’ tárgyok , mellyek azt bennünk támaszt 
ják , kiìlönbözök is. Az tehát a’ kérdés , ha valljon va 

l gyon-e mind ezen tárgyokban valamelly közös tulajdon 
ság, melly oka annak, hogy ezek egyenlö érzést gerjesz 
tenek. Erre nézve tölibféle- magyarázatok próháltattak; 
de vélekedésem szerint meg eddig еду sem tett eleget. 
Némellyek azt állították, hogy аж egyszerüséggel рако 
suló höhelyüség vagy nagy kiterjedés közvetve vagy köz 
vetetlenül alapos tulajdona minden fönnségesnek; de az 
elöbbeniekben láttuk, hogy a’ nagy kiterjedés csak a’ 
fönnséges tárgyok’ egy liizonyos nemének tulajdona, ’s 

Majestasaeterna ducem. Si admoveris ora, 
Cannas et Trebiam ante oculos, Trasvmenaque busta 
Et Pauli stare ingentem miraberis umbram; 

Hasonló gondolat fordul е16’ egv franczia irónál is 
Fléchiernél Turenne felett mondott halotti beszédében. 
„Hijában rej'ti el magát; tette'nek hire ’s neve felfedezi 
ötet. Kìséret és pompa nélkül megven, de .gondolatjában 
ötet kiki gvözödelmi szekerére emeli; a’ ki ötet làtja nem 
kisérö szolgáit, lianem meggvözött ellenségeit számlálja; 
ha egyediil maga jelenik is meg, mindenek köriilötte 
képzelik lenni erényeit és gyözödelmeit, mellyek ötet ki 
sérik. Minél kevesebbé pompás, annál tiszteletre méltóbb.“ 

„Il se cache; mais sa reputation le decouvre: 11111111‘ 
che sans suite et sans equipage , mais chacun, dans son 
esprit, le met sur un char de triomphe. 0n compte en le 
vocant, les ennemis, qu’il а vaincus, non pas les servl 
teurs, qui le suivent. Tout seul, qu’il est 0n se ligure 
autour de lui, ses vertus, et ses victoires qui l’accompa 
gnent. Moint il est superbe, plus il devient venerable.“ 

Ezen két liely inkább fénves mint fönnséges. Az elsô 
a’ gondolatok’ igazságának, a’ &gt;második а’ kifejezés’ egy 
szerüségének hijával van. 
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szembetünö eröltetés nélkiil nem alkalmaztathatikminden 
nemekre. „A’ fönnséges’ és szép’ képzeteinek eredetéröl 
bölcselkedve értekezés“-nek irója, kinek ezen tárgyok 
iránt sok elmés és éles jegyzeteket köszönhetiink, a’ 
fönnségesröl egy teljes theoriát ‘1110111а melly azon az ál 
lításon alapul, 4hogy minden i'önnségesnek félelem a’ kut 
feje, és csak ollyan tárgyok sziilik benniink annak érzését, 
mellyek fájdalomtól és veszélytöl félést okoznak. Az bi 
zonyos, hogy sok rémítö ’s rettenetes tárgyok nagymér 
tékben ftinnségesek, és hogy a’ лад-уеду; sokszor párosul 
va’veszély’ 1&lt;ёр11е1ё1ге1т De jóllehet az iró ezen környül 
mény-iránt több szerencsés magyarázatokat ad (mellyek 
közül némellyeket az elöbbeniekben én is használtam), 
még is igen messze Iátszik menni , midön a’ fönnségest 
egészen ugy adja elö, mint а’ fájdaloinnak és vesze'lynek 
bizonyos вещей. Mert a’ fönnséges’ él‘zése, az én véleke 
désem szerint, eine’ két érzéstöl észrevehetöképen kiilön 
hözik, ’s néinelly eseteklien selnmi összeköttetésben sincs 
velek. Vagynak töhb ollyan nagy tárgyok, mellyeknél 
a’ félelemnek semmi nyoma sein látszik, р. 0. а’ nagy ki 
terjedésíi sikságnak, vagy a’ csillagos égnek szivemelö 
látásánál, vagy némell)r erkölcsi tulajdonságoknal ’s gon 
dolkozás-módoknál, mellyeket nagy inértékben 05011211 
nunk kell. ’S más felöl sok olly fájdalmas és rémitö 1:11‘ 
gyok is vagynak , mellyeket világosan lehetetlen 161111315 
geseknek tartani. Valamelly tagnak a’ teströl Iemetszése 
vagy a’ kigyócsipés nagy mértéklien rettenetes; de azért 
'egyik sem mondathatik fönnséges tárgynak lenni. Én 
hajlandov vagyok azt állítani, hogy a’ nagy erö és шпа 
lem akár legyen vele rémülés összekötve, akár sem, akár 
hasznunkra akár kárunkra szolgáljon, sokkal inkábli tar 
tathatik a’ fönnséges’ fö okának, mint az eddig elöszám 
lált tulajdonságok közül akárinellyik ; minthogy az eddig 
felhozott példák’újahh megvizsgálása után azoknak egyi 
két sem találom olly fönnségesnek, mellynek az erö ’s 
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hataloln sziikséges alkotó része nem volna; ‘аду képze 
tiinkben erövel ’s hatalommal legalább annyiban össze 
kapcsolva nem volna, a’ mennyihen ollyan rendkivüli ha 
talolnra mutat, mellynek az etiéle tárgyok’ alkotását tu 
lajdonitjuk. Mindazáltal ezzel nem akarom azt hosszasan 
vitatni, hogjr a’ fönnségesnek teljes theoriáját erre 1e 
hetne épiteni. Én itt megelégszem azzal, hogy а’ fönnsé 
ges tárgyok’ különféle nemeiröl ’s tulajdonságairòl né 
melly gondolatimat kinyilatkoztattaln, mellyek által, re 
ménylem, elegendïy alapot vetettem a’ végre, hogy a’ he 
széd és irásbeli fönnségest helyesebhen meg lehessen itélni. 



itetszö nagysági‘ól vagy em, иду iiszem elégge elkészítettei al lität afm › 1109‘ inár most f ganatesahban szólhassak az etféle tárQ‘yOk’ löadásáról тещу arról a 1111 a'keiiy vekben folinségesnek neveztetik Ha bár ugylátszliatnék is ,' míntha @Z611 é ekezés itt inég igen koi'án állana' mindazáltal, miiithogy a’ föniiséges ellyan ' hak, melly keveselili' &quot; 
nek szépi'téseitäl 

ai'melly más neine, szimén olly helyesen lehet r' ' 
' utólibi reszeilien A kritikállak Юге; zései sekszor szerencsétlenül igen âges és bizollytälan éi'teleiiiben vétetnek, de еду sem Olibszor mint ez a’ szó f&quot; . Commentar' ’ 
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világos bizonyságát, nielly zavaros képzetek nralkodtak 
ezen tárgy нам. Az iráslieli fönnség’ igaz értelme ta-- 
gadhatatlanul nem egyélilien all, llaneili a’ fönnséges ter 
nlészetii tái'gyoknak ’s éi'zéseknek ollyan leírásállan, inelly 
azoknak ránk hatását veli'lnk nagy lnértékben érezteti. De 
van még egy más nieghatározatlan ’s azért igen helytelen 
jelentés is, melly ezen szóval sokszor össze покой; kap 
csoltatni, lnidön azzal valanlelly kötött vagy kötetlen 
наши elöadás’ akármelly nevezetes jelességének ki 
fejezése végett éliink: akár a’ nagyságnak, akár a’ kel 
lelnnek, ékességnek, vagy a’ sze'pség’ egyéli nemének 
képzetét táinaszsza lienniink. Illyen lértelemlien igaz, 
hogy Caesar’ columentariusai is; söt sok sonettek, pász 
tori költeuiények és szerelines elegiák is, szintén ugy 
fönnségeseknek neveztethetnek, mint Homerus’ Iliása. 
De ez világosan annyit tesz , lnint a’ szók’ értelinét ösz 
szezavarni, ’s az irás’ nemeinek inegkiilönliöztetését ne 
liézzé tenni. 

Sajnálom, de kötelességemnek tartom, megjegyezni, 
hogy Longinns, ez a’ hires kritikus is azon lnunkaiálian, 
lnellyet a’ fönnségesröl т, sokszor ezen ntòlibi értelem 
ben veszi ezen szót. Azzal Вещи ugyan el lnunkáját, hogy 
ezen szònak igaz és tulajdon értelinét adja elö, ’s ollyas 
mit ért alatta, a', mi а’ lelket lnagán fel‘i'llemeli , ’s nia 
gas képzetekkel és egy bizonyos neinesliiiszkese'ggel $61 
ti el. De ezen nézésponttól sokszor eltavozik, ’s a’ szòt 
взывает) értelemben mindenröl veszi, valami az iráslieli ‚ 
elöadz’lslian igen tetszeni szokott. Sok helyek , niellyeket‘I 
a’ l‘önnségesl‘e például hoz fel, csupán szépek, a’ nélkül, 
hogy az igaz fönnségliez tartoznának. Illyen Saplio’ hires 
Oilája, mellynek szépségeit hosszasan leii‘ja. Szerinte a’ 
fönnségesnek öt kutfeje van. Elsö a’ gondolatok’ inerész 
sége vagy nagysága, lnásodik a’ pathos, vagy szenve 
délyesség, hai‘lnadik a’ íìgui‘ák’ lielyes alkalinazása, ne 
gyedik a’ tropusokkal és szép kifejezésekkel élés, ötödik 
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а’ szòk’ kellemes hangzása, ’s azoknak kellemes hangzá 
su helyzése. Az illyen felosztás illenék az ellyan 1111111 
kába, inelly általjálian az ékesszólásròl vagy аж iráslieli 
szépségekröl tanitana; de ollyanlian, melly különösen a&quot; 
fonnségröl szòlt, épen nincs helyén. Mert az eiiilíte'tt öt 
részek vagy fejezetek közül csak‘a’ két elsö, t. i. а’ gon 
dolatok’ merészsége és nagysága, ’s némelly esetekben а’ 
pathos vagy a’ szenvedélynek érezhetölib kifakadása tar 
tozik valainennyire ki'ilön'o'selilien а’ fönnségeshez; аж, a’ 
mit a’ többi harem magában foglal, a’ iropusok, t. i., li 
gurák ’s kellemes hangzás , nein tai‘toznak különösebben 
а’ fönnségeshez, mint az iráslieli elöadás’ akái‘inelly más 
neméhez, ’s talán inég kevesebbé is, mint akárniellyik 
hez; inert a’ fönnséges keveseblié kivánja az ékesités’ és 
szépítés’ segedeliiiét. Eliböl ki tetszik, hogy ezen mübi 
rálónál nem várhatunk világes és meghatározott képzetet 
azen tárgy ira'int, mellyi‘öl itt szó van. Mindazáltal nein 
akai'ok ugy értetni, mintha ezen gáncsolásom z'iltal éi‘te 
kezését kevés becünek tartanám. Nem esmérek sem a’ 
régiek ,ì sein az i'ijak között egy iniiliirálót is , ki az irás 
heli elöadás’ szépségei iránt elevenelib érzést ’s jolili iz 
lést mutatna mint Longinus; ’s azzal az érdemmel is hir, 
hogy maga is igen jeles, söt néinelly helyeken fönnséges 
iro. De ininthogy munkája általjában ezen tárgyra nézve 
sinòrmérték gyanánt szokott nézetni, kötelességein volt 
vélekedésemet kimondani аж iránt , inillyen hasznát lehet 
munkájának venni. Megérdemli , 'hogy tanácsot kérjünk 
töle, nem annyira a’ fönnségre, mint általjában az irás 
lieli elöadás’ szépségeire nézve. ‚ 

Visszatérek аж iráslieli elöadásban kitetszö fönnsé 
gesnek terme'szeti ’s .való képzetének magyarázásái‘a. 
Алла]: mindenkor a’ leirtt tárgy’ terinészetén kell alapulni. 
Ha a’ tárgy nem ollyan tulajdenságu , hegy valòságában 
elönklie teijesztetve, ’s szemeinkkel láttatva bennünk аж‘: 
a’ feleinelö ’s'tisztelettel eltöltö ilnnepélyes ’s dicsö nemü 
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képzetet támasztaná, inellyet fönnségesnek’liivllnk: иду 
аппак‘гезсёве akárinelly szép ’s helyes legyen is, nem 
lellietitt helvet. Ez által minden, csupán szép, kellemes 
‘аду kecses tárgyok kizáratnak ezen osztályból. Továli 
lia iuegkivántatik, hogy a’ tái'gy ne csak magálian fönn 
séges legyen, lianein olly fénylien is adassék ’s teljiesz 
tessék elönklie , inelly szerint az ránk teljes iiiértéklien 
liathasson, azaz hogy liati'isan, röviden ’s egyszei‘iien 
adassék elö. Eliliez legfökép az sziikséges, hogy a’ költö 
vagy szònok maga inélyen lneg legyen a’ tárgy által, mely 
lyet leir, hatva. Ha a’ ilolgot maga elevenen nein érzi, 
liennünk sein táinaszthat ладу mértékü részvételt ’s ineg 
illettetést. A’ példák, mellyek e’ részben felette nagyon 
sziikségesek, világosan meg {од-5:3}: mutatni'a’ most einli 
tett tulajdonságoknak fontosságát. ' 

Általánosan szólva a’ legrégilili Ш)!‘ azok, kiknél-a’ 
fönnségesnek legliizonyíti'ilili példáit keresniink kell., Én 
hajlandó vagyok azt liinni, hogy a’ világ’ régílili idösza- ’ 
kai ’s a’ polgári tái'saság’ dui‘va ’s iniveletlenelili állapot 
jai a’ fönnség’ lnély érzésére nézve legkedvezöliliek. Az 
einlierek ollyankor leghajlandóbbak a’ csodálásra és bá 
lnulásra. Mindeniitt sok oll)r tárgyok tiinnek szemeiklie,' 
niellyek nekik -lnég ujak 2s idegenek, képzelöilésök sziin 
telen tüzlien van ’s szenvedélyeik sokszor legnagyollli 
mértékre hágnak. Merészen gondolkodnak, ’s inerészen ’s 
tartòzkodás nélkiil fejezik ki magokat. A’ társaság’ ki 
liliveltelib állapotjálian az elinélien ’s az erkölcsöklien oly 
Пан változás lel helyet, melly öket alkalinasaliliakká te 
szi a’ liontosságnak mint az erönek’s fönnségnekérzésére. 

Minden régibli ’s i'ljalib lnunkák között a’ Szent-Irás 
legfölili példáit adja a’ fönnségesnek. Ablian az Istenség’ 
leii'ásai legnagyobli lnél'téklien nemesek ’s csodálkozásra 
niéltôk uiind a’ tál'gy’ nagyságának, lnind az elöadás’ 
lnòdjának tekintetélien. Mennyi fönnséges és tisztelettel 
eltöltö képzetek terjesztetnek elönklie p. o. a’ КУПИ&quot;: 

l. кбт. 5 ’ 
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’soltárnak мол verseiben, mellyekhen a’ Míndenható’ meg 
jelenése rajzoltatik 1e: „Az én nyolnoruságomban segít 
ségül hivtam az urat, és kiáltottam az én Istenemnek, és 
meghallgatta szô‘lnat az ö templomábôl, és az én kiáltá 
som ö elötte jutott'az ö fiìleibe. Megindult és reszketett 
a’ föld, és a’ hegyeknek fundamentomi megháhorodtak és 
megindultak, mert felgerjedett az ö haragja. Fiìst jött ki 
az ö orrából, és emésztö tíiz штаты és eleven sze 
nek ö “Не. Felettiink be ‘бита az eget felhökkel és le 
szállott és homály volt az ö шт alatt. És vitetett a’ ke 
rubimokon és repült a’ szelek’szárnyain. Bevonta az ösá 
torát setétséggel, az ö sátorát környiilvette setét vizek 
kel és sürü felhökkel. А’ fényesség miatt, melly volt ö 

Ñelötte, az ö siìrii felhöi elmultanak. Köesö és eleven sze 
не]; következének. És dörgött az e'gböl az úr, és a’ felsé 
ges Isten adta az ö наш“: köesöt és eleven szeneket. És 
kibocsátá az ö nyilait és elszélleszté öket; a’ vil1á1n1áso-. 
kat megsokasította- és megháborította öket. Akkor a’ vi 
zeknek örvényi láttatának, és kinyilatkozának a’ föld 
kerekse'gnek fundamentomi.“ Látni valo itt, hogy a’ Тёп 
tem» megállapít'ott szabályokkal egyezöleg a’ setétség‘és 
egyéh rettenetes környülmények nagy'on szerencsésen 
vagynak a’ fönnseges’ érzésének elevenítésére alkalmaz 
шт. Ugyanezt lehet Habakuk prófétáńak egy hasonlò 
helyéröl is mondani: „Felálla az Isten és elosztá a’ {61 
det, rája tekintett és elosztá a’ pogányokat; megfélem 
lettek az örökké valò hegyek; megaláztattak az örökké 
valò halmok: örökké valók az ö utai. Látának tégedet és 
megrémülének a’ hegyek; a’ vizeknek sokasága elméne: 
a’ tengernek mélysége szút ada néked és az ö kezeit fel 
emelé. A’ nap és hold megállának az ö helyekben: a’ 
napnak ‘пацаны nyilaid leszállottak és annak fényessé 
génél a’ te villogó kòpjád.“ 

Аж az esméretes példát, mellyet Longinus, Mòzses 
böl, emlit: „Monda az шеи: legyen világosság, és lön 
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világosság“ nem érdekli az a’ vád, melly szerint föntebb 
azt mondottam, hogy némelly általa elöliozott példák, 
nem illenek értekezése’ tárgyára. Söt ez valósággalfönn 
séges; ’s fönnsége abból а’ magas képzetböl származik, 
mellyet bennünk egy a’ legnagyohb dolgokat csodálko 
z'ásra mêltó gyorsasággal ’s könnyiiséggel ‘мёд-летний 
tudó hatalom felöl Штаны Hasonló gondolatot pompásan 
’s még böveliben fest le Esalás‘XLIV, 24. 27. 28. „ЕМ; 
mondja az úr, a’ te megváltód, és ki téged anyád méhé 
töl fogva formált. Én yagyok az úr, ki mindeneket cse 
lekszem, az egeket egyediil kiterjesztem, a’ földet elszé 
lesítem az én eröminel. Ki azt mondja a’ mél'ységnek: 
száradj meg, és a.’ te folyò vizeidet megszárasztom. Ki 
Czirusnak azt mondja: én pásztoroln, és minden akara-` 
tomat végliez viszi; és Jeruzsálemnek ezt mondja: meg 
êpitetel; és a’ templomnak: megfundáltatol.“ Ugy szin 
tén a’ CXLVIIdik ’soltar is a’ következö versekben: 15 

18. „Ki kibocsátja az ö igéjét e’ földre, ладу gyorsan 
foly az ö heszéde. Ki a’ gyapjuhoz hasonlò пала: adja, 
és hinti a’, zuzmarázt , mint а’ hamvat. Ki а’ jeget dara 
bokra fagylalja, mellynek hidegségét ki állhatja meg. 
Kiliocsátja az _ö beszédét és elolvasztja azokat: azö szele 
fú, és a’ vizek folynak.“ . 

Nem keves‘ebbé érdemel itt említést az a’ hely is, hol 
a’ [ДН/‘1111 ’soltár’ iròja az Istenröl ezt mondja: „Ki meg 
enyhited a’ tengereknek zugásokat, és azoknak habjaik 
nak zugásokat, és a.’ népeknek háborgásokat.“ Midön 
két oli)r nagy tárgyok, mint a’ habok’ zúgása ’s a’ nép’ 
liáhorgása, mellyek között olly nevezetes és a’ képzelödés 
ben egymással önkényt párosadò hasonlatosság van, ösz 
szekapcsoltatnak, ’s ugy adatnak elö, mint az Isten’ pa 
rancsolatjának tiistint ’s egy szempillantathan engedelmes 
kedök, — valòban nagy hehatást tesznek a’ szivre. 

Homerus ollyan költö , ki minden idöhen ’s minden 
mübirálók дна! fönnségeért ладу шёмёкьел csodáltatott; 

5 'k 
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’s ö nagysz'igz'inak nein kicsiny_ részét annak a’ terinészeti 
’s erötetés nélkiili egyszei‘i'iségnek köszöni, mellyel elö 
adása’ iiiòdja iuagát kiváltképen megkiilönliözteti. A’ har 
ozok’ leirása az a’ lelkesedês, tiìz, és selles gyorsaság, 
mellyel az i'itközeteket festi, Ilias’ minden olvasóinak sok 
jeles példát ‘Эй а’ fönnséges elöadási‘òl. Az által, hogy az 
istenekkel a’ csatákban részt vetet, sokszor nagy mér 
têklien neveli a’ мин áiirázoiaiok’ iinnepélyességét ’s mél 
tòságát. Azért dicséri Longinns olly igen, és méltán az 
Iliás’ 'lödik könyvének azon helyét, 1101 Neptunus az Щ 
közetlie részt venni készülvén, ugy festetik le , hogy sze 
kerével a’ tengeren nyargal, ’s minden lépéseinél a’ he 
gyeket inegrázki'idtaija. Midön az Iliás’ ötödik könyvélien 
Minerva az iìtközetre fegyverkezik, ’s a’ tizenötödîk 
köuyvlien Apollo a’ trojaiak’ seregét vezéi‘elvén rettenetes 
pajzsának fényével a’ görögöket megijeszti, hasonló pél 
ада annak, melly fönnsêget tud Homerus az iitközetek’ 
festésének az istenek’ inegjelenése által adni. A’ liusza 
dik könyvben, hol az istenek mindnyájan a.’ szerint, mint 
vagy a’ görögökkel ‘аду а’ ti'ojaiakkal tartanak, szemé 
lyesen vesznek a’ harczlian i'észt, ugy штык, hogy a.’ 
költö inaga is eliiiéjének egész erejével felrepül , ’s a’ fes 
tés a’ nagyságnak ’s ünnepélyességnek leginagasalih-inér 
tékéi‘e eiiielkedik. Az egész terinészet felindula'isban raj 
zolt'atik. Jupiter az éggel dörögtet; Neptunus ti'idensével 
a’ földet megiìti, ugy hogy a’ hajòk, a’ városok és a’ lie-l 
gyek inegrázkòdnak, a’ flìld közép pontjálian megrendiil; 
Pluto niegijedve feliigrik kii‘ályi székéröl, attòl félvén, 
hogy azalsò világ’ titkai a’ halandòk’ szeiiiei elött felfe 
deztetnek. /Ez a’ liely megéi‘deiiili ,fhogy ide iktattassék. 

„Aůzâg ¿mi M50’ ô'mloii ’Oli'qumoa ¿ill/190V Задай’, 
(Бета Ё’Ееь; xgaregr‘f, luouuôog' ade d&quot; ’Aůâwb 
Unio&quot; ‘ote‘ ‚иду mxqo‘i 'táqigoi/ бек/кг?!’ “6160; êntóç, 
H1101’ ën’ iîxráwv Égiůoi'minv yaxgôv u’iü‘tei' 
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айг ö’ ’Aging Éráqwûsv, êes'm'ñ Milam îuoç, 
651) xm’ ůxgozányç no'lswç Tqówdb xeleûa'w, 
â‘llozs no‘çg Z'Lpóevu 06ml ënì Kalhxolúvg. 
“Л; Ioůg ůpquorágovg ‚ибшиее; ůeoì örgůvovrsg, 
oûlußalov , Ё’ д’ 1111101; ’Ègaöa êr'lyvuno ‘911912111’ 
öewôv ö’ z’sßgóvngae пап)‘: ůvôqo'îv те дай’ те ‘_ ~- y ~ 
ůtpóßev‘ aůzoig ëvsgůe Houebôácov ërívaäs 
yaïav o’mslfgeoí'qv, 596101’ z’ o’xmswâ uágvp'or.l 
Ho'wrsç д’ ëousíovro nóö‘sg nolumöáuou &quot;1617;, 
Кий zoqmpozì, Tgcôow те nóhç кий wie; ’Alatn'ívl 

&quot;Eööewev ö’ ůnt'veqůav oil/a5 ëvágew, ’.4'ï5wveůç, 
бета; ö’ ¿n @96:10u âlto, как) 1011г- {n} oì ůnègûs 
Vyozîonf o’waëêílEeI/e Houerâáwv ëvoulgůwv, 
бшби Qe‘ ůwltoïuo nu?, ůůavátowdqmvsín] 
011696016’, ‚вддюбея’ш, faire çvyéoum, 6506 neg' 
Tóuuog o’r'gœ ятйтго; 15910 деда’ Ёеьдь Еишбпш’.“ 

„Ве miután az olympusiak a’fériiak’ seregébelejövé 
nek, Eris , a’ népeketegymásra bujtó, igen diihösködék. 
Athene is kiáltoza ’s majd а’ hástyán kivül а’ sánczon , 
majd a’l tenger’ messze zúgó partján àllván, erösen har 
sogtatá kiáltozását. Mástelöl Ares ordított, hasonló lévén 
a’ tengeri setétzrfergeteghez; majd a’ város’legmagasabb 
részéröl harsányan hiztatván a’ trojaiakat, majd ismét 
а’ SÍIIIOÍS meuètt oáuikoione relé futván.“ 

„Így tüzelék a’ boldogistenek egymás ellen a’ ke't se-` 
reget , gyujták közöttök а’ rettenetes harczot. Fönt‘iszo 
nyuan dörögteté az eget az einberek ’s istenek’ 111315111’; 
alatt Poseidaon a’ határtalan földet ’s a’ hegyek’ inagas 

`tetejét megrázá. A’ forrâsos Ide'mak minden láhai rengé 
nek, a’ trojaiak’ városával ’s az achaeusok’ hajóival 
együtt. Megrémüle a’ föld alatt а’ halottak’ királya Aido 
neus ,f felugrêk királyi székéhöl, reszketvén, hogy а’ 111111 
dent rázkòdtatú Poseidon talán feliìlröl nieghasitja a’ 1111 
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det, ’s halandòknak ’s halhatatlanoknak láthatòvá мы 
utálatos, dohos ’s még isteneknek is irtózatos hajlékát. 
Illyen пай zngott, niidön az istenek a’ harczra késziiltek.“ 

Ossian’ munkái (mint már másutt inegmutattaiii) bö 
velkednek föniiséges példákkal. Ezen irónak inind tárgyai, 
mind elöadása’ módjai kiilönöseii elöinozdítják a’ fönnsé 
gesnek érzését. Ö a’ régi idök’ egyszei‘ü ’s tiszteletre 
méltó beszédiiiódját teljes niértékben hii'ja. A’ ilgyelinet 
nein oszlatja el felesleges és liiija éke'sségekkel , haneiii 
képeit ollyIl gyorsan ’s röviden hinti el, hogy lehetetlen 
szivre neiii liatniok. A' kiiníveltebli idök’ költöinél a’ csi 

nos eli'i'adás’. kelleiiiei’re , a’ re'szek’ helyes idomzatira, ’s 
az ellieszélés’ mesterségére szoktunk nézni '; ’s a’ mosolygó 
festések ’s kellemes tárgyok között az elevenségnek és 
szépségnek kétségkivül leginkáhb is kell tetszeni. De a’ 
fönnséges tulajdonke'pen a’ természet’ és társaság’ лишит 
jelenései között, millyeneket Ossian fest , a’ kösziklák ‚ 
hegyröl lerohanó vizek, forgo ты; ’s шишек között 
talál helyet; ’s az illyen fönnséges terinészeti mòden pá 
rosul az olly kemoly és ünnepélyes elmével, inillyennel 
a’ Fingál’ éneklöje magát inegkillönliözteti. „Mint az'ösz’ 
koinoi' szélveszei , két zi'igó lialiiiokról i'ohannak a’ völgy 
lie , ugy közelitenek egyináslioz a’ Швей. Mint két sebes 
folyaniok, a’ magas kösziklákról esve, egymással össze 
találkeznak ’s összeelegyednek, ’s a’ sik mezön elzuhog 
пак, ugy rehantak egyinási‘a az ütközetlien durván, he 
vesen és koinoran Lochlin és Inisfail. Vezérek vezérek 
kel, каютах katonákkal verekedtek; fegyver fegyveri'el 
csapott össze; sisakok hasadoztak, vér csoi‘gott a’ se 
liekböl ’s gözölgött mindenfelé. Mint a’ zavaros ocean’ 

_ zúgása midön hab habra toi'nyasodik , mint a’ menydör 
gés’ végsö hangzatja, ugy harsegott az iitközet’ zaja. AI 
seregek’ kîáltozása messze elterjedett a’ hegyeken túl,. és 
az éjjeli égi háliei‘uhoz hasonlított, iiiidön a’ felht'i' Cona’ 
kösziklájáii in_egi'itközve elpattanik ’s ezer lelkek egyszerre 
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l‘ázzák ilieg a’ levegöt l'ettenetes réini'tö szavokkal.“ Solia 
sem vétettek ezeknél fönnségesebb képek az iitközet‘ ret 
tenetességének leii‘ására. g 

Ezen példákat annak megniutatasa végett hoztaln elö, 
lnelly mulhatatlanul sziikséges legyen a’ tömött rövidség 
’s egyszel'üség a’ fönnségesliez. Az egyszel'iiséget a’ ke 
resett és tékozlatos ékességeknek’s a’ tömött röviilséget 
a’ felesleges kifejezéseknek teszem elleneklie. Annak okát, 
iniért ái‘t lnind a’ l‘övidség’ mind az egyszeriiség’ nem 
léte a’ fönnségesnek, ki fogoin itt fejteni. Az a’ шеф! 
lettetés, mellyet valamelly nagy és nelnes tái‘gy a’ lélek 
lien okoz, azt rendszerinti állapotjanál sokkal inagasalilil‘a 
felemeli. Ez által egy bizonyos lelkesedés táinad, melly\ 
addig, mig tart, igen kelleines, de a’ inellyliöl a’ lélek 
niinden szenipillantatlian törekedik _rendszerinti ‘111211101 
jára visszajutni. Ha teliát az iró, inidön illinket illyen 
lelkesedéslie liozott, vagy akai` liozni, a’ szòkat- sziikség 
teleniil sokasítja; ha a’ fönnséges tái‘gyat, nlellyet elönk 
lie ád, csillogó ékességekkel köriilruházza, vagy talán 
épen ollyan nlellékes képzetet iktat be, melly csak „111 
111е1111у11‘е is a’ fö gondolat’ képénél hátralili` inarad: l’lgv 
azon szelnpillantatlian lnegiiiásl'tja lelkesedésiinket, a’ 1é 
lek’ kifesziilését шее-111911111; az él‘zés’ ereje ellankad; 
mal'adhat valaini szépség, de a’ fönnség’~el‘eje elenyé 
szik. — Miilön Julius Caesar a’ révésznek, ki a’ szélvész 
töl nlegl'ettenvén , nein akar vele a’ tengerre indnlni , ezt 
lnondja: „Quid times, Caesarelli veliis“, nagy niértéklien 
meghat minket annak a’ férfinnak, ki iigyéhez és szeren 
cséjéllez olly igen liizik, liátoi'saga és nierészsége. `Ezen 
kevés szó luindent lnagz'ilian foglal, a’ ini ezen lnegliatást 
tökéletessé teheti. Lucanus ezen gondolatot liövítni ’s éke 
sitni pròbálta. Lá'ssllk inikép távozik el festése’ niinden 
vonásaival a’ fönnségestöl ’s luelly pöifedté lesz utólili *l 1. 

*) Speriie minas, lnquit, pelagi ventoque furenü' 
Trade sinuin: Italiain, si` coelo auctol‘e recusas, 
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„Vessd meg а’ tenger’ fenyegetéseit, ’s hocsásd a’ dü 
höngö szélnek тонами. На Italiába az ég’ szavára. nem 
akarsz menni, menj az enyimre. Félelluedet csupán az az 
egy ok mentheti, hogy nem esméred аж! а’ gyözöt, kit 
az istenek soha sem hagynak el, ’s ki iránt a’ szerencse 
csak akkor mostoha, -ha kivánságit meg nenn elözi. Vé 
delmemre támaszkodva rohanj ellenébe a’ szélvésznek; ez 
csak a’ levegönek ’s tenger-nek, nem hajònknak okoz 
bajt. A’ hajòt saját ‘еще, Caesar, megmenti a’ veszély 
töl, вы еж a’ hajó nyertesekké teszi a' hahokat. Nem tu 
dod-e mi késziil ezen nagy csata által. A’ szerencse az 
égnek és tengernek háborításával azon a‘ggòdik, mi jot 
`tegyen velem.“ 

Minthogy az egyszeriiség ’s tömöttség a’ fönségeshez ` 
olly igen sziìkséges: ugy hiszem , hogy az Angius ver 
sekben a’ rimek ha nem egészen összeférhetetlenek is a’ 
.fönnségesseL legalább kárára vagynak. Az eiïéle versek’ 
mesterkélt ékessége, ’s a’ minden sor’ végénrendszeresen» 
egymással egyezö hangok’ erötet'ett simulása a’ szelid 
érzésekkel ugyan megállhat, de a’ fönnségesnek tel-mé 
szeti erejét gyenglti, ’s azonkivül azon felesleges szòk 
is, mellyekkel a’ költö a’ rilnek’ kitöltése végett gyakran 
élni kénytelen, hasonlò gyengiilést okoznak. Az a’ hely, 
hol Homerus Jupitert ugy festi , hogy feje'nek еду intésé 

 

Me pete. Sola tibi causa мес est justa tlmoris 
Victorem non nosse mum; quem numina nunquam 
Destituunt; de quo male tune fortuna meretur 

.Cum post vota venit medias. Perrumpe procellas 
Tutela secure mea. Coeli iste fretlque - 
Non puppls nostrae labor est. наш: Caesare pressant 
A lluctu defendet onus; nam proderlt undis ` 
Iste ratls. — Quia tanta strage &gt;paratur 
Ignoras? Quaerit pelagi coelique tumultu 
Quid praestet fortuna mihi.“ 

Phars. V. 578. 
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vel az egeket шее-162111, minden idöben igen fönnséges 
nek tartatott. Az 526161 szòra forditva így vagyon: „Szòlt 
’s barna szexnöldtikét ingatvánintett, ’s ambroziát illatozô 
haja az istenek’ királyának fejéröl lefolyt, ’s a’ ладу 
olympust megrendítetteff *) Pope ezt igy forditotta: 

„He spoke, and awful bends his sable brows, 
Shakes his ambrosial curls, and gives the nod, 
'l‘he‘stamp of fate, and sanction of a. God. 
High Heaven with trembling the dread signal took _ 
And all Olympus to its centre shook.“ 

Itt a’l kép ki van sze'lesítve ’s a’ költö azt szépíteni akar 
‘та; de valósággal meggyengitette. Ez a’ harmadik sor 
„The stamp of fate, and sanction of a God“ -- csupa pó 
tolék’s csak a’ rim’ kedveêrt késziilt; a’ föstést félbe 52:1 
kasztja ’s a’ képet homályositja. Hasonló okra nézve, ’s 
egyediìl a’ rim’ kedveért mondatik Jupiterröl, hogy 1121] 
fiirtjeit, még minekelötte intene, megrázza. - -„Shakes 
his ambrosial curls, and gives the nod“ — ; а’ 1111 gyer 
mekes ’s az értelemmel ellenkezik; holott az eredetiirás 
ban a’ fürtök’ megrázása a’ fövel intésnek következése ’s 
а’ festésnek egygyik szerenesés vonása **). ` 

Rimetlen verseink’ merészsége, szabadsága ’s kiilön 
félesége végetlenül лад-уст) mértékben illik a’ fönnséges 
költés’ minden nemelre. Legjohh bizonyság erre Milton, 
ez a’ költö , kinek ellnéje különösen hajlandó a’ 16111156 
gesre. Elvesztett paradicsomának elsö és második köny- ‚ 
vei ennek csaknem félbenszakadatla'n példái. Vegyiik itt 
világositás’ kedveért csak a’ következö esméretes helyet, 
mellyben a’ sátán ugy festetik le megbukása, után, mint 

°) ’H, под. uvavépow е‘л’ ôrpgúa» тайне Kgou'bw, 
’Ayßgóowi ö’ägœ ¿miras ëneêên’io‘awo ävom'roç, 
Kgaro‘ç дн’ йдш’шоою‘ Aut‘yow д’ ëláltäfv öluynov. 

**) L. Webb on the Beauties of Poetry. 

_wn-r 
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a' pokolbeli seregek’ vezêi'e *) : „Ö ábrázatjával ’s terme 
tével minden egyebek felett büszkén kiválva ugy állott 
mint egy torony; formája még nein vesztette volt el egé 
szen eredeti nagysága’ fényét, ’s'most sem kevesebbnek, 
пашет iiiegbukott arch-angyalnak látszék; csupán dicsö 
fénye'nek fölösleges mértéke vala elhalaványulva; .mint 
midön a’ nap reggel a’ канва láthatáron “даты ineg 
fosztva таят, vagy a’ hold miatt megsetétülve szeren 
csétlenséget jövendölö alkonyt мы a’ fél világra, ’s vé 
letlen változások’képzelésével réiníti a’ fejedelineket: így 
megliomályosodva ugyan , de inég is minden ` egyebek fe 
lett fénylett az arch-angyal.“ 

Ш а’ fönnségesnek kiilönféle kutfejei foglaltatnak: 
a’ {б tárgy rendkivül nagy; eg)r föntebb nemi'i lény, melly 
megbukott ug‘yan, de mégis a’ szerencsétlenség ellen maga 
inagát felemeli. Ezen {б tárgy’ nagysága igen neveltetik 
az által, hog)r olly szép képpel hasonlítatik össze millyen 
a’ fogyatkozást szenvedö nap , ’s ezen festéshez a’ válto 
zásnak, iiyugtalankodásnak, setétségnek ’s félelemnek 
uiellék képzetei kapcsoltatnak, lnellyek niindnyájan olly 
igen elösegítik a’ fönnséges’ éi'zését. ’S minden könnyü, 
természetes,v egyszeri'i ’s egyszersniind poiiipás és iiiînepé 
lyes versneinben is adatik elö. - 

_’f) - — — —‚Не‚ above the rest, 
In shape and gesture proudly eminent, 
stood like a iow'r: his form naa not ver lost 
All her original brightness, nor appear’d 
Less than Archangel ruin’d; and th’ excess 
0f glory obscur'd: As when the sun` new risen 
Looks through the horizontal misty air 
Shorn of his beams; or, from behind, the moon, 
In dim eclipse, disastrous twilight sheds 
0n half the nations,`and with fear of change 
Perplexes monarchs. Darken’d so, vet shone 
Above them all th’ Archangel: - 

` Pai'. lost.. B. I. v. 589. 



Az mAsBELI FöN'NsÉGRöL. 75 

Eddig az egyszerüségröl ’s rövidségröl szólottam, 
mint az irásheli elöadás’ fönnségéhez sziikségképen meg 
шамана dolgokról. Midön a’ fönnségest Ищет) általá 
nosan leirtam, ш mondottam, hogy annak az erö is egy 
igen szükséges tulajdonst'iga` Valamelly rajzolatnak vagy 
festésnek ereje nagy részint az egyszerii rövidséghöl 
származik ugyan, de még töhh is kivántatik hozzá, t. i. 
a’ testés’ környülményeinek ollyan választása, melly sze 
rint a’ tárgy a’ legkedvezöbb nézésponthól láttathassék. 
Minden tárgy, ugy szólván, töhhfélele, ábrázathan mutat 
hatik azon mellékes környülxnények által, mellyek vele 
összekapcsoltatnak, ’s vagy nagy mértékhen fönnséges 
lesz, vagy nem, а’ szerint, а’ mint ezen környülmények 
fönnséges nemiiek, vagy nem. Ezen választáshan áll az 
irônak nagy mestersége, egyszersmind a’ fönnséges fes 
tésnek nagy nehézsége is. Ha a’ testés igen általános, ’s 
ninos mellékes környülményekkel összefoglalva, ugy a’ 
tárgy nagyon homályos fényhen jelenik meg, ’s ‘гад-у ‚ 
gyengén vagy épen nem hat az olvasóra. Más felöl, va 
lanielly niindennapî vagy illetlen mellékes környülmények 
a’ festést egészen elronthatják. 

Еду fergeteg, vagy égi háhorú p. o. fönnséges tárgy 
а’ ternl'észetben. De ha azt a’ leiráshan is azzá akarjuk i 
tenui, nem elég `az égi háborunak erejét csak általános 
kifejezésekben adni elö, vagy annak mindennapi követ 
kezményeit, mellyek szerint Щётка‘ elaöm ’s élö Шин 
kiszaggat, említeni; haneln a’ festéshen olly ‘01121501: 
nak kell elöfordnlni , mellyek a’ lelket nagy és horzasztó 
képzetekkel eltöltik. Virgilius ezt nagyon szerencsésen 
cselekedte a’ következö festésben *): „Maga az istenek’ 
atyja fergetegben öltözködve lángoló johhjával ‘Шато 
kat szór; a’ föld relneg és reng, a’ vadak elfutnak ’s а’ 

*) Ipse Pater, media nlmbornm in nocte, corusca. 
Fnlmlna. molltur dextra; quo maxima motu 
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lialandók’ szivét a’ féleleiiil ininileni'itt a’ fölilhez sujtja; 
’s a’ nagy hatalniúnak lángoló nyilai Atliost, Rhodopét , 
vagy a’ Ceraunusi magas liérczeket széllelliajgálják.“ 

Ezen fönnséges festésben minden környi'ilniény ollyan 
képzelödés’ szüleménye, melly a’ tárgy’ nagysága дна! 
el van telve ’s báinulásra ragadva. Ha van hiba benne, 
azt a’ sort lehetne annak mondani, melly niindjárt a’ fel 
hozottak után következik: „ingeininant austri et densis 
simus iniber“, mellyben a’ restés az elébbeni fönnséges 
képekri'i'l aligha nein igen hirtelen megyen által a’ zápoi' 
esöre ’s a’ süvöltö szélvészre: ez is azt inutatván, melly 
igen nehéz legyen a’ magasri'il egyszerre le nein esni, 
hanein lassankint szállani alá. 

Ezen szabályt, mellyet itt a’ mellékes környiiliné 
nyeknek gondos választásáról a’ fönnséges festéseki‘e 
nézve adtam, ugy Мышь nein tartották az irók olly fon 
tosnak mint kellett volna. Mindazáltal olly igen a’ ter 
mészeten alapul az, hogy “Не csak valamennyire is ещё, 
vozni káros. Hal az iró csak szépség által akar ‘Макет, 
akkoi‘ iestései, nénielly csekély helytelenségek теней; 
is, тайн szépek lelietnek. Egy két inindennapi, vagy el 
hiliázott vonást könnyen elnézhet az olvasó azon 16116111) 
ségnél, mell)r azok által okoztatik, csak a’ többri'il vagy 
kevesebliröl van szó , a’ már elöbb táinasztott kellemes, 
eleven ’s vidáin érzés, ezen különhség inellett is , ineg 
maradhat. De egészen máskép van dolog a’ iönnségessel. 
Ennél egyetlen egy helytelen mellékes köi'nyülinény, 
egyetlen egy alacsony képzet is elronthatja az egésznek 
bájoló erejét. Ennek от?“ azon behatásnak természetében 

' kell keresni, mellyet a’ fönnséges festés a’ szívben tenni 

Terra tremit; fugere ferae; et mortalia corda 
Per gentes liumllis stravit pavor: Ille ilagranti 
Aut Atho , aut Rhodopen, aut alta (leraunia telo 
Dejicit — 

Georg. I. 
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akar; mivel a’ fönnséges semmi középszeriiséget sem 
szenvedhet meg, hanem vagy ладу mértékben elragad, 
vagy , ha az eszközök elh'ibáztatnak, nagy inértékben el 
kedvetlenit. Az irôval egyiitt felemelkedni törekediink, - 
а’ képzelödés föl lévén ébresztve ’s mint egy kifeszitve, 
ezen állapotjában kiván megmaradni; de ha törekedésé-` 
ben az iro által nem segítetik, hanem inkább váratlanul 
elhagyatik, hirteleniil ’s kedvetlen megütközéssel esik 
alá. Midön Milton az angyalok’ iitközetët festi, velek ‘ 
hegyeket szaggattat fel, ’s azokkal hajgáltatja egymást;- 
ezen festésben __mint Addison megjegyzette --- egy kör 
nyülmény sincs, melly tökéletesen fönnséges nem “они. 
Claudianus ellenben a’ gigások’ háborujáról fennmaradott 
töredékében ugyanezen штаммы, hogy az óriások egy 
más ellen hegyeket hajgálnák — a’ mi magában olly igen 
fönnséges kép - egyszerre nevetségessé és tréfássá tette, 
még pedig csupán azon környülmény által, hogy egyik 
òriással Ida hegyét‘vállára тетей ’s az ezen hegyen fakadò 
foly‘ót annak álláról folyatja le..virgiliusban is van egy 
festés, melly hasonló tekintetböl, ha Мг sokkal kevesebb 
-mértékben is, hibásnak lnondathatik. Ez nz égö Aetnának 
leirása; vmellyr tárgy bizonyosan igen megérdemli egy 
каша’ fönnséges festését: 

„Horrificls juxta tonat Aetna ruinis; 
Interdrunque atram prorumpit ad aethera nubenl, 
Turbine fumantem piceo et candente favilla; 
Attollitque globos flammarum et sidera lambit: 
Interdum scopulos, avulsaque viscera lnontis 
Erigit eructans, liquefactaque saxa sub auras 
(lulu gemitu glomerat ilundoqne exaestuat imo.“ 

l \ Aen. 111,571. 

„Mellette iszonyu pusztitásokkal dörög ‘az Aetna; sok- ` 
szor fekete felhöket мамаша: fel a’ levegöbe, mellyek 
szurokgözt ’s égö hamut terjesztnek széllel, ’s lánggo 
lyòkkal verdesi az eget; gyakran a’hegy’kebelébò'l вин!‘ 
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Что!‘ köveket okád fel ’s elolvasztott kösziklákat hány 
ki nyögö город-давай.“ 

A’ költö ezen helyen tölili pompás képek ntán a’ he 
gyet inegszeinélyesiti, ’s vele lielsö részeit_(cum geiiiitu) 
nyögések között kihányatja. Ez дна] а’ hegy egy beteg 
hez vagy részeghez hasonlítatik, ’s a’ festés’ inéltôsága. 
szemlieti'inöképen lealacsenyitatik. Hijália mondana valaki 
azt, hog-y itt a’ költö az Aetna hegy alatt fekvö òriást 
Enceladust tárgyazô mesére czéloz, ’s ezen óriásnak rán 
gatódásaitinondja a’ tüzokádás’ okának lenni. A’ czél 
nein egyéb volt, mint fönnséges tárgy’ festése; ’s azen 
természeti képzetek, mellyeket egy égö hegy benniink tá 
maszt, hizonyosan akarmelly rémítö óriásnak ráing‘att’idz'i-f 
зайцы is végetleniil magasabbak. Az itt táinasztott kép 
zet’ helytelensége inég jolilian шести, ha meg-gondol 
juk, inillyen forinát vesz az magára Blackmore Richard 
nak egy költeményében, ki a’ legremlottalib izléssel épen 
ezen környiìliiiényt тени? festésének fövonásává, ’s, Ar 
'hutnot’ szeszélyes inegjegyzése szerint, Aetna’ hegyêt k6@ 
likalian szenvedönek festi: 

` Aetna, and all the burning mountains `find 
Their kindled stores with imbred storms of windV 
Blown up to rage, and roaring out complain, 
As torn with inward grepes and torturing pain; 
Labouring; they cast their dreadful vomit round, 
And with their melted bowels spread the ground; - azaz 

„Aetna és minden tiizokádò hegyek’ égö szereiket ben 
nek lak() szélvészek дна! dühös lángokká. felfuvatni ta 
pasztalják, ’s nagy ordítással panaszolkednak, inintlia 
belsö has-szaggatásoktól kinoztatnának; szörnyiivajudá 
sok között okádják széllel azt, a’ mi liennek van , ’s a’ 

vföldet eltöltik megolvadott belsö részeikkel.“ Az eñéle 
példák megniutatják, melly ’igen a’ mellékes környiilmé 
nyek’ _helyes штаты függjön a’ fönnséges, ’smelly 
szükséges leg-yen mindent eltávoztatni, a’ nii valameny 
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nyii'e is az alacsonynyal vagy csak a’ vidámmal és enyel 
gövel is liatáros, lnintliogy a’ lelkesedést mind a’ kettö 
nlegseinmisíti. 

Ha már az a’ kérdés: mik a’ fönnség'esnek igaz kut 
fejei? azt felelem, hogy azokat niindenkoi' csak a’ teriné 
szetlien kell fölkeresni. Az értelemmásl'tó és képes kife 
jez'ések, ’s általjálian az ugy nevezett `rlletorikai segéd 
eszközök’ vadászása épen nein vezet czélra: nein; inert 
a’ fönnséges távol van a’ lnesterségnek eiîéle ei'ötetett 
iinoinságától. Keresés nélkül-kell támailnia, lia tániadni 
akar, ’s egy fériiasan erös képzelödés természeti szüle 
iliényének kell lennie. 

Est Delis in nobis, agitante calescimus illo. 

Valaliol nag)r és iinnepélyes tárgy mutatkozik a’ termé 
szetlien, vagy valahol az e'mberi léleknek nemes és nagy 
érzése fejtözik ki: ott annak, a’ ki a’ behatast ei-ösen 
érezni ’s tüzesen elöadni tlldja, lilindenütt adatik tárgya’ 
fönnséges festésekl'e. Egyediil ezek az igaz kutfök. Mi 
dön elöadáslieli nagy szépségröl akarunk itélni, akar 
ltartozzék az ezen osztályhoz akar máshoz, föképen az 
érzésre kell ńgyelmezniink, mellyet liennünk táinaszt, ’s 

~ egyediil akkor érezlietünk valalliit fönnségesnek, ha az 
érzés - fölenielö, ünnepélyes ésinegliató ; lninthogy ezek 
a’ fönnségesnek tiilajdonai. . 

Abliól, a’ init a’l fönnségesnek terinészetéröl eddig 
fejtegetteln, világosan az' következik , hogy a’ fönnséges 
olly megillettetés, melly soká nein tarthat. A’ lélek liosz 
szu idöre akal‘melly nagy elmének munkája által seni vi 
tethetik szokott liangján feljiil; lianem, terinészete sze 
rint, rendszel‘inti allapotjálla isinét hamar visszaesik ’s 
felelneléséliöl visszatél‘ni igyekezik. Masfelöl akarinelly 
irònak lelki tehetségei sein elégségesek az olvasòlian 
folyvást és sokáig csu'pán fönnséges képzeteket tálnasz 
шт. А’ legföbb, a’init vál‘hatunk, az, hogy a’ képzelödés’ 
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ezen tüze sugárát villámkint ránk veti, ’s ismét eltünik. 
Homerusban ’s Miltonban az elmének ezen fénye többször 
’s nagyobb ragyogással tetszik fel, mint csaknem minden 
egyéb iróknál. Shakespeare is sokszor felemelkedik az 
igaz fönnségre. De egy íróról sem lehet mondani, hogy 
mindenkor ’s mindenütt fönnséges volna. Vagynak azon 
ban néhányan ollyak, kik képzeteik' ereje és méltósága 
’s képeik’ tartós magassága által az olvasó, lelkét min 
denütt olly fölemelkedésben tartják, melly a’ fönnséges 
hez nagyon közel járó, 7s ezen okból bizonyos értelem 
ben egészen fönnséges íróknak neveztethetnek. Demos 
thenest és Platót méltán ezen osztályba tehetjük. 

A’ mit rendszerint fönnséges irásmódnak szoktak ne 
vezni, az többnyire az előadásnak egy nagyon nyomorult 
módja, 's az igaz, fönnségessel semmi összeköttetésben 
nincsen. Némellyek azt képzelik ’s hiszik, hogy a’ pom 
pás szók ’s egymásra halmozott epithetonok ’s а’ kifeje 
zésnek a’ szokottnál vagy mindennapinál fölebbemelkedő 
bizonyos áradozása megközelíti a” fönnségest, vagy épen 
teszi is. De alig lehet ennél nagyobb tévelygést gondol 
ni. Mindazon példák között, mellyeket eddig. előhoztam, 
egy sincs eñ‘éle. „Monda az Isten: legyen világosság és 
lön“ világosság&quot;, ez bizonyosan nagy és fönnséges gondo 
lat. De öltöztessük ezt ollyan irásmódba, mellyet fönnsé 
gesnek hívni szokás, ’s tegyük így: „A’ természet” leg 
főbb szabados ura a” világosságot egyetlenegy szavának 
mindenható ereje által teremtette“; ’s azonnal fogjuk - 
mint Boileau helyesen jegyzette —- érezni, hogy az irás 
mód ugyan fölebbemelkedett, de a” gondolat alább esett. 
Általjában minden jó íróknál а’ fönnséges а’ gondolatok 
ban, nem a” íszlókban van; ’s ha а’ gondolat igazán nemes, 
többnyire magától ’s önkint egy bizonyos természeti mél 
tósággal bíró irásmódba öltözködik. Igaz, hogya” fönn 
séges az alacsony ’s köznépi vagy mindennapi kifejezé 
sekkel nem fér össze, de szinte ugy ellensége а’ duzzadt 
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nak is. A’ iönnséges irásnak igaz titka abhan áll , hogy 
nagy dolgokat kevés ’s egyszerü szókkalfejez ki. Minden 
11116161 nélkül ugy találjuk, hogy a’ legfönnségesehb 11611 
az irásmódban legegyszerühbek ; valahol tehát látjuk, hogy 
az 116 rendszerintinél nagyobb pompát ’s czifraságot ke 
res a’ szókban, ’s tárgyát szüntelen epithetonokkal igye 
kezik fölemelni, tiistint az a’ gyanú támadhat henniink,`~ 
hogy, érzése erötlen 161611, csupa `5261111а1 akar magán 
segiteni. . 

Hasonlò vádat érdemelnek mindazon mesterséges 65 
keresett 111611011 15, mellyekkel némelly’irók valamelly 
helynek vagy festésnek — mellyet fönnségesnek akarnak 
tartatni — pompás elöheszédet csinálnak, p. o. a’ 1111126 
1102 folyamodnak, vagy általános és semmitsein‘mondó 
kifejezésekkel ’s felkiáltásokkal magasztalják a’ leirandó 
tárgynak nagyságát ’s dicsö vagy 'rettenetes voltát. Ad 
dison-eiféle hibába esett , 111111611 a’Blenheimi ütközet’ le 
irásában így Aszólt: 

„But o! mv Muse! what numbers wilt thou iìnd 
To sing the furious troops in battle joined? 
Me thinks, i hear the drum’s tumultuous sound 

Y„The victor’s shouts, and dying groans, confoimd; etc. azaz: 

„De o muzám , hol találsz hangokat az ütközeti rendben 
egylnásra rohanó hadi seregek’ éneklésére? Ugy tetszik, 
hallom már a’ dohok’ lármás zaját, a’ gyözök’ 111611026 
sát, a’ haldoklók’ jajgatását összevegyülni.“ Az etféle 
bevezetések, erötetett próbák, mellyekkel az 116 magát 
’s olvasóit mintegy sarkantyuzni akarja, mert érzi, hogy 
képzelödése 61611611. Е2 egy ollyforma cselekedet, mint 
midön valaki a’ természeti elevenség’ nemlétét 6165 ita 
lokkal akarja kipótolni. Mindazâltal ezen jegyzéssel 
épen nem akarom Addison’ elnlitett munkáját ocsárolni , 
melly egyes helyeken épen ninos érdem nélkül; ’s melly 
ben kiilönösen az az esméretes hely, hol 11656 a’ forgó 

1. Kor. 6 
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szél’ szárnyán repi'ilö ’s a’ fergeteget kormányozó angyal 
lal hasonlltatik össze , valòsággal fönnséges képet да. 

А’ fönnségessel két hiba ellenkezìk, a’ hidegség és a’ 
pöffedtség. A’ hidegség abban áll, ha a’ magában fönn 
séges tárgy vagy érzés valamelly csekély képzet _, 
vagy ei'ötlen, inindeunapi ’s gyerinekes festés által le 
alacsonyitatik. Ez az elinének vagy épen nein létét, vagy 
папу szegénységét' ári'ilja el. Swift a’ lebuki'is’ mestersé 
géröl irt ériekezésében sok példákat hoz fel erre, kivált 
Blackmore Richardbol, ’s azokat nagyon szeszélyesen 
iiiegvilágositja. Egyet ezek közül ар Aetna’ leii'ásában 

` mar említetteni; (была: szükségteien volna elöhoznom. A’ ' 
másik hiba, t. i. a’ pöifedtség vagy boiubast, az által kö 
vettetik el, ha valamelly alacson ’s niindeiinapi tárgyat 
eröszakosan feleinelnì ’s fönnségesnek rajzolni akarunk; 
vagy iiiég az által is, ha a’ vali'isággal fönnségest a’ ter 
mészet’ és illendöség’ határain (й! akarjiik viiini. Mégje- ' 
les eliuék is eslietnek ezen nagyon közös hibába, ha sze 
rencsétlenségökre a’ fönnséges’ igaz pontját szemeik elöl 
eltévesz‘tik. Shakespeare, ez az igen lelkes, de kifejezé 
seilien _sokszor gondatlan iró sem szenved itt kivételt; 

_ Dryden ё; Lee pedig, szomoi'ujáté‘kaikban, igen gyakran 
követik el ezen ММ‘. 

Ennyit a’ fönnségesröl, inellyröl лёг: értekezteiii 
bövebben, ininthogy' az ii'ásnak legföbb jelességeihez tar 
tozik, ’s , a’ inennyire tudoiu, e’ részben inég a’ legjolib 
kritikusoknál sein leliet tiszta képzeteket találni. 

ВИЗЫ) iuint ezen leczkét befejeznéin, még egy jegy 
zést teszek ide , azzal az ohajtással, hogy olvasóiiu ar 
rÓl uti'ibli se feleitkezzenek el. Ezen jegyzés azon hihákat 
vagy шкал» fogyatkozásokat illefi, mellyeket hires irók 
bòl vagy edilig elöhoztam, vagy ezután is elö fogok hoz 
ni. Epen nein szándékoin ez даны‘ azt a’ köz tiszteletet, 
mellyben azon iròk vagynak, kevesebbiteni. Söt niagam 
па]: is lesz alkalniam szépségeiket más helyeken érdeinök 
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szerint dicsérni. Nem is ócsárlása az valamelly emberi 
munkának, ha azt nemegészen tökéletesnek tartjuk. Ne 
kem kevesebb fáradság-ba került volna rosz írókból szedni 
hibás példákat; de a' példák nem vonnának magokra any 
nyi ûg-yelmet, ha ollyan írókból vétetnének, kiket senki 
sém olvas. Továbbá, azt is hiszem, hogy az általam vá 
lasztott ’s követett mód még nagyobb gyönyörködéssel 
fog-ja olvastatni a’ legjobb írókat, ha az olvasó azoknak 
szépségeit hibáiktól meg-különböztetni tanulja, és csak 
annak utánazása*s csodálásához szokik, a’ mi utánazásra 
és csodálásra igazán méltó. 

GÜ 



ö'rönik Lncznn. 

A’ szÉPsÉGiióL, ’s Az izLÉsNi-:k EGYÉB 
GYoNYonEiiióL. 

Minthogy a’ fönnséges az elöadásnak egy kiilönös ne 
mét teszi, ’s az ékesszólás’ és poesis’ jelességei каши: 
fö helyet érdemel, azéi't illendönek tartottam ròla hossza 
sabban szòlni. Az izlésböl származò egyéb gyöiiyörök 
röl, ugy látszik, neni sziikséges olly külöiiösen e'rtekezni, 
mivel néinellyek közi'ilök {б tái‘gyunkkal keveseblié flig 
genek össze. Egyedül a’ szépségröl fogok még nénielly 
jegyzeteket ide iktatni; miiitliogy ezen tái‘gy nem csak 
magában nevezetes, hanem annak felvilágosítása az iz 
le'st is tökéletesíti, ’s az e'kesszólás és poesisbeli rajzo 
latok’ tetszésének okát is kiinutatja. *) 

A’ fönnség után bizonyosan a’ szépség szerez a’kép 
zelödésnek legnagyolib gyönyört. Az érzés , mellyet ez 
geijeszt, a’ fönnséges’ behatásától észrevehetöképen kü 
lönböz. Csendeselili neinii, nyájosabb ’s kedvtöltölib, nem 
enieli fel olly igen a’ lelket , de kellemes vidáinságot tá 
maszt benne. A’ fönnségsziilte ~gyönyör, mint meginuta. 
&quot;Чип, sokkal hevesebb, mintsein hogy tartes lehetne; a’ 
szépségböl szárinazò gyönyör nagyebli állandósággal pá 
rosulhat. выпал többféle tárgyokra is kiterjed ez, mint 

*) L. llutchinson’s Enquiry concerning Beauty and Virtue 
-- Gerard en taste, chap. iii. - Enquiry into the Origin 
ef the Ideas of the Sublime and Beautiful. - Elements 
oi' Criticism, chap. iii. - Spectator, vo.vi. Essay on the 
Pleasures of Taste. 
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a’ fönnséges; olly igen sokfélékre, hogy azon érzések, 
lnellyek a’ szép tárgyok által táinasztatnak, nemcsak mér 
tékökre. hanem nemökre nézve is egymástól nagyon 1:11 
шпъмцек. Ugyanazért egy зайца]: sincs a’nyelvben olly 
sokfelé csapó jelentése mint a’ szépségnek. Az csaknem 
lninden a.’ szemnek és ñilnek tetszö tárgyokl‘a, az irás 
lieli elò'adás’ kellelneinek ysok nemeire, a’ lélek’ kiilönféle 
belsö állapotjaira, söt lnég a’ csupa elvont ’s зайти ш 
dományok’ néliielly tárgyaira is szokott alkalmaztatni. A’ 
köz életben szép fákról és virágokl‘òl, szép költemény 
röl, szép erkölcsröl, ’s mathesisi szép theoreniákról is 
szoktunk szólni. 

Innét könnyen elgondolliatjuk , hogy a’ tárgyok’_illy 
ладу különliségében nehéz, vagy talán lelietetlen vala 
melly egyes tulajdonságot kitalálni, mellyben inindnyá 
jan megegyeznének, ’s lnelly vaz azok дым gerjesztet kel 
lemes él‘zésnek kiizös oka. volna. Azon tál‘gyok ‚‘ lnellye 
ket szépeknek nevezünk, oli)1 sokfélék, hogy tetszesök 
nek okát llihetöképen nein valainelly mindnyńjokkal kö 
zös tulajdonságban, hanem az einlieri terlnészet’ töliliféle 
kiilönös okfejeiben kell keresni. A’ kelleines érzés, mely 
lyet mindezen tárgyok bennünk gerjesztenek, alkallnasint 
egyenlönemü, ’s лёг: bir a’ szépség’ közös nevével; de 
kiilönféle okok által gerjesztetik. 

Mind e’ mellett tölib éles eszl'i tudosok kiilönféle hy 
pothesiseket, vagy pròba okföket gondoltak ki, a’ inin 
den tárgyoklieli szépség’ alaptulajdonságának feltalálása 
végett. Külöl'iösen a’ különbségek közötti egyforinaság az, 
a’ miben ezen alaptulajdonságot feltalálni vélték. A’ kü 
lönféle forinák’ szépsége ez дна! talán elégségesen meg 
is magyaráztatliatîk. De lia ezen okföt másféle szép ш 
gyokra, р. 0. a’ вылете]: vagy a’ lnozgásnak szépségére 
probáljnk alkalmazni, ugy fogjuk találni , hogy neln lel 
het lielyet. Мёд‘ a' kiilsö tárgyok’ forinájára nézve sem 
igaz, hogy ezekllek szépsége mindenkor a’ bennek 
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találtató különféleség’ ’s egyformaság’ vegyltékének mér 
tékéhez volna szabva. Sok tárgyok nagy inértékben szé 
peknek látszanak lenni, mellyek inagokban csaknem sein 
‚1111 különféleséget sein foglalnak,- valainint viszont más 
ollyanok is, mellyekben a’ kiilönféleség igen össze van 
bonyolódva. Azért is félre tévén az eil'éle tudós rendelke 
zéseket, legjobbnak tartom czélomra nézve azon tárgyok 
nak, ii‘iellyekben a’ szépség leginkább szeiiibe ti'inik, né 
melly osztályait elöszámlálni, ’s azután a’ mindenik osz 
tályban különösen elöfordnlò szépségnek okait, a’ ineny 
nyire tudom, kimutatni. 

A’ szin talán legegyszerübb példája a’ szépségnek, 
’s azért leghelyesebb lesz azon kezdenünk. Itt sem a’ kü 
lönféleség, sein az egyforinaság, sein egyéli elöttein es 
méretes okfö nein mondathatik a’ szépség’ alapjának len 
nl. A’ szépség’ ezen neme’ okát seminiben sein találhat 
juk fel, mint szeinünk’ eredeti alkottatásában, melly sze 
rint a’ világosság’ sugái'ihan bizonyos môdosodásokat na 
gyobb gyönyörrel néziink mint egyebeket. Azért ugy is 
tapasztaljuk , hogy mint az einberekben a’ látás’ eszköze 
különböz , ugy különböznek magok az einliei‘ek is a’ szi 
nek' kedvelésére nézve. Hihetö, hogy nénielly esetekben 
a’ képzetek’ összekapcsolòdása észrevehetöképen elöse 
gíti azt a’ gyönyört, mellyet bizonyos szinekben lelünk. 
Így p. o. a’ zöld szint szebbnek szoktuk tai'tani, inìnthogy 
az lelkiinkben szép mezei tajékok’ képzetével van össze 
kapcsolva. Hasonloképen a’ fejér szin képzetünkben az 
ártatlansággal, a’ kék a’ tisztasággal van összekapcsol 
va. Mindaz, a’ mit az eiféle összekapcsolódásokon kivül 
a’ szinekre nézve észreveheti'ink, abbanáll, hogy azon 

»szinek, mellyek szépeknek tartatnak, általjában véve in 
kább csendesen ’s szelíden mint elevenen hatnak a’ lélek 
re. lllyenfélék azon szinzetek, mellyekkel a’ terinészet 
sok tái‘gyokat felékesített, ’s iuellyeket a’ mesterség hí 
jában próbál utánazni; példának okáért, némelly mada 
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tak’ tollai ’s virág'ok’ levelei, ’s а’ szinek’ azon vegyíile 
te, mellyet а’ felkelö ’s lenyug‘vò nap‘az éggen штат. 
Ezen tárgyok а’ szinek’ szépségének legtökéletesebb pél 
dái, ’s ugyanázért а’ poetai leirásokhan is minden nem 
zeteknél legkedvesebbek, ’ 

A’ szinekröl a’ formákra megyünk által , mellyek а‘ 
szépség‘et már vegyesebb ’s különfélébb ábzázatokban mu 
мы. Itt leg'elsöben а’ rendszeresség‘et kell a’ szépség’ 
egyik forrásának tartani. Rendszeres formákon ollyak ér 
tetnek, mellyeken Нина“), hogy bizonyos szabályok sze 
rint vag'ynak alkotva, ’s mellyeknek részei nem vak kény 
vagy vak eset által tétettek össze. Íg‘y р. о. а’ kel-ek, 
nêg'y~, három- vag‘y hat-szegü formákat a.’ szem sze'pek 
nek tartja rendszerességökért. De ebböl épen nem kell 
azt következtetniink, hogy minden formák rendszeressé 
Q‘ök’ kisebb ‘аду nag‘yobb mértékeért tetszenének, ‘аду, 
hoq'y a’rendszeresség' külsö formájok’ szépség-ének egyet 
len еду vag‘y leg-föbb Oka volna. Söt inkább ug‘y talál 
juk, hog'y еду bizonyos kellemes kiilönféleség- a’ szép 
ség-nek sokkal termékenyebh forrása, ’s azért azon mii 

-r vés'zek által, kik csupán tetszeni kivánó munkát akarnak 
készíteni, inkább vétetik czélba, mint a’ rendsyzeresség‘. 
Én részemröl hajlandò vag-yok аж 11111111, hogy а’ rend 
szeresség' föképen ’s talán eg-yedül azért tetszik szépnek 
lenni, minthogy ища] azillendöség'nek, ügyességnek, 
’s hasznosság‘nak képzeteit szoktuk összekapcsolni, melly 
képzetek a.’ rendszeres és idomos formákkalnagyohb egy 
befüggésben vag'ynak, mint az ollyanok, mellyek nem 
bizonyos szabályok szerint vaQ-ynak alkatva. Világos do- ` 
109‘` hogy a’ természet , melly kétség'enkivìil a’ leghájo 
lòbb müvész, minden шпината]: ékesítésében igen nézett 
a’ kiilönféleségre, ’s иду шшк, mintha e’ miatt a’ rend 
szerességet el is штаты volna. A’ szobák, ajtók, abla 
kok ’s a’ t. rendszeresen, koczkák vagy parallélogram 
шок’ formájára, ’s részeik’ eqymás iránti illö mértékének ' 
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mîndig szeni elött tartásával készítetnek ; ’s minthogy így 
_ vannak készi'tve, tetszenek a’ szemnek, kétségkiviil azon 

helyes okliól, mivel haszonra szolgálók lévén, az illyen 
foriiiák ‘мы legalkalmasalibak azen czélra, mellyre ren 
deltetnek. Ellenlien a’ plánták, virágok és falevelek a’ 
legnagyobb különbözésii forinákban mutatkoznak. ‚Еду 
egyenes árku csatorna egy folyóviznek meander-csavar 
gásához képest nyomo‘rult iìgura. A’ tevék és pyramisok 
szépek; de a’ természeti szabadságekban felnött élöfák 
végetlenül szelibek, mint inikor pyrainisok’ és tekék’ for 
májára megnyiretnek. A’ ház’ szobáinak rendszeresen kell 
készitetni‘, hogy a’ liennek lakásra alkalinasabliak legye 
nek; de egy kert, mellynek czélja csupán az, hogy szép 
sége általtessék, felette igen megunatná magát, ha min 
den részeiben ellyan rend ’s egyforinaság volna, mint egy 
lakhelynek osztályaiban. 

Hogarth a’ szépség’ részekre oszlatásáról irt inunká 
jában azt jegyezte meg, hogy a’ görbe lineákkal körül 
vett iigurák általjában szebbek, mint azek, mellyek egye 
nes lineákkal ’s szeglétekkel vagyiiak kürülkerítve. Kü 
lönösen két lineát említ, mellyektöl -- vélekedése szerint 
— valamelly iìgurának szépsége föképen tîigg: ’s ezen 
állítását számtalan példákkal &quot;Лёд-ища ’s táinogatja. 
Egyik a’ `hulla'iin-linea, vagy S formáju elöi'e ’s hátrafelé 
görliiilö linea. Ezt ö szépség’ lineájának nevezi, ’s meg 
inutogatja , melly sokszor találtatik az a’ csigahéjakon, 
virágekon ’s a’ természet’ egyéh szép munkáin , valamint 
a’ képfaragôk’ ollyan ñguráin is, mellyek ékesítés’ ked 
veért készítetnek. A’ másik linea, mellyet kellem’ lineá 
jának nevez, az elélibi hullám-linea, midön valamelly ke 
mény test körül tekeredik: ’s ennek példájául a’ csiga’ 
formájára tekerülö oszlopokat, közönséges ágasokat, 
потока: és szarvakat попа elö. Minden példáklian, 
mellyeket említ a’ különféleség olly s‘ziikséges része a’ 
szépségnek, hogy nein igen látszik hibázni, midön a’ 
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tetszö ñgurák’ készitésének mesterségét a’ jól ‘Эмоци 
tás’ lnesterségének mondja lenni. Mert a’ görlle linea, 
mellyel a’ képirók olly igen szeretnek élni, az ö véle 
kedése szerint leginkább azért tetszik, minthogy szünet 
nélkl'íl változik, ’s Iaz egyenes lineának feszes rendsze 
rl'iségétöl eltávozik. ` 

A’ nlozgás a’ szépségnek egy lnásik, a’ inost 'ein 
lítettöl kiilönbözë forrása. A’ lnozgás niár magában tet 
szö dolog, ’s azért a’ lnozgi'i testek ceteris parilius tet 
szöbbek, mint az ollyanok, niellyek nyugaloniban van 
nak. Mindazáltal csak a’ gyenge, mértékletes mozgás 
mondatliatik szépnek; inert ha igen selles ‘аду igen 
_erös , mint p. o. a’ hegyröl lerohanó vizé; akkor a’ fenn 
ségessel rokon. A’ levegöben csendesen lebegö lnadár’ 
repiilése felette szép; az a’ gyorsarág, mellyel a’ vil 
lám’ sugarai a’ felhökön keresztül lövelnek , innepélyes 
és bámulásra inéltó látoniány. ’S itt azt is lneg kell je 
gyezni, bogy a’ fönnségesnek és szépnek érzései nem 
egészen összeférhetetlenek, ’s nein niindenkor ‘гад-ум]! 
különös határok által egymástòl messze elválasztva, 
hanem nêmelly esetekben egynláshoz igen közelitenek. 
Így p.o. eg)r csendesen csergedezö patak egyik тянет) 

Itárgy a’ ‘terlnészetben; de a’ mint apródonkint nagy 
folyóvá válik, a’ szépség is apródonkint föfnnségbe lne 
gyen által. Egy lìatal élöfa. szép tárgy; egy régi ’s 
terebélyes cserfa nagy és tiszteletre gerjesztö tárgy.' 
Egy tavaszi reggel’ csendes vidáinsága szép; egy tiszta. 
egíí estvének messzeterjedö csendje nagy mértékben 
fönnséges. De hogy isiliét a’ mozgás’ szépségére tér 
jek, úgy tartom, általánosan igaz az, hogy az egyenes 
linea szerinti mozgás nein olly szép, lnint az, melly 
változó ’s csavargò Шаг kövei. ’S a’ fölfelé mozgás ' 
rendszerint kellenlesebb az aláfelé inozgásnál. A’ 113119‘ 
nak és fiistnek könyl'ided ’s csavargò mozgása különö 
sen kellelnes tárgynak mondathatik: ’s itt Hogarth’ hul 
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lámlineája ismét úg'y tünik szemiinkbe, mint a’ szépség&quot; 
egyik {б oka. Ezen müvész nagyon elmésen jegyzi 
meg', hog‘y az ‘Не!’ foglalatosságaira szükséges 11101913. 
l,0k legnaQ-yo’bb részint egyenes ‘ищу egyirányos, а’ 
kellemes és ékesség‘ül szolg‘álò mo'zgások рейде‘ hullám 
lineák szerint tétetnek; melly jegyzés meg'érdemli azok 
Dak iig-yelmét, kik testök’ illö tartására ’s taqjaik' he 
]yes alkalmazására gondosabban akarnak vigyázni. 

Jóllehet a’ szín, a’ щита és a’ тоже-да a.’ szép 
ség'nek eg'ymástól eg‘észen elvált és függ‘etlen okai; 
„двадцати! több rendbeli szép tárg‘yoknál mind а’ hár 
man egyiitt ‘гад-уши‘, ’s eqyesülések által а’ szépség‘et 
„ежик ’s minteg‘y töhboldalúvá teszik, Íg'y néha a.’ 
упадок, élöfák, állatok, nemcsak színek’ kellemeért ’s 
formájok’ ékességeért tetszenek, hanem mozQ-ásaikétt 
is. Jòllehet ezen említett tulajdonságok közíil maga is 
mindeQ-yik kellemes érzést tud okozni, méQ‘ is bizonyos 
œkintethen olly hasonló természetüek, hog‘y könnyen 
a’ szépséq’ таит érzésévé vegy'gilhetnek, melly szép 
gég'et az egész tárqyra, mint okára пошив!‘ ruházni.A 
Mert а’ szépséqet mindenkor úgy nézzük, mint a’ tet 
szö tárqyban lakozô va1amit,mint valamelly dicsö fényt, 
melly ат körülveszi. 

A’ szép tárqyok’ legteljesebb egyesülése talán az 
olly mezei tájékban találtatik, mellyben sokféle kelle 
mes tárg‘yok, mint zöldelö rétek, körösköríil látszó élö 
{ё}: ’s virág‘ok, folyóvizek ’s leg'elö harmok sth. mutat 
koznak. Ha ezen emlitett tárqyokhoz még‘ a’ mester 
ségnek némelly oda i116 mívei is járulnak, р. 0. eQ-y folyò 
viz felett épült bolthajtásos híd, еду fák megett fekvö 
falusi kunyhó’ felemelkedö пище, egy távolról látszó 
’s а’ felkelö nap’ вид-6:1 által meg-világosított helyes 
épület stl): akkor talán legnaqyobb mértékre lép ben 
niink az -a’ csendes, vidám ’s édes érzés, mellyet a’ 
szépség‘ okozni этом“. Az efféle látomány‘ különös 
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szépségeî iránt okvetet'lem'il kell izlés’sel bîrnì annak, 
а.’ ki költöi festéseket akar készíteni. 

Az emberi arczulat’ szépsége még' többféléböl áll, 
mint az eddig' említetteknek akármellyike. Mag'ában 
foqlalja az mind a’ szín’ sépségvét, melly а’ pirosság&quot; 
és fejérség’ qyenqe veg‘yüléséböl származik, mind az 
ábrázat’ szépségét, mellyet a’ különféle arczvonatokat 
formálò lîneák шашек. De az arczulat’ идти szép 
ség‘e azon_titk0s mivoltában ‘ál1, melly szerint a’ lélek’ 
tulajdonságait, az észt, jòszivüség'et, Ищете‘, nyilt 
szivüséget, jóakaratot, érzékeny „не: , ’s egyéb sze 
retetre méltó tulajdonság-okat magán kimutatja ’s ki 
nyomja. Mi leg'yen annak az ока, hog'y az arczvona 
tok’ bizonyos minemíiségével képzeteinkben bizonyos 
erkölcsi tulajdonéág‘ok kapcsoltatnak össze, ’s vallj/on 
belsö ösztön ‘ад-у külSö tapasztalás bír-e minket агга, 
hogy e’ kélfélét összekapcsoljuk, ’s a’ lelket az arczu 
laton olvassuk? annak fejteg'etése ne`m tartozik ide, ’s 
meg‘fejtése valóban nem is könnyíî. Maga 8110109‘ bi 
zonyos, ’s mindenek meg‘valljàk, под-у az emberi arez 
nak leqmegkülönböìtetöbb szépséqét az úgy nevezett 
arczi kinyomás , vag‘y azon tulaljdonsálg` adja, melly sze 
нм az arcz az embernek belsö erkölcsi mivoltát 1е 
festí. 

Ez arra a’ jeg'yzésre vezet, hog'y vag‘ynak а’ lélek 
nek némelly tulajdonságai, mellyek, ha akár arezvona 
tok, akár szòk, akár cselekedetek által kifejeztetnek, 
mindenkor ollyanforma érzést támasztanak benne, mint 
a’ szépség'. Az .erkölcsi tökéletességeknek két {б ne 
mei vag‘y'nak: eg‘yik azon, l'nagas és ладу erényeket 
fog‘lalja mag'ában, mellyek rendkivüli megeröltetést ki 
‘так, р. о. а’ hösi indulat, nagylelkůség, a’ gyönyö 
rök’ ’s a’ halál’ meg‘vetése. Az illyenek, mint már {ба 
tebb meqjeg'yeztem, а’ nagyság&quot; és fönnség’ érzését tá 
masztják а’ nézöben. A’ тазик osztályba átaljában a’ 
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társasági ’s szelídebb és дуепдётз erények шпона: 
millyenek а’ szánakozás, jòsáq, barátság‘, nelnes szí 
viiség. Ezek a’ ‘изд-$116’ szivében olly Q'yönyörérzést 
Qerjesztenek, melly а’ külsö tárqyok’ szépség'éböl szár 
mazòval annyira rokon, hoqy ámbár magokban neme 
sebb természetüek is, még‘is emezekkel еду osztályba 
tétethetnek. 

A’ szépségnek еду másik, ’s minden eddig emlí 
tettektöl különbözö neme abhól származik, ha czélzást 
уаду mesterség'et veszünk észre; уаду más sz_òkkal: 
ha látjuk, 110ду аж eszközök bizonyos szándékokkal, ’s 
а’ részek az egésznek czéljával megeqyezök. Ha va. 
lamelly plántának таду élöfának szerkezetét vizsg‘álván 
tapasztaljuk, hog-y gyökere, töve, héja ’s levelei, szô 
‘а! minden részei az eQ-észnek tápláltatását ’s növését 
elömozditják; vag‘y шёд inkáub, ha valamelly élö апа 
tot minde'n taqjaival egyiitt, ‘аду valamelly jeles mes 
teri míivet, р. 0. Ьагавдо1;, hajót, ‘гаду egyéb mestèrsé 

— ges müszert szemüg-yre veszünk: ollyankor аж а’ дуб 
nyör, mellyet a’ szemlélés okoz, egészen а’ вжёрвёд’ 
illyen érze'sén alapul. ’S ezen érzés viláqosan külön 
böz а’ színböl, штаны, кй1’бп1’ё1езёд1эб1, ‘гад-у едуёЬ 
föntebb említett okokból származô szépség'nek érzésé 
töl. Ha p. 0. еду (на: látok, mellynek tokja m‘estersé 
gesen van készítve, аж nekem а’ föntebb említett okok 
ért fog' tetszeni, ажаж а’ szép szinért, jeles kisimítás 
ért, а’ jòl ищете“ képekért. Ha ellenben а’ гид!) 
toll’ minémíiségét ‘издают, а’ kerekek’ mesterséqes 
alkottatását ’s a’ belsö elrendelés’ helyességét dicsé 
rem: akkor Qyönyörködésem eqyedül azon „машет 
ra шею‘) mesterség’ látásäból származik, melly szerint 
olly sok és különféle részecskék еду közös vég-re ösz 
szeegyeztettek. ‘ 

А’ szépségnek а’ helyesséqböl és czélirányosság 
Ы)! származó ezen érzése sok képzeteinkre паду Меф 

\ 



A’szÉPsÉGnöL, ’s Az xzLÉsN. EGYÉB GYöNYön. 93 

lyással hir. Ezen alapul azon szépség', mellyet az aj 
МВ, ahlakok, bolthajtások ’s oszlopok és egyéb építés 
beli rendelkezések’ arányosságában észrevesziink. Ha 
valamelly épiilet’ czifrasáqai még` olly mesterséqesen 
vagynak is készítve, még‘is elveaztik szépséqöket, ’s 
meg‘iitköztetnek minket, mihelyt a’ helyesség‘ és czél 
irányossáq' ellen vétenek. A’ kereng‘ö oszlopok р. 0. 
mag‘okban véve tagadhatatlanul ékesek; de, minthog'y 
erötlenséq látszik ki belölök, visszatetszenek, ha. еду 
nagy épiilet’ olly részének emelésére fordítatnak, melly 
erösebh támadékot látszik kivánni. Általjában akármi 
féle míivet ищу munkát sem vizsgálhatunk а’ nélkül, 
hoqy képzeteinknek természetí összekapcsolódásánál 
‘од-“а annak czéljáról ne qondolkodnánk, ’s követke 
zésképen részeinek а’ czélhoz irányzását is ne ‘выше 
nök. Ha ezekben czélirányossáQ-ot ’s helyességet те 
sziink észre, akkor а’ munka &gt;mindenkor szépnek lát 
szik lenni; de ha. az а’ helyességnek ’s czélirányossáq 
пак hijával van, nem tartathatik szépnek. Következés 
képen a’ helyesség&quot; âés czélirányosság’ érzése olly erö 
vel ’s eg-yéb érzéseink között olly fö ranggal big, llog'y 
egyéb képzeteinket is a’ szépség` felöl nagy részint az 
határozza el. Ezen jegyzést annál sziikség-esebb нет 
elött tartani, minthoQ-y az mindenekre nézve, kik irás 
beli munkákat akarnak шее-11111111, felette igen tontos. 
Mert az eposban, történetirásban,' szónokí beszédben, 
‘аду eg'yéb elmemüben is, valamint minden eqyéh 
munkákhan mindenkor meqkivánju-k az eszközöknek a 
zon 'czélh0z, mellyet 'vélekedésiink szerint az író elérni 
akar, helyes irányzását. Ha az iró’ festése még- olly 
qazdag, ’s irásmódja még` olly ékes is; de ha az ékes 
ség ‘аду restés nincsen a’ maga. helyén, ha nem illik 
mint helyes rész az egészkez, ’s ha a’ шапка’ czélzását 
elö nem mozdítja: minden szépsége elenyészik, söt rút 
ságqá válik. Olly nagy befolyása van a’ helyesség&quot; és 



94 öTöDiK LEczKE. 

illöség’ érzésének a’ szépség’ megitélésébe, hogy vala 
inelly tárgyat, melly kiilönben szép lett volna, egészen 
inegváltoztathat. 

l Miután a’ szépség’ kiilönféle nemeiröl általánosan 
röviden emlékeztein, inár most csak a’ van hátra, hogy 
a’ szépségröl még annyiban szòljak, a’ mennyiben az 
irásra vagy beszédre alkalinaztatik: melly kifejezéssel 
rendszerint és gyakran igen határozatlanúl szokás élni. 
Mert mindenre, а’ 1111 tetszik, szoktuk azt alkalinazni, 
akármelly okföhöl származik is a’ gyönyörködés; ’s egy 
szép költeményen, vagy szép szónoki beszéden rendsze 
rint nein egyebet értiink, hanem ollyan munkát, melly 
a’ maga neinében jòl van készítve. Ezen értelemben a’ 
326 világosan nagyon határozatlanúl vétetik, ’s nem 
jelenti a’ szépségnek valainelly különös nemét. De van 
egy másik valainivel határozottabb értelem is, melly 
szerint az irásbeli munkák’ sze'psége az elöadásnak 1111 
lönös `módjat teszi; midön vele а’ kifejezések’ vagygon 
dolatok’ választásában ’s összekapcsolásában egy bizo 
nyos kellemet fejeziink ki', mellyel némelly 11611 mago 
kat inegkil'ilönböztetik. Ezen érteleinlien olly irasmódot 
jelent, melly nein észrevehetökép fönnséges, sein igen 
tüzes e's szenvedelmes, seni igen elmés, hanem az olva 
36’ szivében ollyan szelíd csendes nemi'i megindulást 
okoz, mint a' természetlieli szép tárgyok’ vizsgálása 
szokott okozni, mellßr a’ lelket sem igen föl nem eine 
li, sein igen meg nein inditja, hanem a’ képzelödésre 
egy bizonyos kellemet és tetszö vidámságot teijeszt. 
Addison egészen illyen tulajdonságu irò, ’s egy azok 
közi'il, kik az illy nemi'i irásmódnak legjobb példáit ad 
ják. Fenelon, a’ „Teleniak’bujdosása&quot;‘ szerzöje , hason 
lóképen ezen nemhez tartozik. Virgilius is, noha né 
mellykor nagyon szerencsésen fölemelkedik a’ fönséges 
re, még is általánosan véve inkább szépség és kellem, 
mint fönnség által kiilönbözteti ineg magát. A’ szóno 
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kok közt Gicerôhan több van а’ szépségböl, mint De 
mosthenesben, kit elméje egészen a’ hatòságra ’s eröre 
vezet. 

Ennyi elég legyen a’ szépség’ tárgyáról. Annak 
föbb nemeit elö kívántam itt adni, minthogy a’ fönnsé 
ges után a’ szépség legtermékenyebb forrása az izlés' 
gyönyöreinek, ’s mínthogy annak különféle nemei’ vizs 
gálása az izlés’ kimív'eltetését sok tekintetben elömoz 
anja. ' 

De a’ tárgyok nemcsak a’ fönnségesnek és szêpnek 
alakjaiban gyönyörködtetik a’ képzelödést, hanem több 
egyéb okfökböl is veszik gyönyörködtetö erejeket. 

Az ujság р. 0. 11111111 Addison , mind mások által, 
kik a’ dologròl írtak, illyenféle tulajdonságnak nevez 
tetik. Az ollyan tárgy, m'ellyet a’ szokatlanságon ’s 
ůjságon kivül semmi egyéb érdem sem ajánl, már сви 
pán ezen tulajdonság által is eleven és kellemes meg 
indulást ’s érzést gerjeszt a’ szívben. Innét van az új 
ságkivánás’ azon nagy ösztöne, melly az emherek kö 
zött olly igen uralkodik. Az olly tárgyok és gondola 
tok, mellyek elöttünk már régen esméretesek, sokkal 
erötlenebb behatusúak, mint hogy lelki tehetségeinknek 
kellemes gyakorlást adhatnának. Az új és szokatlan 
tárgyok a’ lelket mintegy felrázzák álmából ’s eleven 
és kellemes megindulást okoznak benne. Az a’ mulat 
ság, mellyet a’ költemények és mesék adnak, nagy ré 
521111 innét származik. Az uìság által gerjesztett érzés 
elevenehb ’s kecsegtetöbb természetü, de egyszersmind 
kevesebb ideig is tal-tó, mint a’ szépség’ érzése. Mert 
ha a’ tárgynakmagában kecse ’s ingere nincsen, mely 
lyel íigyelmiinket fenntarthatná, az a’ csillámló fény, 
mellyet az újság ad, csak hamar elenyészik. 

Az ůjságon kiviil az utánazás is egy kútfeje az íz 
lés’ gyönyöreinek. Innét származnak azon gyönyörök, 
mellyeket Addison a’ képzelödés’ màsodrendü gyönyö 
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reinek nevez, ’s mellyek tagadhatatlanul egy igen ладу 
terjedelmii osztályt tesznek. Mert minden utánazás gyö 
nyörködtet valamennyire liennünket, még pedig nem 
csak a’ szépség’ és nagy tárgyek’ utánazása, az által, 
hogy' az elféle tárgyok’ eredeti szépségének vagy nagy 
ságának képzeteit beiiniink megújitja; hanem még a.’ 
sein szépséggel, sein nagysággal nem biro, söt ri'it és 
borzasztó tárgyok is tetszenek, ha helyesen utánaztat 
nak. 

A’ melodia’ és harmonia’ gyönyörei is az izlés’ 161’ 
gyai közé tartoznak. Sem a’ szépség, sem a’ fönnség 
nein táinaszthat olly kellemes 612651, melly a’ muzsika’ 
hangjainak ereje által fölebb nein emeltethetnék. Innét 
van a’ poezis’ versmértékeiliöl, valamint ’s a’kötetlen 
beszédnek rejtettelib ’s szabadabli 526 és szólásbeli mér 
tékeiliöl származógyöiiyör is. 

Az elinésség, szeszély és nevetséges is sok olly 
gyönyörökre adnak az izlésnek alkalinat, mellyek az 
eddig enilítettektöl egészen különliöznek. _ 

Ez uttal Anein szükség az izlés’ gyönyöreiröl 116 
vehben értekeznein. Legföbli forrásaikat általánosan 
kiinutattain; ideje már, hogy azokat fö tárgyunkra al 
kallnazzam. 

Ha az a’ kérdés, hogy az izlés’ eddig elöszámlált 
gyönyöreinek mellyik osztályáhez tartozzék az a’ gyö 
nyör, mellyet a’ poesis, az ékesszólás, vagy átaljában 
a’ szép elöadás ad: az a’ feleletem, hogy egyikhez seni 
kiilönösen, hanem mindnyájokhoz. Az irás és 11652611 
heli munkák annyilian minden egyebeket feli‘ilhaladnak, 
hogy minden oldalrol nagyon tágos mezövel liírnak, ’s 
nemcsak egy liizonyos neiiihez tartozó tárgyokat, ha 
nein mindent, valaini csak az ìzlést és képzelödést gyö 
nyörködteti, nagyon tökéletesen le tudnak rajzolni, a 
kár а’ fennségesnek 65 szépnek kiilönliféle nemeiböl, 
akái‘ czélzásnak és niesterségiiek sejditéséböl, akái‘ er 



A’ szÉPsÉGnöL , ’s Az lzLÉsN. EGYÉB GYöNYöR. 97 

kölcsi érzésböl, akár ujság‘iól , akár harmoniából, akár 
elmésségböl, akár szeszélyböl, akár nevettetö tárgyból 
нём-111211261: is a’ gyönyörködés. Minden olvasô bizo 
nyos l'ehet, hogy az itt elnlítetteknek akármellyik ne 
méhez hajoljon is izlése, egyik vagy másik irò által 
ki fog elégítetni. 

Az ékesszólásnak ’s poezisnek ezen nagy erejek, 
melly szerint -az izlésnek ’s képzelödésnek olly széles 
kiterjedésii gyönyöl‘öket adhatnak, abból szárniazik fö 
képen, hogy a’ 1619703’ lefestésére ’s utánazására sok 
kal nagyobb mértékben alkalinasok, mint akárinelly más 
lnesterség. Minden eszközök között, mellyeket az eln 
beri elme a’ valoságos tárgyok’ képeinek lnegujítására 
’s életbe hozására, ’s az eredetí tárgyokéval megegye 
zö `hatzîsxlak utánazás által lehetö szerzése're ’s elölio-- 
zására feltalált, egy sincs olly tökéletes, olly kiterje 
dö., mint a’ szók és az irás. Ninos seinlni az egész ter 
inészeti és erkölcsi világban, a’ mit ezen szerencsés ta 
lállnány’ segítségével eleven sziilekkel lefesteni ’s- a.’ 
lélek elébe terjeszteni nein lehetne. Ugyanazért szo 
kások a’ kritika’ ii‘òinak a’ beszédet l'lgy nézni, lnint a’ 
legjelèsebb utánazó mesterséget vagy „шины; össze 
llasonlítják ей а’ ke'pirás’ és képfal‘agás’ inesterségével, 
’s annak, több mint egy tekintetben, lnéltán elsöséget 
tulajdonítnak. 

Ezen szólásiliòddal elsöben Aristoteles élt Poetica 
jában, ’s az ö idejétöl fogva csaknem niinden újabb 
irók szoktak vele élni. De — iliinthogy igen fontos 
dolog a’ kritika’ tárgyaiban a’ kifejezéseket úgy meglia- ц 
tál'ozni, valamint csak lehet — meg kell jegyeznem, 
hogy a’ kifejezésnek ezen lnótlja nem egészen helyes, 
sem átaljában a’ Iieszédet, sein kiilönösen a’ poezist, 

› ha a’ dolog szorosan vétetik , nein lehet utánazó lnester 
ségnek mondani. Az utánazás és leirás között különli 
séget kell tenni, ’s a’ kettöt nem kell egymással felcse 

l. kö'r. 7 
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rélni. Аж ulánazás ollyan eszközök által шедуеп véghez, 
` mellyeknek természeti hasonlòsáQ-ok és eg‘yenlöséqek van 

az utánazott «Inlog-gal, ’s következésképen mindenek` мы 
megértetik, millyenek p. 0. а’ szobrok és irott képek. A’ 
leirás ellenben abban áll, 110ду а’ 1ё1‚е1‹1›е11 walamelly tárgy 
nak képzete bizonyos önkényü уаду шедедуежё511е11 jelek 
által támaszthtik, mellyeket csak azok értenek meg', kik 
azoknak alkatásában meg‘eg‘yeztek: millyenek a’ szók és 
аж irás. A’ szóknak nincs természeti hasonlítások azon 
képzetekhez vag‘y tárgyokhoz, mellyeket ál‘talok jelenteni 
akarunk; de а’ 5ж01101’ уаду irott хер természeti módon 
hasonlít аж eredeti képhez; ugyanaze'rt az utánazás’ és 
leiráê’ természetökre nézve падуоп különböznek еду 
mástòl. 

{даж идуап, 110ду а’ mennyiben а’ költö vag'y имё 
netirò иду hoz elö valamelly személyeket munkájában, 
mintha szòlnának, ’s az általa azoknak мадам adott 
szókkal azt, a’ mit azok valòsáqgal mondhattak volna, 
elöadatja: annyihan annak mestersége utánazònak nevez 
tethetik, -- ’s ez аж eset шед is van minden dramai mun 
kákban. De а’ csupa elbeszélö уаду leiró munkákat épen 
nem lehet utánazóknak helyesen nevezni. Ki mondaná 
példának okáért Virgilius’ Aeneisének i-sö könyvében а.’ 
szélvész’ leirását а’ szélvész’ utánazàsának. Ha еду ütkö 
zet’ utánazását említenök, természet szerint mindenki azt 
hinné, hog‘yy valamelly játéki ütközetröl уаду valamelly 
ütközetnek játékszíni elöadásáròl van ‘5ж6; de @zt senki 
sem д0ш10111а, 110ду azt a’ leirást kell érteni, melly H0 
merus’ Iliászában foglaltatik. Azonban шедепдейеш ажс’, 
110'ду аж utánazás és leirás eg‘ymással következményekre 
nézve meg'eg'yeznek, minthog-ymind аж utánazás mind а’ 
leirás külsö jelek által valósággal jelen nem lévö dol 
док’ képzeteit мышцы; bennünk. De , jòllehet e’ rész 
ben mind а’ ketten eg‘yenlök, шёд sem keìlene elfelejte 
nünk, 110ду аж utánázás és leirás nem egyet jelen-tö kife 

\ 
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jezések, hanem kiìlönbözö eszközök által akarnak eg‘y 
czélt elérni ; következésképen különbözöbbbehatást tesz 
nek a’ lélekre *). 

 

*) Jóllehet a’ poezis ‘ищу а’ költés’ mestersége eqyes ré 
szek’ kidolgozásában bizonyosan inkább leiró mint тала 
zó; még is, eg'y bizonyos értelemhen, általjában utánazó 
mesterségnek lehet аж: nevezni. A’ költö’ foqlalato/ssáqá 
пак — mint Geràrd аж izlésröl irt értekezésének 101111116 
kában megmutatta - nem a’ valóság-ban találtató, hanem 
a’ természetben alapult dolqok’ utánazásânak kell lennl, 
azaz ouyan rörténeteket ищу látomány'fokat keu капе 
nie, mellyek, ha szintén а’ valósáqban зона sem voltak 
is , de lehetŕek volna, ’s mellyeknek ugyanezen hìhetösé 
qökért a’ termész’ethez hasonlítások van. Hilxetö, hogy 
Aristoteles а’ költés’ mesterség‘ét ezen értelemben nevezte 
utànazó mesterségnek. Mennyiben- haladja följül а’ ров 
zis’ utánazása ищу leirása a’ képirás’ és muzsika’ mes 
terségeinek utánazó tehetségét, аж: Harris jól megmu 
такта а’ muzsikáról, képirásról és poezisról irt értekezé 
sében. A’ poezisnak, vagy általjàban a’ beszédnek, nyer 
tesséqe és elsöbbsége abban àll: hoqy, mig a’ képirót 
mestersége egyetlen еду szernpillantat’ festésére szorít 
ja, a’ beszéd és irás az esetet vaqy cselekedetet egész 
folyamatjában eléadhatja. Iqaz, hoqy а’ képiró azon 
szempillanatot~, mellyet festése’ tárgyául уйти, nyerte 
sebben adhatja elö , mint а’ költö ищу szónok, a'meny 
nyìben eg'y tek'mtettel làttatja velünk n' történetnek min 

I den hozzâjáruló kicsimr környülményeit is , иду a’ mint 
а’ természetben vagynak; mig a’ beszéd azokat eqymásu 
tán ’s kicsinyenkint kénytelen elbeszèlni ’s mintegy fel 
darabolnì: melly feldarabolás által , Inidön értelmes akar 
lenni, könnyen unalmas lehet, 's ha unalmas nem akar 
lenni , а’ homályossá lételtöl félhet. De màsfelölv а’ kép 
iró, minthoqy az eqyszer válosztott idöpontra, vagy szem 
pillantatra, van szoritva, nem adhatja elö а’ történetnex 
vaqy cselekedetnektöbbfèle szakalszát; ’s ажоп kivül még 
аж а’ hijánossàq is van benne, hog‘y eqyedül uqy adhatja 
elö а’ ta'u'qyokat, mint azok а‘ szembe tünnek; ’s аж ег 

7 w 
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Egyébíránt akár utánazásnak akár leirásnak тайна]: 
a’ lieszédet ’s különösen a’ poezist; mindenik esetben vi 
lágos dolog, hogy azok minden erejeket, mellyek szerint 
a’ valóságos tárgyok’ benyoinásait inegujítni tudják, a’ 
szók’ jelentöségének köszönik. Minthogy tehát fö becsök 
ezen kutföböl ered, ennél kell a’ kezdetet tenniink, ha 
további értekezésünkre jó utat akarunk készítenl. Mihez 
képest a’ legközelehlii leczkében a’ nyelv’ vizsgálásához 
fogok ’s annak eredetéröl, növekedéséi‘öl ’s alkatjáról 

 

valamivel liövebben szólok. 

kölcsöket és a’ lélek’ gondolkozását, mellyek az utána 
zásnak vagy leiri'isnak legneniesebb targyai, csak igen 
tökéletleniil festhetik. Ezen utólsóknak teljes mértékben 
elöadhatàsa a’ beszédnek és irz'isnak iuinden egyéb uta 
nazò inesterségek fölött nagy elsöbbséget ád. 
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т 

A’ NYELV’ EBEDETE ’S NÖVEKEDÉSE. 

.Eddig néhány jegyzeteket az izlés’ gyönyöreiröl olly 
czéllal, hogy fö tárgyamra bevezetésiil szolgáljanak , 
közölvén , lnár most értekezni kezdek a’ nyelvröl, mely 
lyen az ékesszólás’ egész ereje alapúl. 111 hosszas yfejte 
getésre nyilik elöttünk niezö , ’s kevés tárgyai vagynak 
a’ szépliteraturának, mellyek az illyen fejtegetéstjobban 
megérdemelnék. Elsöhen elöadom, 1111111 еге11е11 a’ nyelv, 
’s mint növekedett föbb részeiben kezdetétöl fog-va kimí 
veltebh koráig; azután az irás’ eredetének 's növekedé 
sének történeteit rajzolom le ; továhb a’ nyelv’ szerke’zte 
tését ’s az általanos nyelvmesterse'g’ okfejeit vizsgálom; 
’s végre jegyzeteimet az angol nyelvre alkalmazom *}. 

*) Lásd Dr. Adam Smith’s Dissertation of the Formation of 
Languaggs. - Treatise of the Origin and Progress of 
Language, in 4 vol. — Harris’s Hermes, or, a Philo 
sophical Enquiry concerning Language and Universal 
Grammar. — Essai sur I’Origine des Connaissances Hu- ^ 
maines, parl‘Abbé Gondillac. -- Principes de Grammaire 
par du Marsais. -- Grammaire Generale et Baisonnée — 
Traité de la Formation Mechanique des Langues, parle 
Président de Brosses. -- Discours sur l’inégalité parmi 
les Hommes par Rousseau. - Grammaire Generale par 
Batteaux Beauzée. - ~Principes de la Traduction par 
Batteaux. -- Warburton’s Divine Legation of Moses, vol. 
iii. -- Sancti Minerva, cum notis Perizonii. — Les vrais 
principes de la langue Française par I‘Abbé Girard, 
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А’ nyelv általjában véve képzeteinknek bizonyos ада 
zatos hang-0k’ mint`képzeteink’ jelei által kinyilatkozta. 
tását jelenti. Ágozatos yhang‘ok alatt а’ szózatnak, уаду 
а’ torokból jövö hanqnak ollyan hajlításaî уаду 111611051 
tásai értetnek, mellyek а’ szájnak ’s ennek különféle esz 
közeinek azaz а’ fogaknak, a’ nyelvnek, аж ajakoknak ’s 
а’ szájl'ladlásnak segítse'qével formáltatnak. Mennyiben 
1едуе11 ezen hangok és а’ kifejezendö képzetek között 
valamelly terlnészeti összeñìg‘g‘és, az az utóbb mondan 
dókból {од kitetszenì. De luinthogy а’ iermészeti еду11е- . 
1`11ддё5 akármeuy állítás szerint is a’ nyelvnek'csak -ke 
vés részére terjedhet, azért а’ szòk’ és képzetek’. еду11е 
függ‘ését általjában kény szerintinek ’s ollyan dolognak 
lehet iartaní, melly az emberek’ kölcsönös шедедуежёзе 
1161 származik; a’ minek világos bizonysága az, 110ду 
különféle nemzeteknek különféle nyelveik, vaQ-y a’ доп 
dolatok’ közlésére különféle összetett hangjaik vag'ynak. 

A’ gondolatok’ közlésének ezen mesterség-es mòdját 
mai napon a’ tökéletesség’ 1едГ61111 pòntján szemléljük. A’ 
nyelv olly eszközzé lett, melly által a’ legiìnomahb’s 1ед 

' gyeng'édebb érzéseket is egyik lélek a’ másiknak ált’alad-v 
hatja., vaQ'y иду szólván hele öntheti.~ Nemcsàk minden 
körülöttünk találtató tárg'yaknak vag‘ynak nevek adva, 
mellyek által az élet’ szükségei iránt mag-unkat másokkal 
könnyen és hamar megértethetjük, hanem ezen tárg'yok’ 
mìnden viszonyait és különségeit is pontosan kijelenthet 
jiik, а’ szív’ láthatatlan érzéseit leirhatjuk, а’ leg'elvon-v Y 
tabb dolgok’ fog'atjait is érthetökké tehetjiik; ’s minden` 
képzeteket, mellyeket akár az ész talál ki, akár а’ kép 
zelödés alkot, saját szók által megesmértethetünk. Söt а’ 
nyelv annyira van tökélesedve, 110ду fényt is a’ 1ед11а 
ду01111 mértékhen iìzheliink vele. Nem maradunk a’ csupa 
érthetöség- mellett‘, hanem ékesséqet is kivánunk; nem 
elég, 110ду mások’ qondolatjaival meg'esmérkedhetiìnk, 
hanem azt is akarjuk , 110ду azok olly öltözetben jelenje 
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nek meg, melly képzelödési‘mket gyönyörködtetheti: ’s 
ezen мутации, mint mindennap tapasztaljuk, igen le 
hetséges eleg‘et tenni. VIllyen állapotban látjuk most а’ 
nyelvet ’s illyen állapoxlian volt az némelly hemzeteknél 
шаг több ezer esztendökkel ezelött is. A’ 110109‘ minden 
парка vált elöttünk, ’s valamint а’ csillagos éq’ 110110 
zatját ’s egyéb nag'y tárg'yokat, mellyekn ek látásához hoz 
zá szoktunk, ug-y ezt is csodálkozás nélkül nézzìik. 

De menjiínk vissza gondolatinkban oda , hol a’ nyelv 
az emberek között иду szólván hajnallot-t; gondoljilk meg, 
melly csekély ’s gyenge kezdetekböl támadott, ’s lnelly 
sok és ладу _akadályok közöŕt növekedett, ’s elég‘ okunk 
lesz а’ legnagyobb mértékben bàmulni ажоп а’ magassá 
gon, mellyre az а’ jelenkorban emelkedett. Csodáljuk a’k 
mest‘erségnek eg-yik ’s másik találnlányait; kérkediink аж 
ujabb idök’ sok olly felfedezéseivel, mellyek esméretein 
ket nevelik vagy az életet kellemesebbé teszik; иду be 
szélünk azokról mint az emberi ész’ legnagyohb dicsö 
séQ-éröl. 

De bizonyáça еду találmány sem érdemli meg’ olly 
ладу mértékben csodálkozásunkat, mint a’ nyelvé; kivált 
ha meggondoljuk, под-у azt a’ leg‘régibb ’s legtudatla 
nabb idök’ szüleményének kell tartanunk: ha ug-yan апа 
lán fogva emberi találmánynak lehet mondani. 

Gondoljuk meg.l az emberi nemzet’ akkori állapotját, 
midön а’ nyel'vek formáltatni kezdettek. Akker az embe- . 
rek egymástôl elszéledve ide ’s tova vándoroltak; nem 
volt közöttök senuni másk tàrsaság‘, hanem csak a’ házi 
‘ад-у familiai ’s ez is igen tökéletlen állapotban, mint 
Воду а’ vadászat ‘гад-у baromleg-eltetés а’ familia’ tag'jait 
Sokszor elválasztotta eg‘ymástól. Az illyen állapotban, 
midön az emberek eg'ymástólkelszakadva éltek is, csak 
nag‘yon ritkán jöhettek össze, mikép leheteytt bizonïos 
панд-ока: és szòkat bizonyos képzetek’ jeléíil közösen 
meg‘állapítani? Feltévén is, hoqy néhány kevés emberek, 
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kiket a’ történet vagy a’ szükség összehajtott, bizonyos 
jelek iránt egymással valami módon megegyeztek, akkor 
is fönnmarad az a” kérdés: valljon melly tekintet által 
lehetett azo'n jeleket más famíliák vagy csapatok között 
elterjeszteni ’s azokból egész nyelvet csinálni? Azt kel 
lene gondolni, hogy valamelly nyelv, készítése ’s elter 
jesztése végett az embereknek szükséges volt előre alkal 
mas nagy számmal együtt, ’s a’ társaságnak már vala 
mennyire gyarapodott állapotban lenni, ’s másfelől még- ‚ 
is a’ nyelv is mulhatatlanúl szükségesnek látszik lenni 
ahhoz, hogy valamelly társaság formáltathassék. Mert 
valljon millyen kapocs által szorítathattak az emberek va 
lamelly közös czél” elérése végett együvé , míg a’ nyelv’ 
segítségével szükségeiket és czéljaikat egymással nem 
közölhették? És így egyiránt nehéz megmagyarázni mind 
azt, mikép formáltathatott társaság nyelv.“ nélkül, mind 
pedig azt, mikép lehetett a” szókból nyelv, minekelőtte 
társaság volt formálva. Ha továbbá meggondoljuk, melly 
hasonlatosság talál helyet csaknem minden nyelvek” ai 
kotmányaiban, ’s melly mély és elmés logicán alapulnak N 
minden nyelvek:,annyira növekednek minden oldalról a' 
nehézségek, hogy nem kevés okunk van a” nyelv” első 
eredetét isteni tanításnak'vagy kijelentésnek tulajdonítani. 

De ha felteszszii'k is, hogy a’ nyelvnek isteni eredete 
van, azt még sem tehetjük fel, hogy az emberekkel a’ 
nyelv egyszerre egész tökéletességében нищете“. Sok 
kal természetibb dolog'azt hinni, hogy az isten első szü 
léinknek ollyan nyelvet adott, melly akkori szükség-eik 
hez volt alkalmazva, és hogy mint minden egyéb dolgok 
ban, иду ebben is rájok volt hagyva azt a’ szerint bőví 
teni ’s tökéletesíteni, mint utóbbi szükségeikkivánták'. 
Ezen föltétel szerint a’ nyelv, első kezdetének nagyon tö 
kéletlennek és nagyon keskeny határok közé szoritottnak 
kellett lenni, ’s teljes szabadságunk van vizsgálni, melly 
móddal ’s millyen lépcsőkön vitetett a’ nyelv kicsinyén 
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kínt a’ míveltetés' azon állapotjára, mellyben azt ma“ ta 
láljuk. Azon történetek, mellyeket ezen növekedésről itt 
elő fogok hozni, sok felvilágosításokat adnak, mellyek 
magokban is nevezetesek és utóbbi értekezésünkre nézve 
is igen hasznosak. Ha olly időszakot teszünk fel, melly 
ben még semmi szók sem voltak feltalálva vagy esmérve, 
világos dolog,.hogy akkor az embereknek nem volt más 
.módjok azt, a’ mit éreztek, másokkal máskép, hanem cak 
felkiáltások, ’s a’ test’ ollyan mozgatásai, ’s a’ tagok' 
ollyan vonogatásai által кат/261111, mellyek a” lélek” bel'ső 
мамаши kimutatták. Mert ezek azon jelek, mellyekre а’ 
természet az embereket tanítja, ’s mellyek mindenek ál 
tal megértetnek. Ha valak-i mást ollyan helyre menni lá 
tott, hol ő az előtt megijedett vagy veszélyben forgott, 
’s ha szomszédját a’ veszély iránt meg akarta inteni, nem 
talált e’ végre más módott, hanem csak azt, hogy felki 
áltott ’s testével félelemjelentő mozdulásokat те“, egé 
szen ugy, mint még ma is ké't emberek cselekednének, 
kik együtt egy puszta szigetre vettetvén ’s egymás'nyel 
vét nem értvén, magokat egymással megértetni igyekez 
nének. Az illyen felkiáltások tehát, mellyek а’ nyelvtu 
dóso-k által interjectióknak neveztetnek„s mellyeket indu 
latosan ’s erősen kimondottaknak kell gondolnunk, min 

- den kétségen kívül első kezdetei vagy elemei voltak a’ 
nyelvnek. 

Midőn а’ gondolatok” bővebb közlése lett szükséges 
sé, ’s midőn már a” tárgyoknak neveket kellett adni, 
valljon melly módot követhettek az emberek akkor a” ne 
vek” adása és szók' feltalálása végett? kétségkívül nem 
mást, hanem azt, hogy, а’ mennyire lehetett, a’ megneve 
zendő tárgy” természetét azon névnek, mellyel azt kije 
lenteni akarták, hangja által utánazni igyekeztek. Vala 
mint a’ képiró, ki a’ füvet lefesteni akarja, zöld szint vá 
laszt: ugy a” nyelv” kezdetében az, a’ ki valamelly ke 
mény ’s durva tárgyat akart megnevezni, kemény ’s durva 
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hanggal élt. Ez mulhatatlanúl szükséges volt, ha hall 
gatójában azen delognak képzetét kivánta táinasztani, 
mellyetr meg akart nevezni. Aztl feltenni, hogy a’ szók 
vagy dolgoknak adott nevek egészen önkény'esen ’s min 
den ok nélkül találttak fel, annyit tenne, mint okozatot 
ok’ nein léte nélkül gondolni. Mindenkor kellett vala 
inelly indító oknak lenni, melly azt cselekedte, hogy 
valainelly dolog ez vagy amaz és nein más szóval ne 
veztetett, ’s nem gondolliatunk semmi indítò okot, melly 

.az embereket a’ nyelv’ elsö próbáiban inkálib vezéi‘el 
hette volna, mint azt, hogy a’ megnevezendö dolgokat 
igyekeztek utánazni tökéleteselili vagy tökéletlenebb 
mértékben, a’ szerint, mint lieszédi eszközeik az щё 
nazásra alkalmasabbak vagy alkalinatlanabbak voltak. 

Mikor» ollyan tárgyokat kellett inegnevezni, iiiely 
lyek magokat hang, nesz, vagy iiiozgás által megki'i 
lönliöztették, akker a’ szókkal utánazás úgy szólván 
maga kinálkozott. [цен terinészeti dolog volt a’ szt'i’ 
hangjával, annak a’ hangnak, nesznek, vagy zajnak, 
mellyet valainelly külsö tái‘gy csinált, ininemiiségét Щё 
nazni , ’s a’ tárgy’ nevét a’ szerint alkotni. Találunk itt 
minden nyel__vekben sok ollyT szókat, mellyek világosan 
ezen törvény&quot;szerint készi'iltek. Egy hizonyos madár a’ 
hangért, mellyet ad, kakuknak hivatik. Ha a’ szélnek 
egy neméröl azt mondjuk, liogy leng, ’s a’ másikról, 
hogy zi'ig, a’ kigyòról hogyr выпад‘, а’ légyröl hogy 
döng, a’ ledülö fáròl hogy шпал, а’ folyamról hogy 
foly, a’ jégesöröl hogy zörög', ezen és sok etféle ese 
teklien a’ szòk és az azek által jelentett tárgyok között 
a’ hasonlatosság` szeinbetünö. 

Midön olly tárgyokat kell megnevezni, inellyeknek 
csupán- a’ Майами van, közök, hol sem zaj, sein nesz, 
sem mozgás nincsen, ’s még inkább, midön erkölcsi 
képzeteket kell kifejezni: ollyankor a’ tárgy és a’ .kife 
jezés Кбит‘!пазошаювзйцпак, i'igylátszik, épen nincsen 
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helye. Mind e’ mellett sok tudósok mégÄ is olly véle 
kedéssel voltak, hogy az emlitett liasonlatosság az ily 
lyen &gt;esetekben is keveseblié tl'inik ugyan szembe, de 
még sem marad el egészen, hanenl lninden nyelvek’ 
gyökszavaiban a’ hangnak a’ tárgy iránt тает) vagy 
nagyobli mértékben egy bizonyos viszonyát lehet észre 
venni. A’ mi az erkölcsi és értelenibeli képzeteket il 
leti, azt niondják ezer‘i tudósok, hogy az azokat kife 
jezö „(ж minden nyelveklien olly kiilsö tárgyok’ ne 
veiliöl szárinaznak, mellyekhez valamelly hasonlatossá 
gok gondoltathatik; a’ csupa Ищется tartozò тётя-ум: 
ra nézve pedig azt állitják, hogy az illyeneknek legki 
tetszölib tulajdonságai sok nyelvekben bîzonyos gyökér 
hangokkal rokonságlian vagynak, ’s az illy liangok ál 
tal fejeztettek ki. Azthiszik, hogy ‘р. 0. az állandóság, 
folyóság, iìreg, símaság, szelidség, hevesség stb, oly 
lyan betükkel vagy szótagokkal festettek le,`lnellyek. 
a’ láthatò tárgyok’ eine’ tulajdonságival viszonyban _ál 
lanak, nlinthogy a’ lieszélés’ eszközei eine’ kiilsö tu 
lajdonságokat képesek, haliár hijánosan is, ‘папаши. 
Ezekböl azt hozzák ki, hogy minden nyelvek legelsö 
'ben ezen természeti nieclianismus szerint szerkeztettek 
össze, ’s föbb szavaiknak gyökereik a’ szerint alkottat 
tak. *) 

*) Ezen tárgy наш vizsgálódàsában legtovább ment Des 
Brosses, a’ nvelvek’mechanicai formaltatásáról irt érte 
kezésében. Azon gyökérliangok közé , mellyek az б’ vé 
lekedése szerint csaknem minden nvelvekben illy lefestö 
erövel birnak, általa különösen ezek szálliláltatnak: sz, 
jl, el, r, с. Az ö állitása szerint e; állandósagot vagy 
egy helyben lételt, az jl folvàst, a’ cl gyenge lejtést, az 
r sebes mozgàst, a’ c üreget vagy odvasságotjelent stb. 
Elötte szaz esztendövel Wallis mar emlékezett angol 
grammaticajaban ezeli lefestö gvökllangokról, ’s az an 
gol nyelv‘ ван: elsöségei közé szàmlálta azt, hogy az 
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На ezen állítás -igazságon épiil, a’ nyelv’ eredetét 
’s kifejlödését nem lehet egészen önkény’ munkájának 
tartani. A’ régi stoicus és platonicus bölcselkedök sok 
képpen &quot;найди ezen kérdést. „Utrum nomina rerum 
sint natura an iinpositione, «pvoqt i) дым“, mellyel azt; 
fejtegették, ha valljon a’ szók csupa olly önkényíi je 
lek-e, mellyeket a’ nyelv’ elsö feltalálóinak szaliad kényén 
kivůl seiiiini ok nem шт; vagy volt valainelly teriné 
ней ok, mellynél fogva a’ dolgoknak e’ vagy ama’ név 
adatott: ’s a’ platonicusok ezen мыла vélekedéshez ш 
maak. s) ‘ ' ' 

Mindazáltal azt az alapmondást, hogy a’ szók ’s az 
általok jelentett tárgyok között valainelly teriiiészeti vi 
szonyzat van, a’ nyelvre csak kezdetbeli állapotjáhan 
lehet alkalmazni. Mert noha, mint már meginutatáin, 
etféle nyomok minden nyelveklien шипами, mégis 
liaszontal‘anúl ’s hijában fáradozna az, a’ ki azokat va 
lainelly új nyelv’ egész szerkeztetésében fel akarná.` ke 
resni. Mikoil valainelly nenizetnél a’ szòk sokasodnak, 
’s a’ nyelv végetlen mezeje egészen megmunkáltatik: 

 

minden nyelvek felett alkalmas a’ targyok’ természetét 
ahhoz mérséklett nevekkel kijelenteni; minthogy a’ sze-A 
rint, a’ mint a’ kifejezendö tàrgyok' tulajdonsága kiván-. 
ja, majd éles, majd szelid, majd gyenge, majd erös, 
majd homalyosabb, majd zengöbb hangokkal élhet. Fe 

. lette sok példíikat hoz elö, mellyek kétségen kiviil lát 
_szanak tenni azt, hogy a’ hang’ liasonlatoss'agának nem 
kevés része volt a’ szók’ formálásában. Azonban az 
efféle vizsgálódásokban a’ képzelödés’ jatékának olly tá 
gos mezeje van, hogy felette vigyazónak kell annak len 
ni, ki azokra valainelly штат tudomànyos rendszert 
akar épiteni. ' 

*) Vide Plat. in Cralyio. „Nomina verbaque non posita for 
tuito , sed quadam vi et naturae facta esse, P. Nigidius 
in grammaticis eominentariis docet, rem sane in philo 
sopliiae/ dissertationibus celebrem. In eam reni multa 
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a’ kifejezések ezerfélekép önkényesen származtatvan ’s 
tetetvén össze , gyökereiknek eredeti minemüségétöl 
mind tovább-tovább eltávoznak, ’s a’liangnak az általa je 
lentett dolgokhoz hasonlatossága egészen elenyészik. Ily 
lyen állapotlian тайник most a’ nyelvet. A’ „ока: úgy, 
а’ mint most velek éliink, átaljában véve csak jeleknek, 
nem utánazásoknak, a’ képzetek’ nem -természeti lianem 
csak önkényl'i ’s megegyezésbeli kifejezéseinek lehet 
tartani. De abban, vélekedésem szerint, nein lehet ké 
telkedni, hogy minél fölelib megyiink a’ llyelv’ eredeté 
hez, annál tölib nyomait találjuk benne a’ természeti 
kifejezéseknek. Minthogy az eleinten nem máskép , ha 
nem utánazás дна! forináltatott, azéi't eredeti állapotjá 
ban nagy mértékben festö tulajdonságu volt, kifejezé 
sei’ számára nézve ugyan szegényebb mint most; de a’ 
mennyire kifejezései értek, a’ jelentett dolgokat hangok 
дна! jobban leiró, mint most. Ezen tulajdonságot te 
Мг méltán úgy nézh'etjiik, mint a’ miveletlen ne‘inzetek 
között a’ nyelv’ eredeti allapotjának esmértetö jelét. 

Egy másik esmértetö-’jelét annak, millyen volt lé 

argumenta dicit, cur videri possent Verba esse natura 
lia magis quam arbitraria: „газ, inquit, cum dicimus, 
inotu quodam oris conveniente cum ipsius verbi de~ 
monstratione utimur, et labias sensim prilnores emove 
mus, ac spiritum atque animam porro versum, et ad 
eos, quibus consermocinamur, intendimus. Aut contra 
cum dicilnus nos, neque profuso intentoque Наш vocls, 
neque projectis lablis pronunciamus; sed et spiritum et 
labias quasi intra. nosmet ipsos coercemns. Hoc tit -idem 
in eo, quod dicimus, ш et ego, et ‚мы et tibi. Nam 
sicuti cum adnuimus et abnuimus, motus quidam ille, 

. vel capitis, vel oeulorum, a natura rei, quam signiti 
cat, non abhorret: ita in his vocibus quasi gestus qui 
dam oris et spiritus naturalls est. Eadem ratio est in 
Graecis quoque vocibus, quam esse in поэта animad 
vertimus.“ A. Gellius Noct.Atticae, lib. X. cap. 4. 
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дуец 1едгёд11111 állapotjában a’ nyelv., az által határoz 
hatjuk el, ha meg‘gondoljuk, mint mondattak ki elein 
ten а’ 5ж611. Az interjectiók, vagy szenvedélyes felki 
áltások, mint már emlitém, a’ nyelvnek elsö elemei va 
lának. Az emherek azon jelentéses felkiáltások és 1ад-, 
уаду vonatmozgatások által 1дуе11еж1е11 érzéseiket egy-. 
mással közleni, mellyekre öket a’ természet tanitotta. 
Az ill)T természeti jelek által beszélésnek mòdja akkor 
sem szíint шед mindjárt, mikor a’ tárgyok’ meqnevezé 
sére шаг 5ж611 1а1а11а11а11. Mert а’ nyelvnek, 1111д g‘yer-r 
mekkorában volt, szükségképen felette szíiknek kellett 
len'ni , ’s bizonyosan minden mìveletlen népeknél volt 

I olly idöszakasz, mellyben а 11е5жё1де1ё5 csak kevés szók 
1161 ’5 аж011 közé vegyített felkiáltásokbòl, ’s arcz’ ’s 
едуё11 1ад011’ jelentéses mozgatásábòl állott. Az akkor 
esméretes szók’ kevés száma аж 111уеп 5еде11е1ше1 а’ 
д0п1101а1011’ kinyilatkoztatása végett múlhatatlanúl szük 
ségessé tette; ’s a’ durva ’s míveletlen emllerek, kiknek 
шёд а’ kevés- esméretes 5ж611 sem mindenkor jutottak 
e'szökbe, természet szerint kénytelenek voltak mag‘okat 
аж anal érthetökké tenni, 110ду szavòk’ hangjait 501116 
lekép változtatták, ’s tagjaìk’ jelentéses mozfatásával 
’s varczok’ vonogatásával а’ 1е11е165ёд1д kisérték. Мёд 

‘ ma is, ha аж emberek olly nyelven beszé'lnek egymás 
sal, mellyet csak hijánosań értenek, ill)r 111611011 5ед11е 
nek mag‘okon gomlolatjaiknak egymással közlésében. 
Mär а’ nyelv’ eleinteni kifejlésének föntebb érintett a'zon 
módja is, melly szerint а’‚ kífejezések а’ jelentett dol 
Q‘okhoz а’ 1е11е165ёд1д 11а5011111011а11, terlnészet sze'rint 
ап’а 1111111 аж е11111еге11е1, 110ду 5жауа111а1 ег65е1111е11 ’5 
hevesebben mondották ki, mindaddig',&gt; п11д а’ пуеН’ 111 
ж011у05 1е111111е111е11 а’ 1101д01111а11 hang- által festése volt. 
Mindezen okokra nézve bizonyosnak lehet g‘ondolni, 
110ду а’ 5ж611&quot; kimondása а’ nyelvnek kezdetéhen 161111 
1ад1110жда1а55а1 ’s а’ 5ж6жа111а11 kitetszöbb hajlongásaival ‹ 
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vlolt összekötve, mint mai паров; több testmòdosítás 
volt benne , ’s а’ hang' kiáltóbb és éneklöbh volt. 

` A’ heszélés’ ezen módját eleinten а’ szükség` szíilte. 
De meg' kell jegyeznünk, hog'y még akkor is, midön 
ezen szükség` a’ nyelvnek nag‘yobb kiterjedése, ’s qazda- ’ 
Q‘odása által nag‘y részint megszünt, а&quot; 11е8жё1ё8’ régi 
módja еду ideig- fennmaradott, ’s а’ 1111 'elébb а’ szük 
se'g&quot; szüleménye volt, az ékessêg g‘yanánt használtatott. 
A’ mell)r nemzetek’ lelke nag‘yobb tiiz ’s elevenség~ által 
különböztette meg` magát, a`zok természet szerint haj.-v 
landók maradtak a.’ beszélgetés’ ezen módjät, melly а’ 
képzelöde'snek olly. igen tetszett, fenntartani'; mert a.’ 

‘ nleleo` képzelödés mindenkor szereti a’ beszélg‘etést je 
lentéses testm'ozgatások ё8 Változtatott hang-ok által ele 
veníteni. Warburton ebhöl lnag‘yarázta ` meg` az 0488 
tamentolni proféták’ -azon- szokását, :nelly szerint gyak 
ran cselekedetek által beszéltek, р. о. ш: hog‘y Jere 
miás a’ cserép edényt а’ nép elött összetörte, eg‘y köny 
vet&gt; аж Eufrates’ vizébe A&quot;etett, nyakába‘ jármot УС&quot;; 's 
házi eszköz‘eit kihányta. Mindezenl peldázatokat, ezen 
tudôsnak állitása szerint, úg'y keli- nézni,` mint a&quot; kife 
jezésnek egy olly idöben természeti módjait, mellyben 
az elnbereknél annyira szokásban volt gondolatjaikat аж 
eg'ész testnek ‘аду némelly tag‘oknak cselekvései ’s moz 
gatása. által kimagyaráznî. &gt;Hasonlókép‘en аж éjszak 
amerikai népek is minden innepéiyes összejöveteleknél 
’s alkudozásoknál bizonyos alakozások által nyilatkoz 
tatják ki qondolkozásokat, ’s ш nem csakybeszéd, 11а 
nem a’ VVampum’ kötöjének megeresztése vag‘y össze 
hnzása által is adják másoknak értésökre. 

A’ 4mi а’ szózat’ különféle hajlitásait illeti, azok~ 
‘olly igen természetszerintiek , hog-y némelly nemzetek 
könnyebìmek tartották‘képzet‘eiket hang'jaik “111011111. 

&gt;sa. által kijelenteni, mint lninden képzet’ számára saját 
szót formálnì. Ezen eser van különösen а’ chinaiaknál. 
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Ezeknek nyelve, mint a’ hozzáértök mondják, csak kel 
vés szókkal ln'r; de a’ helyett minden szó ötfélekép mon 
datik ki, ’s az àltal б: különbözö do-lg‘ot jelent. Azért 
nfyelvöknek nag'yon muzsikához ’s éneklllez hasonlònak 
Кап lenni. Mert а’ szózat’ azon’különféle hajlx'tásai, 
mellyek a’ nyelv’ Q‘yermekség-ében nem eg-yehek, hanem 
csak durva zajú kiáltások, utóbb, midön a’ nyelv kicsi 
nyenkint csínosodik, sziikség‘képen выйдет) ’s kelleme 
sebb zengö hang-okká válnak; ’sinnét származìk az, a.’ 
niiv a’ nyelv’ prosodiájának neveztetik. 
' ` Nevezetes dol'og,` ’s fìg'yelmet érdemel, hogy mind 
а’ Q'örög', mind a.’ romai nyelvben ezen muzsikáló hang 
gal ’s testmozgatással járó kimondás késöbben is nagy 
mértékben meg‘maradott. Ha ezt szemeink elött nem 
штык, teljesség-g-el nem érthetjük meg- a’ clas'sìcusok’ 
sok ollyan helyeit, mellyek а’ régiek’ közhelyi szóno 
koskodását ’s szinjátéki beszélqetésé't illetik. Minden 
környül‘mények arm mutatnak, hogy а’ g‘örögök és ro 
maiak’ prosodiája sokkal nagyohb tökéletesedésre vite 
гей, mint а’ mienk; vagy, hog'y ezen nemzetek а’ szò 
zatnak több és kifejezöbb hajlításaival él'tek mint mi. 
Кто]: а’ szótaqok’ mértéke мкм! szorosabban meg` volt 
határozva, mint akármelly mostani nyelvhen, ’s a’ fil* 
пе}: sokkal észrevehetöbhé volt a’ kimondás által téve. 
A’ szótagok’ mertékén, ‘аду а’ hosszú és rövid szòta 
gok’ különbözésén kivül még‘ több hang'jelentések is 
Жене]: helyet, mellyek szerint а’ szótagokat magasan 
‘гад-у mélyen, élesen vag‘y terjedten kellett kimondani. 
Ezen hanqj'elentések egészen elvesztek, ’s csak annyit 
tudunk felölök, hogy általok a’ beszélönek tudtára ada. 
‘им, miko-r kelljen a’ зяби!’ hanqját felemelni ‘гад-у 
alásxzánllitami` A’ mi kimondásunk а’ régieknek bizonyo 
san l‘elketlennek ’s igen egyformának Мимо“ ‘т01па len 
ni'. Az ö szónokaik’ „жива ’s színészeik&quot; kimondá 
sa a’ muzsíkap’ recitatiojához hasonlított, ’s ат: кмакьа 
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иные“ volna. tenni ’s muzsika szei'számmal utánaznl, mint, 
ezt töbh tudósok elegendöképen megbizonyították. ’S ha, 
mint ezek megmutatták, a’ romaiaknál ez volt az eset, tud 
juk, hog‘y a’ «_rörögök még- muzsikálisabbak тона]: ’s a.’ 
kimondásra és hang‘ra -minden iinnepélyes alkalmakkal 
méq nagyobb mértékben viqyáztak. Aristoteles ug‘y nézi 
poeticájában a’ szomorujáték’muzsikáját, mint annak egyik 
(б alkatò részét. 

Hasonlòkép’ volt a’ qestàlással ‘аду a' tagok’ hor 
dozásával is a’ dolog‘, mei-t a’ hang&quot; elevensége és a’ ta. 
g'ok’ lelkes hordozása mindenkor együtt jártak». A’ tag‘ok’ 
beszélése Görögországban ës Romában mind a’ szònokok 
nál mind а.’ szinészeknél sokkal elevenebb ’s hevesebb 
volt, mint a’ melly nálunk szokásban van. Roscius a’ mi 
játékszineinken örültnek tartatnék. A’ tag‘jártatás a’ régi 
szinészeknél olly nag’y fontosság‘u (10109` volt, hoqy, a’ 
mint elég'séges okból hihetjiìk, némelly alkalmakkal nem 
volt szokatlan (10109- a’ nyelvvel és tagjártatással beszélést 
(a’ mit alig képzelhetünk) két különbö‘zö személyek kö 
шт felosztani, иду 1109‘у az egyik Лизы’) szókkal beszélt 
illendö hang‘okon, a’ másik решу azokhoz alkalmazott 
testmozgatással ’s taghordozással felelt. Cicero’ munkái 
Ы)! mdjuk, воду ö és Roscius azon vitálkodtak, ha bi 
zonyos gondolatokat ö ‘папа-е szólással, vag'y Roscius 
többféle jelentéses taqjártatással ищет, Utóbb а’ ta 
grok által beszélés az eqész játékszint maga Юта; mert 
Augustus’ e's Tiberius’ uralkodások alatt, a’ közönség&quot; leg' 
kedvesehb mulatsáqa a’ pantomím volt, mellyr eg-észen 
néma. Q‘estálással ment vég‘hez. A’ nézöket ez szint’ ugy, 
mint a’ szolńorujáték, egész a’ könnyhullatásig' meg'hatot 
ta, kik ezen mesterséget olly szenvedélyesen meg'szeret 
ték, под-у a’ senátorokat törvények által kellett annak 
gyakorlásától eltiltani. Habár kétséget nem szenved is , 
Воду а’ közhelyi szónokoskodás és játékszíni elöadás’ 
alkalmával a’ hangmórdositás ’s alakozás nagyohb mérték 

I. xö'r. ‚ 8 
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lien gyakoroltatett, mint a’ barátságos beszélgetésben; 
mindazáltal az etiéle közhelyi szavalásoknak a’ minden 
napi társalkodásbeli heszéléssel bizonyos arányban kell 
lenni, ’s az olly közhelyi mulatságokat, inillyeneket most 
einlíték, egy a’ beszélgetésben olly lankadt hangadásu 
’s alakozásu neinzet, mint ini vagyunk, liizonyesan nem 
kedvelhetett volna. 

Midön a’ barbarusok a’ roiiiai birodalomban eláradtak, 
ezen tunyább természetii nemzetek nem юноши: meg 
azen hangokat, hanginódositásokat ’s testhordozásekat, 
mellyeket a’ görögök’ és romaiak’ nyelvélien eleintén a’ 
szükség szlilt, ’s utòbb a’ szokás és a’ kény elly soká 
fennmarasztott. Midön a’ дед]: nyelv ezek által elnyoina 
tott, a’ kimondás’ módja is egész Europában kicsinyen 
-’kiiit egészen elváltozott. A’ nyelv’ kellemes hangzására 
’s a’ szònokszéki elöadásra korántsein fordítatott annyì 
iigyeleiii, mint elöbb. Mind a’ társalkodáslieli beszélge 
tés, mind a’ közönség elötti szòlás olly egyszerüvé ’s 
mesterségtelenné lett, a’ iiiillyen mest; ’s mind inkábbés 
inkábli elváltozott a’ hangoknak ’s tagjártatásnak azen 
lelkesitö vegyitékétöl, inellyel a’ régi nemzetek magokat 
megkülönböztették. A’ tudoinányok’ ujra feléledésekor a’ 
nyelv’ terinészete ’s a’ nêpek’ szokása már olly igen meg 
volt “Жопа, hogy alig lehetett megérteni azt, a’ mit 
a’ régiek a’ szónoki ’s játékszíni elöadás’ módjáròl mon 
атак. A’ lieszélés’ azen egyszerü inódja, melly nekünk 
éjszaki népeknek tulajdonunk, kifejezi ugyan a’ szenve 
delineket, annyira, liogy az ollyan embereket , kik a’ ki 
fejezés’ elevenebb módjával esinéretlenek , ineghathatja; 
de inég is liizonyes az, hogy a’ különfélébb hangok ’s ele 
venelib testmozdulatok a’ {опыт érzések’ természeti kife 

jezései. Azért ugy is találjuk, hogy a’ különféle új nyel 
veklien a’ kimondàs és'hangmodosítás aliban a’ mértékben 
közelít a’ iiiuzsikç'ihoz,inellyl`ien az azokat beszélö neinzet 
eleveiiebli ’s érzékenycbb. A’ i‘i‘aiicziák több hangiiiódo 
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sltással ’s tagjártatással lieszélnek, mint az angolok; az 
olaszok még töbliel, mint mind a’ kettö. A’ lnuzsikálioz 
közelitö és a’ jelentéses tagjártatás mai паров az olaszok’ 
megkiilönböztetö jelei. ‚ 

А’ kimondás шёл vizsgáljuk már most -- harmadszor 
— a.’ nyelv' belsö ininemiiségét kezdetétöl fogva , ’s lás 
suk, melly változásokon ment 'az által. Mintliogy az eili 
berek eleinten a’ szókat a’ tái'salkodásbeli beszélgetésben 
lievesen mondatták ki, ’s képzeteik’ kifejezéseinek hijános 
ságát a’ hangmódositás {мы igyekeziek pòtolni, nyel 
vöknek sziikségképen képes szólással teljesnek ’s határo 
zatlannak ugyan, de nagy mértékben festönek, kellett lenni. 

Ha ezen tárgyot csak fél iìgyeleinmel tekintjiik, 
könnyen azt gondolllatjuk , hogy a’ kifejezésnek azon ne 
mei, inellyeket képes szò'lásoknak neveziink , a’ nyelv’ {б 
iinomságai közé tartoznak, ’s hogy csak a’ nyelvek’ na 
gy'obb tökéletességre jutása ’s a’ nemzetek’ kimiveltetése 
шёл gondoltattak ki, és hogy azok következésképen csak 
a’szi'inokok’ és ékesszólástanítòk’ találmányai. De egészen 
ellenkezöképen van a’ dolog. Az emberek solia sem éltek 
azon képes szòlásokkal gyakrabban mint akkor, mikoi' 
gondolatjaik’ jelentésére még tulajdon szók néikůl szii 
kölködtek. 

Mort elsölien épen azél't, hogy nem lninden tárgyok 
llak voltak tlilajilon szavaik, az embel'ek kényteleniteitek 
шт) tárgyok’ kifejezésére azonegy szòt alkalinazni, kö 
vetkezésképen képekkel, liasonlatosságokkal , czélzások 
kal, ’s a’ kifeje'zés’ mindazon nemeivel élni, mellyek a’ 
nyelvet képekkel bövelkedövé teszik. Továbbá, minthogy 
azon tárgyok , mellypkkel legtöbbször foglalatoskodtak , 
leginkább a’ köri'ilöttöki külsö dolgok voltak, az illyen 
tárgyoknak sokkal elöbb kellett neveket adni, mint a’ lé 
lek’ tulajdonságainak, ’s általjában az erkölcsi és ём 
leuibeli képzeteknek. Ugyanazért eleinten a’ nyelvnek, 
lnelly nagy részint külsö tái'gyok’ nlegnevezéséböl это“, 

.l 8 * 
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nag-y mértékben képekkel hövelkedönek kelle lenni. Mert 
'ha az emberek akármelly тамады vag‘y szenvedelmet 
‘часу belsö érzést és mívelést акта‘; mag‘yaráznî, az ef 
fe'le dolg‘okra épen nein talàltak tulajdon szókat , hanem 
kénytelenek voltak azon meg-indulást vagy szenvedelmet, 
mellyet e'reztek, ollyan külsö tárgyokra. czélozás által 
kifejezni, 'mellyekhéz azok leg-inkább h_asonlitottak ’s 
mellyek пока‘; némîképen láthatókká tehették. 

Mindazáltal а’ képes „этом: nem csupán a’ szük 
séq выше; egyéb környülmények is adtak a.’ nyelv’ kez-` 
detében azokra. alkahnat. Azemberek a’ társaságok’qyer 
meki korában а.’ képzelmények’ ’s szenvedelmek’ uralko 
dásának ладу mértékben ища vagynak vetve, Egymástól 
távol ’s elszéledve élnek, a’ dolgok’ folyamatjával esmé 
retlenek, ’s mindennap találnak új és s'zokatlan tárg‘yo 
kat. Féle-lelix és meglepetés, csodálkozás és bámulás ig'en 
‚Паши támaa lelkökben, fs шкале ezen áuapmját а’ 
nyelvben is kénytelenek kitüntetni. A’ nagyitásokra ’s 
túlság'okra különösen hajlandòk; mindent а’ leg‘szembe 
tünöbh szinekkel ’s а’ leqllevesebb kifejezésekkel feste 
nek, sokkal nag‘yobh mértékhen, mint azok, kik a’ társa 
ság’ késöbbi’s csinosultabb idejében élnek, midön a’ kép 
zelödés машет), а’ szenvedelmek’ szelidebbek ’s az élet 
hen elöfordulô dolgok познавать tapasztalás után esmé 
retesebbek. Мёд‘ а’ szóknak azon kimondása is, melly, 
mint már említém, a’ legrég‘ibh idökben szokásban volt, 
nem kevessé mòdosította a.’ nyelv’ természetét. Valahol 
a.’ beszélgetésben felkìáltások , .hang‘oztaìások és tagjár 
tatások g‘yakran fordúlnak elö, ott e’ képzelödés nagyobb 
mértékhen Q‘yakoroltatik , ’s а’ szenvedelmek jobban fel 
elevenítetnek. Ezen elevenség', melly a’ kimondás’ módja 
által szüntelen fenntartatik, а’ nyelvet is elevenebbé ‘авт. 

Ezen okoskodást a’ tapasztalás ellemnondhatlanúl 
megerösíti. Иду találjuk; hogy csaknem minden régi 
nyelvek azon nemzeteknél, mellyek a’ társaság&quot; elsö ’S 
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miveletlenebb korát élik, teljesek képekkel, 's ладу mér 
tékben túlság‘osak és festésesek. Szòló bizonyság‘ai ennek 
az amerikai nyelvek, mellyek -- mint hiteles tudósitások 
bol tudjuk -- igen bövelkednek ke'pekkel. Az irokézek 
és il 1in éz ek a’ leqmerészehb metaphorákkal élnek, ' 
frigykötéseikben ’s országos alkudozásaikhan pompásabb 
kifejezéseket használnak mint mi kü1töimunkáínkban*). 

Eg-y másik nevezetes példa erre az 6 testamentomî Sz. 
irás’ nvelve , melly csaknem minden kifejezésekben érzéki 

x 

 

*) Igy p. o. a’ canadai 61 nemzetek, midön veliink békesé 
get akartak kötni , következöképen fejezték k1 maqokat 
vezérjeik àltal: „Szerencsések vaqyunk, hoqy eltemethet 
tük azon piros fejszét, melly atyànldìai’ vérével oliv sok 
szor festetett meg. Most itt e’ vàrban temetjük ezen fel 
szét, ’s a’ békeség&quot; élöfájat ültetjük. Ollyan élöfàt 111111 
1111111,‚ те11у11е11 teteje a’ napig ler , ’s äqai olly szélesen 
kiterjednek, hogy messzéröl megláttathatnak. Vajha nö 
vését semmi se gàtolja meg, vajha qalyaival mind a’ ti 
hazàtoknak, mind а’ ш1ё111111е11 àrnyékot adjon. Erösitsük 
meg annali gyökereit ’s terjeszszük ki legszélsöbb qyar 
mataìrokìg is. на а&quot;1га11сж1а ezen élöfát meg akarja ràz 
ni, megtud'atja azt veliink hozzánk éx‘ö-gyökereinek moz 
gasa. Enqedje a’ nagy lélek, hogy csendesen nyuglias 
sunk gyékényeinken, ’s ne kelljen soha. ismét Ielásnunk 
a’ fejszét а‘ békeség’ fàjànak levágásàra. Tiporjuk le erö 
sen aïföldet, 1101 аж el van temetve; foljon eQ'Y sebes 
forràs’ vize rajta keresztül, ’s mossa el szíveink 916111110 
den szerencsétlensèqemk’ emlékezetét. A’ tíiz ‚ шепу Al 
baniàban olly sokà éqett, eloltatott; a’ véres áqy tisztára 
mosatott; ’s a’ könnyek letöröltettek szemeinkröl. Most 
megújitjuk a’ baràtság&quot; szövetséges lánczàt. Tartsuk azt 
mindenkor ezüst fényében ’s tisztasáqában, ’s ne шщу 
juk soha meg'rosdàsodni; senki 'se huzza el kezeit tôle.“ 
Ezen hely Gadwallader Goldens History of the Fire Indian 
Nations czimí'l könyvéböl van kivonva, Ts az ezen mun 
kàban elöhozott oklevelekböl viláQ-os: hoqy ажоп nemze 
teknél illyen szólás- és irásmód van szokàsban. 
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_tárgyokra czéloz. Az ìg-azságtalanság és vétek bemocs 
kolt vaqy meo'fertöztetett ruhának neveztetik, a’ 1101009‘ 
tnlanság` keserü pokár ivás , a’ haszontalan io'yekezet 
por- és hgmuevés, а’ bünös élet Q‘örbe ösvényenjárás, a’ bol 
dogrság` az ur’ világ‘osságának fénylése által ’s a’ t. feste 
tik le. Ennél Гоша, a’ kifejezés’ illy módját ’s az illy 
nyelvet napkeletinek szoktuk nevezni, azt vélvén, hogy 
az a’napkeleti ne‘mzetek’ шамана; holott az amerikaiak’ 
szôlásmódjábòl és sok egyéb példákból ‘Лёд-овал kiterszik, 
Воду eqy tartománynak ‘аду éqhajlatnak sem tulajdona 
az, hanem a’ társaság&quot; és nyelv’ történeteinek hizonyos 
lszakaszában minden nemzetekkel közös. 

Ez valamennyire felvilág‘osíthat benni'mket azon elsö 
` tekintettel különösnek látszó állításra nézve , melly sze 

rint azt szokás mondani, hogy а’ poesis régibb mint а’ 
pròsa vagy folyó beszéd. Utòbh, midön a’ poesis’ tel-mé 
szetéröl ’s eredetéröl szòlok, lesz alkalmam ezen kérdést 
bövebben fejtegetni. Itt elég` legyen azt megjegyeznem, 
hogy abbòl, а’ mit eddig mondottam, elég'qê kitetszik, 
1109‘)к eredetiképen minden nyelv’ természete rokon volt 

‚а‘ poesissal, ‘аду: nag‘y részt vett azon lelkesedés'ben és 
festéses elöadásban, melly a’ poesist meqkülönböztetî. 

A’ melly mértékben idöjártával a’ nyelv megbövült, 
elvesztette kicsínyenkint `azon képes szólásmódot, melly 
eleinten megkülönböztetö bélyeqe volt. Midön az embe 
rek mind a’ testi érzéki, mind az erkölcsi tárg'yok’ kifeje 
zésére tnlajdon szókat találtak ki, nem voltak többé kény 
telenek olly sok körülirásokkal élni. A’ kifejezés шефа 
tározottabb ’s következésképen eg‘yszerübb lett. A’ képze 
lödés annál kevesebb mértékbennralkodott az embereken, 
minél nagyobb tökéletesség're lépett a’ társasáq. A’ he 
szélésnek а’ hanqoztatás ’s taghordozás által elevenitése 
mind jobban-jobban elenyészett. Az értelem hovátovább 
töhb ’s а’ képzelödés kevesebh Q‘yakorlást talált. Minthog‘y 
a’ társalkodás johban szokásba jött, a’ qondolatok’ &quot;Пё 
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дозах: közlése a’ llgyelem’ Ш tárg‘yává чёт. А’ költök 
ищем a’ bölcselkedök ‘итак az emberi nemzet’ tanitòi , 
’s ezek, különféle dolg‘ok lfelett okoskodván, az elöadás 
па]: azon értelmesebb ’s egyszerübb módját так be, 
mellyet mai napon pròsának hivunk. A’ Q‘örögöknél, ад 
mondják, hog‘y a’ scyrosi Pherecydes , Pythagoras’ tani 
tòja , volt az eisö, ki illyen értelemben prósát irt. Ekkor 
шаг a’ nyel’vnek elébbeni költöi és czifra öltözete a’ тёт 
salkodási beszélqetésben elmellöztetett ’s‘ csak az ollyan 
alkalmakra штат: fenn, mellyekben a’ nyelvnek ékes~ 
séqgel kellett diszeskednie. ' 

E’ szerint eddig' elöladtam a’ nyelv’ történeteit ’s né 
nlelly változásait. Érlekeztem rola a’ szòk’ eredeti alko 
tására és kimondások’ módjára ’s a’ heszélés’ természe 
tére nézve. Most mét!l az van hátra, hog‘y ат egy más ol 
dalròl, a’ szòk’ helyzésének tekintetéböl, vizsg‘áljam. Uqy 
fogjuk találni, llogy e’ részben is hasonlított növekedése 
ahhoz, meliyröl eddig‘ szòlollunk. ' 
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на а’ rendet vizsgáljuk, mellyel a’ szók valamelly szo 
láshan vag‘y egész értelnn'i mondáshan eg'ymásra каш 
keznek, InaQ‘y különbség'et találunk a’ régi és mai nyel 
vek között. Ennek bövebb fejtegetéséböl az а’ hasznunk 
lesz, Воду a’ nyelv’ természetét jobban megesmérjiik ’s a’ 
változások’ okát is általlássuk, mellyeken az a’ társasàq’ 
tökéletesede'sével keresztiil ment. 

Hoqy a’ változást, mellyröl itt szò vag‘yon, jobban meg 
magyarázhassuk, menjiìnk vissza itt is, mint föntebb cse 
lekedtünk, a’ nyelv’leqrégibh idöszakáiq. Gondoljunk ша 
Qunknak eQ‘y vad emliert, ki valamelly Ищут р. 0. vala 
melly gyümölcsöt megkiván, ’s a’ másik embert kérni akar 

_ ja, hogy adja neki azt`. Ha felteszszük, hogy az a’ vad 
ember még` esméretlen a’szókkal, az által ígyekezik ma 
Q-át meg-értetni, hog‘y a’ megkivánt tárg‘yra mutat ’s egy 
szersmind szenvedelmes hangon так. На ellenhen azt 
‘визит: fel felöle, hogy már а’ szókat esméri , az elsö 
szò, mellyet illyenkor mondani fog' , terlnészet szerint a’ 
meg'kivánt tárgynak neve lesz. Nem fog.` a’ mi modunk 
szerint ekképen szólani: adj nekem g'yiìmölcsöt, hanem 
a’ deák szòrakás szerint ig-y: g‘yümölcsöt adj nekem, 
fructum da mihi. Íg'y pedig' azon természeti okbòl szòl, 
mìveI eg‘ész iig‘yelme a’ g'yiìmölcsre, kivánsága’~tárgyá 
ra, van füg'qesztve. A’ Q-yümölcs volt az, a’ mi benne kép 
шею: támasztott ’s ötet a’ мамы-а bi1-ta, ’s ugyanazért 
leqelsöben is az fog' általa nevezietni. A’ szôk’ illy elren 
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(lelése tulajdonképen nem egyéb, mint szókba általte 
vése a’ ‘ад-018 beszédjének, mellyre Ia’ természet а’ szó 
kat még nem esmérő vad embert tanítja; ’s ugyanazért 
fel lehet tenni, hogy a’ vad embernek természet szerint 
illyen rendet kell a’ szórakásban tartani. 

Mi, kik a’ szók’ rakásában más módot szoktunk kö 
vetni, ezen régibb rendet inversionak vagy visszás rend 
nek, vagy elfordításnak hívjuk/s erőstetett és tenné 
szetelleni beszédmódnak tartjuk. De zbabár ezen „ré 
gibb szórend nem egészen a, logica’A törvényeihez van 
is alkalmazva, mégis más tekintetben igen természet 
tel egyező; mert azt a” képzelődés és kívánság szűli, 
mellyek mindenkor arra ösztönöznek minket, hogy tár 
gyaikat legelső helyen nevezzük. Azért már a priore 
azt következtethetjük, hogy ennek kellett а’ szokott 
rendnek lenni-a” nyelvek, kezdetében, ’s úgy is találjuk, 
hogy а’ szók a’ régi, p. o. а’ görőg és romai, nyelvek 
benitöbbnyire ekképen voltak elrendelve, ’s azt írják, 
hogy az orosz, tót, gael és némelly amerikai nyelvek 
ben is ugyanezen eset van. 

A’ deák nyelvben a’ legszokottabb szórend abban 
áll, hogy legelső helyen az a’ szó tétetik környülmé 
nyeivel együtt , melly a’ beszéd” fő tárgyát fejezi ki, ’s 

.azután a” személy vagy a’ dolog, melly vele valamit 
tesz. Így Salustius, midőn a’ lelket és testet összeha 
sonlitja, ekképen szól: „Animi imperio, corporis servi 
ltio, magis utimur&quot;; melly szórend a’ gondolatot bizo 
nyosan, elevenebben ’s hatôbban adja elő, mint az új 
nyelvek szokták, mellyek nagy részint а’ tevést jelentő 
szót előre bocsátják; p. о. az angol így: '„We make 
most use of the direction, of the soul, and of the ser 
vice of the body“; a’ franczia így: „Nous nous servons 

. plus du commendement, de l’ esprit et du service du 
cows“: a’ német így: „Wir bedienen uns am meisten 
der Herrschaft der Seele und der Dienstbarkeitdes Kör 
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pers“ *). А’ deák szórend johlian kedvez a’ képzelödés&quot; 
elevenséqének, melly terlnészet szerint legelsöhen [б 
tárg‘yára siet, ’s mikor egyszer megnevezte, .azután azt 
az egész mondás’ folyamatjában szeme elött tartja. Ha 
sonló mòdon van а’ dolog- а’ poezisban is: 

Justum et tenacem propositi virum 
Non civium ardor prava jubentium 

`Non vultus instantis tyranni 
' Mente quatit solida -- 

Minden jò izlésünek észre kell venni,y hog‘y itt a’ szók’ 
helyezése sokkal jobban megeg'yez azon helylyel, mely 
lyet a’ különbözö tárg‘yok képzelödésünkben elfog'lal 
nak , mint az ang‘ol nyelv’ szórendje , melly ezt: „Justum 
et tenacem propositi virum“, jólleliet iaqadhatatlanúl fö 
tárg'y a’ mondásban, az utolsò helyre kivánja tétetni. 

Azt mondáxn, hogy a’ g‘örög és romai nyelvekhen 
a.’ legszokottabb szòrend az, hogy az tétetik legelöl, 
а’ mi a.’ beszélönek képzelödésére legerösebben hat. 
Mindazáltal nem akarom ezzel azt állítani, hogy ez 
mindenkor és lninden kivétel nélkíil talál helyet. Né 
inellykor a’ inondás’ kellemes liang'zatja más rendet ki 
ván , ’s az olly nyelvekben, mellyek а’ muzsikai szép 
ség&quot; elfog-adására olly igen alkalmasok ’s olly igen hang 
módosításuak, mint a’ két emlitett nemzet’ nyelvei, a’ 
szôlás’ kellemes liangzatjára igen nagy gond {отстают 
Továbbá némellykor az `értele1n’ világ'osságára’s nag-yohb 
hatóság'ára` ügl'yelés, ‘аду a’ beszélö’ gondolatjainak 
еду ideig' befejezés nélkiil tartása is megváltoztatja 
ezen rendet, ’s olly sok különbféleséget szerez a’ szók’ 
lielyezésében, hog'y nein könnyii azokat еду okfö alá 
venni. De általjában véve a’ régi nyelvek’ naqyobb ré 
szének sajátsága abban állott, hog‘y а’ szòhelyezésben 

*) A’ magyar. e’ részben közelebb járul а‘ deák szórendhez 
ekképen: „A’ léleknek az uralkodàsra, а’ testnek a' $201 
qálatra veszsziik leqinkább нашим.“ 
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igen nagy szabadsággal bírtak , ’s tetszésökre hagyatott 
azt а’ rendet választani, melly a” beszélőnek képzelő 
désével leginkább megegyezett. Azonban a’ zsidó nyelv 
itt kivételt szeved, melly, habár a’ visszás rendet né 
mellykor megengedi is, mégis ritkábban él azzal, ’s kö 
zelebb járul az angol szóhelyezéshez, mint akár a’ gö 
rög, akár а’ deák. ’ 

Minden europai újabb nyelvek más rendet vettek 
fel a’ szóhelyzésben, mint a’ régiek. A’ folyőbeszéd 
Deli munkákban a’ szóhelyezés igen kevés kiilönfélesé 
get enged meg , hanem többnyire egy bizonyos megha 
tározott rendhezszabja magát, melly rend az értelem” 
rendjének neveztethetik. Ez azt kívánja, hogy minden 
mondásban a’ ¿személy vagy a’ dolog, melly szól vagy 
cselekszik, első helyen álljon, utána a’ cselekedet, ’s 
legutolján a’ cselekedet” tárgya vagy czélja; itt tehát 
a” képzetek nem azon fontosság” vagy hatóság” mérté 
ke szerint következnek egymás után, mellyet а’ képze 
lődés előtt bírnak, hanem a' természetnek és időnek 
rendje szerint. 

Egy angol irő, kinek valamelly nagy embert kelle 
ne dicsérni, így szólana: „Lehetetlen nekem hallgatás 
sal elmellőznöm olly rendkívüli szelídséget, olly szo 
katlan “és hallatlan kegyelmet ’s 011)r nagy maga-mér 
séklést a' legfőbb hatalom' gyakorlásában“. Itt legel 
sőben a’ beszélő személy adatik elő: „lehetetlen nekem&quot;: 

' azután az, a.’ mit а’ személy cselekszik: „lehetetlen 
hallgatással elmellőznöm&quot;; utolján a.’ tárgy, melly őtet 
az így tevésre bírja: „a' szelídség, kegyelmesség és 
magamérséklés&quot;. Cicero, kiből ezen szókat általtetteúm, 
egészen megfordítja a’ rendet; a’ tárgyon kezdi el: leg-L 
elöl teszi azt, a’ mi а’ beszélőnek lelkében a’ képzetet 
támasztotta, &quot;s a’ beszélőt ’s annak cselekvését leghátul 
adja elő: „Tantam mansvQtudine-m, tam linusitatam ín 
auditamque clementiam, tantumgue in summa potestate 
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rerum omnlum moduni tacitus nullo modo praeterire pos» 
sum.“ 0rat. pro Marcello. 

A’ deák szóreml lelkesebb ’s elevenebb ; az ang‘ol 
világ'osabb ’s értelmesebb. A’ romaiak többnyire ollyan 
renddell helyezték szavaikat, mellyben a’ beszélönek 
képzelödésében a’ képzetek tánladtak. Mi ollyan rend 
del helyezzük, mellyben az értelem a’ képzeteket egy 
más után mások eleihe terjesztetnipkivánja. 

A’ mi helyezetünk tehát, ńQ-y látszik, a’ beszélés’ 
\ mesters'ége’ tökéletesedésének következménye; a’ meny 

nyiben a’ közlés’ világossáig'a ’s értelmesség'e {б czélja 
а” beszédnek. 

A’ poezisban , hol az irás a’ szokott kifejezésen fel 
jül emelkedik, ’s a’ képzelödés’ és szenvedély’ nyelvén 
heszél , szòrendiink nincs olly kesken)r határok közè szo 
шт, hanem a’ szòk’ elforg‘atásában nag'yobb szabad 
ság‘qal Мг. Mind'àzáltal ez a’ szabadság' még‘ itt is a’ 
régi nyelvekhez képést nagyon szük. Az új nyelvek e’ 
részben igen különböznek egymástól. A’ (капота nyelv 
a’ szórendre nézve leg-inkáhb meg- van hatàrozva‘, leg 
kevesebb elfordítást eng‘ed mind a’fkötetlen, mind a’ kü 
им beszédben. Az ang-ol valamennyire tölib szahadság' 
gal bi1'. Az olasz leg‘többet tartott meg` a’ rég‘ìek’ el 
forg‘atálsából, de, úgy látszik, az értelmesség’ kárával, 
leo‘alább némelly панды, kik ezen elforg'atásokkal leg 
nag-_yobh inértékben élnek. ‚ 

Itt illik továbbá inegjegyezni , hog-y minden új nyel 
vek’ alkatjában ‘гад-уст eg-y környülmény, mellyÀ azokat 
a’ szôllelyzés’ szabadság‘ára nézve nao'y mértékben meg' 
szorítja ’s meghatározott rendre kényszeriti. Ez abban 
áll, hoQ'y nálunk olly különbözö végzödések nincsenek 
szokásban, millyenek a’ g‘örög és deák nyelvben a’ ne 
vek’ ejteg‘etéseit ’s igék’ hajtoQ-atásait eg‘ymástól meg 
különbüztetik, ’s az еду mkßdáshoz tartozò szòk’ köl 
csönös viszonyait még- akkor is világ'osan észrevetetik, 



A’ швы’ ’s Az IRAs’ ваш). ’s Növmc. 125 

mikor az összetartozò szók eg-ymástól el vannak l'lány 
vv. *). А’ legközelebb kövelkezö leczkében lesz alkal 
mam а’ nyelvek’ alkatjának ezen változásáról bövebben 
szólani. Annak eg'y szembetünö következése az, hog'y 
mi többnyire nem tudjuk az eg'ymáshoz tartozó szók’ 
kölcsönös viszonyait máskép kijelenteni, mint azoknak 
egymáshoz közel tevêsök által. A’ romaiak р. 0. homá 

' lyosság nélkül szólhattak nyelvökben így: 
Exstinctum Nymphae crudeli funere Daphnim 
Flebant -- _-; minthog-y mind exstin‘tum, mind 

Dauphnim а’ szenvedö’ vég‘zödésével bélyeg‘esek: mi 
meg‘mutatja, Воду ezen szòk , mint fö- és mellék-nevek, 
ha выше ец‘ушёзъы távol állanak is, összetartoznak, 
’s mind a’ ketten ezen ige által igazgattatnak: f leb ant; 
а’ Nymphae вы‘) p'edig; szembetünöképen ezen utolsó 
nak nevezöje. A' végzödések’ különbözése itt mindent 
rendben tart, ’s az eg‘yes szòk’ összefüggését tökélete 
sen világ‘ossá teszi. De fordítsuk ezen szókat, betü 
„szerint ’s olly renddel mint а’ deákban vagynak, an 
golra: „Dead the nymphs by а cruel fate Daphnis la 
mentèd“ - ’s 0115r ~rejtélylyé válnak, mellyben lelletet 
len valamelly èrtelmet talální. 

A’ régi nyelvek épen azért Итак а’ szók’ és szó 
lások’ elforg'atásában olly ладу szabadság‘gal, ’s azért 
helyezték azokat úgy, a.’ mint a’ képzelödésnek ’s a’ 
fiìlnek legkellemesebb volt, minthogzy a’ nevek’ és ig-ék’ 
vég'zödéseinek különbözése által kimutathatták: mi 19112 
gatja az еду mondásban elöforduló szókat. Midön u 
t-óbb az éjszaki népek, mellyek a’ romai hirodalmat el 
borították, а’ nyelvben különlì'féle módositásokat tettek, 
а.’ névszók’ ’s ìgfék’ különlgözö végzödéseit annál köny 
nyebben e1 hagyták enyészni, minél kevesebbet gondol 
так а’ nyelv’ afféle alkatjából szármozò hasznokkal. Ök 

*) А‘ magyar nyelv erre nézve is közelebb На‘ а‘ régiek 
nez, mint sok esméretes új nyelvek. 
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_ csak а’ klfejezés' világosságára ’s bőségére figyelmez 
tek. Sem a’ hang” kellemére nem ügyeltek, sem a.’ 
szók’ helyzése által a’ képzelődésnek kedveskedni nem 
igyekeztek. Gondolatjaiknak csupán értelmes és vilá 
gos rendben előadása volt fő czéljok. ’S ugyanazért 
ha a” mi nyelvünk а’ szók” szorosan meghatározott rend 
je miatt kevesebb szépséggel, kellemes hanggal ’s erö 
vel bír is, mint a' görög és а’ deák, mindazáltal a” 
gondolatokat világosabban ’s értelmesebben adja elő. 

E’ szerint megmutatám, millyen természeti előme 
netelt tett több fontos czikkelyekre nézve а’ nyelv; ’s 
ezen fejtegetés különféle hasznos és érdekes észrevéte 
lekre vezet. Abból, а’ mi ezen és az előbbi leezkében 
mondatott, kitetszik, hogy а’ nyelv eleinten ugyan szók, 
dolgában szegény, de azoknak hangjára nézve nagyon 
beható, ’s а’ kimondás, módja ’s az azzal együtt járó 
tagbeszéd által igen jelentő, az írásmód képes és poe 
tai,&quot;s a” szórend eleven és képzelődéshez alkalmazott 
volt. Kitetszik továbbá, hogy az egymásra apródonkint 
következett változások által, mellyeket a.’ nyelv időjár 
tával szenvedett, az értelem mind inkább és inkább erőt 
vett ‘а’ képzelődésen. A’ nyelv' növekedése ezen tekin 
tetben hasonló az egyes embernek idejére nézve növe 
kedéséhez. A’ képzelődés legelevenebb ’s leguralkodóbb 
а’ íiatal korban, a” később esztendőkben a” képzelődés 
hidegűl ’s az értelem érettebbé lesz. Hasonlóképen a’ 
nyelv is, midőn a” szegénységből bőségre lépett, egy 
szersmind az elevenséget pontossággal, a” tüzességet ’s 
lelkesedést hidegvérűséggel ’s szabatossággal cserélte 
fel. A’ korábbi nyelvek„sajátságai ’s bélyegei, t. i. az 
utánazó zengés, a’ heves hang és tagbeszéd, а’ képes 
írásmód, 's а’ szórend” elforgatása, kölcsönös befolyás 
sal voltak egymást-aps kicsinyenkint önkényii hangok 
nak, csendesebb kimondásnak, egyszerübb irásmódnak, 
’s világosabb szórendnek adtak helyet. A’ nyelv az 
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Щит) idökben szembetünöképen megllatározottabbá 's 
pontosabbá, de más felöl gyengébb hatásúvá ’s keve 
sebb lelkességíivé lett; régi állapotjában alkalmasalib 
vala a&quot; poezisra ’s ékesszolásra, a’ mostaliiban pedig 
alkalmasabb az okoskodásra ’s bölcselkedésre. 

Miután'eddig a’ nyelv’ növekedéséröl értekeztem, 
most mar annak vizsgálására megyek által, mikép nö 
vekedett az irás, melly a’ nyelv után leginkább lnegér 
dellili figyelmüllket, попа nem kiván olly hosszas fejte 
днём, mint az elélibeni tárgy. 

A’ nyelv шёл tagadhatatlanul az irás a’ leghaszno 
sabb mesterség, mellyel az emberek birnak. Ez minden 
kétségen kívl'il a’ beszédnek töke'lesedése, ’s ugyan az 
ért idöre nézve ennél késöbbinek kell lennie. Az eln 
'llerek eleinten nein igyekeztek egyébre, lianem csak 
arra, mikép adhatnák gondolatjaikat szók’ és hangok’ 
segítsége дна! élö szóval egymásnak штата. Utóbb 
.azt az újabli módot ШИНЫ: ki, nielly szerint bizonyos 
szeminellátható jelek által távollétökben is beszélget 
hetnek egymással: -lnit irásnak neveziink. Azt Ш je 
lek kétfélék: vagy dolgoknak, vagy szóknak jelei. Az 
elsö osztálylioz, vagy dolgok’jeleihez tartoznak, a’ fes 
tësek, a’ hieroglypliek és példázatok, mellyekkel a’ ré 

_ gi nemzetek éltek; az utolsòhoz, vagy szók’ jeleihez, 
a’ betíik, mellyek ma minden europaiaknál szokásban 
vagynak. Az irásnak ezen két вещей természetök sze 
rint különböznek egynlástòl. „ 
’ А’ festések lninden kétségen kivííl legelsö pròbái 
voltak az irásnak. Az utánazás olly igen természeté 
ben van az embernek, hogy az érezhetö tárgyok’ ha 
solilatosságának valamennyire lemásolasa minden Иб 
Iien ’s minden nemzetek között lelt llelyet. 

Eiiéle másolásokkal koran pròbáltak az einberek 
.részint azt, a’ mi каштан: történt, azoknak, kik tö 
lök távol voltak, akármi liiiánosan is él'tésöki‘e adni; 
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részlnt a’ nevezetes dolgok’ emlékezetét fennmarasztani. 
Így ha azt akarták híriiladni, `hogfy valaki valakit meg-, 
ölt, egy földhez sujtott emhernek képét rajzolták le, 
egyszersmind egy másikét 15, ki mellette állott ’s ke 
zében gyilkos fegyvert tartott. Valòban úgy is talál 
juk, liogy, midön Amerika feltaláltatott, az irásnak e 
gyedíil ezen neme volt esméretes а’ Mexikóországban. 
Azt irják a’ mexicoiak felöl, hogy legfontosabh 015211 
gos dolgaik’ emlékezetét illy történetirási _festések ál 
tal tartották fenn. Mindazáltal az illy történetirásnak 
fölöttébb tökéletlennek, ’s azon nelnzeteknek, lnellyek 
ezen kivůl mást‘nem esmértek, igen durváknak ’s mi 
veletleneknek kellett lenni. A’ festések nem egyebet, 
lianem csak külsö történeteket adhattak elö; sem ezek 
nek egymással összeköttetésöket észre nem vetetliet 
ték, sem а’ szemmel nem látható tulajdonságokat nem 
rajzolhatták , sein az emberek’ gondolkozásmódjáról vagy 
beszélgetéseikröl képlzetet nem támaszthattak. 

Hogy ezen fogyatkozást valamennyire orvosolni 
lehetne, idöjártávaLaz találtatott fel, a.’ mi hieroglypli 
nak neveztetett, ’s a’ mit úgy nézhetünk, mint az irás’ 
mesterségének második lépcsöjét. A’ hieroglypliok nem 
egyebek, mînt1átl1atatlan,tárgyok helyett állò ’s azok 
hoz valamennyire hasonlító jelek vagy példázatok. Így 

' p. 0. а’ szem az esxnéretnek ’s értelemnek képe volt, a.’ 
karika pedig az öröklété, mellynek sein kezdete, sein 
vége nincsen, A’ hierogliph teliát csak а’ festésnek ñ 
nomabh ’s terjedelmesebb neme volt. A’ festések a.’ ki 
víil érezhetö tárgyok’ hasonlatosságát rajzolták 1е: a.’ 
hieroglyphok pedig а’ láthatatlan (ага-1011111, 011уа11 ha 
sonlatosságok által mellyek а’ külsö világbòl voltak 
véve. ' 

A’ mexicobelieknél is találtattak a’ hieroglyphok 
nak nyomai, történetirási festéseik között. De Egyip 
tom volt az az ország, hol az irás’ ezen módja legna 
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пот) szorgalommal g'yakoroltatott ’s rendszeres mester 
fséggé- пище“; Minden bölcseség‘, mellyért ezen ország' 
papjai magasztaltatnak, hieroglyphokba ‘(ОН foglalva. A' 
sajátság‘okat , mellyeket bizonyos állatoknak tulajdoníto‘t 
tak, ‘ад-у а’ minemiisëg‘eket, mellyeket eg‘yik “ад-у má 
sik terme'szeti tárg'yokban föllelni véltek, erkölcsi ш 
цуок’ jelei ‘аду hieroglyphok gyanánt vették, ’s e’ végre 
éltek velek irz'isaikbanL Шу р. о. а’ llálátlansàg‘ot vipera, 
а’ vigyázatlansáqot légy, а’ bölcseséget hang-ya, a’ (дуб 
zödelmet sólymn ‘аду keselyü, az engedelmes Q_‘yerme 
ket gólya által jelelték ki; n.’ mindenektöll került ’s elha~ 
душ‘ embert pedig` angolna álial, mellyröl az hitték, 
Воду soha sem találtalik más halak’ társasáQ-ában. Néha 
ké‘t ‘аду több hieroglyphokat is összekapcsoltak eg‘ymás 
sal, p. 0. egy ищут eg'y keselyünek fejével, mikor a’ 
termés'ze'tet ’s az ahban kitets`zö isteni gondviselést arkar 
так jelentení. De minthogy a’ tárg'yok’ sok olly “Наушн 
ság’ai, mellyeket hierog'hfphaik’` alapjául felvettek, сза 

l pán képzelödésbelie'hv’s az azokkal \czé10zás0k nag'y ré~ 
szint eröltetetlek és kétségiesek “как; ’s minthog'y а’ 
wbb jelképek’ összefoglalása a’ hieroglyphokat mégï l10-v 
mályosabbakká lette, ’s а’ dolgok’ összefüg-gését’s vi 
szonyait csak nagyon hiányosan‘ fejezhette ki: az irás 
eìféle nemének ладу mértékben rejtélyesnek ’s nehezen 
éŕthetönek kellett 1enni,’s akármi‘féle esméretnek is köz 
lésére ‘аду fenntarthatására csak igen hiányos seqéd esz 
köz lehetett. ‚ 

Némelly ytudósok a’ hieroglyphokat az egyiptomi ра 
pok’ òllyan találmányának tarìották, melly által azok а’ 
község` elöl tudományokat e1 akarták rejtenï, ’s ezen 0k 
hòl becsülték &quot;шва ezek azt többre, mint а’ belükkel 
irâst. De ez bizonyosau tëvelyQ-és. A’ híeroglyphokkal 
élés eleinten tagadhatallanul nem а’ szabad válqsziás’ 
vag'y а’ knnivenséq’, hanem a’ szükség’ munkája volt és 
soha'sem шт volna az senkinek is eszébe , ha. a’betíik 

x. кбт. 9 
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esméret-esek voltak volna. Ezen találmány’ természete vi 
lágosan megmutatja, Íiogy az egy volt azon irásbeli dur 
&quot;а ’s túdatlan próbák köziil, mellyek a’ világ’ elsö eszten 
dejében a’végre Atétettek, hogy a’ csupa festésekböl vagy 
a’ láthatò tárgyok’lerajzolásából állott' régibh próbák va 
lamennyire tökéletesitetlietnének. Az mindazáltal шага 
vagyon , hogy a’ pa'pok még akkor is , inikoi‘ késöbben a&quot; 
betiikkel irás Egyiptomban szokássá lett, ’s а’ hierogly 
phokat kicsinyenkint elnyomta, megtartották а’ hierogly 
phokát , minthogy azokat ugy nézték, mint :izI irásnak 
egy bizonyos szent ’s nekik tulajdonokká vált nelnét, 
:nelly дна! tndoinányoknak ’s vallásoknak egy bizonyos 
titkos leplezetet adhattak. A’ görögök , midön az egyip 

`tolninkkal megesmérkedtek, а’ hieroglyphokat illyen ál 
` lapotban пиджак, ’s némelly iróik ugy vélekedtek, под-у 
ugyanaz а’ környülményadott azoknak feltalálására al 
kalmat, шепу azokat akkor fenntartotta. 

Valamint az irás a’ látható tárgyok’ festéséhöl hie 
.roglyphokká‘vagy látliatatlnn dolgok’ jeleive vált, ugy 
ezen ntolsókhól némelly nexnzeteknél kicsinyenkint а’ tár 
gyok’ esupa. önkényii jelei leitek, a’ nélkül, hogy ezen 
jelek а’ jelentett tárgyokhoz csak valamennyire is hason 
‘штык volna. Illyen természetü volt az irásnak а’ perni 
aknál gyakorlott môdja. Ezek kiilönféle szinü vékony zsi 
negekkeléltek, mellyekkelbizonyos kiilünbözö nagyságu 
’s különfélekép’ módosított csomóknál Гоша, gondolat 
рака: kijelent-eni ’s egymást megértetni так. 

Ha'sonló minemiiségíiek azon irásbeli jelek; mellyek 
még mai naponÍ is az egész Cliinai-birodalomban szokás 
han vagynak.- A’ chinaiaknak nincsenek bétíiik, vagy oly 
lyan egyszerii hangjaik, mellyekböl a’ szòk össze van 
nak téve; hanem minden jel, mellyel irásokban élnek, 
egy képzetet jelent, ’s valamelly különös tárgyot vagy 
.viszonyzatot fejez ki. Következésképen az illyen iráslieli 
jelek’ szz'unának csaknem végetlennek ’s annyinak kell 
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lenni, a’ hány tárg'yokat ‘аду képzeteket ki akami-ak fe 
jezni, és l'g‘y nem lehetnek kevesebb számmal, mint a’ 
hány szô nyelvökbemvan. Söt még' a’ szók’ számáx is fel 
`1111 kell haladniok, minthogy azoneg‘y szó, a’ szerint af 
mint különbözö hang'on mondatik ki, eg‘észen különbözö 
dolg'okat jelent. Azt irják, hogy hetven ezernéltöbb irás 
'beli jeleik, ‘аду hetl'íik ‘гад-31112111. Ezeket esmérni és 0I 
vasni tudni, еду eQ-ész élet’ foglalatosság‘a, melly kör 
nyiilmény nálok; a’ tudósságnak véqetlen ладу kárára 
szolqál ’s minden tudomány’ gyarapodását nag'y mérték 
ben qátolja. 

Ezen chinai irás’ eredetére nézve a’ tudòsok között 

különbözö vélekedések és sok v‘itálkodások támadtak. А‘ 
leghihetöbb tudósítások szerint a’ chinaiak’irása is, vala. 
mint az egyiptomiak‘é, festésekkel’s hieroglyphokkal kez 
dödött. Ezen hierog‘lyphok idöjártával könny'ebhen irliatàs 
vég'ett megrövidítettek, új jelekkel megszapûrítattak, ’s 
utòbb ollyan jelekké váltak, millyenekkel a’ chinaiak 
most élnek, ’s millyenek a’ napkeletnek több neuxzetei 
között elterjedtek. Mert ат irják az utazók', hogy a’ ja 
pániak, tunkiniak és coraiak is, jóllehet nyelvökre nézve 
mind eqymástòl mind a’ chinaiaktòl kiìlönböznek, méqis 
ollyan irásbeli jelekkel élnek, mint а; utôbb említettek, 
’s azok által irásban eqymást meg'érteiik, а’ nélkül, hogy 
ég‘yik nemzetbeli a’ másik nemzetbeli nyelvét ërtené, а’ 
1111 eléQ-sêges hizonysáqa annak, ищу a’ chinai irásbell 
jelek, mint a’ hieroglyphok, a’ nyelvtöl füg‘getlenek, ’s 
neln‘szôkat , hanem dolg‘okat és képzeteket jeg'yeznek. 

Europáhan is van az irás’ nemének illyen példája. A’ ‹ 
1111 számbetiiink, 1n`ellyeket az arabsoktól tanultunk, eQ'é 
szen olly természeti jelek, mint a’ chinaiak’ irásbeli je_ 
lei.’:Neni fiìg‘g'enek a.’ szòktól, hanem mindenik betíijel 
еду’ tárg‘yot ád eìö , lex'ajzolja zìzt a’ számot, melly he 
lyett áll , y’s következêsképen minden nemzetek: olaszok, 
spanyolok, francziák ’s anqolok által, mellyeknél szo 

9 'k 
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`kásban van , egyiránt , minden akadály nélkül, megêrtetik 
akármelly kiilönbözö név adatik is neki ezen nyelvekben, 

Eddig‘i értekezésiìnkhen semmit sem vettünk észre, 
a’ mi vagy mostani betíiiukel'meQ-eg-yezne, “аду ollyan 
êrtelelnhen irásnak neveztethetnék, lnillyenben mi mai 
napon ezen szót venni szoktuk. A’ miket eddig- látánk, 
azok, mint a’ dolgok’ közvetetlen jelei, nem hangokra. 
уаду szókra iig‘yelés által nyertek lételt, hanem részint 
áhrázoló jelek‘, mint a’ mexikobeliek’ festései, részint 
hasonlatosság'i jelek, mint az eg‘yiptolni hieroglyphok, 
részint önkényü ’s szabad választási jelek voltak` mint a’ 
perniak’ csomoi, a’ chinaiak bélyeg‘zetei ’s az arabsok’ 
számhetl'ii. _ ‚ 

Vég‘re több nelnzetek között érezték a’. gondolkodni 
tudòk a’ gondolatok’ eg‘ymással közlése’ azon mó'djainak, 
mellyekröl eddig' szólék, hiányossáQ-át, bizonytalanság‘át 
és unalmas voltát. Kezdették sejdíteni, 110ду az ollyan 
jelekkel élés, mellyek nem egyenesen a’ dolg‘ok hanem 
a’..beszêdben dolgokat nevezö szok helyett állanának , 
nem csekély nyereséget eszközölne. Mert huzamos 
gondolkodás után általlátták, hogy akármelly паду is 
valamelly nyelvbenf a’ szók’ száma, még'is azon ágazatos 
hang-ok, mellyekböl a’ szók összetétetnek, összehason 
litólag сваи kevés számuak. Azon egyszerü hang‘ok, 
mellyeknek különféle helyzéséböl a’ szók’ egrész sokasága 
származik, sokfélekép’ összekapcsoltatva szünet nélkül is 

‚ mételtetnek a’ nyelvhen. Ez alkallnat adott ollyan jeleket 
kitalálni, mellyek nem az egész szókat, hanem a’ szók’ 
formálására szolgáló egyszerü hangokat, ábrázolják le, 
’s utóbb bizonyossá lett», 110ду eiféle kevés számu jelek’ 
összefoqlalása által lehetség‘es minden hang‘okat, mely 
lyeket a’ szók kivánnak, irásban'tökéletesen kifejezni.l 

' Az elsö lépés ezen új uton a’ szóta'g‘ok’ abéczéjének 
feltalálás'a volt , melly hilietöképen a’ betük’ abéczéjének 
feltalálását több régi nemzeteknél megelöztc, ’s mellyel -- 

\ 
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‘mint az utazók irják -- a’ szerecsenek ’s némelly indusok ' 
шёд ,mai napig- is e'lnek. Az által, 110ду а’ nyelvben 
minden szótag&quot; számára különös jel vagy 1›ё1уед11а1а11‘оя 
tatoít шед, ai irásra szükség‘es jegyek’ száma a’ nyelv 
hen találtatò szúk’ számánál sokkal kevesehb lett. Азов 
han ezen jeg'yek’ száma. шёд ekkor is е1ёд паду maradott, 
’s az olvasás’ és irás’ mesterségét шёд igen nehezzé tet 
te; mig- végre еду szerencsés’ elme elöállolt, ’s az em 
beri зима!’ hangjaitlegeg‘yszerübb elemeiben nyomozván 
azûkat kevés sz‘ámu maqokban- és mássalhangzókra. 
visszavitte, ’s ezek közül n'xindenik’ számára saját jele 
ket, а’ miket ma betüknek hivunk , rendelvén; az enß1e~ 
reket megtanította, miképen kelljen ezen jelek’ összera 
kása által, minden забит уаду összetett панд-шашки, 
mellyek a’ lleszédben elöfordulnak, irásha foqlalni. Ezen 
eQ-yszerüségre visszavivés az irás’ mesterségét legtöké 
letesebb állapmjár'a emeli’e; ’s illyen állapotjában bi1-juk 
mi azi; most Europának minden orszáqaiban. ' 

_Kinek kelljen ezen 11110111 és felséges találmányt kö 
szönniink, a'z nem tudatìk. A’ rég-iség’ homálya ei’rejti sze~ 
meink elöl a’ паду feltalálót, ’s megffosztja azon 1132113 
lettöl', mellyel emlékezetének апёд ma is mindenek, kik 
az eslnéreteket és tu‘dományokat szex'etik, örömest adóz 
nának. Mózses’ könyveiböl kiteiszik, 110ду a’ zsiŕlòknál` 
’s hihetöleg az eqyiptomiaknál is a’ hetük máx az ö ideje 
elött fel voltak találva. A’ régiek’ eqyeiemes hagyománya 

‘ан 11111511, 110ду azokat Görögországba leg‘elsöben а’ 
fönicziai Kadmus ‘те be, kit a’ líözösen bevettidösiám 
lálás Jozsuéval, Newton Izsák’ idöszámlálási rendszere 
pedig‘ Dêvid királylyal tesz еду idöbelivé. Minthogy a’ 
.fönicziaiak nem hiresek arról, 110ду valami mesterse'get 
vag‘y tudományt találtak Yolna fel, ha lszintén messze 
ierjedett kereskedésök által más nemzetek’ ńj találmányait 
mindenfelé elplántálták is, leghihetöbh ’s legtermészetibb 
’vélemény az, 11оду а’ ‘111111411’: Eqyiptomban, ebnen , а’ 
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történetiròk szerint'legréqibb камнем országban ’s a’ 
rég-ieknél virágzott mesterségek’ ’s tudományok’ termé 
keny hazájában, vette eredetét. Ezen nemzetnél а’ hie 
roglyphokkal gyakori fog‘lalatoskodás nag‘y ñqyelmet for 
dítatott az irás’ mesterséQ-ére. Тата vag'yon, hog-y ott 
a’ hieroglyphok megrövidített képekkel ’s önkényii bé 

' lyeg'ekkel &quot;они: eleg'yítve ; a’ honnét utóbb könnyü volt 
ollyan jelek’ feltalálására általmenni, mellyek nem‘ma. 
Q'Okat а’ dolgokat, hanem a’ hang‘okat fejezték ki. Plato 
ug‘yan azért Phaedrusában а’ betük’ feltalálását az eqyip 
rtomi Theuthnak tulajdonitja, kiröl azt vélik, Воду а’ gö 
rögök’ Hermesével vag'y Merkuriusával azoneg'y személy 
volt. Kadmusról is yazt állítják némelly régiek, hoqy jól-l 
llehet Fönicziábòl ment Görögország‘ba, mégis eredetére 
nézve tulajdonképen az eg'yiptomi Thehéhöl származott. 
Igen hihetö, hogy az egyiptomi пешие‘ Mózses vitte ma 
Q‘ával Kanaanba, ’s шока! а’ fönicziaiak, kik annak еду 
részéhen итак, ott elfog'adván, utóbb Görög‘ország’ha. 
&quot;itték, _ 

Az az ábécze, mellyet Kadmus Görög‘ország‘ba. Vitt, 
hiányos volt, ’s azt mondják, моду csak tizennég‘y hetíi-' 
МЛ állott. A’ többi betíik késöbben találtattak fel, midön 
bizonyos hangok’ jelenthetésére szükség tapasztaltatott. 
Kiilönös jeg‘yzést érdeuíel, hog‘y az‘on 'betüknek,'me1y- 
lyekkel mi mai паров élimk, eredçtét könnyiì meg‘mag'ya.'d 
rázni, lia Kadmus’ ábéczéjeig' visszameg'yünk. A’ romai 
ábe'cze, melly nálunk ’s csaknem minden eliropai nemze 
içknél divatban van, kevés változtatással világosan 4a’ 
görög' szerint van formálva. ’S -minden tudósok észreve 
szik, hogy a’ görög- betük, kívált иду; а’ inint a’ régi 
íeliilirásokban találtatnak, nagyon hasonlítanak a.’ zsidô 
és samaritanus betíikhöz , mellyek minden tudòsok’ Véle 
kedése szerint а’ fünicziaiak’, vagy Kadmus’ ábéczêje'vel, 
.eg‘észen meqeqyeznek. Hg a’ Q‘örög‘ betůk jobb kéz felöl, 
balkéz relé , a’ fönicziai .és zsidó irásmódok szerint мах 



A NYisLv’ ’s Az IRAs&quot; anni). ’s Növnn. 135 

iatnak, csaknem egészen fönicziai 65 251116 betiikké vál 
111111. A’ formának ezen hasonlat-osságz'ln kiviil a’ betl'ik’ 

~nevei 15 p. o. alpha, lieta, gallllna, ’s a’ t. ’s a’ betí'ik’ 
rendje is a’ fönicziai, 251116, görög 65 roinai 6116026 
vel annyira megegyeznek, hogy egy kutföböl szarma 
zásokat bizonyosnak lehet tartani. ‘Еду illy liasznos és 
egyszerii találmány a’ különbözö nelnzetek között örö 
mest elfogadtatott ’s niindeniitt llamar 65 könnyen el 
terjedett. ' ’ 

‚ A’ betük ei‘edetiképen jobbkéz felöl balkéz 161611111 
1а11 az ellenkezö renddel , mint mi luost azokat ii‘ni szok 
tuk. Az irásnak illyen niódja lelt helyet az assyriusoknál, 
fönicziaiaknál, arabsoknál, zsidóknál ’s, mint némelly 
régi fölülirásokból kitetszik, eleinten még a’ görögök 
nél is. Utòbb a’ görögök más módot követtek, ’s a’ ren 
deket változtatva jobbról balra, ’s ismét balról jolilil‘a ir 
ták, melly irásmódot bustropliaedonnak vagy ökörszán 
tásnak hivtak. lllyen ii‘ásnak még maig is inai'ailtak fenn 
példái, ki'llönösen a’ sigaeumi hires fö'lülirásban. ’S az 
irás’ ezen liióilja egész Solonliak, az atlienaei törvény 
szerzönek idejéigszokásba'n marailott. &gt;Ve'lgtéi‘e (811011162 
1‘61 jobb felé irás terniészetibbnek ’s könnye'libnek 121161 
tatván, az illyen irányzatu irás minden eul‘opai 121110016 
nyokban uralkodô szokássá vált. ` ' ‘ ' 

А2 irás sok ideig a’ bemetszésnek liizonyos neme 
volt. Eleinien oszlopok ’s kötáblák liasználtattak a’ vég 
re, utóbb pedig lpuhább nelnii éi'czlapok, p. o. ónlapok. 
Minélinkább szokássá ’s mindennapiva lett az viras, annál 
könnyebb és liorilozhatòbb szerek fol‘ilitattak az il‘ásra. 
Némelly -tartomálnyokban bizonyos élöfák’ levele. ’s liéja 
használtatott e’ végi‘e, -niz'lsokban lz'lgy viaszszal megkent 
fatáblák, mellyeklie a’ betl'ik'vas vesszövel'metszettek 
be. Utòlján néilielly állatok’jòl elkészített ’s pergamenná 
simitott bi'i'rei szolga'iltak anyaglll az ira'si'a. A’ papii'osra 
irás, melly ma nálunk szokásban van, olly'találmány, 
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melly réqiségére nézve nein megy fölebb a’ tizennegyedik 
századnál. ` 

Eddiq elöadtam röviden mind eredetét mind növeke 
dését a’ beszédnek 63 irásnak, ezen két fontos 11163161‘ 
ségnek, mellyek àltal az emberi gondolatok közöltetnek, 
’s minllen esznéretnek ’s miveltség‘nek terjedése 632116261 
tètik. Most шёд azzal fejezenl be a’ tárgyheli értekezése 
met, 110ду rövíden összehasonlítom a’ nyelvet, a’ mennyi 
ben beszéltetik ’s a’ m'ennyiben iratik; vagy, a’ füllel hal 
lott és a’ szem eleihe terjesztett szòkat: ’s иду fogjuk ta 
lálni, 110ду mind a’ két részen vag'ynak mind elsöbbség‘ek 
mind hiányosságok. 

Az irás abban -följülhaladja az yelöszòval elöadást, 
110ду a’ közlésnek luesszebb terjedö ’s maradandòbb ne 
me. Messzebb terjedö, inert nem szorítatik azoknak, 
kik beszélésünket lxallják, keskeny körébe, hanem irt je 
leink’ seg‘ítség‘ével qondolatinkat lnindenfelé ’s az ед632 
világon szélleljuttathatjnk, иду emelhetjiik fel szavun 
kat, mintha a’ yföld’ legtávolahh tartományaihoz 1163261 
nénk. Maradandóhb is, inert szavunkat a’ legkésöhb 
nemzetse'g’ számára is fennmarasztja; mòdot ád 612636 
inket а’ 11636 1’1169‘111111 általadni ’s a’ nevezetes tettek’ 
emlékezetét örökíteni. Továbbá az olvasòkat шёд annyi 
ban is nyertesebbekké teszi a’ hallgatóknál, 110ду az el 
sök szemeik elött látván az/irt betůket az irò’ gondo 
latját feltartòztathatják, ineg'állapodhatnak, az olvasást 
ismételhetik, egyik helyet a’ másikkal összehasonl-ithat 
jak. Az 616326 е11е111›е11 mulékony ’s elrepülö; ’s ha azt 
abhan a’ szempillantalhan, mellyben kimondatik, fel nem 
íogjuk, könnyen végképen elveszthetjük. .De jòllehet az 
irás annyival fölülhaladja az élöszòval elöadást, 110ду 
а’ beszéd irás nélkül csak nag‘yon hiányosan tanithatta 
vo-lna az emberi nemzetet, mégsem kell elfelejlenünk 
meqjegyezni, 110ду eröre és hatóság-ra nézve az 616326 
heli elöadás sokkal följebb áll az irásnál. A’ beszélönek 
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-szava a’ lélekre sokkal mélyebb benyomást tud tenni, 
mint akármelly írásnak is olvasása. A’ szózat’ hangja, 
а’ szemnek, arcznak ’s egész testnek alakzása, melly 
az élöszóbeli elöadást kíséri, ’s az irásnál eg'észen el 
marad, a’ jól elöadott besze'det véqetleníil ‘Лёд-оный, 
érthetöbbé ’s behatòbhá teszi, mint a’ leg-jobban kidol 
g‘ozott irás. Mert a’ hangok, tekintetek ’s alakzatok 
természeti magyarázói az emberi érzéseknek. Azok 
minden kétértelmiiség‘et elvesznek, a’ benyomást eröseb 
bé teszik, “в а’ sympathía’ ’segítség‘ével munkálkodnak 
lelkünkben, melly az eg-yik leghatalmasabb eszköze az 
elhitetësnek. A’ sympathie mindenkor nag‘yobb mérték 
ben felébred hcnnünk, ha a’ beszélöt hallgatjuk, mintha. 
munkáit bezárt szobánkban olvassuk. Azért, habár az 
irás a.’ lanílásra nézve hasznosabb 15’ mint а’ beszéd, 
mindazáltal az ékesszólás’ ладу és fönpséges ereje csak 
az élöszóbeli elöadásbgn mutathatja ki magát. ` 



NYOLCZADIK LECZKE. 

w швы‘ вяЁвквявтв. 

Miután a’ nyelv’ eredetéröl ’s növekedéséröl értekez 
tem, már most annak szerkezetéröl &quot;аду az általá 
nos grammaticáròl fogok szólní. A’ nyelv’ szerkezete 
felette igen mesterséges, ’s kevés tudomány vail, melly 
ben mélyebb vaqyvñnomabb logica találtatnék, mint а’ 
grammaticában. Ezt'a’sikéren gondolkodòk rendszerint 
meg' тыл: vetni, mint ollyasmit, a’ mi az elsö Шп 
ság‘beli tanìllás’ kezdeteihez штык. Ве ha arról, a’ 
.mit g‘yermekség'ünkhen az okok’ megsértése nélkiìl ta 
nultattak meg velünk, érettebh korunkhan gnndosabban 
értekeziink, szorQ-almunk böven meg‘jutalumzta-tik: ’s 
ezen szorgalom’ elmulasztásának kell аж tulajdonítani, 
hogy irásaikban вокал olly sok sarkalatos hibákat ej 
tenek. ‚ &quot; 

Az általános grammatica’ törvényeiröl kevesen ir 
tak bölcselkedökhez illö pontossággal, ’s а’ mit még in 

‚_ kább kell sajnálni , méQ' kevesebben alkalmazták azokat 
az angol nyelvre. Mig` а’ franczia nyelv máx' rég'töl fog- 
va azon nelnzet’ sok iig'yès és elmés iròi’ ñgyelmének 
tárg‘ya volt, ’s azok által annak szerkezete és „дам 
gainag‘y szorg'alommal megvizsgállattak, az ада“ -ha 
zánk’ ‘szég‘yenére leg-yen mondva - az angol nyelv’ gram 
maticája ’s természete épen nem vizsg‘áltatott hasonló 
gonddal, ’s nem határoztatott meg llasonló pontosság 
gal. Nem rég‘iben tétettek ug‘yan ezen lliányosság&quot; ki 
„мощам pròbák, ’s némelly jeles irúk szerencsésen 
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dolgoztak ezen tál'gyban; de mindazáltal még sok ten 
Щ valô van e’ l'ëszlien Лёша. 

Neill szándékoln itt sein az &gt;a'lltala'lnos grammatica 
nak, seln különösen ай angolnak teljes rendszel‘ét irni. 
A’ nyelv’ különféle sajátságainak környülményes fejte 
getése lllessze elvinne egyéli ti'lrgyoktól, mellye‘k a’ kö 
vetkezö leczkékben figyelmiinket kivánják. Csak általá 
ban fogok az ezemiárgyat illetö .jelesebb okfökröl szól 
ni, e’ végre azon egyes l'észekl'e , lnellyekböl a’ beszéd 
vagy nyelv össze van téve, néhány jegyzeteket tenni, 
’s egy uttal a’ nii nyelvünk’ nélnelly saiátságairól ein 
lékezni, ’s lltòbli az angol nyelv’ tel‘inészetéröl valami 
vel ki'llönöseblien “тают. 

Legelsöben a’ beszéd’ rës'zei kivánják vizsgálatun 
kat. A’ lieszéd’ léteges részei lninden nyelvben ugyan 
a'zok. Mindenikben sziikségesek ollyan szavak, mely 
lyek a’ targyok’ nevét jegyzik, továbliá ollyak, lnellyek 
ezen tz'll'gyok’ tulajdonságait ’s azt, a’ mit mi rólok ité 
lünk, kifejezik; ’s végre ismét ollyak, lnellyek azoknak 
összek'öttet'e'sét ’s viszonyait észrevetetik. Következés 
képen minden nyelvben kell föneveknek, vagy magok 
ban érthetöknek, névmásoknak, mellékneveknek, igék 
nek, praepositioknak vagy névllatál'ozòknak és kötö-À 
szóknak'lenni. A’ lieszéd’ l'észeinek legegyszeríibb ’s 
egtágasabb felosztása ablian all, ha a’ nyelv átaljában 
fönevekre, tulajilonítò és kötö vagy foglalô 
szòkra szorítatik *). Fönevek lilindazon szók, mely 

*) Quintilianus szerint ez volt a’ legrégibb felosztàs: „Tum 
videbit quot et quae sunt partes orationis. Quamquam 
de numero parum convenit. _Veteres eilim quorum fue 
rant Aristoteles atque Theodictes, Verba modo et nomi 
na, et convinctiones tradidel‘unt. Videlicet quod ill ver 
liis vim sermonis, ill nominibus materialn (quia alterum 
est quod loquilnur, alterurn de quo ioquimur), in coil 
vinctioniblls auteln complexum eorum esse Judicarunt. 
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lyek a’ tárgyok’ neveit, ‘аду a’ beszéd’ tárgyozatát fe 
jezik ki; tulajdonítò szòk azok, mellyek a’ tárgyok’ tu 
lajdonságait, minemiiségét vagy mivelését adják elö; 
каши; pedig azok, mellyek a’ tárgyok’ бывшими, 
viszonyait és egybefüggését jegyzik. A’ lieszédnek 8 
részre, úgynxint: névre, névmásra, igékre, rész e 
sülökre , igehatározókra , névhatározúkra , 
indulatjelekre ’s kötszókra felosztása, lnelly a' 
grammaticában szokássá valt, nem igazán logiçai: a’ 
mit könnyen meg lehetne штаты, minthogy nem 
csak a’ föneveket , hanem a’ mellék neveket is , mely 
lyek a’ beszédnek létegesen különbözö részei, a’ név 
szók alatt összefoglalja ; más felö-l pedig a’ része 
siilöket‘, mellyek nem egyebek, mint igékböl lett mel 
léknevek, a’. beszéd’ kiilön részévé teszi. Mindazáltal, 
mintliogy ezen kifejezésekhez füleink hozzá vagynak 
szokva, ’s a’ logica szerinti felosztás jelen czélunkra 
nézve nem igen fontos, azért tanácsosahhnak tartom 
emez esméretes kifejezéseket megtartani, mint máso 
kat &quot;Малыш. 

Itt vizsgálódásunkat természet szerint а’ föneveken 
kell kezdenünk, mellyek az egész gralninaticának alap 
jául szolgálnak, ’s a’ beszéd’ legrégibb részének (анат 
hatnak. Mert mihelyt az emberek az indulat&quot; és érzés’ 
csupa. hangjainál ‘аду felkiáltásainál tovább mentek ’s 
gondolatjaikat beszélés által egylnással катит kemer 
ték, bizonyosan mindjárt kénytelenek voltak a’ körülöt 
шт‘ tárgyoknak neveket adni, ‘аду — а’ grammatica’ 

‘таз conjunciiones a p'lerisque dici scio , sed пасс vide 
tur ex «rm/651mm magis propria. translatio. Paulatim а 
pllilosophis ac maxime а stoicis auctus est numerns, ас 
prlmum convinctlonibus artlculi adjecti; post praeposi 
tiones; nominlbus appellatlo, deinde pronomen, deinde 
mistuln verbo participinm; ipsis verbis , adverbia.“ In- ' 
silt. Ol'Rl‘. L. i. C. 4. Y ` 
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nyelvén szôlvván — föneveket (substantivumokat) 1111111 
làlni *). 'S 111 mindjárt eleinteuV еду különös környül 
mény muiatja magát. A’ minket körülvevö egyes külsö 

 

*) Ezzel nem' azt àllitom, hog'y minden nemzeteknél a’ leq 
elöször feltalált szók rendszeres fönevek vagy substan 
tivumok voltak. Semmi sem nehezebb’s- bìzonytalanabb, 
mint azt pontosan meg'liatározni, 111011)г lépcsök‘ón men 
tek tovább-tovàbb az emberek a’ nyelv’ alkotásàban. A’ 
tàrgyoknak minden kétségexi kivül mindjárt а‘ nyelv' 
kèzdetében kellett neveket kapniok. De mint ezen 021` 
mii könyvnek: „0n the Origin and progress 0f Langf 
vag'e. Vol. I. p. 371. 395.“ tudós irója mondja, naqyon lli 
hetö, hogfy a' különféle vad népeknél а’ legelöször (е! 
talált ágozatos hangok lnkább4 egy egész mondást, mint 
valamelly eqyes tárg‘ynak nevét jelentették, а’ 1111 âltal 
4màsokat értesiteni „'s kivànsàgokatlvaqy félelmöket, 11111‘ 
nyülményeikhez ищу 5211К5ё01е11111е2 képest, kifejezni 
próbálták; p. 0. eztz`az 01‘05 211111 jö, а? viz árad 
stb. Az is hihetô, hogy nem minden elöször fel’alált 
szavak voltak egyszerii fönevek, hanem némellyek hol 
1111 tulajdonságokat ’s környülményeket is foglaltak ma 
qokban, mellyek a’ tàrqyokon leqtöbbször vétettek ész 
re,l p. 0. nagy medve, liicsilnr kunyhó, fejszé 
vel ejtett seb stb. Az emlitett iró több efféle példá.. 
kat hoz elö az amerikai4 nyelvekböl; ’s bizonyosan az 
emberi lélek’kifejtödésének természeti meneteléveligen 
пнщецуи1 testi érzékekbe legtöbbször ötlö egyes kör 
nyülményeken kezdeni,I ’s azokról áltolánosabb kifeje 
zésekre àltalmenni. Ugyanazon 11‘6 azt is megjeqyzl, 
hog'y а’ legrégibb nyelvek’ szavai épen nem voltak dur 
vák és rövidelce ‘ищу sok mássalhanqzókból állók, ha 
nem inkább nagy részint soktaguak és hanqzókkal bö 
velkedök; a’ mi ‘ónkényt következik annak meqqondolá. 
sàból , hogy a’ szavak azon természeti hanqokból 52111‘ 
moztak, mellyeket a’ 11уе11г leqkönnyebben kimond, 's 
csakhoQ-y az ágoztatàs àltal valamennyire elváltoztattak 
’s egynlàstól meg‘különböztettek, а‘ mint ешь-10016111) vad 
népek‘ nyelvében méq most is lehet làtni. 

Q 
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tárg'yok számtalanok. А’ vad einher akárhová сеты; min 
deniìtt erdöket ’s fákat Мг. Mindenik {два}; saját печей 
adni vég'etlen munka ’s teljes lehetetlenség‘ volna. Elsö 
foglalatossága тема: ahhan állott, hogy azon eQ-yes fà 
nak adott nevet, lnellynek Q‘yiìmölcsével éhségét eliiz 
te, тещу árnyéka alatt a’ nap’ hösége ellen védelmet 
шеи. De észrevevéu azt, hogy noha a’ töhhi élöfák 
attól, ‘mellynek ö nevet ád, nag-yságokkal ’s formájok 
kal kiilönhöznek is, шефа sok közös tulajdonságokhan, 
p. 0. ahhan, ho'gy mindnyájoknak gyökereik, ág-aik, le 
veleik vag‘ynak, eg‘ylnással meg-egyeznek: ezen közös 
tulajdonság'aikhól eQ-y állalános képzetet ‘аду fogalmat 
Гений!‘ mag'ának, mindazokat, mellyek ezen (Мамон 
ság‘okkal hírtak, еду osztályha rendelvén; ezen egész 
osztályt vag'y nemet élöfának nevezte.i Hoszasahh ta 
pasztalás által tanítatván, utóhh ezen nemet ‘газу fö 
osztályt islnét apròbh osztályokra ‘аду fajtákra, p. o. 
cserfák’, fenyöfák’, körösfák’ fajtáiral шипы -fel a’ sze 
rint, mint johhan-johhan észrevette azon külön&quot;s tulaj 
donságokat, mellyekre nézve azon {ё}: eg‘ymást külön 
höztek, vagy eg‘ymással `meggeg‘yeztek. 

De a’ vad emher még- шт is csak általános ki 
fejezésekkel ё!‘ heszédéhen. Mert a’ cserfa, fenyöfa ’s 
körösfa eg-ész osztályoknak печей voltak, mellyek kö 
zííl mindenik ладу számú , meg- nem különböztetett egyes 
dolg‘okat fog‘lalt mag‘áhan. Innét kitetszik, hog‘y z'unhár 
az elvont ’s általános fogatok’ ’s képzetek’ formálását 
a’ lélek’ egyéh leo‘nehezehh munkájának szoktuk is tar 
tani, шефа mindjárt a’ nyelv’ kezdetéhen elö kellett 
azoknak fordulni. Mei-t ha a’ személyek’ tulajdon ne 
‘гей, р. 0. Gzézár, János, Péter, kiveszsziik, a’ 
töhhi fönevek, mellyekkel a’beszédhen élünk, nem eg'yes 
tárg‘yoknak, hanem mag-okhan sok tárgyokat fog-lalò 
osztályoknak, nemeknek, ‘ищу fajiáknak nevei; р. 0. 
ezen szók: einher, oroszlán, haz, folyôvíz sth. Ан 
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mindazáltal nem kell gondolnunk, hogy az elfele elvont 
vagy általános nevek” feltalálása igen éles metaphysi 
cai észt kívánt volna; mert akármint {jár is el az embe 
ri lélek ezen dologban, az bizonyos, hogy mihelyt az 
emberek a” tárgyok közt hasonlatosságot vettek észre, 
természetük szerint hajlandók voltak mindazon dolgo 
kat, mellyek egymáshoz hasonlítottak, közös névvel 
nevezni, ’s egy 'sztályba tenni. ' Ezt most is minden 
nap tapasztaljuk a” gyermekeknél, mihelyt beszélni ta 
nulnak. ` 

De még azután is, midőn a” nyelv az itt leírt lé 
pést megtette, а’ tárgyok” esmértetése igen hiányos volt; 
mert ha egyik ember а’ másiknak a’ beszédben valami 
főnevet, p.io.ember, oroszlán, élőfa, említett, 
hogyan lehetett megtudni, mellyik embert, mellyik orosz 
lánt, mellyik élőfát akarja azon sok tárgyok közül, 
mellyek egy név alá tartoznak, értetni? Ez a” nehéz 
ség adott alkalmat, annak а’ tárgynak, mellyről szó 
volt, megesmértetése végett a.’ beszéd” azon részét fel 
találni, melly nemszónak vagy articulusnak neveztetik. 

A’ nemszó' ereje abban áll, hogy meghatározza ’s 
mintegy a’ közös tömegből kiveszi azt a’ külön tárgyot, 
mellyről szó vagyon. Az angol nyelvben két nemszó 
van , a és the; az a általánosabb .’s határozatlanabb; a’ 
the határozottabb és különösebb. Az a csaknem annyit 
tesz, mint one, ’s csupán a’ nemnek vagy fajnak vala 
melly egyesét jelenti, melly vagy nem egészen esmére 
tes, vagy nincs egészen meghatározva, р. o. a lion, a 
king. A’ Мг, melly a’ nemszó' erejével nagyobb mér. 
tékben bír, a’ nemnek vagy fajnak valamelly esméretes 
vagy meghatározott egyesét bizonyosabban kijeleli , p. 0. 
lÍle lion, the king. 

A’ nemszók igen liasznosok а’ beszédben; de né. 
melly nyelvekben még sem találtatnak. A’ görögöknek 
csak egy nemszavok van, ő, i, m, melly az angolok' 



144 nroLczAmx LEGZKE. 
\ 

határozott nemszavának felel meg. Ellenben nincs ne 
kik olly szavok, melly az и angol nemszónak felelne 
meg, hanem azt a’ határozott nemszó' elhagyása által 
pótolják ki. Így p. o. pumim/g annyit tesz mint а king, 
ő (lomha; mint the kín g. A’ deák nyelvben semmi пеш 
szó sincsen. A’ helyett ezen névmások: ln'c, ille, iste, 
tétetnek a’ tárgyoknak , mellyeket közelebb meg nem ba 
tározhatnak, kijelentésére. A’ mi nyelvünk, így szól 
Quintilian, el lehet nemszó nélkül, ’s azért azokat a’ 
beszéd' más részeibe szórja el. „Noster sei-mo articulos 
non desiderat; ideoque in alias partes orationis spar 
guntur.&quot; Azonban nekem úgy látszik, hogy ez hiány 
a” deák nyelvben; minthogy а’ nemszók a’ nyelv' értel 
mességét ’s határozottságát nagyon előmozdítják. 

Hogy ez világosabban kitessék, lássuk, melly kii 
lönböző értelem van а’ következő angol kifejezésekben, 
's melly igen a’ nemszókkal éléstől függ a’ különbözés: 
The son of a king. The son of the king. А son 
of the ki_n g. Ezen három szólás közül, mint minden, 
а’ ki a’ nyelvet éíiti, első tekintettel látja , mindeniknek 
különböző értelme van, ’s csupán azért, hogy az a és 
the nemszavak különböznek. Ellenben a’ deák nyelvben 
ez: f ilius regis egészen határozatlan, ’s több szókból 
álló körülírás kívántatik annak kitevésére, mellyiket 

akarjuk az említett három szólások közül kifejezni. На 
sonlóképen egészen különböző kérdések ezek: Are yon 
a king?, és: Are you the king?;'s mégis ezek deá 
kul csak ezen egy szólásban olvadnak össze: Esne tu 
rex? Ez a&quot; mondás: Thou are a man,'általános ’s 
nem különös jelentésü; de ez: Thou are tbe man, 

‘ olly mondás , melly némelly környülmények között, mint 
tudjuk, rettegést és bút okozhat. Ezen jegyzések nem 
csak a’ nemszó’ erejét és fontosságát világosítják fel, 
hanem egyszersmind angol nyelvünk’ e’ részbeli némi 
elsőségét is mutatják. ~ 
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A’ főnevek vagy substantivumok azonkívül, hogy a’ 
nemszó által közelebb meghatároztatnak, még а’ szám 
ra, nemre és ejtegetésre nézve is megkülönböztethetnek, 
’s ezen tekintetben is vizsgálást érdemelnek. 

A’ szám az egy nembeli főneveket arra nézve, ha 
egyet vagy többet jelentenek-e, különbözteti meg, és 
ezen különböztetés minden nyelvekben talál helyet, ’s 
mindjárt a’ nyelv” kezdetében támadott, minthogy az em 
berek kevés dolgokra találtak több alkalmat, mint az egy 
és sok közöttikülönbségnek kifejezésére. Ezen különbség, 
hogy annál könnyebben kifejeztethetnék, a’ fönêv’ végző 
rdésének kiilönbözése által jegyeztetett meg ,' p. 0. az an 
golban rendszerint, a' szó” végén egy s betünek hozzá; ' 
adása által. A’ zsidó, görög és némelly egyéb régi nyel 
yekben nemcsak többes, hanem kettős számot is találunk, 
а’ mi hihetőképen onnét származott, minthogy a’ többes 
szám' megválasztására még nem voltak külön kifejezések, 
és az one, two és több szók vagy egyedül, vagy főképen 
szolgáltak az egy, két vagy több dolgok számszerinti 
megkülönböztetésére. ‚ 

А’ nem а’ főneveknek egy másik tulajdonságok, 
melly hosszasabb fejtegetést kíván mint a' szám. Minthogy 
ezen tulajdonság a’ két természeti nemnek különbözésén 
alapul, világosan kitetszik, hogy az e’ részbeli különb 
ség tulajdonképen csak az élőállatok neveinél lelhet lie 
lyet, és hogy hím és nő nemről lehet szó. Minden egyéb 
főneveknek a’ grammaticában az ngy nevezett neutrum 
hoz kellene tartozni, melly nevezettel mind a, két nem” 
megtagadásajelentetik. De a'nyelvek' alkotmánya ezen 
felosztásra nézve valami különöst mutat; minthogy az 
emberek áz állatok közötti nembeli különbözést ‘папаш 
ván csaknem minden nyelvekben az élet nélküli dolgok-_ 
nak nagy részét is hímekre és nőkre osztották fel. Így 
találjuk ezt mind а’ görög mind a’ deák nyelvben, gladius 

. ‚ p. o. himszó, .vagina pedig nőszó. Az életlen dolgokat je 
r. KÖT. 10 
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lentö szóknak eti'éle nembeli megkülönböztetése sokszor 
egészen önkényü és semmi egyéb okon nem alapul , ha 
nem csak a’ nyelv’ vak történeti szerkezetén , melly sze 
rint bizonyos végződéseknek valamelly meghatározott 
nem tulajdonítatik. Mindazáltal a” görög és deák nyelv 
ben nem minden lelketlen dolgok nézetnek hímeknek és 
nőknek, hanem azoknak nagy száma azon osztályba téte 
tik, mellyhez tulajdonképen mindnyájan tartoznának, az 
az а’ nemet megtagadó osztályba p. 0. templum sedile. 

De a’ franczia és olasz nyelvek” természete különböz 
e’ részben a” görögtől és deáktól. A’ francziában és olasz-k 
han, akármi legyen az oka, bizonyos, hogy a’ tagadó 
nem egészen esméretlen, ’s hogy azokban minden lelket 
len tárgyok” nevei élőállatok gyanánt tekintetnek, ’s ki 
vétel nélkül hímekre és nőkre osztatnak. A’ franczia nyelv 
ben két nemszó van, a’ him szòk’ számára le, a' nő-szók 
számára la, ’s ezeknek valamellyike a’ nem’ kijelelése vé 
gett minden főneveknek elébe tétetik. Az olasz nyelv ha 
sonlóképen él nemszavaival, mellyek közül az il vagy lo 
a’ him , la pedig а’ nőnemet jelenti. 

Az angol nyelvben nevezetes dolog az, hogy egészen 
ellenkező különösség talál helyet. A’ franczia és olasz 

› nyelvekben épen nincs neutrum vagy tagadó nem. Az an 
golban, legalább a’ köz élet” nyelvében minden főnevek, 
mellyek nem élő állatokat jelentenek, minden kivételnél 
kül a’ neutrumhoz tartoznak. A’ három nemet ezen szók 

jelentik, he, she és its, ’s minden szóknál, mellyek ter 
mészeti nemmel nem bíró dolgokról szólnak, vagy mely 
lyeknél а’ nem esméretlen ,' az ít van szokásban. Az egy 
chinai nyelvet kivévén, mellyet hasonló tulajdonságunak 
mondanak lenni, az angol nyelv talán egyedül maga van 
az esméretes világon, mellyben a’ nem különbsége a.’ 
szókkal élésben philosophíai pontossággal tekintetbe vé 
tetik, ’s ugy, а’ mint kell, a” valóságos him és nönemek’ 
ielentésére szorítatik. 
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Innét az ang‘ol nyelvnek еду magy-“on jelés elsöbbséqe 
- szármo'zik, melly íìgyelmet érdemel Ak). “целей ini-ango 

lok a’ köza beazédben, шт: már föntebb megjegyzénk, 
a’ вещей csakïott kiilönhöztetjük meg, hol. az tulajdonké 
pen а’ természeten a'lapul, me'gis nœgengredi nyelviink’ 
természete, az olly esetekben, mellyekbeli a’ heszédnek 
nagg‘yollb` szépség'et akarunk мы, a’ lelketlen dolgok’ 
печей is metaphora szerint hímekké' vag-y-»nökké tenui, 
’s mikor ан свемкешшщмшаепш .tuajm hogy aßköz 

' beszédtöl eltávozunk, ’s képes beszéddel élünk. 
Ha p. o. a’. mindennapifbes‘zédben, там: okos'kodó ér 

tekezéshen az enényröl szó'lok, akkor ezen szůnqk nin 
csen neme, vagy, tagadó nemhez штык, ’s így kell 
mondanom: „Verme is its'own reward ;“ vagy: „It is the 
lavv of our nature.“ì De hafa’ heszéd’ панд-5:3: fel akarom 
emelni ’s zul-nak‘n«'=lg‘yobb` szépséget ’s hatóságot adni, ak~&gt; 
korI az erénynek ценю! ш1а1110пй01с’в ig-y виды‘: „She 

i descends fnomfHeaven“ -— „She alone confors true honour` 
upon. man“ '- „Her gifts‘are the only.- durable rewards. E’ 
szerint az angol nyelvben az irónak lnatalmában van, irás 
mòdját tetszése szerint ‘дышат. Еду nag‘yon csekély 
másitás által azt а’ tárqyot, mellyet méltôságosábbá. akar 
tenui,- megszemélyesíth'eti, egyszersmind uo‘yanazon :ná- 
sitás által az olvasónak azi is értésére adhatja, hogry 
elöadása a’ szoros log'icaiI irásmòdból wz» ékesre és retho-ì 
ricaira ment által. ~ 

Ez olly nyereséq‘, melly-et nemcsak minden költö, 
lianem winden folyó beszédben iró is, gyakran fordít; 
has'znára', ’s‘, a’ mennyire tudom, a’ mienken kivül еду. 
nyelv sem dicsekedhetik vele. Мех‘: ец‘уёъ nyelvekbeu 
minden szók meghatározolt nemüek ’s elöttök a.’ nemszúv 
nem változtathatik el; p. o. а’ göröqben dem”, a’ дед!‘ 

I *) A’ következô jegyzctek а’ nemekkel metaphora szerintl 
élésröl Harris’ „Hermes“éböl vaqynnk vévé. 

10 * 
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han virtue, a’ francziáhan la vertu, mindenkor nönemiiek. 
Akár folyó, akár kötött heszédhen, akár értekezve ’s 01103 
kodva, akár szònoki lelkesedéssel irjunk, mindenkor azon 
еду nemszót kell használni; holott az angol nyelvhen az 
irònak hatalmáhan van mag‘át ‘аду hölcselkedési 11011108 
sággal fejezni ki, melly szerint а’ lelketlen dolgoknak 
nincsen nemök; vag‘y pedíg` ezeknek nemet adni, ’s az 
àltal öket megszemélyesíteni’s költöi irásmúdra alkalma 
sokká tenni, ’s, mikor illik, a’ folyó heszédet nagyohh 
mértékhen meglelkesiteni. 

Továhhá megjegyzést érdemel itt az is , hoqy az iró, 
ha az emlitett szahadsággal élni’s a’ lelketlen dolgoknak 
вещей tulajdonítani akar, nem váloszthatja a’ him- yag'y 
nö-nemet tetszése szerint, hanem általjáhan a’ kettö kö 
ziil azt kell válosztania, a’ mellyet а’ nyelvszokás divatha 
hozott. Harris illy czimiì munkájáhan: „Philosophical En 
quiry into the principles of Grammar“, azt hiszi, hog-y 
ezen nyelvszokás eredetiképen valamelly távolahhi has0n~ 
latossáQ-on alapul , melly a’ lelketlen dolgok és a’ termé 
ней két nem között helyet talál. 

ÍQ'y ezen iró szerint a’ hiln-nemet rendszerint az olly` 
föneveknek szoktuk a’ képes iráshan adni, mellyek közlö 
гад-у részesitö tulajdonsággal kiilönhöztetik meg magro 
kat, mellyek természetök szerint, vagy jó ‘аду rosz te 
kintethen, nag-yon erösek ’s hatósak; vagy, akár dicsé- . 
retes akár ńem dicséretes dolg‘okhzm , felsöhhségg'el hir 
nak. Nönemiiek gyanánt рейд‘, vélekedése szerint, olly 
fönevek vétetnek, `mellyeknek,tárg‘yai valalnit foglalmak 
maqokhan, ‘ад-у valamit elöhoznak, “ад-у inkáhh szen 
vedö mint mivelö természetíiek , vag‘)4T különösen szépek 
és szeretetre méltók, vag‘y inkáhh asszonyi mint fériì 
nemhen (мышь kîcsapong'ásokkal vag'ynak rokonsághan. 
Ezen feltételekhez képest t-örténönek állíja ат, hog‘y a.’ 
.nap az angol ny'elvben a’ féríì», a’ hold pedio', melly ‘11111 
o‘át amattòl kölcsönözi ’s magáhan foqlalja, a’ nö-nemhez 
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tartozónak nézetik. A’ föld általjában nőnemü, valamint 
azon névszók is,'mellyek hajót, országot, várost jelen 
'tenek, minthogy mindezek valamit foglalnak magokban. 
Ez a’ szó Isten minden nyelvben férfi nemü. Az idő az an 
gol nyelvben hasonlókép annak vétetik azért, hogy nagy ` 
hatása van; az erény pedig nő-nemiinek azért, hogy szép 
és szeretet” tárgya. A’ szerencse is mindenkor nőnemünek 
tartatik. Harris azt hiszi, hogy azon okok, mellyek az 
illy főszókban а’ nemet meghatározzák, valamint az an 
golban, иду csaknem minden más nyelvekben is, felta 
láltatnak. De ezen állítás nekem kétségesnek látszik len 
ni. A’ nyelvek” első alkatásakor tagadhatatlanul sok olly 
környülmények munkálkodtak, mellyeket mi vak törté 
netieknek tartunk, minthogy bizonyos okfőkre vissza vin 
ni nem tudunk, ’s иду látszik, hogy а’ nyelv semmi te 
kintetben sem cselekedett olly önkényesen ’s minden sza 
bály nélkül,- mint az életnélkiili dolgok” nemének megha 
tározásában, kivált az olly nemzeteknél, mellyek a’ nem 
beli különbséget minden főnevekre alkalmazták. 

A’ nemnek megvizsgálása után már most a’ fönevek 
nek egy,másik nevezetes sajátságát-a térek, melly a.’ 
grammatica’ nyelvén esetek, szerinti ejtegetésnek nevez 
tetik. Lássuk legelsőben mit tesznek itt az esetek. Ennek 
megértése végett meg kell jegyeznünk, hogy mikor már 
az emberek a’ külsö tárgyoknak neveket adtak, azokat a’ 
kimutató vagy nemszó által közelebb meghatározták és 
szám ’s nem által megkülönböztették, а’ nyelv még akkor 
is nagyon tökéletlen maradott, mig` azon tárgyok' egy 
más közötti viszonyainak kijelentésére mód neni találta 
tott fel. Kevés haszna lehetett annak, ha p. o. ezen ne 
vek: ember, oroszlán, élőfa, folyo'v'iz, tudva voltak is, 

’ hacsak egyszersmind az is ki nem jelentetlietett, millyen 
arányban állanak ezek egymáshoz, ha valljon közelebb 
vagy távolabb mentek-e vagy összejöttek ’s a’ t. Valóban 
а’ tárgyok' egymás közötti viszonyai számtalanok, ’s azért 
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minllezen viszonyokra néz‘çe neveket „мы felette- вещи, 
’s' csak'a’ nyelv’ gnagyobh. kimivelteftésének idejében volt 
lehetséges. Azonban csakuqyan a.’ l‘nyelv’ elsö kiezdeteinél 
is mulhatatlanul sziikség'es volt valami můdon а’ leg-fon 
tosabb ’s а’ közbeszédben leg'g'yakrabban elöforduló vi 
sz`onyokat kifejezni. Íg-y szármoztak azon esetek, mellye 
ket a.’ grammatícában genitivusok-nak, dativusok-nak ’s 
acusativusok-nak ’s a’ t. nev‘eznek, ’s mellyek а’ leglöbb 
ször- fennforgvó viszonyokat jeientik ki. Valamelly szòt 
мы‘: esetek szerint ejtegetni nem eg'yehen -tesz, mint 
azon állapotot vaqy viszonyt, mellyben valamelly tárg'y 
más t-árg-y iránt iexmi gondoltatik, под fönéme'k, meily 
ezen állapotot ‘аду viszonyt kifejezi, változtatása (мы 
megjelenteni: melly változtatás rendszerint a’ fönevek’ 
véqén, de némelly nyelvekben azoknak elején, lei helyet. 

Mindazáltal ezen változtatásra nézve nem minden 

nyelvek eg‘yenlö terlnésze‘tiiek. A’ görög‘, deák és né 
melly eg'yéb nycelvek e’ végre ejtegetéssel élnek; az an 
Q01, папаша és olasz nyelvek ellenben vagy épen nem, 
vag‘y igen kevés mértékben élnek azzal. Ezen nyelvek a’ 
névszòk’ végzödése’inek változtatása helyett a.’ tárg-yok 
viszonyait bizonyos határozó szócskák дна! fejezik ki, 
mellyíek praepositioknak “шишек, ’s ~a’ fönevek eleibe 
tétetnek. Az ang‘ol nyelvben а’ пёчзиёпак nincsenek ese. 
Фей , еду néminemíi gfenitivust kivévén , melly rendszerint 
az s ‘шишек a’ névszóhoz adása áJltal formáltatik, mint 
p’. о. Drydens poems. Személyes névmásailiknak is vagy 
nak eseteìk, mellyek а’ deák acusativusnak felelnek meg, 
p. 0. I, me, — Íze, him, -- wlw, whom. Egyébiránt vagy 
semmi sincs , ‘ад-у igen kevés van benne ollyan, а’ mi a.’ 
rég-i nyelvek’ ejteqetésével meg‘eg'yezne. 

Ezen dologra nézve még` két kérdést lehet tenni. El 
sb'ben a’ viszonyok’ kijelemésének most emlitett kétféle 
módjai közül, mellyeknek egyike ejteg‘etés; másika ha 
tározó szócskák által még‘yen véghez, mellyik volt leg’ 
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eléhb divatban г, ’s másodszor mellyiket kell munkálaljára 
nézve jobbnak (актам? Az szembetiinö , hogy értelmökre 
nézve eqyenlök, ’s csak formájokra nézve különböznek, 
Mert а’ romai nyelv’ jelentöség'e semmit sem változnék 
meg“, habár névszavait nem ejteg‘etné is, hanem a’ helyett, 
mint mi а’ mi nyelvünkben cselekszünk, határozò szócs 
каким élne is, ’s habár, Plató’ tanitványát akarván em 
liteni, e’ helyett: dz'scz'pulus Plata/Lis, íg‘y szólna, mint 
а’ mai OlaSZOk: dz'scz'pulus de Plato. ' 

A’- mi az esetek szerinti ejtegete's’ régiség‘ét illeti, 
jòllehet elsö tekintettel az mesterség'eseblmek látszik mint 
a’ másik mód, mégis Готов okaink vagynak azt'hinni, 
Воду az emherek által leg‘elébb az g'yakoroltatott. Иду is 
нищих valóság‘gal, hogy az esetek szerinti ejteg‘etés ' 
csaknem minden eredeti vaQ‘y anyanyelvekben, ‘Машин: 
а’ görögben és deákban, divatozik. ’S igen természeti ’s 
kielég‘ítö okból is lehet gondolni, hogy az illy ejteg‘etés 
elébb Q'yakoroltatott. A’ viszonyok, ha-mag‘okban, ’s azon 
tárg'yak‘tól, mellyekhez tartoznak, elválosztva, gondol 

’ mmak, tag-adhatatlanul az emberi lélek’ legelvontahb ’s 
leg‘lnetaphysicaibb képz‘etei közé tartoznak. Nagy mun 
kát adria, mint еду iró igen helyesen jeg'yezte meg“, a’ 
gondolkodò lembernek is, ha az illyen határozó szòcskák 
nak: La'l, tó'l ’s a’ t., mikor mag‘okban állanak, értelmét 
tökéletesen meg akarná fejteni. A’ nyelv’ iudatlan elsö 
feltalálói гена: illy általános kifejezéseket nehezen `gon 
dolhattak ki. A’ helyett, hog-y valamelly viszonyt elvont 
képzet Май gondoltak ’s&gt; annak kiilön nevet'adtak volna, 
könnyebben gondolhatták azt välamelly külön táfrg‘yqyal 
összefoglalva, ’s homályos gondolatjokat könnyebben fe- ‘ 
jezhették ki a’ fönévnek minden esetek szerinti “Шама 
tása által, р. 0. Immo, /Lomz'm's , Лог/‘5115, ñomz'ue, ’s a’ t. 

De jòllehet az emberek az ejteqetés дым hihetöké 
pen legeléhb próbálták а’ dolg'ok’ viszonyait kijelentenî, 
midön mindazáltal idöjártáyal a’ névszòlz’ ejteqetése által 
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Вне“ viszonyokon kìviil még` másokat is теней ёвиге 
azoknak kífejezése vég'ett, mikor egyszer az általános és 
elvont képzelek’ felfogására alkalmasokká lettek, kicsi 
nyenkint különszòkat is találtak fel, mellyek most a.’ 
nyelvben praeposîtióknak, névhatározóknak, neveztet 
nek. Miqtán ezek а’ nyelvben атм jöttek, uq‘y 1111111 
щит, hog'y azok a’ nev‘ezö eleibe tétetve az ejt'egetés’ 
nem létét egészen kipótolhatják. Innét származott az, hoqy 
midön a’ nemzetek а’ kiköltözködés és hòdoltatás által 

eg‘ymással összekeveredtek ’s egymás’ nyelvét tanulni 
kénytelenek voltak, a’ praepositiòk az esetek szetimi ej 
tegetést elnyoluták. Mikor р. 0. az olasz nyelv a’ 16111111 
bol támadni kezdett, а’ gothus nemzetek könnyebbnek ’s 
eqyszerühbnek találták, minden névszò’ nevezöje eleibe 
némelly praepositiót tenni, ’s így szólni: di Roma, al 
Roma, di Carthág‘o, al Carthago , mint az illy többféle 
vég‘zeteket: Romae, Romam, Garthaginis , Carthag'ínem 
-- mellyeket a.’ régi nyelv’ ejtegetése kivánt -- fejökben 
мед-(111111111. A’ nyelv’ ezen meneteléböl nagyon természeti 
mòdon meg' lehet magyaráznì, mikép’ enyésztek el az uj 
nyelvekhöl az ejteg‘etések, mint ezt SmithÁdám tökéle 
tesen felvilág‘osítja a’ nyelvek’ formáltatásáról irt tudós 
értekezésében. 

A’ másik kérdésre nézve, t. i. hog‘y а’ két említett 
mòd közül mellyik érdemli, haszon’ és szépség-’tekinte 
iéhöl, az elsöbbség‘et?, аж fog-juk találni, hogy minde 
nikben a’ nyereség‘, ’s a’ veszteség' csaknem egészen fel 
ütik eg'ymást. Az nem цепей kétség-et, hogy az ejteg'e 
tés’ eltörlése által az и] nyelvek’ szerkezetét eg'yszerübbé 
tettük. Megmentettük- azt, az ejtegetéseknek mind sok 

` rendszeres formáibòl, mind rendszeretlenségeiböl szár 
‚таит: nehézségektöl; &quot;s az Шаг azt cselekedtük, hoqy 
az új nyelveket könnyebb meg‘tanulni’s meg‘tanulásokban 
kevesebb szahályokkal kell veszödni. 

De jòllehet az eqyszeriìség és könnyüséq becses tu 
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lajdonság‘ok ‘a’ nyelvekben, mindazáltal az új nyelvek 
ezen alkatja másfelöl annyi vesztességg‘el jái‘, hog‘î ál 
taljában véve kétség'es, mellyik félen van több nyereség'; 
vag‘y ig'azabban szólván: e’ részben a.’ régi nyelveket kell 
nyertesebbeknek tartaulunk.I y ' 

Mert elöször az által, Воду a.’ dolg‘ok’ viszonyait 
mindenkor praepositiókkal fejezzük ki, a.’ nyelvet ‚шаш 
talan арт&quot;) szókkal megtöltöttiik, mellyek minden mondás 
han&lt; szünet nélkül ‘Зла elöfordulnak, ’s következésképen 
a’ beszédnek nemcsak menetelét a’ kifejezések’ sokaságá 
val lneg-nehezitettük, hanem erejét is az elöadás’ hosz 
szabbításával meggyengítettük. Másodszor а’ nyelvet az 
дым ‚ hoqy a’. панд-окнах részint a.’ szòk’ hosszuság-áhól 
részint a’ Q‘öröo` és romai ejtegetések’ végzödéseiböl szár 

— mazott kellemes különbfe'leségtöl meg'fosztotluk, kelle 
metlennebbül zengövé итак. Harmadszor pedig; a’ leg; 
föbh veszteség` abban áll , hog-y az ejtegetéseknek és (а’ 
mil-öl a’ következö leczkében lesz szò) az ig-ék’ hajtog'a 
tásának elhagyása дна! mag'unkat а’ szòhelyzésbeli sza~ 
badságtól meg'fosztottuk, mellyel a’ régi nyelvek olly sze 
rencsésen élliettek. \` ` 

A’ régi nyelvekben, mint már föntebb megjeQ-yeztem, 
l az ejtegetésböl ’s hajtogatásból származott különféle vég 

zödések, az eg‘y mondásbeli szók’ eg-ymás камин viszo 
nyait, ha eg'ymásmellé nem tétettek is, elég'qé медный; 
rozták; következésképen nem lehetett kétes értelemtöl 
félní, ha az eqymondásbeli szók Aollyan renddel helyez 
швы; is, melly ‘аду а’ gondolatnak nag'yobb eröt vag‘y 
а’ hanqnak kellemesebb zenqést adott. De mi mai napon, 
minthogy nyelvünkben а’ viszonyok’ kifejezései nincsenek 
maqokhoz a’ szókhoz ragasztva, az egymondásbeli szòk’ 
egymáshoz tartozásának kijelentésére nem‘lelünk más 
módot, hanem csak'azoknak eg’ymás mellé tevését. Ez ál 
(а! a’ mondás’ {б gondolatja külön tao‘ocskákra ’s részecs 
kékre eldal'aboltatik,` megtördelt‘etik ’s eloszlatik. El 
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lenhen a’ görögöknél ’s romaiaknál a’ mondás’ szerkezele 
a’ fönevek’ ’s az igék’ igazgattatása által a’ gondolamt 
minden részeihen olly szorosan összeszötte , hoqy azt tü 
kéletes egységhen lehetett làtni. A’ periodust hefejezö 
szòk , annak minden részeinek eo‘ymás iránti viszonyait, 
kétségen kiviil tették, ’s mindaz, a’ mit a’ képzethen össze 
kell foglalni, az elöadáshan is össze volt foglalva. Ehböl 
velösehh rövidség', töhh elevenség, ’s töhh erö , 521311110 
2011. А’ sok apro szócskák’ szemete , mellyet az új nyel 
vek szüntelen mag-okkal hurezolni kènytelenek - mint eg-`y 
elmés iro helyesen mondja -- mind az elöadást Q'átolja, 
mind a’ gondolatot gyenqiti *). 

*) Azonegy szónak, akàr ige akár пе‘;` legyen, kiilönféle 
véqzödései természet szerlnt azzal а’ kifejezéssel, mely 
lyet, mint ragasztékot, meghosszabbitanak, sokkal szo 
rosabban összefüggenek mint azon toldalékul szolqálò el 
szagqatott és magokban semmit sem jelentö szòcskàk, 
mellyekkel mi jelentö szavaink’ összefoglalása végettélni 
kénytelenitetünk. Ezen mi módunk a’ beszéd’ mlndjelentö 
mind nem jelentö részeit eqyiránt tünteti szembe; а’ ré 
gieknél — 1111111 illik — az utólsók többnyire összeforrasz 
tattak az elsökkel, ’s az által erötlenségök elrejtetett , 
hasznok pedig méqis megtartatott. A’ mi új nyelveink 
ezen tekintetban а‘ legtökéletlenebb állapoth'eli 105111135 
terségqel liasonlitathatnak бане, mikor a’ tudatlan mes 
terelnber a’ munka’ különbözö részeit csak szegekkel, 
kapcsokkal ’s más hasonló külsö eszközökkel tudja össze 
állitani. A’ régi nyelvek ellenhen ollyanok mint ugyan 
azon mesterség a’ legt'o'kéletesebb àllapotban, midôn Inár 
a’ többféle részek’ összefoglalására sok mesterséges esz` 
közök ’s módok vagynak feltalálva. Az utólsó esetben az 
összefoqlalás szorosahb , ’s azt, a’ mi àltalaz összefoq' 
lalàs eszkozöltelik , allg‘ lelxet észrevenni. L. The P h i 
losophy of Rhetoric by Campbell. Vol. il. 
p. 4 1 2. ` 
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А’ névmások az ollyan szók’ osztályát teszik, mely 
lyek a' fő-nevekkel nagyon rokonok, minthogy -- mint ne 
veztetésök is mutatja --- а’ névszóknak képviselői vagy 
helytartói. Ezen szók, e'n, te, ó', az, nem egyebek mint 
megrövidített módok azon személyek, vagy tárg-yok, ki 
jegyzésére , mellyekkei dolgunk van, vagy mellyekre be 
szédünkben gyakran kell tekintenünk. Következésképen 
ezek is, valamint а’ főnevek, szám, nem és ejtegetés sze 
rint módosítathatnak. Egyedül a’ nemre nézve kell azt 
megjegyeznünk, hogy az e'n és te, vagy, mint a’ gramma 
ticában neveztetnek, az első és második személy” névmásai 
egy nyelvben sem különböztetnek meg a” nemre nézve, 
még pedig azon természeti okból, minthogy mindenkor 
jelenlévő és egyes beszélgető személyekre mutatnak, kik 
nek nemök különben is bizonyos, ’s azért nem kíván 
hîm- vagy nőnévvel megkülönböztetést. De а’ harmadik 
személy, minthogy távol lehet, vagy talán esméretlen is, 
a’ nemnek kijelelését szükségessé teszi, ’s ugyanazért az 
angol nyelvben arra nézve három nem is különböztetik 
meg ezen szócskákkal: he, size, it. А’ mi az ejtegetést 
illeti, “azt még azon nyelvek is, mellyek a’ `föneveket nem 
ejtegetik, többnyire megtartják a” névmásoknál, minthogy 
a’ vdolg‘ok’ viszonyainak kijelentése az által megkönnyeb 
мыши, ’s minthogy а’ névmások a’ beszédben nagyon 
gyakran előfordulnak. Az angol nyelvben grammaticu 
saink а’ személyes névmásoknak többnyire a” nevezőn kí 
vül még; két ejtést adnak, genitivust és accusativust e’ ké 
pen: í, mine, me;-t/wn, Mine, thee; --- he, Ms, Mm; 
— wita, '1o/Lose, whom. ‘ 

A’ nyelv” legrégibb idejében a” névmások hihetőképen 
az által pótoltattak ki, hogy a” tárg-yot, ha távol volt, 
megnevezték , ha pedig jelen volt, rá mutattak. Mert ne 
héz azt gondolni,~ hogy а’ névmások mindjárt a’ nyelv’ 
lkezdetében, vagy hamar azután feltaláltattak volna, mint 
hogy igen különös és mesterséges természetüek. Ezen 
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szók, д‘, te, o&quot;, mint kiki átláthatja, olly nevek, mellyek 
nem egyes tárgyokra illők, hanem olly nagy mértékben 
általánosak, hogy bizonyos környülményekben minden 
személyekre vagy tárgyokra alkalmaztathatnak. Ez а’ 
szócska: az, а’ legáltalánosabb kifejezések közé tartozik , 
minthogy minden dologról mondathatik, valamiről csak 
a’ nyelvben emlékezet tétethetik. - Egyszersmind pedig 
ezen névmásoknak az a” tulajdonságok is van, hogy min 
denkor nem több , hanem csak egyes dolgot jelentenek, 
's azt olly formán, mint a' kimutató, az egész osztályból 
vagy nemből kiemelik. A’ névmások tehát а’ nyelvnek 
legáltalánosabb 's egyszersmindlegkülönösebb szavai is; 
’s azoknak megtanulása minden nyelvekben nagy nehéz 
séggel jár, részint azért, hogy igen gyakran előfordul 
пак. részint pedig azért, hogy csaknem minden nyelvek 
ben nagyon eltávoznak a” rendszerességtől. 

A’ mellékszók, vagy minemüséget jelentő szók, mily 
lyenek p. o. ezek: nagy, kicsiny, fekete, fejér 
's a’ többi, minden tulajdonító kifejezések között leg 
könnyebbek ’s legegyszerübbek. Ezek minden nyelvekben 
megvagynak, 's minden nyelvekben kétség kiviil igen ko 
rán találtattak fel, minthogy a” tárgyok nem különböztet 
hettek meg egymástól, ’s általjában semmi sem mondat 
hatott rólok addig, míg olly szók nem voltak, mellyek 
azoknak különböző tulajdonságait kifejezték. 

Ezekre nézve csak azt az egy környülményt szüksé- - 
ges megjegyeznem, hogy a' görög és deák nyelvek azo 
kat főnevek gyanánt nézték, szintén иду ejtegették ’s 
számra ’s nemre nézve megkülönböztették , mint а’ főne 
veket. Ebből származott az, hogy a’ grammatica’ írói 
mind a’ kettőt a’beszéd’ azonegy részéhez tartozónak 
lenni mondották, ’s а’ névszót fő- és melléknévre osztot 
ták fel; melly felosztás csupán a” szók” külső formáján, 
nem belső természetén ’s jelcntésén alapul; mert tulaj 
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donképen а’ melléknevek а’ fönevekhez természetök sze 
rint épen nem hasonlítanák,minthogy semxni önállót `sein 
fejeznek ki, а’ mi а’ föszóknak megkülönböztetö fog 
lalatossàgok. A’ melléknevek bizonyos tekintetben joh- ' 
ban hasonlítanak az igékhez, mellyek, valamint а’ mel 
léknevek, az önálló dolgoknak némi 4tulajdonsa'lgait; je 
lentik. \ 

Elsö tekintettel kiilönösnek ’s képtelennek мыши; 
az, hogy a’ melléknevek azon régi nyelvekben egészen 
а’ fönevek’ formáját „так fel, holott а’ tulajdonságok 
пак, millyenek p. o. jo', ладу, gyenge, keme'ny, а’ szám 
hoz, nemhez ejtésekhez ’s egyéb viszonyokhoz semmi 
közök nincsen. Mind a.’ mellelt lnégis, mint már emli 
tém, ezen szôk: bonus, magnus, tener, a’ régi 
nyelvekben ëgyes és többes számban ’s férfì és növégzö 
déssel, genitivusban, daiivushan ’s a’ t. гашиша]: е1б, 
valamint az olly szòk, mellyek személyeket, vagy önál 
lásu dolgokat jelentenek. De ezt ama’ régi nyelvek’ ter 
mészetéböl könnyen meg lehe‘t magyarázni. Azok a’ tu»I 
lajdonságokat nem а’ dolgoktól elválva ’s elvonva. néz 
ték, hanem azon dolgoknak, mellyeknek megkülönböz 
tetéséül зиме-атак , részévé тещу ШЩ-Ыёкёгё teuék, ’s, 
hogy a’ függés annál inkáhb kitessék, ’s а’ tulajdonság 
azon dolo’ggal , mellyel a.’ természetben össze van kötve, 
a’ kifejezés által is összeköttetnék, a’ melle'knevet a’ fö 
névvel végzödésre, számra ’s nemre néz‘ve egészen össze 
egyeztették. A’ szóhelyzésbeli szabadságis, mellyet azon 
nyelvek olly nagy mértékben megengedtek, kivánta ’s 
szükségessé tette az illyen mòd’ követését. Mert ha azok, 
kik ama’ nyelveke'n так, azonegy mondásban a.’ szókat 
egymástól messze el akarták ‘(Напиши szükséges volt’ 
а’ mellékneveknek a.’ fönevekhez tartozását végzödések 
’s egyélfolly környülmények által ineghatározni, inely 
Чек а’ grammatica’ nyelvén azoknak összetartgzásokat 
kijelentik. На az angol nyelvben ezt mondom: „the 
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beautiful wife of а brave man“, a’ szók’ egymás 
111е11ё tevése minden két értelmüség'ne'k eleit ‘девы. De ha 
deákul Шу snólok: „formosa fo rtis viri uxor “, 
akkor ezen 'mellékn'évnekz formo s n ezen fönévhez . 
ux o r tartozását @sapin az ejtéánek- , nemnek és szám 
nak egyezése ~tezszi kétséqtelenné. 
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Minden szók кант, mellyek az иду nevezett “падат 
tok’ osztályába гаишник, söt a’ beszéd’ minden részei 
11626“1е9‘$2б&quot;е“ёпуезе1›1› ’s leg'mesterségesebb alkotásu 
az ige. Fökép’ a’ beszéd’ ezen részében темп; ki a’ nyelv~ 
nek iìnom és lnély metaphysicája, ’s azért az igeszòk’ 
természetének ’s kiilönbözéseinek vizsgálása hosszas {е} 
tegelésre adna alkalmat. De (имён, hoqy a.’ grammati 
cai vízsg-álódások, ha mélyen beléjek merüliìnk, пошё 
lyosak ’s nehéz értelmüek, csak annyit fogok itt ezen 
tárqyról mondani, a’ mennyit mondani mulhatatlanul $211!‘ 
Ségesnek шик. 

Az ige annyiban egyenlö természetíi a’ melléknévvel, 
I Воду az is, valamint ez, a’ tárgyról ‘аду személyröl va 

laluelly tnlajdonságot vagy minemüség‘et álIit. De még' 
ezenkivül többet is тени. _ Mel-t az igék minden nyelvhenl 
háromfélét `foglalnak mag‘ïokban: valamelly fönévnek tu 
lajdonság‘át ‘аду minemiìségét, ezen tulajdonság'nak ‘аду 
minelnüség‘nek állitását ‘аду erösitését ’s az idönek meg’ 
határozását. Így p. o. ha. ezt mondom: a’ nap fény 
lik, a’ f énylé s a’ tulajdonság‘, mellyet a’ nap felöl 
állitok, továbbá. megmondom, hog‘y ez a.’ jelenidöben töt 
ténik, ’s végre аж is erösítem , hog'y a’ fé n ylés a’ je 
lenidöben a’ nap’ tulajdonság‘a. Ez а’ szó: f énylö, mint 
az ige’ részesülöje, csupa melléknév, melly tulajdonsáQ‘ot 
jelent ’s eQ-yszersmind az idöt is киты ; йеЫШёв‘; vagy 

‚ erösitést nem foglal maqában. Ez a’ határozatlan mod: 
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fén yleni , ngy nézethetik mint az igének neve. sem 
időt sem állítást nem foglal magában, hanem csak a' dol 
goknak azon tulajdonságát, cselekedetét, vagy állapot 
ját fejezi ki, mellyek más módokról vagy időkről gondol 
tathatnak, Azért а’ határozatlan ige némiképen főnév , ’s 
mind az angol, mind a’ latin nyelvben gyakran annak is 
vétetik; p. 0. а’ latinban „scire tuum nihil est“ és „dulce 
et decorum est pro patria mor “, az angolban pedig: „t0 
Write Well is difficult; to _speak eloquently is still more 
difficult&quot;. Azíge' minden egyéb formái 's változásai, kivé 
tel nélkììl állítást fejeznek ki, p. o. a’ nap fénylik, a’ 
nap fénylő, a’ nap fénylék, a’ nap fog fényleni, 

~ a’ nap fénylett volna ’s a’ t.; az állítás tehát, ngy 
látszik, az, a' mi által az ige magát a’ beszéd” minden 
egyéb részeitől megkülönbözteti. Ugyanazért egy mon 
dás sem gondoltathatik ige nélkül, melly vagy ki van té 
ve, vagy hozzá gondoltatik. Mert mikor szólunk, mín 
denkor ki akarjuk jelenteni, hogy valami van vagy nin 
csen; ’s az a’ szó, mellyel ezt kijelentjük, az ige. ’S 
ezen fontosságáért adatott a’ beszéd’ ezen részének ezen 
név ige vagy szó, deákul verbum, azaz, megkülönböztető 
értelemben ige vagy szó. 

Minthogy tehát az igék a’fnyelvben olly fontosak és 
szükségesek, fel lehet tenni, hogy azoknak feltalálása azon 
időkbe esik, mellyekben nyelv-formálás végett a” legelső 
probák tétettek; ha szintén csak lassankint és sok idő 
alatt nyerhették is azon mesterséges és pontos szerkeze 
teket, mellyel mai napon bírnak. Hihetőnek látszik, а’ 
mit Smith állít: hogy a' gyökérigék, vagy az igék” első 
formái, csaknem minden nyelvben azok voltak, a’ miket ma. 
személytelen igéknek nevezünk, mint p. 0. villámlik, vi 
lágosodik, hajnallik, estvéledik ’s a’ t., minthogy ez az 
igének legegyszerübb formája, ’s csupán а’ dolg-ok' vala 
melly történetének vagy állapotiának lételét állítja. Csak 

l kicsinyenkint a’ névmások” feltalálása után lettek az illy 
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igék személyesekké, ’s ágoztattak el az idők” és módok” 
minden különféleségei szerint. 

Az igének idő szerinti hajtogatása a’ különböző idők” 
meghatározása végett találtatott fel. Erről valamivel bő 
vebben kell emlékeznem, hogy kitessék, melly csodálko 
zásra méltó pontossággal szerkeztetett légyen össze a.’ 
nyelv. Mi rendszerint az idő, felosztásánál nem többre , 
hanem csak háromra, a.’ щита jelenre 'sjlivendőre szok 
tunk ügyelni, ’s első tekintettel иду látszhatnék, hogy 
elég volna, ha az igék csak ezen háromféle meghatáro 
zást fejeznék ki. De. a’ nyelv e’ részben sokkal élesebb 
szemekkel néz. Ez az időt csaknem szempillantatokra fel 
hasogatja. Ollyan minek tekinti azt„ a’ mi soha sem áll 
meg egy helyben, hanem folyton foly; az elmult dolgo- _ 
kat ngy nézi, mint kisebb vagy nagyobb mértékben vég 
hez menteket, a' jövendőket pedig, 'mint kisebb vagy. 
nagyobb mértékben távollévőket. Innét van, hogy csak 
nem minden nyelvekben olly sokfélék az időhatározások. 

A’ jelenidő mindenkor csak egy pontnak tekintetbe 
tik, ’s nem osztathatik el-többfelé p. 0. I write, vagy z' am 
writing: scrz'bo, ira/E. De nem иду van a” dolog a' mult 
tal. Egy nyelv sem olly szegény, hogy azt két vagy há 
rom különböző módon ki nem tehetné. A’ mi nyelvünk 
négyfélekép teheti ki. Az elmult cselekedet 1.) ngy te 
kintethetik, mint nem egészen véghezment: ez az,ugy 
nevezett imperf e ctnm; z' was writing, scrz'bebam; 2.) 
mint csak most véghez ment; ez az ugynevezett per 
f e ctumot teszi, melly az angolban mindenkor segédi 
gével formáltatik, z' have written; 3.) mint valamivel rés 
gebben véghezment , de mellynél а’ véghezmenetel' ideje 
nincs közelebbről meghatározva: z’ wrote, scrz'psz', a’ mi 
azt is teheti, hogy tegnap írtam, azt is, hogy ezelőtt ti 
zenkét hónapokkal írtam; ezt a’ grammaticusok aori 
s t u s-nak vagy határozatlan multnak nevezik. 4.) mint más 
már hasonlóképen elmult dolog előtt véghezimentz ez az 

r. KÖT- 11 
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ogy nevezett pilusqua mp e rfec tum, z' lave written', 
scrz‘pseram, elöbb mint a’ levelet vevém, {Мат vala. 

Ebböl örölnmel l'áthatjuk, hogy nekiìnk ezen tekin 
tetben elsöbbségünk van a’ latin nyelv felett, melly a.’ 

\ multnak csak 111110111Уг11102ё$а1Це1е11111е11 ki. Abbau nincs 
olly tulajdonkép’ el'mult idö, melly a’ csak most véghez 
ment cselekedetet а’ régen'véghezmenttöl megkülönböz 
tetné; mind a.’ két eseteket csak igy lehet benne kifejez 
ni: scrz'psz', jóllehet a’ kettö között világos különbség 
van , mellyet а’ 1111 nyelviink igy tesz ki: z' have written, 
azaz: фен most ve’geztem el az irúst;.és l'gy: z’ wrote, 
azaz: vatamívet re’gebben z‘rtam, mióta már más dolgok 
is történtek. Ezen különbséget a’ romaiak csak körülirás 
sal jelenlhetik ki. _ 

А’ jövö idöre nézve két fö megkülönböztetés van: 
az egyszerii vagy határozatlan jövendö: i shalt write, 
scrz'bam, és valami olly dologra тент jövendö, melly 
hasonlòkép még utóbb fog történńi, i shalt ¿ave written, 
scrz'psero , z'randok, mi elött ille érkezik. *) 

А2 idönek eddig említett meghatározásain kivül az 
igéken még más változást is lehet észrevenni, melly sze 
rint azok cselekvök ‘аду szenvedök, ahhoz képest, mint 
a’ vvelek kifejezett állítás cselekvö ‘ад-у szenvedö dolog 
161 mondatik, р. 0. szerete/á, лег-внаем. Továbbá az 
igék a.’ módokra nézve is kiilönböznek, mellyek által az 
állítás különbözö formákban tétethetik ki, vagy mivelö 
leg vagy szenvedöleg. A’ jelentö mod р. 0. egyszerüen 
fejezi ki а’ 610011651: z' write, irak,- ё llave written, 51‘ 
шт ,-' a’ parancsoló 111611 kivánságot , parancsolatot vagy 
fenyeg’eiést fejez ki; р. 0. write Мои, let Ín'm write.’ z'rj, 

*) Az igék’ idölîatározásira. nézve azok, kik e’ részben phi 
losophiai pontosságu vizsgálódást kivànnak, olvassákmeg 
Harris’ Herm es ét és Monboddo‘ munkáját а’ nvelv’ 
eredetéröl ’s novekedéséröl. 
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írjon; a”. subjunctivus vagy összefoglal 61116 d 
а’ mondást kétségesen, vagy feltétel alatt, vagy más do 
log-tói függőleg teszi ki; p. o. z' might write, í could wri 
te, z' should write, if tbe case were so and so. Az állí 
tás’ kitevésének ezen különböző nemei ezen „három sze 
mélynek: e'u, te, ó', hozzájárulásával teszik azt, a” mi az 
i g e' h aj tto ga t ás á 11 ak neveztetik, ’s minden nyelv 
ben a’ grammaticának nagy része. 

Az eddig mondottakból kitetzik, a’ mit föntebb meg 
jegyzék, hogy a’ beszéd' minden részei között az igék 
legmesterségesebbek ’s legszővevényesebbek. Gondoljuk 
meg csak p. 0., hányféle dolgok jelentetnek ki ezen la 
tin szóval: amavissem, szereltem volna; 1.) jelentetik a’- 
beszélő személy; 2.) a” személynek cselekedete; 3.) ezen 
cselekedetnek állítása, 4.) az állításnak elmult ideje, 's 
5.)“a’ feltéteL' mellytől а’ cselekedet függött. Megjegyzést 
érdemlő és különös dolog, hogy ezen olly fontos és ki 

‘ sebb vagy nagyobb mértékben mesterséges tulajdonsága 
szók, а’ mennyire tudjuk, minden nyelvekben l'eltaláltatnak. 
` Igaz, hogy а’ hajtogatás” formái, vagy a’ most em 
lített külön'féleségek' kitételének módjai а’ sokféle nyel 
vekben nagyon különböznek. A’ hajtogatás legtökélete 
sebb módjának az tartatik lenni, melly legtöbb mellék 
környülményeket segédszó nélkül csup'án az igeszó' vál 
tozása által fejez ki. А’ napkeleti ny-elvek’ legnagyobb 
részében, mint а’ dologhoz értők mondják, az igéknek 
kevés tempusaik vagyidőhatározásaik vagynak, de azok 
nak módjai иду vagynak alkotva , hogy nagyon sok kör 
nyülményeketís viszonyokat jelentenek. A’ zsidó nyelv 
ben p. o. az ige minden segédszó nélkül egy szóval ki 
teszi nem csak ezt: tanítottam, hanem még ezeket is: 
pontosan vagy sokszor ‚(ш/гонит; másokkal 
tam'tattam,”s magam tanítottam magamat. A’ görög 
nyelv; melly minden esméretes nyelvek között legtökéle 
tésebb minden időhatározásokra ’s módokra nézve, igen 

' 1'1 * 
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rendszeres és hiánytalan, A’ пей}: nyelv a’ görög nyelv 
szerint van ugyan alkotva, de annál sokkal tökéletlenebb; 
kivált a’ szenvedö formában, melly idö-határozásait félig' 
а’ шт segédszóval készíti. ` 

A’ h‘ajtoqatás xninden ujabb europai nyelvekben na 
Qyon hiányos. Csak kevés különféleségek jelentetnek ki 
bennek az‘ig-e’ végzödései атм; hanem а’ vég‘re шт; 
nyire némelly segédszók használtatnak. A’ nyelv az iè‘ék’ 
hajtogatására nézve szintén òllyan тьмы szenvedett, 
mint a’ millyenröl az utolsò leczkében az ejteg'etéseknél 
emlékeztem. Valamint а’ fönevek’ elejéhe (ей határozó 
szòcskák a’ végzödések’ változásai Юга! g'yakorlott ejte 
днём 'elnymnták , иду némelly а’ részesül‘ök’ elejébe ‘ё 
temi szokottv seg‘édigék is a’ régiek’ hajtog'atásaiknál di 
vatban volt vég‘zödések’ változásAait ладу гёвйщ eltörlöt 
ték. Ézen másítás mind a.’ két esetben azonegy okból 
видимым, ’s föntebb elöhozott jeqyzeteímböl' könnyen 
meqxnagyaráztathatik. A’ seqédigék is , valamint a’ név 
határozó lszócskák, igen általános és elvont tulajdonsá 
guak. Csupán magában gondolt és selnmi különös dolog-ra 
nem alkalmazott lételnek különféle môdosításait fejezik 
ki. A’ nyelv’ régibb állapotjában az по]: által kijelentett 
viszonyok magába a’ szóba szövettek he, ’s a’ mag-:iban 
gondolt létel’ fogatjainak kifejezése vég‘ett csak jóval ké 
söhben гашиша‘: fel'külön szók. De midön utóbb a.’ 
nyelv’ Q'yarapodásával az einlített seg‘édigék feltaláltattak, 
’s, mint eg‘yéb íg-ék, МЫ: és módok szerint hajtogaltat 
tak'` könnyü volt általlátni, hog‘y ezen seg'édig'ék, mint 
hog‘y terlnészetök szerint ollyan állítást jelentenek, melly 
általjában az igét meg'különbözteli, minden egyéb igék 
nél a.’ mòdokat ’s Юбка: nag‘y részint kipótolhatnák , ha 
az ige’ részesülöjével összetétetnének. Azért, midön a.’ 
régi nyelvek’ omladványaiból az újak támadtak, a’ Нант 
Qatásnak ezen módja. állapítatott meg'. Mikor eg‘yszer az 
illyen szòk р. 0. vagyoń, [еле/а, fogok ’s а’ t. (Маша jöt 
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tek, вещи! könnyebbnek Ишим: ezeket а‘ wlmi ìg‘ék’ 
elébe tenui, mint azon sok végzödéseket meg'tanulni, 
mellyek a’ régìek’ hajtog‘atásáhan megkivántattak, р 0. 
amor, amabar, amava', ’s e’ sze‘rínt az új nyelvek’naQ-y ré 
szében a’ Q-yökérszónak csak eg‘ykét változtatása папаши 
meg, a’ többi ellenben elhagyatott ’s feledékenyséq'be 
ment. Ezen szokásnak épen az vala következése itt`is, а’ 
mi az ejtegetéseknél. Az a’ nyelvet egyszeriibh ’s köny 
дует) szerkezetüvé tette, de egyszer’smind bö beszédüb 
bé ’s kevesebbé kellemessé is. ' 

Ennyit tartottam szükség-esnek az igékröl megjeg‘yez 
ni. A’ beszéd’ eg‘yéb részei , mellyek nem változnak sem 
nem hajtog‘attatnak, nem soká fognak minket tartóztami. 

Ш; leg‘elöször az adverbiumok vagy ig‘ehatá 
ro z 6 k jönek elönkbe. Ezek minde'n nyelvben nagy szám 
mal vagynak, ’s általjáhan a’ tulajdonító szók’ osztályába 
szoritathatnak, minthogy természetök szerim módos‘ításul 
szolgálnak, ’s valamelly cselekédetnek ищу minemüséq 
nek környiìlményét jelentik ki, az idöre, helyre, rendre, 
mértékre ’s eg‘yéh meghatározandò tulajdonság'okra лёж 
ve. Leqnag‘yobb részint nem egyebek, hanem a’ beszélés 
nek meg‘rövidített nl_ódjai, mellyek eg'y szòval teszik ki 
azt, a’ mit köriilirás által a’ beszéd’ más részeihez tar 
tozó két ‘аду wbb szòkra lehet eloszlatni; p. 0. feinte, 
annyittesz mint n a gy mértékhen; vile’ziil, mint vi 
t ézmó do n; itt, mint e z en helyen; gyakrau , rít 
Мн mint sok vagy kevés izben ’s a’ n. Az adverlìiu 
mokat ‘ещё: olly kìfejezéseknek lehet tartani, mellyek ke 
vesebbé sziikség’esek, ’s késöhben утех divama mint a’ 
szòk’ egyéb nemei; а.’ mînthog'y nag-y részint ollyan szòk 
ból is szármoznak, mellyek a’ nyelvben már elébb divat 
ban voltak. l . y ` 

А’ névhatározó és kötö szúk sokkal szüksége 
sebbek а’ beszédben mint az idö h a t á r 0 z ó k’ legna 
g'yobh része. Azok а’ szók’ azon osztályát teszik, mellye 

O 
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ket összefoglalónak nevezünk, ’s mellyek nélkül semmi 
Ч nyelv sem lehetne; minthogy a” dolgok” egymás közötti 

viszonyait, kölcsönös függéseit ’s összetartqzásait azok 
teszik ki, egyszer'smind azok foglalják össze a’ szókat 
érthető és jelentő mondásokká. A’ kötőszók általjában a’ 

‹ mondásoknak vagy azok' tagjainak összefoglalására hasz 
папаша}: р. 0. e's , mind, noÍza, ’s а’ t. A’ névhatározók 
ellenben egyes szókat foglalnak össze az által, hogy meg 
mutatják, millyen viszonyban áll egy főnév a’ másikhoz, 
p. 0. ból, tál, felett, alatt, hoz, ’sya’ t. Ezeknek jelenté 
séről а’ legszükségesebbeket megmondottam föntebb, mi 
dőn a’ fönevek’ ejtegetéséről szólottam. 

Világos dolog, hogy ezen összefoglaló szócskák ál 
taljában véve a” nyelvben igen hasznosak; minthogy azok 
jelentik a’ viszonyokat, ’s azt: miképen megyen által а’ 
lélek egy gondolatról a” másikra. Azokon alapul minden 
okoskodás, melly nem egyéb, hanem a’ gondolatok” ösz 
szefoglalása. Azért, habár a” vad nemzetek között ’s а’ 
világ” miveletlenebb korában a” nyelvben az elféle szók 
kevés számmal voltak is , szükségképen azon mértékben 
kellett szaporodniok, mellyben az emberek az okoskodás” 

'és gondolkodás' mesterségében tovább mentek. Mennél 
' inkább gyarapodott valamelly nemzet a’ tudományokban 

’s lnennél jobban kimiveltetett а’ nyelv, természet szerint 
annál gazdagabbnak kellett lennie összefoglaló szócskák 
kal, mellyek a’ dolgok, viszonyait ’s a’ gondolatoknak а’ 
gyakorlatlan szemek előtt elrejtező menetelét kijelentik. 
Azért egy nyelv sem bővelkedik velek olly igen mint a’ 
görög, minthogy ezen nemzet igen éles és kimivelt eszü 
volt. Minden nyelvben a’ beszéd’ szépségének ’s hatósá 
gának nagy része attól függ, ha helyesen tudunk élni а’ 
kötő ’s névhatározó szókkal ’s a’ visszamutató névmások 
kal,' mellyek, valamint emezek , a’ beszéd' különböző ré 
szeinek összefoglalására nagyon szükségesek. Főképen 
az ezekkel helyesen vagy helytelenül élés teszi а’ beszé 
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det szorosan egybefügg‘övé ’s tömötté vagy esetlenne' ’s 
elbomlottá, ’s az ád neki ‘аду eg‘yenesen ’s diszesen, 
‘аду sántikálva ’s tántorog'va járást. 

Nem késem tovább a’ nyelvek’ általános szerkezeté 
nél. De elébb, mint ezen tárgyot elhagynám, legyen вза 
bad`azt a’ jegyzést teunem, hm_'r`y akármelly szározaknak 
’s szövevényeseknek Ишим}: is az etféle fejtegetések» 
még‘ís naqy mértékben шлюза]: ’s az emberi lelket 1211‘ 
Q'yazò bölcselkedéssel szorosan összefüggenek. Mert ha 
a’ nyelv a’ lélek’ fogatjainalg ’s képzetjeinek maqyarázója 
’s terjesztöje, az annak szerkezetc ’s növekedése feletti 
vizsgálódások fogatainknak ’s lelkitehetséQ-einknek mine 
müségét ’s kifejtödését szükségképen nagyon felvilág‘o 
еще“. „Senki se ñtymálja -- íg‘y'szól Quintilian — cse 
kélységek Qyanánt a’ grammatica’ kezdçteit, nem mintha 
'felette nehéz volna а’ hangzókat a’ mássalhangzóktòl 
meg-különböztetni ’s viszont az выше: félighangzókra 
’s némákra felosztani; hanem mivel azok, a’ kik a’ nyelv’ 
szent templomának belsejéhe mélyebhen behatnak', sok 
olly íinom ’s éles fejteqetésre lelnek alkalmat, melly 
nemcsak az ifjak’ eszét élesíti, hanem а’ leg'nag‘yobb tu 
dúsokat is gyakorolhatja. *) 

Már most menjünk közelebb a’ magunk nyelvéhez. 
Annak szerkezete нём mind ebben mind. az elébheni lecz 

kében tettem шёл‘ eQ-ynéhány jeg‘yzéseket. Deillendö lesz 
itt azt valamivel hövebben is megvirzsgálni. 

Az a’ nyelv, mellyen most egész Nagy-Britannia be 
szél, sem nem ezen sziget’ régi ’s eredeti nyelve, sem 
 

*) Nequis tanquam parva fastidiat qrammatic'es elementa. 
Non quia maqnae sit operae consonantes a. vocalibus 
discernere; easque in semivocalium numerum, muta 
rumque partiti; sed quia interiora velut sacri hujus ade 
untlbus, apparebit multa rerum subtilitas, quae non modo 
acuere iqenia. puerilla, sed exercere altlssimam quoque 
eruditionem, ac scientiam possit. Quim. Imm. Oras. 1.4. 
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nem abból vette szármozását, hanem egészen külföldi 
eredetü. A’ mi szigetünk' első lakosi minden kétségen ki 
vül celta- vagy gael nyelven beszéltek, mint a’ gallusok, 
kiknek tartománya, mint minden környülményekhől ki 
tetszik, legelőször népesítette meg Britanniát. Ez a'celta 
nyelv, mellyről azt mondják, hogy nagyon gazdag és 
kifejezésekkel bővelkedő, ’s melly, hihetőképen, egyik 
legrégibb nyelv a’ világon, hajdan Europa’ napnyugoti 
felének legnagyobb részében virágzott 's egész Galliának, 
Nagy-Britanniának, Шарма!‘ ’s hihetöképen Spanyolor 
szágnak is nyelve volt. A’ melly környülmények elébb a.’ 
rómaiak”, ’s utóbb az éjszaki népek'hódoltatásai által Eu 
ropának nemcsak politikai igazgatását és nyelvét, hanem 
bizonyos tekintetben egész ábrázatját is megváltoztatták, 
ugyanazok kicsinyenkint ezen nyelvet is elnyomták, ’s 
az ma már csak Walles’ tarto‘mányának hegyei között, 
felső Skotiában ’s a’ vad irlandiak között találtatik. Mert 

az ugynevezett irlandi Welch és erse nyelvek nem 
egyebek , hanem azonegy nyelvnek, a’ régi celtainak, 
különböző beszédmódjai. 

Ez a’ nyelv volt tehát az eredeti britannoknak- kik, 
a’ mennyire tudjuk , szígetünknek első lakosai voltak - 
nyelve, ’s az maradott mindaddig, míg a’ 450dik esztendő 
körül a’ szászok Angliába jöttek, kik a' britannokat meg 

‘ hódoltatván, nem egyesültek velek, hanem kikergették 
őket lakhelyeikből, ’s nyelvökkel együtt Wales’ hegyei 
közé szorították. A’ szászok azon éjszaki nemzetek közé 
tartoztak, mellyek akkor Europát elborították; ’s az ő 
nyelvük, melly a’ gothus vagy tento nyelvnek külö 
лба beszédmódja, ’s a’ celtaitól egészen különböző volt, 
vetette meg alapját a’ mai angol nyelvnek. Ez a’ nyelv a.’ 
dánokéval, melly hihetőképen szász-eredetü, elegyedve, 
a’ sziget” egész déli részén a’ Hódoltató Wilhelm’ idejéig 
uralkodóvá lett. Wilhelm a’ norman n vagy franczia 
nyelvet udvari nyelvvé tette, a’ mi a’ nemzet” nyelvében 
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nevezetes változást okozott, ’s az az angol nyelv, melly 
akkor'lábrakapott, 's még most is fennáll, a.’ régi szász 
és normann-franczia nyelvnek vegyítéke, sok olly új és 
idegen szókkal megbővítve , mellyek utóbb részint a’ ke 
reskedés részint a’ tudományok által ezen országba bes 
тети. 

Az angol nyelv” történeteit e’ szerint alkalmas pon 
tossággal elő lehet adni. Az a’ nyelv, melly alsó Skotiá 
ban divatban van, most nem egyéb már ’s több századok 
előtt is nem egyéb volt, mint az angolnak különös be 
szédmódja. Azonban mikép ’s millyen lépcsőnkint üzetett 
kia’ régi celta nyelv alsó Skotiából felső Skotiába, azt 
nem lehet olly pontosan meghatározni, mint azon környül 
ményeket, mellyek Anglia” változását okozták. Ha vall 
jon Skotiának déli része a’ szászok alatt volt-e ’s a’ nor 
thumberlandi királyságnak egy részét tette-e, vagy ha 
valljon azon nagy számu angolok, kik` a’ normannok“ be 
ütésekor ’s egyéb alkalmakkal Skotiában menedéköket 
keresték, vitték-e oda be nyelvüket is, ’s tették-e azt 
utóbb а’ két nemzet” kölcsönös közösködése által a’ cel 
tain uralkodóvá: az bizonytalan és per alatti kérdés, 
mellynek vizsg-álása czélomtól messze elvinne. 1 

— Abból, a” mit itt mondottam, kitetszik, hogy a’ mi 
mostani nyelvünk a.’ német beszédmódon alapul, 's hez 
zánk а’ szász, dán és normann nyelvek” különböző for 
máik alatt jött be, mellyek mind а’ hárman а’ mi nyel 
vünkk'é elegyedtek össze. Továbbá szavainknak nagy ré 
sze világosan a” latinból származott. De ezeket nem egye 
nesen ’s közvetetlen a' deák nyelvből vettük ; hanem nagy 
részint hihetőképen azon normann-franczia nyelv” csator 
náján jöttek hozzánk, mellyet a’ Hódoltató Wilhelm tett 
uralkodóvá. Mert minthogy a' romaiak sok ideig birtoká 
ban voltak Galliának, az а’ nyelv, melly a’ frankok’ és 
normannok” oda beütésekor virágzott, egy bizonyos el 
romlott ’s a’ celtaival összevegyült latin nyelv volt, melly 
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románìainak neveztetett; ’s minthogy a’ frankok és nor 
mannok nem kergették ki, mint a’ szászok , a’ lakosokat 
Anqliáhól , hanem a’ Q‘yözedelem után magokat velek 
egyesitették, a’ tartománybeli nyelv a’ hódoltatòk (шт 
bevitt német nyelvnek ’s az elébb ott divatozott romlott 
deák nyelvnek vegyitékévé lett. AInne't van az, hog'y a.’ 
íranczia és latin nyelv között mindenkor nag'y hasonla 
wsaizílg` maradott гели, ’s innét van az is, hogy sok latin 
eredetü szók, mellyek Francziaországban a’ normannok 
ватт divatban voltak , akkorrmikor nemzetünk meghó 
«мышц, а’ mi nyelvünkbe lbevétettek; попа bizonyos, 

,hogy ezekhez пьёт; mèq'&gt; egyenesen a’ latinból is s`0kl já 
rult , midön а’ гбшай literatura egész Europalaan nagyon 
elteljedett. ‚ ' 

Töbhféle patakoknak illyen összefolyásából ’s töhb 
különbözö részeknek illyen veg'yüléséböl természet sze 
rint következik, hogy az ang-o1 n_yelvnek, mint minden 
összetett nyelvek valaxnennyire lenni szoktak, rendsze 
retlennek kell lenni. Nem várhatjuk 161e ha’ részeknek 
azon szoros összeegyezését ’s szerkezetének azon tökéle 
tes egyformaságát, melly a’ néminemü tekintetben ma 
g-okhòl formált ’s еду alapon épült egyszerübb nyelvek 
ben találtatik. Azért, mint már föntebb megmutattam, a’ 
hajtogatásnak ’s ejteg‘etésnek csak kevés‘nyomai ‘аду 
nak benne, syntaxisa is nag'yon hiányos, minthog'y a’ 
szókban csak kevés jelek vag'ynak, mellyek által azok 
nak eg‘ymáshoz tartozása, ‘аду, а’ grammatica’ nyelvén 
szólván, összeeg’yezése ’s ig‘azgattatása kimutattathatnék, 
minthogy szavaink többféle tartományokbòl hozattak hoz 
zánk, ug‘y „(мы eqymástól ideg‘enkedve különszéledez 
nek ’s nem forradnak össze olly természeti módon а’ mon 
dás’ alkotásában, m‘int a’ g-örög' és rolnai nyelvek’ szavai. 

De ezen az összetett nyelvektöl elválhatatlan hiz'myo 
kat, ha azoknak neveztethetnek, kipòtolják más выбив 
ségek, különösen azon sokféle ’s nag‘y зайти szók, mely 

n» 
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lyekkel az illyen nyelv meg‘g‘azdag'odhatik. ’S valóban ke-Y 
vés nyelv is van, melly qazdag'ahb volna mint az angel. 
Akármelly f'ontos tárgyról, különösen akármelly történet 
irási, kritikai, politikai ищу erkölcsi tárq'yról kiván va 
laki irni, sehol sem lehet nyelviink’szeqénysége чад-у ter 
méketlenséQ-e iránt lnéltó panasza. Nemzetünknek gon 
dolkodásra hajlandó lelke mindezen tárg'yokra nézve a’ 
kifejezésekben ладу böség‘et szerzett. A’ poezis’ nyelvé 
ben is eli-'eg` gazdagok vag‘yunk. A’ mi kötött heszédbeli 
irásmòdunk a’ kötetlentöl észrevehetöképen különbözik, 
nemcsak a’ versmértékre, hanemméq a&quot; szòkra ne'zve is; 
a’ mi elégg‘é megmutatja, hoqy a’ szóknak nag-y böségé 
vel birunk, mellyek каши szahadon választhatjuk az irás’ 
minden nemére leqalkalmasabbakat. E’ részben vég‘etle 

i niil föntebb‘állunk a’ francziáknál, kiknek költöi nyelve 
a’ rim’ hozzájárulása nélkül а’ mindennapi prosától sem 
mit sem különböz. ’ 

IQ‘az, hogy nyelvünk föképen a’ komoly tárg'yoknál 
’s az erösebb érzelmek’ festésénél mutatja ki .jelentéses 
ещё‘. Eg‘y gr'ammaticusunk’ állítása szerint a’ hang-in 
dulat’ kiilönhözéseit le'galább harmincz szóval ki tudja 
fejezni *). Ellenben a’ szelidebb érzések ’s indulatok’ le 
irására nézve nem olly igen terniékeny. Meg- kell vallani, 
hoQ‘y a’ franczia nyelv az erkölcsi festés’ Iìnomabb árnyék 
zataira ’s különösen a’ társalkodásbeli gondolkozás’, be 
szélés’ ’s mag'avíselet’ elöadására nézve а’ mienket nag‘y 
mértékben feljülhaladja. Probáljon valaki Marivaux’ n0 
velláibòl csak néhány lapot angolra {ох-111111111, azonnal 
`éslzre fogja venni, meliy hiányosság' van nyelvünkben az 

*) Anger. wrath, passion, rage, fury, ontraqe, ñereeness, 
sharpress, animosity, choler, resentment, heat, heart 
burning; to‘fume, storm, inname, be incensed; to vex, 
kìndle, irritate, enraqe, exasperate, provoke, fret; to 
be fullen, hasty, hot, rough, sour, prevish etc. Preface 
to Greenwood’. Grammar. ‘ 
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efféle tárgy-okra nézve. Valóban egy nyelv sem képes a” 
_ csinosság', vidámság” 's mulatság” körébe tartozó dolgo 

kat olly sokféle kifejezésekkel lefesteni, mint а’ franczia. 
Talán az minden nyelvek között legalkalmasabb a' tár 
salkodásra; de a’ főbb tárgyok' előadására nézve az an 
golt méltán jóval jelesbnek lehet tartani. 

Rendszerint azt szokás állítani, hogy а’ nyelv” leg 
szembetünőbb színét annak а’ népnek, melly azt beszéli, 
nemzeti characterétől veszi. Azt ugyan nem kell várni, 
hogy a.’ nyelv а’ nemzet” természetének ’s erkölcseinek 
képét tökéletesen kinyomja, mert minden népeknél a’ 
nyelv’ alapja minden időben az első ősöktől vett szók” 
gyüjteménye marad, míg a” szokások és erkölcsök talán 
nagy változásokon mennek által. Mindazáltal a’ nemzeti 
character bizonyosan nagy részt vesz a’ nyelv” alakításá 
ban , ’s а’ francziák elevensége ’s vidámsága, ’s az ango 
lok’ komoly ’s gondolkodó természete elegendőképen ki 
van nyelvökön “nyomva. 

Nyelviinknek ’s azoknak, kik azt beszélik, természe 
tétől azt lehet várni, hogy nyelvünk erővel ’s hatóság 
gal bír; igaz, hogy valamennyire szószaporító, minthogy 
minduntalan sok particnlákkal és segédszócskákkal kény 
telen élni, ’s ezen szószaporítás némi mértékben gyen 
gíti erejét. Mi csak ritkán fejezhetünk ki annyit egy szó 
val, а’ mennyit а’ görögök ’s rómaiak az igék 's név 
szók által kifejeztek. A’ mi előadásunk kevesebbé tömött; 
fogalmaink több szók által el lévén oszlatva ’s mintegy 
részekre hasogatva, szükségképen erőtlenebb benyomást 
hagynak magok után. De - ezen hiányosság mellett is, 
minthogy a’ le'lek’ minden erős érzelmeinek kitevésére 
szókkal nagyon bővelkediink, ’s összetett szók” formálá 
sára csaknem minden nemzeteknél nagyobb szabadsággal 
bírunk, nyelvünket legalább az új nyelvekhez képest erős 
és ható kifejezésünek kell tartani; habár e’ részben а’ 
regieknél sokkal hátrább marad is. Már Milton’ irásmódja 
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maga is, mind а’ poezisban mind а’ prosában elégséges 
bizonysága annak, hogy az angol nyelv épen nem szü 
kölködik erő és velő nélkül. 

A’ nyelv” hajlékonysága, vagy olly mínemüsége, 
melly szerint, иду а’ mint az alkalom vagy az iró’ elméje 
kívánja, komoly és erős, vagy könnyü és folyó, szelíd 
és nyájas, vagy pompás és ünnepélyes tud lenni: mind 
az élőszóbeli, mind az írásbeli előadásra nézve nagyon 
fontos tulajdonság. Ez, ugylátszik, leginkább három dol 
goktól függ: a.’ nyelv’ gazdagságától, a’ szóhelyzésbelí 
szabadságtól, ’s a’ szók’ olly kellemes hangzásától és szép 
ségétől, melly szerint ezek a’ kifejezendő tárgyoknak 
megfelelnek. Egy nyelv sem bírt ezen tulajdonsággal olly — 
nagy mértékben, mint а’ görög, mellyet minden ügyes 
iró иду nfódosíthatott, hogy írásmódjával a’ maga lelke’ 
sajátságait tökéletesen kifejezhette. Abban mind a’ három 
most említett tulajdonságok.feltaláltattak. Ezekhez járult 
még а’ sok beszédmódok, különfélesége, melly által az 
iró mindenféle írásmódot a” legegyszerübbtől fogva а’ 
legfennségesebbig használhatott. A’ deák nyelv, jóllehet 
magában nagyon szép, a.’ görögnél e’ részben sokkal hát- ' 
rább áll. Annak természete egy bizonyos nyomosságra ’s 
komolyságra hajlandó. Hangja általjában erős és fér-das, 
’s mindenütt egy bizonyos senatori méltóság látszik ben 
ne, mellyet az író akármelly alkalommal is nehezen tit 
kolhat el egészen. A’ mai nyelvek között az olasz ezen 
hajlékonyságot jóval nagyobb mértékben bírja mint a&quot; 
franczia. Gnzdagsága, szóhelyzésbeli szabadsága, ’s hang 
дай’ szépsége ’s kelleme által csaknem minden tárgyokra 
mind a’ kötött mind a” kötetlenbeszédben szerencsésen 
alkalmaztathatik; majd ünnepélyes és erős, majd szelíd és 
nyájas lehet; ’s általjában minden uj nyelvek között, mely 
lyek a’ régi nyelv” omladványaiból szármoztak , legtöké 
letesebbnek látszik lenni. A’ mi nyelvünk, habár hajlé 
konyságra nézve az olaszt el nem éri is, mégis nem meg 
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vetendő mértékben bír ezen tulajdonsággal. Ha valaki 
azon előadásbeli különféleséget , melly legjobb iróinkban 
kitetszik, p. 0. azt a’ különböző írásmódot, melly Shaf 
tesbnry' és Swift’ némelly munkáiban találtatik, gondo 
san megvizsgálja, meg fogja látni, hogy nyelvünkben а.’ 
kifejezéseknek 's szölásoknak olly bősége ’s az irók kii- ~ 
lönböző ízléséhez olly símulása van, melly nem kevés di 
cséretére válik. 

A’ mîvel eddig az angol nyelv leginkább vádoltatott, 
az a&quot; kellemetlen hangzás volt. De jóllehet minden honü 
saját nyelve' hangzására nézve könnyen részrehajló lehet, 
’s &quot;azért abba a’ gyanuba' eshetik, hogy e’ részben nem 
alkalmas bíró; mégis azt “hiszem, hogy elégséges okok 
vagynak, mellyekkel meg lehet mutatni, hogy az emlí 
tett' vád nem egészen igaz. A’ mi verselésünk kellemes 
hangja ’s a’ rim’ segítsége nélkül is szépen folyása, már 
maga elég bizonysága annak, hogy nyelvünk nem épen 
kellemetlen hangzásu. A’ mi versünk 'az olasz után min 
den új nyelvek között kellemre ’s melodiára nézve a'lfran 
czia versnél tagadhatatlanul sokkal föntebb áll. Sheridan 
megmutatta, hogy az angol nyelv hangzókkal és kettős 
hangzókkal csaknem minden-egyéb nyelveknél gazdagabb, 
hogy azokban a.’ rövidek és hosszak kellemesen felcseré 
lik egymást, és hogy az által a’ mi versmértékeinkben a’ 
szükséges különféleség fenntartatík. Ezen Ш)’ jegyzése 
szerint а’ mi mássalhangzóink, mellyek а’ papiroson a’. 
szemnek olly igen összehalmozottaknak látszanak lenni, 
gyakran a’ kimondásban ngy kapcsoltatnak össze, hogy 
a.’ fül épen nem ütközik meg bennek, ’s különösen az a’ 
szemrehányás , melly nyelvünknek a’ sziszegő s betünek 
gyakori előfordulásaért tétetik, igazságtalan és alaptalan. 
Mert а’ kik ezen ellenvetést tették, nem gondolták jól 
meg, hogy ezen betü igen sokszor ’s kiilönösen a’ végső 
szótagokban elveszti az s betii’ sziszegő hangját és z be 
tüvé lesz, melly a' fülnek nagyon kellemes, p. o. ezen 
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szókban: ha: these, those, loves, hears és számtalan 
egyebekben, mellyekben , habár s betü iratik is, mégis 
a’ kimondásban z betü hallatik. 

De mind e’ mellett mégis meg kell engedni, hogy a” 
szép és édes hangzás nem megkülönböztető tulajdonsága 
az angol nyelvnek. Habár nyelvünk nem épen alkalmat 
lan is a’ kellemesen zengedezésre, mégis inkább az erő 
és hatóság mint az édesgetés és báj teszi igaz bélyegét. 
Mi általjában hajlandók vagyunk a’ szókat röviden ki 
mondani, ’s azért azon szókat, mellyeket a’ deák nyelv 
től kölcsönöztünk p. o..orator, spectacle, theatre, liberty 
’s a’ t. megrövidítettük. Ezzel megegyez. az angol kimon 
dásnak egy másik nevezetes különössége is, melly sze 
rint az accentnst közelebb viszszük a” szó' kezdetéhez, 
mint akármelly más nemzet. A’ görög és latin nyelvekben 
nem esik az accentus а’ SZÓ, végétől messzebb vissza, 
mint a’ harmadik szóta'gra. Ellenben nekünk sok szavaink 
vagynak , mellyekben а’ hang a” szó” végétől a” negyedik 
sőt ötödik szőtagon is nyugszik, mint p, 0. memorable, 
conven'iency, ambulatory, prQ/z'tableness. Ezen szokás 
nak, melly szerint az accentussal olly igen sietünk, ’s 
azt a’ -szó’ kezdetéhez olly közel teszszük, az a' követ 
kezése van, hogy a’ kimondásnak egy bizonyos eleven 
’s lelkes, de másfelől hebehurgya ’s nem épen kellemes 
hang adatik. _ ‹ X 

Az angol nyelv azzal a” tulajdonsággal tagadhatatla 
nul Dir, hogy szavainak formájára ’s összerakására nézve ‘ 
minden europai nyelvek között legegyszerübb. Megment, 
minden vesződségtől, mellyet az ejtegetések ’s hajtoga 
tások okozni szoktak. Szavai kevesebbé változtatják el 
eredeti ábrázatjokat, mint egyéb nyelvek. Főneveiben 
nincsen egyéb nembeli különség, mint a’ melly a’ termé 
szeten alapul; ’s ejtegetés is csak egy van. Melléknevei 
semmi változást sem esmérnek, kivévén azt, melly a, 
hasonlítás” lépcsőjét kifejezi. Igéi a.’ helyett, hogy a’ régi 
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hajtogatás’kiilönféle különbözéseit követnék, a’ szók’vég' 
zödésén nem több, hanem csak négy vaQ-y öt штатив: 
kivánnak. Kevés névhatározók és seg‘édigék által а’ be 
szédnek eleg‘endö &gt;ViláQ‘osságfot ’s értelmesség‘et ád, mig- 
szavai legnaQ-yobb részint eredeti ábrázatjokat пишит 

l lanul meqtartják. Azt a.’ veszteséget, mellyaz ékesség 
re, rövidségre ’s hatòságra nézve nyelvünk’ ezen a1kat-. 
jábôl hárul, már föntebb meg‘mondottam.' De mind a’ mel 
lett ш meg- kell engedni, под-у az illyen alkat а’ nyelv’ 
könnyüségét naqyon elömozdítja. Ez nyelvünk’ megtanu 
lását kevesebb munkába kerülövé, szavaink’ rendjét ter 
mészeñbbé ’s világosabbá, ’s a’ syntaxis’ szabályait keve 
sehhekké ’s egyszerübhekké teszi. 

Én ат tökéletesen igaznak tartom, а‘ mit Lovvth áI~ 
Щ grammaticája’ elöbeszédében, hogy ezen ладу köny 
nyüség` ’s eg-yszerüség okozza аж, hog'y nyelvünkben olly 
sokan hibásan beszélnek és irnak. Az olly nyelveket, 
mellyek alkatjokban mesterse'g'esehbek, nag‘yobb gonddal 
kellett megtanulni. Azokhan a.’ nem’ jeleire az ejteqeté 
sek’ ’s hajtog-atások’ különbözésére, ’s a’ syntaxis’ sok 
szahályaira jobban kellett a’ beszédben iig'yelmezni. Azért 
ott a’ nyelv nagyobb mértékben mesterséq’ tárg-yává. lett, 
meghatározottabb шипы nyert, bizonyos szabályok álla 
pítattak benne, mellyektöl eltávozni szembetünö hiba volt. 
Minálunk ellenben alig nézetik a’ nyelv grammaticali вза 
bályok’ tárg'ya. g‘yanánt. Felteszszük mint bizony0st,h0g-y 
benne, szabályai tanulása nélkül is, eleg'endö ügyességre 
tehetünk szert, és hog‘y az olly könnyü syntaxis, mint a’ 
mienk, ‘аду semmi чад-у kevés ñgyelmet kiván. ’S en 
nél fog‘va а’ чщуёиапапщ ’s qondolatlanul irás szokássá. 
válik. 

Megeng'edem, hogy semmi Q'ramlnaticai szabáliìok’ 
tekinteie sem törölheti el azt, а’ mi eg-yszer а’ nyelvben 
rég'töl fog-va divatban‘van. Beszéd’ ’s irás’ dolg‘ában min 
den peres kérdéseknél a.’ bevett. ’s meg‘állapított nyelvszo 
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kást шпиц-{61111 törve'enyhati'isa'lg` g‘yanántnézni. De ab 
ból nem következik, hog'y а’ grammaticali szabályok szük 
ségtelenek vag'y haszontalanok. Minden valamennyire ki 
mivelt nyelvekben van а’ részeknek biznnyos uralkodó 
rendje, ’s kiìlönféle részeik каши: bizonyos egyforlnaság, ’ 
mellyen az általánosan megállapított nyelvszokás alapul , 
melly mindannyiszor, mikor a’ nyelvszokás kétség'es vagy 
határozatlan, лад-у rekinteuel bi1'. Minden nyelvben ‘ап 
nak а’ syntaxisnak hizonyos szabályai , mellyeket sértet 
leniil meg kell штат azoknak, kik jòl akarnak irni ‘гид-у 
beszélni. Мел’: а’ syntaxis nem eQ‘yéb mint az eQ‘y mondás 
hoz tartozò szůknak olly elrendelése, melly minden szò’ 
értelmét ’s minden szók’eg'ymás iránti viszonyát Юрий} 
gosabbá ’s leg‘érthetöbbé teszi. 

lg'az , liogy а’ deák syntaxisnak nem minden нашё 
lyai yalláalmaztatlmmak nyelvünkre. Azoknak еду része 
a.’ девы: nyelv’ залп alkatjáhól származott, melly szerint 
némelly igék ’s névhatározók genitivust , mások щиты 
ismét mások ablativust kivánnak. De ezen sajátságokon 
kiviil bizonyos, Воду а’ syntaxis’ Ш és sarkalatos szahá» 
lyai „шёл ugy közüsek az angol mint a’_latin nyelvvel; ‘ 
söt minden nyelvekre egyiránt nlkalmazhatók. Mert min; 
den nyelvekben а’ beszédet tevö részek léteQ-esen uq'yan 
шок, t. i. fönevek, melléknevek, igék és összefoglalò 
szócskák, ’s valahol a’ beszéd’ ezen részei találtatnak, 
mindenütt vagynak azok küzölt némi' sziikséqes viszo 
nyok, mellyek syntaxisukat, vagy azt a’ helyet, hová. 
minden еду mondásbelî szóknak tétetni kell, meghatároz 
zák. ÍQ‘y р. 0. az angolban valamint a’ lalinban а’ mel 
léknévnek a’ fönévvel, ’s az iqének a’ maga nevezöjével 
vaqy nominativusával személyre és számra nézve meg` kell 
egyezni; minthoq'y a.’ dolg‘ok’ természete szerint azon 516 
nak, melly valamelly minemiiséqet ‘аду cselekedetet fe-Á 
jez ki, azon doloQ-nak, mellynek minemüséqét чад-у csele 
kedését jelenti, nevével olly szorosan össze kell kapcsol 

`1. кбт. ` 'l2 
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шина, valamint csak lehet. Két ‘гад-у löbh fönevek, mely 
lyek valamelly egybefoglaló szócska által egymással ösz 
szekapcsoltatnak, mindenkor megkivánják, hogy azon 
iqék ‘аду névmások, mellyekre vitetnek, a’ többes szz'uu 
ba tétessenek; különben ezen ig'ékhez ‘аду névxuások 
hoz штаб közös viszonyaik n`em jeleixtetnének ki. А’ 
cselekvést jelentö ig'ének minden nyelvben accusativust 
kell kivánni, azaz, világosan valamelly fönévre mulatni, 
mellyre а’ cselekvés intézve van. A’ visszavivö névmás 
nak а’ beszéd’ minden formájában azzal а’ dolog'g'al, melly 
x'e тени‘, nemre , számra és személyre nézve meg` kell 
eg'yezni, ’s а’ kötszòknak ‘аду összefog-laló szócskáknak 
mindenkor eg'yenlö casusokat és módokat kell egybekap 
csolni, azaz,'01ly szókat kell összefoglalniok, meliyek 
egymáshoz egyenl'o' vis'zonyokban állanak ’s eg'yenlö ál 
lapotot fejeznek ki. Ezt csak иду említem itt, mint né 
melly példáit а’ syntaxis’ azon sarkalaios szalw'ilyainaik,l 
mellyekre méQ' az olly nyelvhen is, mint а’ mienk, általán 
fogva szükség'es а’ jól irni ‘аду Deszélni akarònak vi 
Q'yázni. 

De akármiben á-lljanak is az anqol nyelvnek elsölm 
sêgei ‘аду hiányai, luéqis az, azéri, hog‘y а’ mi nyel 
viink., nag‘y mértékben meqérdemli fig‘yelmiìnket a’ szúk 
nak mind válosztására, mind helyzésére nézve. Tudjuk a.’ 
romaiakròl ’s göröqökröl , melly nag‘y gondot fordítottak 
leq'szehb virágzások’ idején, nyelvök’ kimívelésére. Tud 
juk, melly b_uzgók тона}: а’ francziák ’s olaszok is е’ 
re'szben nyelveikre nézve. Akármelly esméretek szerez 
tessenek is más nyelvek’ ‘tanulásával , csak ollyanok ál 
tal közöltethetńek- azok hasszonnal , kik saj ‘Ц nyelvökön 
irni ’s beszélni tudnak. Ha még’ olly jò és hasznos is va 
lamelly könyvnek tartalma, minden esetre kevésre be 
csültelik annak iräja. a’ közönség` által, ha elöadása hibás 
és helytelen. Már pedig' a’ csinos és szép elöadás’ meg 
szerze'se sok munkát ’s fáradság‘ot kiván. На ki ш gom 
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дона, !109_‘у arra csupán à’ hallás ‘ад-у néhányjó irók’ 
мы” elolvasása által szert tehet, az igen meg‘csalja 
mag‘át. A’ grammatica ellen elkövetett sok hìbák, ’s а’ 
nyelv’ tisztaságának gyakori sértegelései, mellyek nem 
meg'vetendö irókban is találtatnak, meg'mutatják, Воду 
annak elöre nag‘y gonddal meg` Ее}! a’ nyelvet tanulni, a’ 

 

Ш `azon jól akar irni *). 

*) Ezen tárgy felett olvasást érdemel Louth’. Short Introdu 
cta‘on to englisch grammar, with critical not&quot;, шепу mullka 
mlndeddiq ищем) а‘ maga nemében. Abban tökéletesen 
meg Vall az blzonyitva` a’ mit itt némelly “этом: lrólnk’ 
nyelvbeli qondatlansáqáról mondottam. Campbell’ Philo 
oophie of Rhetoric czlmü munkájàban is sok jeles jeqy. 
zések штатах mind az anqolnyelvre, mind àltaljàban 
az lrásmódra nêzve. Priestley’ Grammaticája (Rudimenu 
of глади)‘ grammar) llasonlóképen ajánlja maqát az àl 
ш , hogy sok hibákat kljelel, mellyeket az так кфшуеп 
ешбуегзхешек. &quot; ' ‘ l ` e к‘. ‚ 

t 
4 _ &quot;Hr ‘ 



TIZEDIK LECZKÈ. 

STYLUS. EnTELMEssÈG, szAßATossAG (PnAEclsIo). 

Elvêgezvén értekezésemet а’ nyelvröl, már most a’stylus’ 
vizsgálására. ’s annak szabályaira ineg'yek áltaì. Mit kell 
jen а’ styluson érteni, azt nem könnyü egész pontosság' 
gal meghatározni. Vélekedésem szerint leghelyesebb azt 
azen különös módnak mondani, melly szerint valaki gon 
dolaljait ’s képzeteit а’ nyelv’ segítségével kifejezi. Kü 
lönbözik t. i. az а’ csupa szóktól és szólásoktòl. A’ szòk, 
mellyekkel valamelly irò él, jók és hibátlanok lehetnek, 
’s mind a’ lnellett stylusa gáncsot érdelnelhet , ’s száraz 
vag'y feszes vaQ‘y bág‘yadt vag‘y eröltetett'lehet. Ebböl 
láthatni, hogy а’ stylus mindenkor еду bizonyos szoros 
viszonyhan áll az irò’ gondolkozásmódjával; inert az a’lel 
kében támadó képzeteknek és a’ képzetek’ támadásmód 
jának lefestése. ’S ng-yanazért valamelly iró’ munkájának 
vizsgálásakor némelly esetekhen fölötte nehéz a’ stylust 
a’ gondolkozástòl megválasztani. Nein csoda, ha ez а’ 
kettö eg-ymással olly szorosan össze van kapcsolva, mint 
Вод-у a’ stylus nem egyéb, mint а’ kifejezésnek azon 

' lnòçlja, mellyet qondolatink leg‘könnyehhen Год-атак е1. 
Innét van az, Воду minden tartományhan kiilönös stylus 
véletik észre, lnellyel annak lakosai saját gondolkozá. 
sokhoz ’s érzésökhez képest magokatmeg-különböztetik. - 
А’ napkeleti népek erös és tulság‘okig' menö képekkel lel 
kesltették stylusokat. Az athenaeiek mint éles és kimí 
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velt eszíiek értelmes, határozatos és csinos stylust'formal-p 
tak. Az ázsiaiak, kiknél viQ-sáq’s szabad erkölcsök ural 
kodtak, virágzò ’s mesterség‘es és hö stylust szercttek 
A’ ‘francziákß anqolok’ e's spanyolok’ stylusában is rend 
szerint hasonló kiilönség‘eket lehet észrevenni. Midön а’ 
stylus’ általános tulajdonsáQ-ait akarjuk meqliatározni, 
velös, erötlen, lelkes чад-у bágyadt stylusról szoktunk 
szôlani, melly tulajdonságok eg'yiránt tartoznak az irò’ 
mind qondolkozásának, mind рейд‘ elt'iadásának mòdjára. 
Annyira nehéz ezen két dolgot eg‘ymástôl elválasztani. 
A’ stylus’ általános tulajdonság'airòl 11101111 fogok szólni; 
itt az egyszerübbeken kezdem értekezésemet, mellyeknek 
egyesiile'séböl a’ szövényesebbek nag-y részint szármoznak. 

A’ jó stylusnak minden tulajdonság-ai vélekedésem 
szerint két 111 0019‘01111а11 határozòdnak, az értelmesség' 
ben és szépség'ben. Mel-t mindaz, a’ mit a’ nyelvtöl ki 

»vánni lehet, abban all, hog'y qondclatinkat értelmesen 
adja elö , eqyszersmind olly ruhába öltöztesse, melly lì- - 
qyelemgerjesztés és tetszés által azon gondolatokat ’s 
érzéseket, mellyeket támasztani szándékozunk, mennél 
foqanatosalibakká teq'ye. Ha ezen ketlöben szerencsések 
гад-“11111, 1112011у05а11 lehetiink, hogy a’ lieszéd és irás’ 
czélját elérjük. ' ` 

Az értelmesséq’, mint kiki könnyen` átláthatja, sar 
kalatos tulajdonsáqa a’ stylusnak *), ’s olly mulhatatla 
nul sziikséqes tulajdonság` az&gt; irás’ minden ncmében, hog'y _ 
annak nemlétét semmi sem pótolhatja ki. E’ nélkiil a’ sty 
lus’ leg’g‘azdag‘abb ékességei is csak setétség‘beli csillám 
lások, mellyek az olvasòt, a’ helyett, hogy qyönyörköd 
tetnék, inkább megzavarják ’s eltévesztik. Elsö Qondunk 

 

/ 

*) Nobis prima sit virtus perspicuitas, propria Verba, re 
ctus ordo, non in lonqum dilata conclusie; nihil neque 
desit, neque snperñuat. ‹ 

Quintil. instit. Orat. Lib. VIII. 
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nak tehát annak kell lenni , hog-y gondolatinkat tökélete 
sen meqértessük, még рейд‘ minden fáradság ‘né1kü1: 
„Oratio -- иду 11101111 Quintilian —- 'debet neglîgenter quo 
que audientibus esse aperta; 111 111 ап111111п1 audientis, 51 
0111 501 111 0011105, е11а1п51 111 eum non intendatur, occurrat. 
Диме, поп 50111111 ut intelligere possit, sed ne 0111111110 pos 
sit non intelligere, curandum. На valamelly iròt над-уй 
radsáQ‘g-al kell követnünk , ha kénytelenek 'vag‘yunk néha 
megállapodni _’s elöadása’ megértése végett némelly he 
lyeket ujra elolvasni: nem sokáig` 109‘ az nekünk tetszeni. 
Az einher, természete szerint, sokkal jobhan kedveli a’ 
könnyiiség'et, minthog'y az illy nehéz foglalatosságot sze 
rethetné. Mondhatja eg'yik vagy másik, hQgy csodálja 
az iró' mélységét, miután annak értelmét kitalálta! de 
ritkán talńlkozik ollyan, ki hajlandò volna annak mun 
káját másodszor elolvasni. Némellykor az irók a’ tárgy’ 
nehézség'ét hozzák fel mentségül, ha ele'g'gé értelmesen 
nem irnak. De ezen mentség' гад-у 5011а5е111 vag-y igen rit 
kán lelhet helyet. Mert a’ mit valaki világ‘osan qondol, 
azt, ha illö qondot fordit rá, világos mondatokba is fog 
lalhatja ’s mások elött értelniessé teheti; nem kell pedig` 
semmiröl is irnia, а’ mit világ‘osan nem ért. Meg` lehet 
uqyan bocsátani, ha képzetei ’s fog-aiaî némelly tárgyok 
felett tökéletlenek ’s hiányosak; de а’ meddig’ érnek, vi 
lágosaknak kell Ienniek; ’s a’ hol viláqosak, 011 azok 
nak kifejezése is értelmes lehet. А’ homály, melly olly 
sok metaphysicus iróknál találtatik, leqnag-yobb részìnt 
fogalmaik’ zavarosságából következik. Tárg‘yaikat nem 
máskép’ hanem csak homályosan látják; következéské 
pen másoknak is csak homályban mutathatják. 

Az elöadás’ értelmesséqét nem kell nézni mint csupa. 
nemleges tulajdonság‘ot, ‘аду 1111111 hiha’ nem létét. An 
nak sokkal nag‘yobb érdeme van , az való'ságos szépség&quot; 
neme. Gyönyörködünk az olly ìròban, ’s munkáját dicsé 
rette méltónak tartjuk, a-’ ki gondolatjainak nag‘y qonddal 
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keresésétöl шапки meg‘ment , a’ ki tárg-yán meg'botlás és — 
zavarodás nélkiil visz vég'ig', ’s kinek stylusa olly шт 
patak Q’yanánt foly, mellynek egész fenekéig‘ leláthatunk. 

Az értelmesség- azt kivánja, hog'y elöször az eg'yes 
szòkraA ’s szòlásokra, azután pedig` a’ mondatok’ összeté 
telére is iig-yelmezzünk. Az elsön kezdem el, ’s ezen lecz 
kében csak arra szoritom értekezéselnet. 

A’ szókra ’s szólásra nézve az érteluiesség‘ ezen ná 
rom t'ulajdonságokatkivánja: a’ tisztaságot, sajátosságot 
és határozottsáqot ‘гад-у praecisiòt. 

A’ nyelv’ tísztasága és sajátossáqa sokszor felcserêl 
tetnek egymással, ’s valóban igen is közelröl rokonok. 
Mindazáltal csakugyan van közöttök kiilönbséq; A’ tisz 
taság` olly мышц ’s szólásokkal élés, mellyek azonK 
nyelvnek, mellyen beszélünk ‘ищу irunk, természetével 
meg-eg'yeznek, ’s az olly szóknak ’s szólásoknak vag'ynak 
ellenökbe téve, mellyek vagy más nyelvböl kölcsönözöt 
tek, vaQ'y elavultak, ‘аду ujonan csináltak, ‘гад-у ele 
qendö tekintet nélkiil divatoznak. A’ sajátossálg~ olly szòk’ 
választása , mellyek az uralkodô nyelvszokás által а’ ki 
fejezendö képzetekre vagynak szalnla. Egyszersmind pe 
dig` mag'áhan fog‘lalja az illy szókkal és szólásokkal a’ 
nyelv’ törvényei szerint viQ-yázva és gondosan élést. ’s el 
lenkezik eqyfelöl az alacsony ’s köznépi-, más felöl az 
olly szôkkal ’s szòlásokkal, mellyek kevesebhet jelente 
nek, mint a’ mit ki akarunk fejezni, yLehet a’ stylus tiszta. 
’s szorosan anyanyelvünkhöz alkalmazott, а’ nélkiil,_ 
hogy ideg‘en nyelvü szók ‘аду szólások fordulnának elö 
benne , ‘аду nyelviink’ Q‘rammaticája ellen “Жене; ’s а’ 
sajátosságra nézve mëg‘is Q‘áncsolást érdemelhet. Az iró 
rosz юбка‘ ’s ollyanbkat váloszthat, mellyek а’ tárg‘yhoz 
nem eg'észen ìllenek, ‘аду értelmét nem tökéletesen fe 
jezik ki. ‘Гама minden szavait ’s szólásait а’ nyelvtöme 
Qéböl vette , de Файл szerencsétlen тома“ tett az illy 
мы‘ közöu. Ellenhen nem birhat а’ stylus sajáiòssáQ'Q-al, 
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ha egyszer’smind nem tis'zta is; ’s ha рейд‘ а’ tisztasàg 
és Sajátossáq egymással egyesiìlnek, а’ stylust nemcsak 
értelmessé, hanem kellemetessé is teszik. Mind a’ 1182111 
ság-ra , mind а’ sajátosság'ra nézve minden nyelvben eg'ye 
dül a’ legjobl» irók’ példája az a’ sìnòrmérték, melly sze 
rint maqunkat alkalmaznunk kell. Midön föntebb ш em 
líiélll. hog‘y az elavult ’s ujolaq csinált szòk a’ stylus’ 
tisztaságával nem férnek össze, kiki könnyen általlát 
katja, hoQ‘y е’ részben lelnek némelly kivételek helyet. 
Némelly alkalmakkal az illy szôk kellemet is adhatnak. 
A’ poezis и] szòk’ csinálására ‘аду legaláhb а’ szók’ szo 
katlan összetevésére nag‘yohb mértékben enqed папа‘! 

' Ságot, mint a’ kötetlen beszéd; jòllehet ezen szabadság 
Q’al lIléQ‘ ott is kimélve kell élni. A’ folyó beszédben az 
eiféle ujitások koczkáztatòbbak, ’sha helyteleniil iitnek 
ki, гонит) következésiìek; а’ stylusnak еду hizonyos 
теща-111311 ’s kérkedékeny ábrázatot adnak, ’s azokkal 
eg'yedül ollyaknak kellene szerencsét próbálni, kik erös 
Мари jò hirek által a’ nyelvre nézve némi dictátori tekin~ 
‘ею: szereztek mag‘oknak. 

A’ kiilföldi ’s tudòs’ szók’ felvevését, ha csak a’ sziik 
Bëg' nem kivánja, mindenkor távoztatni kell. A’ szük ’s 
nem elég‘g'é kimívelt nyelvek szükölködnek efféle sege 
delem nélkül; de a’ mienk nem tartozik illyenek közé *). 
SVVift, eg'yik legiisztább ’s legcsinosabb irónk, érdeuinek 
шпона csak ollya‘n szókkal élni, mellyek honi földön ter 
meîlek; ’s Valòban az ö irásmódját ug‘y leliet nézni, mint 
a’ szòk’ választásában a’ tisztasáq’ és sajátosság&quot; remekét. 
Mai‘ńapon, ug‘y látszik, eltńvozunk ezen remektöl. A’ mi 
idönkben sok latin szòk âradtak nyelviink közé. Az illye 
nek némelly esetekhen а’ stylusnak еду bizonyos felemel 
kedést és méltóság-ot adnak. De sokszor azi feszessé ’s 
eröltetetté is teszik; ’s a’ általjában véve a’ természeti ’s 
*_La-„_ 

*) Ez az anqol темы van mondva, nem а‘ magyarról. 
A 
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mesterségtelen stylus valamint. minden olvasòkra nézv‘e 
érthetöbh„ uqy a’ szòk’ helyes használása által sz'inténv 
ollyr hatòvá ’s jelentövé is télethetik, mint аж, a’ melly 
deákos szòkkal van vegyítve. 

Lássuk most, melly готов leg‘yen a’ nyelvben а’ sza 
batosság' ‘аду praécisio`, melly mint az értelmesséQ-nek 
leg'föbll része annyival is inkábh bövebb magyarázatot 
érdemel, minthogy ты sokkal ritkáhban (Наташа): tiszta 
képzetek , mint kivánni kellene. 

A’ praecisio’ лад-у `fontossáqa'lt állal lehet látní a’ 
szò’ származásából. Аж ettöl jö: pr ae eide re , ñle 9- 
nyesni; ’s nem eg'yebet jelent, mint minden felesleg'es 
nek kill'ag‘yását, ’s a’ kifejezésnek ug'y megtisztítását, 
hogy se többet, se kevesebhet ne adjon,- hanem csak az ' 
irò’ képzetének ig-az mását. Már пашет megjegyzém, 
воду sokszor nehéz а’ stylus’ tulajdonságit а’ gondolat’ 
tulajdonság‘itòl megválasztani, 's itt is ez az eset van. 
Mel-t jóllehet а.’ praecisio szorosan véve а’ stylus’ Шад 
donsága, még‘is annak, а’ ki praecisiôval ‘аду szabato 
san akar irni , qoqdolkodása’ módjában а’ világosságnak 
’s élénkség‘nek nag‘y mértékével kell birni. 

A’ szók, mellyekkel valaki gondolatjainak kifejezése 
vég'ett él, három tekìntetbenlehetnek hibások: vag'ynem 
azt а’ qonaolarot fejezik ki, mellyet az iró ki akar fejez 
ni, hanem valamelly más ahhoz навели)‘, ’s vele ‘оком; 
vag-y kifejezik ugyan аж! a’ дышат, de nem eg'észen; 
‘аду talán kifejezik azt, de egyszer’smind valamivel töb 
het is, mint a’ mit al'. irò gondolt. A’ praecisio mind a’ 
három hibának, de Щит аж utólsónak, ellenkezöje. A’ 
sajátossáQ-os irásmòd már magában foglalja azt, hogy az 
irô a’ Её: elsö швы elkeriilte. A’ szók, mellyekkel él 
épen вал“ helyöken vag‘ynak, ажаж’, azt a’ gondolatot 
fejezik ki, ’s eg‘ésrzen kifejezik, mellyet az irò’ kifejezni 
акт’; de hogy tökéletesen meqhatározottak legyenek, 

O 
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semlnivel sem kell töhbet kifejezniek, mint csak ezen gon 
dolatot. A’ határozott irásmòdban semmi szò nem fordul 
elö, melly valarnelly ideg'en képzetet vagy felesleqes és 
oda nem ‘ад-‘016 dolg‘ot fejezne ki, ’s azt a’ {б tárg‘ygyal 
összeveg‘yítené, és lqy ennek képzetét bennünk meq'osz 
latná ’s meqzavarná. Ez ollyan Щи kiván, ki а‘ tárgyot, 
mellyet elö akar adni, tökéletesen érti, ‘Лёд-овал felfog' 
ja. ’s akárinelly szempontból akarja is mutatni, állhatato 
san szemeî elött ища: valóhan olly tökéletesség, mely 
Wet Csak kevés irók êrnek el. A’ praecisionak ‘ищу sza 
batosság‘nak fontnsság'át és hasznát az emberi lélek’ ter 
lnészetéböl könnyen által lehet látni. A’ lélek sella sem 
Нина: egynél több tárQ-yot egyszerre tisztán és világosan. 
Ha kettöre ‘аду háronu'a kell néznie , kivált ollyanokra, 
mellyek egymáshoz hasonlítanak, lioxnályosok ’s zavaro 
sak lesznek képzetei. Nem veheti tisztán észre, lnennyi 
ben hasonlítanak ‘аду különböznek azok. Ha так: ne 

`kem valamelly tárgyot, р. o. valamelly állatot, лишат, . 
mellynek testi alkotásáról ‘Лёд-05 képzeœt akarnék nyer 
lli, azt kivánom, hog-y arról minden, a’ mi a’ testet el 
fedi, levétessék , иду hozassék hozzám, ’s eg‘yediil maga. 
állíttassék elömbe, hog'y semmì se oszlathassa el figyelme 
met. Ugyanez az едет van a’ szókkal is. Ha цемента: 

kveleni вашим akarván töblaet mondasz , mint a’ mennyi 
sziikség; ha a’ {б tárg‘yhoz idegen ’s oda. nein tartozò 
környiilményeket keversz; ha а’ kifejezés’ szükségtelen 
Változtatása által а’ nézöpontot- mintegy lneg‘más'ilod, 
’S most mag'át а’ tárg'yot lnajd ismét valalnelly más vele 

. l‘ûkon dolgot там ’s az által eg'yszei‘re шт dolgokra 
kényszeritesz ńgyelmezni: a’ {б tárgyot elvesztem szemeim 
elöl. Аж‘; az -állattot , mellyet nekem mïltatni akarsz , olly 
sokféle takaròval ’s ruhával fedezed be, ’s annyi, részint y 
llasonlitó, részint kiìlönhözö dolqokat állítasz elömbe, 
hOQy eg‘yiket sem штатом meg` tisztán ’s ig-az това 
Q‘ában. 
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Ebböl támad az , a' mit tágos stylusnak hivunk ’s a’ 
mi a’ praecisiónak eg‘yenesen ellenéhen van. Ez általjálian 
a’ felesleges szókkal éle'shöl szármozik. A' silány irók 
egész sereQ` „мы fejezik ki magokat, azt qondolván, 
hogy ngy jobban meqértetnek; holott az дна! csak elté 
vesztik ’s megzavarják az olvasót. Érzik, hogy annak, 
a’ mit mondani akarnak , kijelentésére nem találták el az 
Щи szòt ; valósáQ-Q'al pedig` mag ok nem fogták fel ванн 
gondolatjokat liatározottan, ’s azért иду, а’ mint tudnak, 
majd ez, majd más szókkal seg'ítnek mag‘okon, mellyek, 
vélekedésök szerint, a’ hiliát kipòtolják ’s minket gondo 
latjoklioz közelebb visznek. Az illyenek sziintelen, majd 
innen, majd onnan forognak a' tárg-y köriil, de a’ tárgyot 
tökéletesen nem találják el. Szemök a’ képen, mellyet 
mutatni akarnak, káprázik, ’s a’ káprázò szem nem lát 
igazá Ha valamelly iró azt mondja höséröl, hoqy az iitközàen bátor, иду а’ kifejezés szabatos és azt egé 
szen meg‘értem. De ha szavait sokasítni kivánván a' hös 
nek bátorságát ’s erejét dicséri, mihelyt ezen szókatösz 
szekapcsolja, képzetem azonnal bizonytalanná lesz. Az 
iró еду tulajdonság-ot akar hatóbban kifejezni; “1165519 
gal рейд‘ kenöt fejez ki. A’ bátorság' a’ veszedelemnek 
áll ellent, az erö рейд‘ а’ fájdalinat tudja eltiìrni. Minde 
nik tulajdonsáq’ kimutatására más alkalom kivántatik, ’s 
ha {Шла а’ kettöre vonatik Iig'yelmem, midön csak еду! 
ket kellene néznem, ñqyelmem meg'oszlik, töhbfelé vona 
tik, ’s a’ tárgy’ képzete lienneni zavarossá lesz. 

Abbòl , a’ mit eddig` mondék; ki tetszik, воду vala 
melly iró bizonyos tekintetben értelmesen szólhat ’s még 
is távol lehet a’ szabatosság‘tòl. Sajátos szòkkal él ’s lie 
lyesen rendeli el azokat; a’ штаммы olly viláqosan 
adja, mint maga azt fell'og‘ta: ’s ennyiben értclmesen szól ; 
de lelkéhen a’ qondolatok nem elégg'é viláq'osak, hanem 

` tágok ’s általánosak ’s ug'yanazért nem is fejeztethetnek 
ki szabatosan. 



188 ‘112111111: Lnczxn. 

Nem minden tárg-yok kivánjäk a’ praecisiot egyenlö 
mértékben. Ne'melly esetekben elég‘, ha a' Qondolatot 01 
taljáhan шея-01111111. Та1011 a’ tárgy 11101‘ magában is 051110 
1‘е1е5, ’s nem 1е11е1 félni, hogy az 110’ értelmét elhibáz 
21111, ha szintén nem minden kifejezése szabatos 15. 

Az angol nyelvben р. 0. kevés 11011 érthetöbbek ’s vi 
lágosabbak általjában véve mint Tillotson és Temple Wil 
liam, ’s mind a’ mellett eg‘yik sem különbözteti .megima 
gát praecisio által. Irásmódjok 109- és szôszaporító ; Qon 
dolatjaikat sok olly szòkkal fejezik ki, mellyekkel észre 
vétetik, hoQ‘y körülbelül mit akarnak mondani, de nem 
választanak gondosan ollyanokat, mellyek sem többet 
sem kevesebbet nem jelentnének, mint а’ 11111 mag‘ok mon 
dani akarnak. Addison’ stylusának sem különböztetö bé 
lyege a.’ praecisio; jóllehet 0 е’ részben nem olly igen 
hibás , mint а’ most említett két 11‘0. ' 

Lord Shaftsbury még sokkal töhbet vét a’ pŕaecisio 
ellen, mint Addison; ’s az ö vétkei annál menthetleneb 
bek, minthog-y mag‘át a’ philosophicus 11011 közé kivánja. 
számláltatni; következésképen mindenek felett tartoznék 
a’ szaliatosságra üg‘yelni. Az ö stylusa. tele van mind 
ладу szépségekkel mind ладу hibákkal; ’s ö általjában 
véve koránt sem ajánltathatik követésre méltó remek 
Q‘yanánt. 

Lord Shaftsbury jòl tudta а’ szók’jelentését, ’s azok, 
mellyekkel él, töhbnyire helyesek és kellemesen hang‘zók; 
velek nag‘yon bövelkedik, ’s elrendelésök, mint utóhb 
meg 100-0111 11111101111 , 1е0‘1б1›1› е5е1е1111е11 jòl van alkalmaz 
va. Nála a’ szabatosság&quot; nem léte nem annyira határozat 
lan ’s zavaros k'épzetekböl , mint а’ szüntelen mesterké 
lésböl ’s piperéskedésböl származik. A’pompás ’s ünnepé 
lyes szólás 110111 t'elesleg` szerelmes; soha sem elég` neki 
valamelly gondolatot világjosan ’s egyszerüen kitenni, 
mindenkor keresett czifra ruhába öltözteti azt. Innét ‘аду 
nak a.' szüntelen körülirások és különbféle szòszaporítá- 
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sok az ollyan dolgok” leírásában, mellyeket egykét szóval 
jobban ki lehetne tenni. Ha valamelly személyt vagy írót 
van alkalma említeni, nagyon ritkán említi azt tulajdon 
nevével. Azon értekezésében, mellynek czíme ez': „Inté: 
egy iro'koz“ Aristotelest a’ nélkül, hogy csak egyszer is 
megnevezné, két vagy három lapon folyvást ugy magasz 
talja, mint a' nagy kritikust, a’ mesterségek” hatalmas 
geniusát ’s bíráját, a' kritikusok” fejedelmét, a’ müvész 
ség” nagy mesterét ’s а’ tökéletes nyelvtudóst. Ugyanezen 
értekezésnek más helyén Homerust, Socratest és Platót 
hasonlóképen csupán ezen nevezetekkel jeleli ki: a” poe 
zisi nagy úr, a' bölcselkedési patriarcha ’s annak nemes 
születésü ’s magas elméjü tanítványa. A' személyek' ily 
lyen kijelelése fölöttébb mesterkélt és természet elleni; 
de még sem ellenkezik olly igen a” szabatossággal, mint 
a’ számtalan körülírások, mellyekkel az erkölcsi képze 
tek” előadásában él, mert ott is minden alkalommal na 
gyobb gondja van а’ kifejezés’ pompájára mint а’ bölcsel 
kedőhez, olly igen illő világosságra. így p. o. ez a’ szó 
lás: erkölcsi e'rze's, miután megmagyaráztatott, elég vilá 
gos és értelmes; de melly bizonytalanná válik a” képzet, 
midőn Shaftsbury mindjárt a.’ következő lapon azt ama” 
természeti indulatnak ’s megelőző képzelésnek mondja 
lenni, melly a” jónak és rosznak érzését teszi. A’ maga 
megvizsgálás vagy a” magaviseletéről elmélkedés köny 
nyen érthető képzet; de ha ez egy olly ember” képe alatt 
adatik elő , ki magát két részre osztja, ki a” magával be 
szélgetést kedveli, ki magát magával közösiilésbe teszi, 
ki magánál a’ dualist vagy kettős számot tetlegesen al 
katja: ngy alig tudjuk, mit kelljen vele csinálnunk. ’S 
így piperézi fel — vagy inkább így borítja el - ezen ir() 
több helyeken a.’ legegyszerübb ’s legtermészetibb gondo 
latot is sok szókkal és körülírásokkal ; úgy hogy az által 
az értelem ha homályossá ’s érthetetlenné nem lészen is, 
de legalább mindenkor erőtlenedik. - 



“Ю тшвшх Lxczlm. 

Ezen czlmiì értekezésének: „Inquiry concerning Vin 
tue“, következö helyén p. o. аж akarja meg‘mutatni., hogy 
minden igazsàgialan cselekedettel szintén иду megsért 
jiik lelkiinket , mint az , a' ki mérget venne be, ‘аду ma 
Чад Sebet ejtene, testét megsértené. Lássuk mint ömle 
deznek és áradoznak itt а’ szók: „Ha lelkünknek ‘аду 1 
ßzivüllknek bels'ö alkotmánya иду tiinnék szemiinkbe, mint 
az valòsáìgqal van; ha látnánk, hog‘y lehetetlen aliból 
valamelly jó és szép indulatot kir'ekeszteniink, vag’yabba. 
Yalamelly гола: és rendetlent bevinnünk а’ nélkiil , hogy 
bizonyos mértékben ат а’ természet elleni bomlott ‘11111110 
tot elömozdítanánk, melly, ha legnagyobb lépcsöre lép , 
mindenek által kimonilhatailanul szerencsétlennek 11111111 
halìk: minden bizonynyalmeg‘vallanáhk, liogy mivel Sem 
mì lfosz, erkölcstelen ‘аду ig'azságtalan cselekedet sem 
vìtethetik vég'hez , sziviink' és szenvedelmeink’ állapotjá' 
nak и] megromlása ‘аду а’ régi romlásnak nagyítása nél 
kill ; minden , a’ ki roszat tesz тещу jámborságának , jó 
szivüségének ’s erkölcsi becsének ellene cselekszik, ke 
gyetlenehhiil‘bánik maqával , mint az, a’ ki tartòzkodás 
nélkiìl valami mérQ-eset nyelne el`, ‘гад-у sajái kezeivel 
_külsö formáját ‘аду természeti tag'jait ‘аду testét 5211111 
Szánde'kkal elcsonkítaná ‘аду meg‘sebesítené.“ Шттдтп 

Itt а’ rosz cselekedet elsöben iQ-y tétetik-kif vala 
melly jo’ e’s не)’ índulatot kz'rekesztenz' , „аду abba vala 
меду roszat в’: rendetlent bevz'nuz'; Маши ismét Íg‘y: 
rosz, erkò'lcstelen ’s z'gamágtalan cselekedetet ve'ghezvín 
m' , ’s еду pár ’sorral utóbb ismét íg'y: тени! tennz', виду 
jámborságu'nak, jo'szz'vz‘ixége'nela ’s erkò'lcsí becse’nela elle‘ne 
жмем. Söt méq а’ maga. meg‘sebesítésének olly igen 
eg'yszerü képzete is íQ-yiratik köriil: luìlsö formája't , ter 
me’szetí tagjaz't, шагу шт elctonkz'taní саду meg-Seben’ 
teni. Az illy szòszaporitás minden jó ízlésii olvasónak 
csömörletes, ’s csak homályossá és zavarossá гены az ér 
telmet. A’ stylus ezen nemét Quintilianus igen helyesen 
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та.‘ 1е következö szavaiban: „Est in quibusdam turba 
inanium verborum, qui dum communem loquendi umrem 
reformidant, ducti specie nitoris, circumeunt omnia co 
piosa loquacitate, quae dicere &quot;отцы Libr. VII. Cap. 2. 
Azaz: „Némelly irók egy sereg` iires' „(шаг hallnoznák 
össze, kik magokat а’ szokott sîólátskïerintl kifejezni 
átalván ’s eg'y bizonyos hazug‘fény álta'l elcsáibitatvân&quot;,` 
mindent, a’ mit. mondani akarnak, szószaporító кашта 
sokba öltöztetnek.“ ' ` &quot; ‘ &quot;' &quot; 

A’ szószaporító ’s a’ szabatosság‘gal ellenkezösìy~ï 
lusnak legtermékenyehli forrását az ugy nevezetty syno-' 
nilnokkal gonilatlanul ’s meqválasztás nélkiìl éléshen'kell 
keresni. Íqy neveztetnek azon szók, mellyek egy [б kép 
zetet fejeznek' ki , de bizonyosf mellékes körühmu'rnyekkel,` 
és így némelly inellékes képzetekben eg'ymástól 111111111 
böznek. Alig- van akármelly nyelvlien is kétszó, mellyek 
.ug‘yanazon eg‘y képzetet fejezné ki ; az, a’ ki а’ nyelv’ sa 
játságait tökéletesen tudja, mindenkor vesz напиши észre 
valanielly kiìlönbség'et. Minthog‘y аж illy szòk ug‘yanazon 
еду szin’ különhözö árnyékzataihoz hasonlitanak, a’ pon 
tosan gondolkodò irò ладу hasznokat veheti а’ képnek , 
mellyet festeni `akax', tökéletesítése'n'e- ’s&quot;szépítésére. Az 
egyikkel kipótolhatja azt, а’ mîben а’ шйвштёпуш szen 
ved',~&quot;s а’ képnek, mellyet mutatni akar, na'qyol‘ib'fényt' 
adhat. De e’ vég-re тише nag‘yon kell vig-yáz’nia аж Шу‘ 
szók&quot; választásában. Mert az irók lközne'pi cso'portja igen 
hajlandó azokat egymással felcserélni , ’s velek , mintha 
tökéletesenegyet jelentnének (а’ 1111 nein igaz), cs-upán 
аж ilres helyeknek kitöltetése vag‘y a’ stylus’ váltóztatása’ 
’s kerekitése’ vég‘ett élni; a’ mi által szükség‘képen eg'y 
bizonyos homály ’s határozatlanság' terjed а’ stylnsra. 

Az eddiq inondottakbòl kitetszik, hogy attól, a’ ki sza« 
batosan akar irni különösen két 110109; kivántatik: egyik az, 
hoQ‘y képzeteitiszták és viláq‘osakleg‘yenek; másik, hoo‘y 
а’ szókat, mellyekkel él, tökéletesen és pontosan értse. 



‘92 тхжвшк ьвсжкв. 

Ehhez е2‘у bìzonyos tennészeti éles ész szükséges; de 
mé@ Sziikséq‘esehb а’ huzalnps munka és Iìg‘yeleln. Swift 
а’ mi nyelvünkön azon irók közé tartozik, kik a&quot; stylns’ 
Szahatossáqa által maqokat leg'föbbképen мешающие 
tik. Nàla шкал _vagy sohasem találunk штат kifeje 
zéseket ’s qontlatlanul összehányt synonimokat. Az ö 
gondolatjai mindenkor ytisztátn ’s hatólag; vagynak Юге 
Jezve. 

Volt máx' föntebb alkalmaln meg-jegyezni, hog‘y 5611‘: 
het minden irás vag-y beszétlheli жажду kiván értelmessé 
Чей, meg-sem mindenikben sziikséges azon szabatossáq 
nak, mellyröl most szúlottam, eg’yenlö nag‘y mértéke. 
IQ‘az , hoqy minden irásbeli munkában nag-y szükség` az, 
ha leqaláhb valamennyire szabatossáqgal hir ’s távol van 
azon ltaszontalan szószaporítástól , melly аж olvasò’ lel 
kéhen а’ képzetekethomályosakká teszi. De más felöl at 
tôl is óvakodnunk kell, hog-y a’ rtìvid _és szabatos irásra 
fölöttéhlr „аду“ miatt, Щит azen tárgyoknál, mellyek~ 
nél az nem szorosan kivántatik meg', stylusunk igen „а; 
raz és kellemetlen ne leg‘yen; ’s lioqy, midön a’ szükséqte 
lent актах lenyesni, elöadásunkat minden böséQ-töl és 
ékesséqtöl meg ne foszszuk. Ezen hibának еду bizonyos 

\ mértéke't talán Swift’ kmnolyabh munkáiban is lehet észre 
venni. Minduntalan képzeteinek világ'osságára ’s szaba 
штат üg'yelvén. ’s egyedül gendulatjai&quot; helyesséqét 
(актах: szemei elölt ‚ ug‘y látszik , hog‘yl meg-vetéssel ‘el 
mellöz minden ékesség'et, ’s'ez által elöadása kemény 
nek ’s számznak látszik lenni. A’ böség‘nek es szabatos 
ságnak eqyesítése,` а’ könnyen folyò ’s kellelnes irásmód, 
’s a’ mellett még'is n_xinden szónak gondos és pontos meg' 
választása: ez minden kétséQ-kiviìl eg‘yik leg'nehezebb de 
leg’magasabb tökéletesséqe is az irásnak. Némelly dol 
Q'ozatok шт) böség'et és ékesség‘et, lnások több szaba 
tosság'ot és pontosságot szeretnek, söt ligyanazon dolge 
швы: kiilönbféle részei is sziikségesse' teszik az e16 
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adásnak eii‘éle változtatását. De arra föképen kell ví 
f Qyáznunk, hog'y ezen tulajdonságok köziil зона se áldoz 

zuk fel eg‘észen eQ'yiket a’ másiknak; ’s illö vigyázás ál 
tal lehet is mind a’ kettöt egymással eqyesíteni, ha kép 
медик határozottak, tiszták ’s ‘Над-05:11‘, ’s eqyszersmind 
nyelviinket is eléQ'Q-é esmérjük. 

I. xöT. ' . _ 13 
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А‘ MONDATOK’ VAGY PEÈIODUSOK' ALXOTÁSA. 

‚А, stylusról kezdvén szólani az utolsò leczkében annak 
sarkalatos tulajdonságát, az értelmességet, vizsgáltam. 
A’ mit. eddig` erröl mondot‘tam, az leg‘inkáhb а’ szòk’ meg 
választását illeti. Most á’ szòkròl а’ mondatokra. meg'yek 
àltal, ’s minthoq'y minden irásban és beszédben a’ mon 
datok’ helyes alkotása. ’s elrendelése felette igen томов , 
arròl bövebben fogok értekezni. Jóllehet én itt a’ nyelvet 
föképen az értelmesség&quot; tekintetéböl vizsg-álom; mindaz 
által a’ lnondatok’ fejteg'etése'ben nem szorítom mag‘amat 
csupán ezen tulajdonságra, hanem azoknak szépség‘ére ’s 
kellemesség‘ére is kiterjeszkedem, ’s mindent összefog‘la 
lok, а’ mire а’ szòknak mondatokká formálásában fig‘yel 
mezni sziikség‘es. ‚ 

Annak, a’ mit mondatnak vag‘y periodusnak neve 
ziink, nem könnyü pontosabb magyarázatját adni annál ‚ 
hogy az еду egész gondolatnak kimondása. Aristoteles 
maqyarázatja a’ dolog’ welejére nézve helyes: „A’ perio 
dus — ug‘ymond --- ollyan mondás, mellynek eleje és vég‘e 
mag‘ában megvan, ’s melly csak ollyan hosszu, hog‘y 
eQ’ySZeI‘I‘e köllllyell llleQ‘él‘tetheÜk. „АБС“; 61300: orgym' now 
islelurml над’ aia/111V &quot;ш pf2/£605 €U0W0T¢T0V-&quot; EZ mindazáltal 
nag‘yon széles. Mert a’ u_londat ‘аду periodus mindenkor 
шт; eg‘yes részekhöl áll, mellyek taqoknak neveztetnek; 
’s minthogy ezen tag'ok több ‘(аду keveseph számmal 1e 
hetnek ’s kiilönféleképen köttethetnek össze, azért a’ 

l .n 
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Qondolat majd еду monllatba szorítathatik, maid két чад-у 
három felé is daraboltathalik , a’ nélkül, hog-y valamelly 
szabály általhágatnék. - 

Az elsö kiilönbség, melly a’ mondatok’vizsgálásánál 
szemünkbe tiinik, azoknak hosszuság'a ‘аду rövidsége. 
А’ mondatok’ lxossznságára ‘аду а’ szóknak és tagoknak, 
mellyekböl állanak, számokra nézve nem lehet meghatá 
l‘ozó mérléket наши, de az szembetünö, Воду mind а’ 
két részen vagynak olly tulság'ok, mellyektöl örizkedni 
kell` Az ollyl mondatok, mellyek fölöttébbhosszuk ’s igen 
sok tag'okbòl állanak, mindenkor általhágják valamellyi 
két azon szahályoknak, mellyeket a’ periodusok’ alkotá 
ában szììkségeseknek fogok mondani. Az olly beszédek 

nél, mellyeket élö szòval kell elmondani, tekintettel kell 
lenni a.’ beszélés’ könnyiìségére, melly az igen hosszu pe 
ríodusoknál nem lelhet helyet. Мёд‘ az olly értekezések 
nél is, mellyek nem élò'szòval mondatnak el, a’ sok hosz 
пи periodnsok az olvasò’ fiìlét terhelik és iìg‘yelmét епа 
rasztják. Mert a’ поэзии periedusok bizonyosan több ii 
gyelmet kivz'mnak , mint a’ rövídek, ha egyes re'szeiknek 
összeñigge'sét júl észrevenni ’s az egészt еду tekintettel 
átlátni актах. Más felöl, a.’ sok rövid mondatokkal isy 
hibába eshetiìnk, minthogy azok az értelmetigen elhaso 
gatják ’s meqtördelik, a’ gondolat’ eg-ybefiìg-gését g‘yen 
qílik ’s az emlékezö tehetséget sok eg‘yes tárqyok’ foly 
vást mutatása. által elfárasztják. 

A’ mondatok’ hosszuságára ’s alkotására nézve a’ 
franczia kritikusok helyesen tesznek kiìlönbséget а’ ke-- 
rek mondatu (style periodîque) és elvaqdalt mondain (style 
coupé) stylus кант. А’ kerekmondatu stylus az, «midön 
a’ mondat töhb ollyan tag‘okból áll, mellyek eg'ymással 
иду összefiìqgnek, hoqy az eg'észnek értelme nem elébb 
hanem csak а’ mandat’ véqén тети: ki. Ez az elöadásnak 
leg‘iinnepélyesb , legkellemesebben hangzó ’s a.’ tulajdon 
képiszònoklathoz leg-inkább illö neme. Például szolgálhat 

т‘: ’:1’ 
1 

13 &quot;&quot; 
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Temple William’ еду asszonysághoz irt levelének 11111121 
kezö helye: „Ha asszonyságod köriiltekint, ’s mind saját 
életét, mind másokét vizsgálja; ha meg` gondolja, melly 
kevesen születnek fényes házbòl ’s melly sokan mulnak 
ki hir, név és gyernrekek nélkiil; melly ritkziság` а’ szépf» 
ség , ’s melly kevés ig'az barátokat lehet lelni; melly sok 
nyomoruság és szeqénység- vagyon a’ viláqon: tél-dre 109‘ 
esni, ’s а’ helyett, hoqy egy bal esetért zu'g'olódnék, а’ 
sok áldásokat, mellyeket az istensêg’ kezéböl vett, há 
mulva fogja szemlélni.“ Cicero eiféle periodusokkal nag‘yon 
bövelkedik. 

Аж е1уа9‘11а11 mondatu stylus az, midön az értelem 
rövitl, eg‘ymástol fiiggetlen ’s maqokban eqész monda 
tokban foqlaltatik , mint például Popenak következö he 
lyeî „Meg'vallom, eng-em а’ 110109&quot; meg nem gondolàsa. 
tett iróvá. Irék, mivel az irás mulatság'ot szerzelt, csi 
nosqatám irásomat, mivel а’ csinosgatás szintén иду gyö 
nyörködtetett , mint az irás. Közre liocsátám azokat; mi 
vel 'azok, mint másoktol hallám, ollyaknak tetszet'tek, 
kiknek tetszeni becsiiletemre vâlt.“ Аж elöadás’ ezen neme 
leg‘inkább а’ francziák elött kedves, ’s vidám és eleven 
tartalmu értekezésekbe leqjobban illik. A’ kerék mondatu 
Stylus az elöadásnak еду hizonyos méltòságot és komoly 
Sàgot ád; az elvagdalt mondain ellenhen elevenebb és q‘yorsabban hatò. Azt teliát, hoqy mikor mellyiknek kell 
jen uralkodni, csak a’ dolg'ozat’ természete határozhatja. 
meg. De а’ fö szabály csaknem minden munkáhan az, hogy 
mind a’ ket &quot; `eg’ymássnl illöképen veg'yíteni kell. Mert 
mind а’ ketto yeg'y iránt unalmas а’ fiilnek, ha folyvást 
igen soká tart; ellenben pedi@ а’ hosszu és rövid monda tok’ illö vegyítêse naqyon ketlves, ’s az elöadásnak mél 
tòsáé'qal eleg‘yes elevenséo'et ád. „Non Semper utendum 
(iqy szòl Cicero , midön а’ stylus’ ezen két nemét leirja) 
perpetuitate et quasi conversione verborum; sed saepe 
carpenda membris minutiorihus oratio est“; ажаж: ,Nein 
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mindenkor kell а’ szòkat szzikadatlan&gt; sorral eqymás után 
következtetnünk ’sfminteg‘y kerekbe foglalnunk, hanem 
néha a’ beszédet apróbb-apròbb részekre is el kell 161‘ 
delnünk.‘ ` 

Е’ változtatás olly igen fontos, liog‘y arra nemcsak 
a’ liosszu 65 rövid mondatok’ egymásra következtetésében, 
itanem minden mondat’ alkotásában is kell vigyálznunk. 
EQ-yenlö szálnu taqokból állò ’s eQ-yforma alkotásu 111011 
11а101ка1 sòha sem kell húzamosan egymás után következ 
tetní. Ha 11169‘ olly kellemes hanqzásu volna is a.’ mondat’ 
mindenik tagja, méqis könnyebben e1 lehetne valamelly 
kellemetlen hangzatu szòlás’ közbeiktatását is tiirni, mint 
az egyforma панд-011’ eqymás utáni ismétlését ; inert sem 
1111 sem unalmasahb а’ ñilnek mint а’ szünetlen egyforma 
ság‘. A’ mondatok’ ежеп alkotásában ’s elrendelésében. 
Lord Shaftesbury nag-y mesterség‘et mutatott. Аж 1110156 
leczkében ineg‘jeg‘yzém, hog'y ö а’ stylus’ szabatosság‘át 
а’ pompás elöadásnak sokszor vétkesen feláldozza, és hoQ‘y 
аж által stylusa olly feszes és lnesterke'lt ábrázatot vesz 
mag-ára, mellyet épen nem lehet követésre méltònak tar 

.tani. De nagyon ûnom fiillel birván, ’s minden szépséQ-re 
fölötte vigyázván a’ hosszu és rövid mondatok’ olly he 
lyes veg'yítésére is, melly mag-ät mind kellemes hangzat, 
mind illö változtatás által ajánlja, nag‘yobb gondot 101111 
tott, mint akármelly más angolirö, ’s az elöadásnak ezen 
részére nézve iigyelmet érdemel. ‚ 

Ezen általános jegyzetekröl menjünk most által‘azon 
kiilönös tulajdonságok’ vizsg'álá‘sára., mellyeket а’ perio 
dusok’ tökéletesség‘e’kiván. A’ periodus’ helyes alkotásá 
tòl olly sok fügq, hogy akárnlelly irásbelî'munkánál sem 
lelletiìnk abban felesleQ' vig‘yázók. Mert akármi leg'yen is 
a’ tárqy , ha а’ 'periodusok illetlenül , esetlenül , (6116116 
nyesen vao'y е1‘6 nélkiil yagynak alkotva, sexumiféle munka 
sem olvastathatik g'yönyörködéssel vagy4 csak haszonnal 
is. Ellenhen minél inkább figyelniezünk azon szabályok 

\ 
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ra, mellyek а‘ stylus’ ezen részére tartoznak, annál па 
g-yobb iig'yességet nyeriìnk gondolatinkat értelmesen ’s 
szépen elöadni; ’s ha történetböl valamel’ly mondatunkba 
llelytelensét_)` стык is he, azonnal észreveszsziik okát 
’s tudunk rajta segíteni *). ' ` 

A’ tökéletes periodnsnak legnmlhatatlanabb ’s leg- 
szükség‘esebb tulajdonságai, vélekedésem szerint , а’ kö 
vetkezökz. i) a’ világosság` és szabatosság; 2) аж egy» 
ség‘; 3) az erö; 4) а’ kellemes hangzat. Mind а’ néqyröl 
egyenkînt , ’s valamivel bövehben fog'ok szólni. 

Az els`ö а’ vixágnssáq és szabatosság'. E’ részben min 
den csekély hìbát lnég'leg'kisebb kétértelmüség'et is, nlelly 
által а’ lélek а’ mondat’ értelme нам hizonyialansáqban 
tartatnék, а’ leg‘nagyobb gonddal kell keriilni. Nem olly 
könnyü doing' рейд‘ ezen hibától mindenkor meglneneked 
ni, mint elsö tekintettel qondolni leltetne. A’ kétértelmi'í 
ség- két okhól szármozik: а’ szúknak vagy helytelen vá 
lasztásából vagy helytelen helyzéséböl. A’ szók’ Válasz 
таза-ы, а’ mennyiben attól аж értelmesség` fiig'g‘, шаг аж 
elélmi leczkébcn bövebben szúlottam. Most azoknak hely 
zéséröl értekezziink. Az elsö doloQ itt az, hogy а’ gran» 
шапка’ szabályaira, а’ mennyire azok minket e’ részben 
vezethetnek, qondosan vìqyázzunk. De, minthog‘y ezen 

 

*) A’ régiek а‘ periodusok’ alkotására, ngy látszik, naqY ñ 
gyelmet ’s qondot forditottak. Demetrius Phalereusnak 
ezen czimii értekezése: 1159» ‘Egyévatag szàmtalan jeqy 
zeteket' Гоша! maqàban а’ szók’ штаты ’s helyzé 
séröl, meilyek olly Iinomak, попу nekünk qyakran ször 
szálhasoqatàsoknak iátszanak lenni. Halicarnassi Diony 
sius’illyen értekezése: Ilegt ovvöwewç ovoyamw, méq na 
Qyobb remek, de leginkább а‘ periodusok’ kellemes hang' 
zására szorítja „мы, шепу tökéletességet а’ Qöröq' 
nyelvben jobben el lehetet érni, mint az ujabbakban. Az 
anqol nyelvre nézve lásd e’ részben: Lord Каша Ele 
ments of Criticism, és‘Campbeli’s Phylosophy ofBhetoric. 
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szabályok a’ mi nyelviinkben nem messze terjednek, még 
sok kétértelinii szóhelyzések maradhatnak, mellyek által 
senuui Q'ramniatikai szabály sem sérte'tik meg. A’ viszo 
nyok , mellyekben еду periodus’ szavai ‘аду tag'jai egy 
xnás iránt állanak, az ang-01 nyelvbcn seni jeleltethetnek 
ki végzödések által иду, mint a’ Q‘ìirög'ben“ és deákban, 
llanem csak szůhelyzés által tétetlietnek kétségtelenekké. \ 
Azért a’ inondatok’ elrendelésére'nézve (б szabaly az, hog'y 

ymindenikben azon szók és tagok, mellyek jelentésökl‘e 
nézve egymáshoz tartoznak, olly közel tétessenek egy 
luáshoz, valanlint csak lehet, hoQ‘y azáltal egyhefiig 
gésök mennél jobban észrevétessék. Мёд‘ а’ jó irók sem 
mindenkor tartják meg' ezen szaliályt olly Q'ondosan mint 
kellene. Azért szükségesnek tai-tom nénielly példák’ elö 
liozását, mellyek eq-yfelöl ezen szabálynak fontosságát 
niegmutatják, másfelöl annak alkalmazását könnyítik. 

Elsöben az idöhatárzòknak &quot;аду adverhiumoknak, 
mellyek valamelly ‘аду már emlitett ‘аду még' említendö 
doloq’ jelentését meg-szoritják, illö helyzése ладу vig'yá 
где‘ kiván. „A’ nagyságon -- íQ‘y szòl Addison az ang'ol 
Szemlélö’ 412dik számában - nem csak értem vala 

melly eg‘yes tárgy’ testesség'ét hanem еду eqész látás’ 
terjedelmét.“ Ц! ezelt adverbiummal: csak, a’ hely, mely 
lyen áll, ezen utána következö szòt: e'rtem, látszikmcqha 
tározni, ищу megszorítaní: nem csak e’rtem. Ekkor ш 
lehetne kérdeni az “МЫ, mit tesz az értésen ki viii 
méq mást? -— На az említett adverbiuxn Шу tétemék: 
nem valamelly еду“ tárgyualt csal.' testes‘s'eíge'tv e'rtem, 
akkor méq'roszabb volna» a’ helyzés, inert azt~ lelietne 
kérdeni: mit ért az ш‘) a’ testességen МИН valamit 
mást: a’ tárqynak szìnét-e, vagy más tulajdonságát? -- 
Az adverbiumot minden kétség'en kiviil Шу kell lielyezni: 
,A’ nagyságon nem csak valamelly eQ‘yes tárgynak tes 
tesség‘ét, hanem еду eqész látás’ terjedelmet értem.‘ „Ai 
theismus — ugy mond Shaftesbury - csak ellenébe те‘ 
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› hetik a’ polytheismusnak ‘аду atheismusnak.“ Azt акт“ 
‚1а-е‘11101111а111, hogy а’ theismussal semmit sem lehet egye 
bet vég‘hez vinni, haneni csak azt, hogy а’ polytheismus 
nak ‘аду atheismusnak ellenébe tétessek. Mondása, ezen 
szónak: csak, rosz helyzése által, nem egyebet iesz, ha 
neln ezt. Így kell vála irnia: ,A’ tlieismus csak а’ poly 
theisnmsnak ищу atheismusnak iétethetik ellenéhe.‘ Ha 
sonlòképeu Swift is l'g'y ír: „A’ romaiak а’ szahadsághoz 
leq'alábh értettek иду, 1111111 1111.“ Ezen szók, ha íg’y ‘Ша 
nak, 'kettöt jelenthetnek a’ szerint, 1111111 az olvasó а’ 
hang'ot ‘гад-у a’ szabadság-ra vagy a’ [egalúbb-ra teszi. Az 
elsö esetben azt jelentik, hog‘y: ha bär mi johban értiink 
is akármihez mint а’ romaiak, legalább a’ -szabadság olly 
dolog 1‘011 , 111е11у11е2 ök szintén olly jól érlettek 1111111 1111. 
A’ második esethen azt teszik , hoqy: а’ szabadsághoz а’ 
romaiak értettek leg-alábh' szintén olly jòl mint mi. Ha. 
Swift, mint nem kételkedem, ezen utolsòt akarja mon 
dani, a’ szók’ következö módon helyzése által a’ kët ér 
telmiiséget elkeriilte ’s az ig'az/értelinet a’ kiulondás’ hang 
jálól függetlenné tette volna: ,A’ romaiak a’ szabadság‘ 
hoz olly jól legalább is értettek, mint 1111.‘ A’ doloq’ ve 
leje b:iz iily adverbiumoknál: csak, `l'egalább, teliesse’ggel ~ 
’s 161111 eifélékre nézve а1111а11 áll, h‘oq'y а’ közéletben a’ 
hang', mellyel azokat kimondjuk, általjában elég‘séqes 
azoknak viszonzását kijelenteni; ’s ugyanazért azokat 
Qond nélkül hol ez, hol más helyre szoktuk tenni. De az 
irásban, hol a.’ szemnek, nem а’ fiilnek szòlunk, gondo 
sabhaknak kell lennünk, ’s иду kell azokat azon szókhoz, 
mellyeket közeleh'b meg'határoznak, kapcsolnunk, hogy 
minden kétértelmüség xnimljárt elsö tekintetre eltávoz 
tassék. ‘ 

Másodszor, ha valamelly mellékes környiilményt a’ 
mondat közé iktatni akarunk , ezen toldaléknak is ollyan 

‚ 11е1уе1 kell választanunk, hog‘y ininden bizonytalanságnak 
eleje vétessék‘. Bolingbroke (Dissertation on parties De« 

к 
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hdication) р. 0. ezt mondja: „Valljon olly feltételék-e ezek, 
mellyeket az, a’ ki született britannus, akáx'melly kör 
nyülmények között ’s akármelly helyzetben elesmérni 
szégyennek гашиша г“ Itt egy szempillantati'g kételked 
hetünk, ha ezen szók: ahármelly lzò'myíilme’nyelz, ezen 
megelözö szókhoz: „Шаги brz'tannus,tartoznak-e; vagy 
a' felte’telekue/a aka'rmelly Àů'rnyìilme'nye/a’ Íiò'zò'tt elesmeï 
re'se-liez; vagy ezen szókhoz: sze'gyélmek tart/latini? 
Minthogy az iró liihetöképen az utolsót akarja mondani, 
igy kell vala а’ szòkat helyhezni: ,Valljon olly feltéte 
lek-e ezek, mellyeket akármelly környiìlmények között ’s 
akármell'y helyzetben is elesmérni született britannus szé 
gyennek tarthatná г‘ 

De harmadszor még nagyobb iìgyelem kivántatik ezen 
visszamutatò névmásokra: ki, меду, mz', ’s minden olly 
particulákra лёжа, mellyek a’beszéd’ re'szeinek egymás 
sal összekapcsolását jelentik. Minthogy minden okosko 
dásunk ezen összekapcsolástól fiigg: eme’ szócskákkal 
élésben nem lehetünk elégge gondosak ’s vigyázók. E’ 
részben kicsiny hiba is meghomályosithatja az egész ér 
telmet. De ha maga a’ gondolat érthetö is, mégis, ha. 
eine’ visszamutató szóeskák illö helyeiken nem állanak, 
mindenkor valami helytelenséget ’s ferdeséget sejditiink` 
a’ periodos’ alkotásában. Így van , р. o. a’ dolog, midön 
Addison’ Szemlélöjében щеке: olvassuk: „Az elmésség' 
ezen neme nagyon divaihan volt honiìaink közöt't egy 
vagy két emberi nyommal ezçlött, de kik ш nem rosz 
czêlhúl gyakorlották, hanem csupán azéri, hogy elmé 
seknek kivánlak tartatni.“ lit az értelem nem kétséges’ì 
de а’ szórakás bizonyosa'n helyesebh volna, ha ezen szók: 
egg саду ÍieLt emberz' nyommal ez ем”, ollyan helyen ál 
lanának, hol ezen visszamutatò: IIii/l, a’ fönévtöLmellyre 
mntat, nem esnék olly távol. ЕМ pedig könnyii lett volna 
tennì illy formán : ,Egy va gy két emheri nyommal ez elött az 
èlmésség’ ezen neme még nagyon divatban volt hontìaink 



~ 202 TizENEGYEDln LEczKE. 

nál. de kik ш nem топ czélból g'yakorolták, hanem сви 
pán azért, Воду elméseknek kivántak tartatni.‘ Uqyan 
ezen iro a’ Szemlélönek МИН‘ számában Шу szól: „Se 
hol sem találunk a’ természetben нет) ’s dicsöség'esh je 
lenményt, mint millyen az, midön az ég‘en felkél ’s le 
nyug‘szik a’ nap , melly eg'észen a' világosság'nak вошё 
1е helyzetl'i felhök дна! okozott különféle vegyüléséböl 
származik.“ Ezen visszamutatónak: melly, a’ jelenme'ny 
re kellene vitetni; de olly messze áll “Не, hoo'y azt a’ 
syntaxis’ szabályai szerint, ’s ha a’ mondat’ értelmére 
nagyon nem vigyázunk , természet szei'int a’ napra Ип 
szük: a’ mi által az egész mondat homályos les'z. Sher~ 
lock püspök’ következö helye még` шагам: „Esztelen 
ség' az élet’ szerencsétlenségei ellen a’ kincsek’halmozása 
által védelmet keresni, mellyektöl semmi sem menthet 
meg', hanem csak mennyei atyánk’ bölcs Q'ondviselése.“ 
A’ Q‘rammatlka’ szabályai szerint ezen visszamutatòt: mely 
lyglató'l, az аж legközelebb lneg'elözö fönévre kell vinni, 
melly itt ez a’ szò: kinmeknek; melly visszavivés az egész 
mondatot értetlenné tenné. A’ mondatnak igy kellene Ша 
ni: ,Esztelenség' a’ kincsek’ halmozása által az élet’ sze 
rencsetlenséqei ellen védelmet keresni, mellyektöl semmi 
sem menthet meg, hanem esak mennyei atyánk’ bölcs 
Qondviselése‘. Hasonló Qondatlanság` van, еду különben 
домов irònk’ következö szavaihan, mellyekkel egyparla~ 
menti гады): irott levelét befejezi: „E’ szerint értésére ad 
tam nraságodnak mind a’ magam vélekedését mind pedig 
a’ КМ ház’ többségeét is ezen fontos dolog'ra nézve, melly 
re, mint én tökéletesen hiszem, bizvást számot tarthat.“ 
Itt a’ monds'ts’ értelmeeg'észen bizonytalan, inert ш le 
het kérdeni: mire tarthat a’ levelezö bizvást számot; а’ 
szòrakás’ természeti rende ezen szókra vezet: ezen fanta:I 
dolugra ne’zee. De minthog‘y ez alig` adna a’ mondatnak 
okos értelmet, lxilxetöképen ат akarta az Щ) mondani» 
llogfy levelezöje a’ két Ми’ többség‘ére штат számot, 
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jòllehet ez аж értelem úgy, а’ mint a’ szók helyezve van 
nak, bizonyosan homályos. А’ ре1‘1011115 а’ 5ж611 következö 
helyzése által jobbitatnék meg-z ‚Маг most ezen fontos do 

_ logra nézve tudja urasáQ‘od mind az 611 v'élekedésemet, 
mind pedig` а’ két ház’ többségeét is, mellyre, mint töké 
letesen lliszem, bizvást számot tarthat‘. 

Мёд‘ sok eiféle példák adathatnának; de аж eddig' 
elöhozottakat máx' elég‘séQ-eseknek tartom annak 11169111 
zonyítására, hogy а’ periodusok’ készltésében egyik fö 
Qondunkat arra kell fordítani , hog-y а’ 5ж611 olly renddel 
rakassanak, mellyböl а’ mondat’ eg‘yes részeinek egy 
másiránti viszonya 11111161 világ‘osabban kitessék; ’s kü 
lönösen, hog'y az idöhatározók azon szòkkal, mellyeket 
közelebhröl 11160- а11а1‘11а11 határozni, 11111161 szorosabban 
kapcsoltassanak össze; hog'y ott, hol valamelly 1161111 
ményt kell közhe iktatni, ez ne vaktában szurassék be , 
hanem anna-k а’ tagnak, meliyhez leginkább tartozik, 
melléje tétessék; ’s hog‘y végre a’ visszamutatô névmások 
’s eQ-yéh eiïéle szócskák azt a’ tárgyot, mellyre mutatni _ 
akarnak, az nlvasóval veszödséq nélkiil észrevétessék. 
Ezen három esetet kiilönösen megemlítem; inert azt hi 
szem, hog‘y ezek leqtöbb alkalmat adnak а’ inondatok‘ 
kétértelmüség-ére. . ` 

A’ visszamutató névmásokra nézve lnég` azt kell meg' 
jeg‘yezni, hog'y azoknak, kivált ezen névinásoknak : mely 
[yeh ’s az ó', igen sokszori ismétlése gyakran holnályos 
sáqot sziil ‚ kivált ha azok különbözö személyekre vitet 
hetnek; mint p. о. Tillotson’ következö mondatjába'n: „Аж 
emherek irígy szemmel nézik azt a’ jót, а’ mi másokban 
van, ’s azt Q'on‘dolják, lioQ'y аж 6 dicsöségök öket meglio 
mályositja, ’s az ö dicséretes tulajdonság‘aik nekik árnyé 
kot vetnek; ’s azéri mindent tesznek, а’ 1111 àltal reájok 
homályt borítliatnak, hoqy az 6 е1‘611уе111 fénye öket 11169‘ 
116 homályosíthassa.“ Аж illyen elöadás igen kevés íig‘yel 
mezést bizonyít, а’ stylust gyakran homályossá ’s 111111 
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' denkor zavarossá teszi. Ha ezen személyes névmások fe 
lette nag'yon összecsoportoznak , Q-yakran nincs más 111611, 
11а11еп1 hogy аж egész inondatot más formába öltöztessük, 
melly által а’ visszamutatók Q'yakori ismétlését elkeriil 
hetjük. ‘ 

Kétértelmiiség' minden nyelvben Ielhet helyet. Quinti 
lián hoz elö némelly példákat, mikép’ származnak а’ deák 
nyelvben eifélék а’ szók’ helytelen helyzéséböl. Еду em 
ber, ug‘ymond, vég’sö rendelésében, halála után statuant 
ат‘еат Ízastam tenentem kivánt maga. számára állítatnî. 
Itt а’ következö kérdés törvényes perre adott alkalmat: 
ha valljon az eg‘ész szobor légyen-e aranybòl, ‘аду csak 
a’ дата? Ugyanezen irò helyesen jeg‘yzi meg, hogy а’ 
mondat mindenkor hibás, mikor а’ 3ж6|1’ helyzése 116161‘ 
telmüség‘re vihet, 11а bár az értelem eltaláltathatik is. На 
ki ezt x'nond‘aná‘: „Ghremetem audivi percussisse Deme 
am“, akkorimind а’ 3ж611’ helyzése, mind аж értelem két 
séqes lenne; шеи nem tudnòk, ha Glu-emes veretett-e 
meg', vag‘y Demea? На ре1119‘ еж а’ szòlás forclulna elö: 
\„Sefvidisse hominem librumA scribentein“, akker аж érte 
lem kitetszik ngyan, de Quintilian méqis rosznak tartja 
a’ szòk’ ezen helyzését: „Nam, иду/‘11101111, etiamsì librum 
ab homine scribi pateat, non certe liominem a libro, male 
tamen composuerat, feceratque ambiquuln, quantum in 
ipso fuit.“ Va-lòban а’ periodus’ minden szavainak és tag' 

„ jainak minél 3ж01‘03а1111111е9‘11а1аг0жа3а nem csak ‘1169-03 
sáqot, hanem kellemet és szépséqet is ád а’ stylusnak’s 
аж‘ cselekszi, bogyua’ lélek könnyen ’s akatlozás nélkül 
mehet vég‘ig' annak minden rêszein. 

Most már а’ jólelrendelt periodusnak második tulaj# 
donságára. térek, mellyet egy'ség'nek neveztem. Ez 
igen fontos tulajdonsáq. Az irás’ akarmelly nemében is, 
ha azt akarjuk, hoqy szép leg'yen, kell bizonyos egyséq 
nek lenni. A’ részek közöttmindenkor kell еду közös ka 
pocsnak ta‘lŕtltatni: mindeniìtt csak аду tárgynak kell 
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ura”lkodni..Sziikséges ez - mint utóbb meg fogom mutatni 
- a’ történetirásban, a” hősi és drámai költeményben ’s min 
den szónoklatokban. De főképen a’ periódusokban ’s egyes 
mondatokban a’ legszorosabb egység kívántatik. Mert a.’ 
periodns' természete már azt hozza magával, hogy benne 
valamelly egyes gondolat fejeztessék ki. Az illy gondolat 
állhat ugyan több részekből; de a” részeknek olly szoro 
san össze kell kapcsoltatni, hogy a’ lélekben csak egy 
tárgy, képzetét támaszszák, ne többét. Ezen egység” 
elérése végett а’ következő szabályokra kell vigyázni. 

Elsőben azonegy periódusban a” szempontot, vagy, 
úgy szólván, a’ játékszínt olly kevessé kell változtatni, 
valamint csak lehet. Nem kell abban hirtelen ugrások ál 
tal az olvasót egy személytől а’ máshoz, sem egy tárgytól 
a’ máshoz rántani. Minden mondatban rendszerint vala 
melly személy vagy dolog az igazgató szó: ’s, ha csak 
lehet, annak' kell igazgatónak maradni kezdettől fogva 
végig. Ha így szólnék: „Mi után vasmacskát vagy hor 
gonyt vetettünk , kitettek a’. partra, 1101 örömmel köszön 
tettem barátim által, kik engem a’ legnagyobb szívesség 
gel fogadtak“; ezen periódusban az előlforduló környül 
mények alkalmas függésben vagynak ugyan egymással, 
de az a’ mód, mellyel azok előadatnak, ’s а’ helynek és 
személynek, p. 0. Iza], „и, mi, ők, kik, illyen sokszori 
változtatása ollykiilönféleképen mutatja azokat, hogy az 
összefüggés, érzése csaknem egészen elenyészik. A’ ре 
riódusba illő egység jő, ha annak a’ következő fordulat 
adatik: ,Horgony vetés után kitétettem a” partra, hol ba 
rátim által örömmel köszöntettem ’s legnagyobb szíves 
séggel fogadtattam.t Az olly irók, kik ezen szabályt által 
hágják, többnyire 

Egy másik szabály ellen is szoktak véteni, melly ab 
ban áll, hogy soha se tömessenek egy periódusba ollyan 
dolgok, mellyek olly kevéssé függenek egybe, hogy igen 
helyesen két vagy három külön mondatokra osztathatná 
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nuk. Ezen szahály’ 111е95611656 mindenkor botránkoztalja 
’s kedvelleniti az olvasòt, annyira, hogy mikor a’ két 
tnlság 1162611 kellene választani, kisehb hiba volna 16165 
169 sok apro periodnsokkal élni, mint 69у 19611 hosszuval 
’s па9у011 összezavarttal. Példáf erre böven 161161 találni 
az iròknál. Néhányat fog'ok említeni annak, a’ mit 111011 
dék, meg'bizonyitása vég‘ett. „Tillotson érsek — 19у 5261 
А1190101‘5269 1611611616111611 69у iròja. --- ezen 652161111611611 
hala 11169. Ö rendkiviil kedves volt Villielin király 65 Má 
ria. királyné 61611, kik Dr. Tennisont linkolni püspököt ‚ 
nevezék ki helyébe.“ Ki várná ezen 100111161’ 6156 165261161, 
1109у az [09 reá következni а’ 1111 következik. Tillotson a’ 
/n'rály e's laz'ra'lyne' eló'lt re/¿rllzívíìl Íaedves vala: ez itt а.’ 
lfög-ondolat. А21 hiszsziik, 1109у ennek bizonyítása vaqy 
valanli ollyan következik, а’ 1111 62611 állitáshoz tartozik; 
’s véletleniil ez az 69652611 nj ’s 11169611 tudósítás jö 6161111 
be: kil: doktor Ten/lisant neveze'l: hz' Ílelye'be. A’ köveií-v 
kezö hely Middletonhól van véve (Life of Cicero) „Cice 
rot, ezen mind а’ 116260569 616111 11111111 házi életére nézve 
kedvetlen állapotjában е9у új ’s 19611 9у611е111165 keserü 
569 61‘16, 526161611 leányának Tnlliának lialála, melly 
hamar azután 16116111, ‘1109у elválaszlatottDolabellától, 
kinek qondolkozása múdja teljesség-Q‘el 116111 е9у62е11 az 
övével.“ Ezen periodusban а’ 'fö tárgy Tulh‘a’ ńalúla, melly 
az atyja.’ keserüséqét okozta , a’ lialál’ idejének 106911616 
I’Ozása, 1109у t. i. а2 llamar Dolabellátúl elva'lúsa „Ми 
tà'rte’m; 11169 alkalmasint helyet találhatna ’s 111611611569 
nélkiil emlitethetnék a’ periodushan; 116 а’ В01а11611а’ 
g‘ondolkozása’ módjának hozzáadása 69652611 11169611 a’ 
fö tárgytól, ’s a’ periodusnak 69у56961 ’s 65526111996561 
69652611 elrontja, 11111111109у az o’lvasó’ elejébe egyszerre 
új képet terjeszt. A’ következö periodus , :nelly Plutárch’ 
е9у forditásából van véve, 11169 hihásabb: „Az 6 utjok -- 
UQ‘ymond az 116 , midön a’ Sándor alatt hadakozò 9616 
Q‘ökröl szòl -- 69у miveletlen tartományon ment keresz~ 
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_iiil , mellynek vad lakosai igen bajosan élösködtek, 111111 
den gazdagságok bizonyos silány juhokból állván, mely~ 
lyeknek husa rosz izü volt , mivel ezen állatok rendsze 
1‘1111 döglött tengeri halakat ettek“. Ittla’ gondolat szünet 
nélkül változik. A’ görögök’ utazása,' azon tartomány la 
kosainak, kik között utaztak, juhaiknak minemüsége, ’s 
a’ juhhus’ rosz izének oka: mindezek több egymással 
egybe nem függö tárgyokat halmoznak össze , mellyeket 
az olvasó nem tud nagybaj nélkül еду 32е111р0111 alávenni. 

Ezen példák olly periodusokbòl vannak véve , mely 
lyek nem felesleg liosszak, hanem felesleg meg vagynak 
oda nem illö szòkkal terhelve. Az olly iròk,kikigen hosz~ 
szu periodusokat szeretnek, nag-yon könnyen ejthetik a’ 
most'emlitett hibát. Gsak Lord Clarendon’ történetirását 

szükség annak megnézni, a.’ ki erre mindeniitt példákat 
akar találni. A’ hosszu, zavart ’s homályos periodusok 
ezen irónak legnagyobb liibáì; inert ö neki, mint törté 
netirónak más tekintetekben jeles érdemei vagynak. De 
késöbb ’s a’ stylusra nézve gondosabb irókban is találunk 
néha olly hosszu ’s olly sokfélét magokban foglaló perio 
dusokat, mellyeket inkább rövid értekezéseknek mint pe 
riodusoknak lelxetne tartani. Vegyiik р. 0. Temple ‘Wil 
liámnak következö helyét a’ poezisról irt értekezésböl: 
„A’ rendszerinti nyelvszokás a’ liasznot és gyönyört иду 
nézi mint két kiilönbözö dolgokat, ’s azoknak kedvelöit 
vagy követöit nemcsak foglalatos és hivalkodó emberek’ 
nevével bélyegzi, hanem a’ lélek’ tehetségeit is, mellye 
ken а’ tárgyok köriilfoglalatoskodnak, az által megkü 
lönbözteti, hogy az elsöbbeknek munkálkodását bölcse 
ségnek, az utòbbiakét pedig elmésségnek hivja, melly szó 
a’ szász nyelvböl eredett ’s annak jelentésére hasznâlta 
tik, a’ mit a’ spanyolok és olaszok ingenio, a.’ francziák 
esprit szòval tesznek ki, melly két kifejezések a’ deák 
nyelvböl jönek; jóilehet vélekedésem szerint az elmés 
ség különösen a’ poezisra. tartozik, mint ezt a’ runikus 
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nyelvröl штаб jegyzéseimhen шея-11096111 mutatni.“ Mi 
dön valaki ezen zavart periodusnak végére ér, bámul, 
hogy olly ‘дуб! látja magát lenni azon tárgytól , mellytöl 
eleinten elindult. 

Más példát e’ részhen Lord Shaftesbury adjon, kit a.’ 
pompás stylus’ szeretete пазов“) hibákra gyakran elra 
gad. A’ hely azon rhapsodiáhól van véve, hol a’ hideg 
tartományokat iija le: „Ve'gre -- így szol -- а’ közelebb 
jövö nap elolvasztja a’ МС, а’ rá nyugtalanúl várakozô 
embereket szabadságra segíti, ’s mòdot 's idöt ád nekik 
a’ visszajövö hideg idöre eleséget szerezni.“ Ezen elsö 
mondat alkalmasint liibátlan , de «мы így folytatja Sza 
vait: „Feloldozza a’ tenger’ jégköteleit, hol roppant 
nagyságu tengeri állatok uszò szigetek között olly fegy 
verekkel törnek által, mellyek a’ krlstàl köszikláknak 
ellentállhatnak; mig másôk, mellyek magok nagy szige 
teknek látszanak lenni, шёл‘ csupán szörnyll nagyságok 
által is minden ellen fel vagynak fegyverkezve, kivévén 
az embert, kit az illy .rémitö nagyságu ’s erejů teremt~ 
ményeket meggyözhetö hatalma az okosság’ nagy elsö 
ségére ¿ligyelmessé tehetne ’s arra kényszerithetne , liogy 
az illy свода teremtmények’ nagy müvészét és saját еш 
beri magas bölcsessége’ szerzöjét alázatosan танца.“ 
Semmi sem lehet szerencsétlenebbül ’s zavartahban a1 

kotva mint ezen periodus, melly annyival is roszabb, 
minthogy festésnok akar штата ‚ а’ festésnek pedig шаг 
а’ maga’ természete szerint világosnak ’s szemhetůnönek 
kellene lenni. Sehol sincs benne világosan kitiinö kép. 
Mindjárt legelöl kétséges, ha a’ nap oldazza-e fel a’ 
tenger’ ‚сушат vagy и’ Mdeg ido&quot;. A’ tárgy a’ perio 
dusban háromszor штык. Elöször a’ nap „моим fel a' 
tenger’ je’gkò'telez't ; azután egyszerre roppant nagyságu 
tengen' állatok le’pnela fel, mint (б személyek, ’s мы)!’ 
egy igen váratlan kapcsolattal az ember hozatik szemiink 
elejébe, ’s a’ periodus’ beiejezése elött egy hosszu és ko 
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moly intést kap. Azt nem is emll'tem itt, melly helytelen 
az ¿stent сзади teremtme'nye/à’ müve'szse’nela mondani, ’s и’ 
tengen' állaloknali lolly _fegyvere/iet tulajdonítan‘i, mellyek 
a’ Íaó'szz'kláhnal: ellent liliana/ì. Általjálian Sllaftesbury’ 
ereje inkább az okoskodásban ’s itéléshan áll mint a’ 1e 
irásokban, jôllehet ezen utolsôk Q‘yakran csodáltattak. 

Мёд’ csak еду ide таком‘) példát hozok elö. Swift 
nek az angol nyelv’ meg'jobbítása. iránt те“ javalatából , 
hol еду periodus helyett еду egész rövid értekezést М 
kiilönféle tárgyokròl. Az ang'ol nyelvnek Cromwell’ ideje 
utáni növekedéséröl szól: „Erre -- ugymond — az a’ za 
boláttlttnsátg` következett, melly a’király’ visszahelyzésével 
eg‘yütt ИМ, ’s militán a’ vallást és az erkölcsöket meg' 
veszteg‘ette vala, a’ nyelvet kezdette rontani; mellyutolsô 
épen nem várhatott javítást azoktòl, kik akkor II. Károly 
шину’ udvarát tették ’s тещу olly emlierekböl állottak, 
kik a.’ királyt számkivettetéséhen kisérték, vag-y ama’ vak 
buzgalmu idök’ társalkodási nyelvéhez szoktak, vag-y 
ugyanazon tartományban nevelkedett ñak “так, ug'y 
hoqy az udvar , melly különben a’ beszéd’ csinosságának 
’s szépségének példánya шоке“; lenni, akkor ’s, véleke~ 
désem мент, azòta is, eg-ész Angolországban a’ nyelv’ 
tökéletesséqének tekintetében a’ leg'roszabb oskola lett, 
’s az is fog' mind addig- maradni , mig` nemeseink’ nevelé~ 
sére nag‘yobb goud nem fordítatik , иду hogy а’ szép lite 
raturának alaposabb esméretével lépliessenek a’ &quot;Мёд-па 
’s az által alkalmatosokká tétessenek a’ csínossághan pél 
dát adni.“ — Melly sokféle környüllnények, itéletek ’s 
észrevételek terjesztetnek ittegyszerre а’ lélek elébe! 
mellyek az iró által ug‘y vag'ynak összelánczolva, hoo‘y 
mind eQ-yröl egryig` eg‘y ollyan periodus’ részeit teszik, 
melly nem eng'ed eg'yéb “Нант jeleket, hanem 
csak а’ sok tao‘ok ватт eg'yes yesszös pontokat 
чад-у s e mik o1 o n o ka t? Minthog'y itt a’ választó jele- ' 
ket. einlitem, meg“ kell jeg’yeznem, hog-y az eiféle jelek’ 

I. кбт. ‚ 14 
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szabad tetszés szerint tevés'e által hijáhan akarjuk а’ ре 
riodus’ hibáit jobbitani ’s аж а1111а11 111‘а1110116 kétértelmii 
séget 63 zavartságot orvosolni. Mert а’ kommák, 110 
1 o n o k és p 0 11 t 0 k koránt sem tetszik а’ gondolat’ igaz 
elosztását; hanem csupá-n аж 116’ véleked'ése` szerinti osz 
tásait jegyzik, ’s ugyanazért annyiban helyesek vagy 
helytelenek а’ mennyiben аж értelem’ természeti elosztá 
sával megegyeznek, vagy nem. На illetlen helyi‘e 16161 
nek , semmi iigyelmet sem érdemelnek. 

Egy harmadik regula. а’ periodusok? egységére nézve 
abban áll, hogy közikbe parenthesiseket ne rak 
junk. Ezek némellykorelxnêsségre mutatliatnak ’s olly ele 
ven ész’ jelensége gyanz'tnt nézethetnek , melly értekezé 
se’ folytában szerencsésen félre csap. De többnyii‘e igen 
kedvetlen benyomást tesznek; minthogy periodusok közé 
tett periodusok, ’s valamelly olly gondolatot hesegítö esz 
közök, mellynek az iró illö helyet nem tud találni. Szük 
ségtelen volna erre sok példákat adni; mivel affélék а’ 
gondatlan iròknál igen gyakran fordulnak 616. Lord Bo 
lingbroke-böl _teszek ide egyet, kit tiizes esze ’s irásmódja 
igen sokszor ejt illyen hibákba.y Ezen 11‘6 а’ hazafi király’ 
ábrázalásához irt bevezetéséhen így szòl: „Иду látszik, _ 
hogy а’ természet’ alkotója, 111111611 а’ világ’ rendszerét 
egy bizonyos tökélyberr, melly аж idealistól ugyan távol 
van (inert tudunk gondolni ollyat, а’ mit el nem érhetünk); 
de mégis általjában egy boldog vagy legroszabb esetben 
türhetö állap'ot’ nyerésére elégséges, fenntartani akarta: 
ugy látszik, mondom , hogy jónak találta itlöröl idöre аж 
emberi társaságnak néhány, de kevés olly embereket 
ajándékozní, kikhe az 6 jósága~az yaetheri lélekböl több 
részt leheIt, mint ‚а‘ 11161111у1 а’ természet’ rendes folya 
matja szerint аж emberek’ flainak osztályul szokott jutni.“ 
Igen helytelen és hibás periodns, mellylle аж 116 egy 
parentliesisnek és egyéb környülményeknek segítségével 
annyiféle dolgokat tömött, hogy kénytelen а’ periodns’ 

\ 
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folytában ezen szót: топает, uji-a beszurni, melly foltozó 
sz‘ócska csaknem mindenkor bizonyos jeléül vétethetik 
annak, hog‘y- а’ periodus roszul van alkoltva; inert habár 
ezen szükségllen seg'ítö szóval, a’ köz beszédben, hol nem 
a’ leg‘nag‘yobb pontosság‘ kivántatik, élhetünk is, ат: a.' 
qondos irásban nem lehet megbncsátani. `A’ periodus’ 
eqység-ére nézve még- csak еду szabály't teszek ide, melly 
abban àll, hog‘y a’ periodust lnindenkor eg‘észen befejez 
zük. Minden dolognak, melly eg'y egészet tesz, kell kez 
detének , közepéne'k és vég‘ének lenni. N em sziikség- mon 
danom, hogy minden g‘rammatikai szabályok szerint а’ 
be nem vég‘zett; periodus teljesség'qel nem periodus. De 
Sokszor olly periodusokat találunk, mellyek иду szòlván 
töhllek mint bevég'zettek. На azoknak olvasása közben 
ahhoz érünlg, a.’ mit a’ gondolat’ befejezésének~g‘ond01 
шик lenni; ha azon szót olvassuk, mellynél az elöre b0 
csátottaknál Год-‘га. а’ lélek pihenni reménylett; váratlanul 
egyszerre еду környülmény ugrik elö , mellyet ‘аду е1 
kellett vala над-ум vagy más illö helyre iktatni,A de a’ 
melly hátul kullog‘, mint haszontalan toldalék, olly fformán 
mint Pope az alexander- versröl mondja, еду selles kig`yó 
g-yanánt hátul mász. Minden etféle a.’ befejez‘és után kö 
vetkèzö fiigg‘elékek igen elcsúfítják a.’ periodust; ат: sán 
tává, esetlenné teszik, kiilönösen egység'ét elrontják. 
Swift eqy Наш! paphoz Щ levelében Cicero’ irásiról szól 
ván Шу fejezi kiv mag‘át: „А’ Iiatal papok ezen irásokkal 
esméretesebbek, mint Demosthenes’ irásival, ki рейд‘ 
amazt sokkal feljülhaladta: legalább mint szónok.“ Ezen 
periodus’ természeti befejezése ezen szóknál van, ki pe 
dig` аж sokkal feljiilhaladta; ezen szúk annyira eg-észszé 
tesziky a’ gondolatot', hogy semmit többet hozzá nem vá 
runk, ’s ez а’ hozzá toldott környühnény: „дамы mint 
szo’nok, szembetünöképen hátul sántikál. Melly sokkal 
összefügqöhb volna а’ periodus Жду: ‚А‘ natal papok sok 
kal esméretesebbek ezen irásokkal, mint Demosthenes’ 

14 &quot;k 
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irásival, ki legalábh mint szónok amazt sokkal feljiilha 
ladta.‘ Temple Williám’ következö szavaiban is a’ perio 
dus’ ftoldnléka. egészen idegen а’ fö gondolattól. Burnet 
nak a.’ földröl irt theoriáját ’s Fontenellenek a’ világok’ 
többségéröl Ш: munkáját említvén így szól: „Az elsö nem 
tudta elvégezni'tudós értekezését a’ nélkül, hogy az ujab 
hak’ {udományát a’. régieknél fólebb ne magasztalta vol 
na; a’ másik pedig ollyr hevesen ki kél a’ régi poezis el 
len , ’s -olly igen fölebb becsüli az ‘Баки, hogy én egyik 
nek harsogó dicséretét sem olvashatom boszonkodás nél 
kiil; a’ mit semmi tulajdonság sem támaszt nálom olly 
nagy mértékben, mint а’ magahittség.“ Ezen szók: bo 
.ezonkodás „мы, befejemék a’ periodust; ez az utolsó 
tag: a’ mit na'lam semmz' tulajdonság sem Миши! olly 
ладу me’rte’kben , 4mint a’ „аудиту, egészen а.’ befe 
jezéshez toldott folt. 



Tlz‘nNKn'r'i-önlx Lnczruz. 

А‘ PEBIODUSOK’ VAGY MONDATOK’ ALKOTÁSA. 
(Ева/1111151.) 

Eddig az értelmességröl ’s egységröl, mint a.’ periodu 
sok’ szükséges tulajdonságiròl szóltam; most azoknak 
harmadik tulajdonságára megyek által, mellyet erönek 
neveztem. Ezen 112 еду periodushoz 11111026 32611’ ésta 
gok’ olly elrendelését értem, melly szerint jelentésök leg 
jobban kifejeztetik, a’ henyomás a’ lélekre legtökélete 
sebben tétetik ’s minden szònak és tagnak illendö. 1011103 
311д és hatóság adatik. Az értelmesség és egysëg minden 
kétségen kivül mulhatatlanúl szükségesek e’ végre; de 
még ezeknél több is kivántatik. Mert eléggé világos 1e 
het valamelly periodos, ’s minden részeinek 1116 6332е326- ’ 
vése ’s egybefiiggése által а’ kivánt egységgel 13 111111111; 
mégis megfosztathatik valamelly szòhelyzésbeli ~hiba all@A 
tal attól az elevenségtöl ’s hatóságtól, mellyet szerenf 
Csésebb 1111101113 1111111 пуе1‘11е1е11 volna. Az elsö szabály, 
melly által 11’ periodus erösebbé ’s hatóbbátéteilretik, 
aliban áll, hogy _minden felesleges 32611111 ki kell belöle 
irtani. Az illyen szók néha az értelmességnek ésegység- ' 
nek alkalmas nagy mértékével is meg‘á‘llhatnak; de az 
elöadást mindenkor elötlem'tik: aztcselekszik, hogy a’ 
beszéd lomhán jár ’s mintegy düledez. „Sziikséges, ugyj-Í 
mond Horatius, a’ rövidség, hogy sietve `111111011 a_’ beszéd 
’s ne tartóztassék fenn fiilekei haszontaianůifárasztò szók 
által.“ *) 
 

*) Est brevitate opus, ut currat sententia, neu se 
lmpediat verbis lassas onerantibas aures. 

Ч 
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E’ részben általános szabály az, hogy minden szók, 
' mellyek a’ pcrîodus’ értelmét elő nem segítik, kárt tesz 

' . nek *). Az előadásból mindazt ki kell hagyni, a” mit az 
olvasó maga is könnyen hozzá gondolhat. Így jobban van 
mondva: „Elégnek tartván а’ győzelmi pompát megérde 
melni, nem kívánt vele megtiszteltetni&quot;, mint így volna: 
,Mivel elégnek tartotta azt, hogy a’ győzelmi pompát 
megérdemlette , tehát nem kívánt vele, megtiszteltetni.“ 
Erre nézve egyik leghasznosabb gyakorlásnak tartom a’ 
stylusban azt, hogy, midőn kidolgozott írásunkat által 
nézziik, minden haszontalan szószaporításokat kihagy 
junk, ’s minden felesleges szókat kiirtsunk, mellyek az' 
első dolgozáskor rendszerint be szoktak csuszni. Ha itt 
sanyaruk vagyunk, periodusaink több erőt nyernek; fel 
tévén mindazáltal, hogy nem esünk az ellenkező hibába , 
's nem teszszük a” sok nyesés által stylusunkat kemény 
nyé és szározzá'; mert itt is, valamint minden dolgokban, 
van egy illy közép ut. A’ hang’ teljes folyama ’s kelle 
messége is figyelmet érdemel, habár nem legnagyobbat 
is. Némelly zöld leveleknek ls kell maradni, mellyek a’ 
gyümölcsöt körülvegyék ’s betakarják. 

A’ periodusokat valamint a’ felesleges szóktól ngy a’ 
felesleges tagoktól is meg kell tisztítani; Valamint min 
den szó új képzetet, ugy a’ periódus, minden tagja új 

' gondolatot tartozik magában foglalni. Ezzel egészen el 
lenkezik azx а’ nem ritkán előforduló hiba, midőn a’ pe 
riodus’ utolsó tagja nem egyéb, mint az elsőnek vissz 
hangja vagy egy kevessé más formába öntött ismétlése. 
Addison р. o. а’ szépségről így szól: „Már első látása is 
betölti а’ lelket belső örömmel, ’s minden tehetségeire 
gyönyört terjeszt.“ ’S másutt ismét így: „Lehetetlen az 
isten” munkáit hideg vérrel vagy lágymelegen vizsgálni, 
vagy annyi szépségeket titkos öröm ’s gyönyörködés nél 

 

&quot;) „Obstat quidquid non щит“, ugymond Quintilían. 
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kül látni.“ Mind а’ két példában a’periodus’ második tag-ja 
kevéssel vagy semmivel sem mond többet, mint а’ meny- d 
nyi az elsöben mondva vagyon; ’s jóllehet az ollyan 116 
nak, millyen Addison, virágzó és szabad folyamu stylusa 
’s periodusainak kellemes hangzása, eff'éle' gondatlansá 
gokat elfedezhet; mégís általában véve igaz az, hogy az 
illyen szószaporítástól ment elöadás hatòhb is, 5261111 15. 
А’ ñgyelexn elrestül, а’ lélek henyévé lesz, ha a’ szók’ 
sokasodásával а’ képzetek is illy mértékben 116111526 
porodnak. — 

На minden feleslegest elkerültünk, másodszor a’ pe 
rïodus’ erejének nevelése végett különösen arra kell vi 
gyáznunk, hogy az ugynevezett kötö, visszamutató ~’s 
viszony-jelentö szócskákat nagy gonddal válaszszuk. Ezen 
magokban csekélységeknek látszó szòk: de, e’s, Az', melly 
до! ’5 а’ 1. gyakran igen fontosak; a’ periodusok, ugy 
szólván, azokon forognak mint sarkaikon, ’s következés 
képen mind kellemök, mind erejek nagy részint az illy 
szòcskáktól függ. A’ velek helyesen élés olly sokfélét ki 
ván , hogy erre nézve mindenre kiterjedö különös 526116 

' lyokat adni nem 161161. Az igaz utat ugy találjuk el, ha a’ 
legjobb iròk’ szokására iigyelmezünk, ’s gyakran ‘1125961 
gatjuk, millyen különbözö benyomást 1652 ránk az eíféle 

— szócskákkal helyesen vagy helyteleniil 6165. Mindazáltal 
nélnelly észrevételeket, me'llyeket tapasztalásból 111152110 
soknak tartok, közlök itt, a’ nélkiìl, hogy a’ tárgyot 
egészen kimeríteni akarnám. 

A’ névhatározòkat azon névszòktól, ‘ mellyeket igaz~ 
gatnak , sohnl sem kell elszakasztani. *) 

Némelly irók a’ 111111616` 65 visszamutató 52611211521111 
мёд-161611111 halmozzák igen gyakran élvén az eiféle szólál»- 
sokkal: „Semmi incs, a’ mi velünk magát elébh meg~ 
 

О 

1‘) Ez az eset aimagyarban nem fordulhat clö, azéri Szülb» 
ségtelen volna róla bövebben szòlni. 
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unatná , mint a’ l'ieszédbeli iires pompa.“ Mikor valamelly 
tárgyot bemutatunk, vagy olly dolgot terjesztünk elö, 

p melly különös íigyelmet kiván , akkor lehet helye az ily' 
lyen szólásnak; de a’ heszéd’ rendszerinti folyamatjáhan 
illöbb magunkat egyszeriibben ’s rövidebben fejeznünk ki, 
p. o. ,Semmi sem unatja meg velünk magát elébb, mint 
а’ beszédheli üres pompa.‘ 

A’ visszamutató névmást ne'melly angol iròk ollyan 
Кот is el „так hagyni, mikor elhagyni nem kellene *). 

Ezen kötö szòkra nézve е’: , саду, ‘в, mellyek min 
denféle irásokban olly sokszor fordulnak elö,- különbféle 
észrevételeket lehet tenni. Elsöben világos dolog az, hogy 
annak szükségtelen ismétlése erötleníti a’ stylust. Ollyan 
kol’ egészen ollyforma benyomást tesz, mint a’ bözbe 
széd’ nyelvén az elbeszélésekben olly gyakran elöfordulò 
’s „мы. Erre Temple Williámhòl vegyiink egy példát. A’ 
franczia nyelv’ kimiveltetéséröl szól: „Az akadexnia, mely 
lyet Richelieu cardinalis olly czélból állíta fel, hogy az 
ideje- és hazájabeli jelesebb elméknek foglalatosságot ad 
na, ’s az ‘мы iigyelmöket politikája’ ’s .ministersége’ 
'vizsgálásáról elvonná, legelsöben hozta ezt атм; ’s 
a’ franczia elmés irók ezen utóblii idöszakaszhan egészen 
a’ nyelv’ és stylus’ mivelésére так magokat; ’s valòban 
olly szerencsés foganattal, hogy alig lehet öket utólérni, 
’s ez által egyiránt gyarapodott poesisök és prósájok.“ 
В: egy periodusban az e’s nem kevesebbszer fordul elö 
mint nyolczszor. Ezen különben kellemes iro gyakran 
штампа ekképen stylusát a’ kötszók’ gondatlan hal 
mozása által. Különös dolog, hogy az olly nagyon gon 
dos iró is, millyen Swift volt, a’ штат olly helyte 
lenl'il élhetett, mint a’ következö perìodusban cselekedett 
(L. Essay on tbe Fates of Clergymen): „NinCs Selnmi 
talentom, mellyr az einher’ szerencséjét a’ világon ugy 

*) Ez is csak az angel nyelvet illeti. 
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elösegítené, vagy birtokosát az élet’ hyomoruságai ellen 
naqyobb hátorsáqba tenné, mint az a’ legostobább ’s leg' 
középszerübb elméknél leginkább шамана vig‘yázatosság', 
’s az a’ közélethen discretiónakí штык; az okosságnak 
eg'y bizonyos alacsony neme, mellynek seg‘itÉég-ével ’s 
a’ t.“ Midön itt ezen szók helyett: melig ими/ъ, ezek 
kel él: ’s az ln‘vatz'k, a’ mondatot nem csak esetlenné, 
hanem a’ grammatika ellen hibázóvá is teszi. 

De továbbá az is meg‘jeg‘yzést érdemel, hogy jóllehet 
_ezen kötszó : e's, eredetiképen arra valo , hog‘y a’ többféle 
tárgyokat egymással összekapcsolja, ’s az эта], mint 
gondolní lehetne, azoknak eg'ybefüggését szorosabbá te 
g‘ye; még‘is sok esetekben annak elhag'yásaJ a’ tárg‘yok 
nak még` szorosb összekapcsoltatását ’s g‘yorsabb egy 
másra következését jelenti. Már Long‘inus megjeg‘yzette 
ezt, és sok példákkal meg` lehetne bizonyítani. Ez a’ „от: 
jöttem, láttan, gyöztem (Veni, vidi, vici), sokkal ele 
venebben lefesti a’ hódoltatás’ Q'yorsaságát, mintha ezen 
szòk kötl'ísz'òcskákkal volnának összekötve. Így van a’ 
(10109- a’ következö leirásban is: „Nostri emissis pilis, 
gladiis rem цент; repente post tergum equitatus cerni 
ш; cohortes aliae approping‘uant. Hostes теща. vertunt; 
fugientibus equites occurrunt; Щ magna caedes.“ Bell. 
Gall. I. 7. Azaz: ,A’ mieink а’ hajitô dárdák’ ellökése 
шёл kardot fognak; а’ lovasság' hirteleníil hátúl terem; 
ты; cohorsok megjelennek; az ellenséq hátot fordit; а’ 
lovasok kergetik а’ гщышс; szörnyii iitközet támadŕ 

Ещё: az következik, воду másfelöl, midön nem'akar 
juk az olvasót eg'y tárg'yròl másra igen g'yox‘san Шинш 
ni, ‘аду midön (бы) tárg‘yokat számlálunk elö, mellyek 
nëlV azt akarjuk, hog-y eg'ymástól különválya tünjenek 
szembe, ’s a’ figyelem mindeneknél meg‘állapodjék: oly 
lyankor а’ kötszòk kiilönös kellemmel ismételtethetnek, 
mint р. 0. Bolingbroke’ ezen mondatjában: „Az illy féríiu 
az iggazságtalan eröszak штативы; deinem vele 
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egyiitt az igazság és az okosság és a’ szabadságis.“ Ha 
sonlòképen ir le Caesar is egy verekedést a’ nerviusok 
kal „His equitibus facile pulsis ac perturbatis, incredi 
bili celeritate ad flumen deeurrerunt; ut pene uno tempo 
re, et ad silvas, et in Литые et jam in manibus nosiris 
hostes viderentur.“ Bell. Gall. I. 2. ,Az ellenség ezen lo 
vasságot megvervén ’s elszalasztván, hihetetlen gyorsa 
sággal даю“ а’ folyòig, ugy hogy csaknemgegyszerre 
Мимо“ az erdökben és a’ -folyúviznél és seregeink’ köze 
pén.“ Ittjóllehet hirtelen egymásután következö történe 
tek iratnak le, mégis, mivel az iro аж akarja láttatni, 
melly sok helyen jeleni meg egyszerre az ellenség, a’ 
каша szerencsésen ismételtetik. Mert az által a’ külön 

bözö helyek, hol az ellenség megjelent, jobban szembe 
tüntetnek. 

Azon esetekre íìgyelmezni, mellyekben a’ кат!) e1 
hagyása ‘гад-у isinétlése illendö, mindazokra nézve , kik 
az ékesszólásban gyarapodni akarnak, igen готов; mert 
a’ nyelvnek nevezetes különössége az, hogy némellykor 
a’ kötszók’ elhagyása a’ tárgyokat szorosabban össze 
kapcsolja, másfelöl pedig azoknak ìsmétlése az egyes 
tárgyokat egyinástól johban elválasztja. Ugyanazért az 
elhagyással gyors folyainu az ismétle'ssel pedig lassu já 
rásu beszédet Мотив!‘ jelenteni. Oka ennek, ugy látszik, 
az, „мы az elsö esetben a’ lelket olly sebesen sietni 
gondoljuk , hogy nem vesz magának idöt azoknak egybe 
fiiggését kijelenteni. Azért a’ sietség miatt a’ kötszókat 
kihaQ‘yja ’s а’ tárgyok’ egész sorát ugy állítja egymás 
mellé, mintha csak egyet tennének. Ellenben, ha több 
tárgyokat elöszámlálunk, még pedig ‘Шу szándékkal» 
hogy a’ beszédet lassu járásuvá tegyük, ollyankor ат; 
teszszük fel a’ lélek felöl, vhogy lassubb ’s ünnepélyesebb 
lépésekkel megyen, minden elöfordulò tárgyoknak köl 
csönös viszonyait kijeleli, ’s midön azokat különös köt 
szòk атм összekapcsolja, mintegy intést akar adni a’ñ 
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gyelemnek, hogy а’ tárgyok, ha szintén össze vagynak 
is kötve, mégis különböznek egymástól, ’s hogy azok 
nem egy egészet, hanem többféleséget jelentenek. Lás 
suk példáúl, melly fontosság adatik Pál apostol” követ 
kező szavaiban a’ kötszò’ ismétlése által minden egyes 
környülménynek: „Én bízonynyal elhittem, hogy sem 
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem 
hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következők, sem 
magasság, sem mélység, és semmi teremtett állat el nem 
szakaszthat minket az isten” szerelmétől.&quot; Rom. 8, 38. 39. 
Ennyit a' kötszókkal élésről. 

Most a” peripdus’ hatóságát tárgyazó harmadik sza 
bályra megyek által. Mell)r abban áll, hogy а’ fő szó’, ’s 
általjában a’ mondat’ legnevezetesebb szavai olly helyre 
tétessenek, hol leghatóbb benyomást tesznek. Világos 
dolog, hogy minden periodusban vagynak bizonyos fő szók, . 
mellyektől az értelem leginkább függ, 's szintén olly bi 
zonyos az is, hogy az illyen szók ollyan helyet kiván 
nak, hol leginkább szembetünnek, ’s leginkább megkü 
lönböztethetnek. De melly helyen legillendőbb ezeknek 
állani, ha valljon а’ periodusok” kezdetén-e vagy végén , 
vagy néha közepén is, azt, vélekedésem szerint, nem le 
het szabályok által szorosan meghatározni. A’ dolog a.’ 
periodus’ természetéhez képest változtatást kíván. Az ér 

. telmességre minden esetben a” legelső gondot kell fordí 
tani; ’s a’ mi nyelvünk’ természete nem nagy szabadságot 
enged a'hely' választására nézve. Nálunk a” fő szók több 
nyire a’ periodus’ kezdetére tétetnek. Így p. o. Addison: 
„А’ képzelődés' gyönyörei egész kíterjedésökben vétetve 
nem olly durvák mint az érzékiek, ’s nem olly finomak, 
mint az értelembeliek.“ Valóban legillőbb rendnek is lát 
szik lenni azt legelői helyzení, a’ mi a’ mondatnak fő 
tárgyát teszi. .Mindazáltal néha, midőn az állításnak fon 
tosságot akarunk adni, jó az értelmet egy ideig függő 
ben tartani, ’s annak egész kifejezését legutoljára hagyni. 
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Így р. 0. Pope: „Akármelly oldalròl vizsgáltassék is Ho 
meras, benne leginkáhh csodálkozásra. méltó а’ rendkiviil 
találos ész. 

A’ görög és római irók e’ részhen sokkal nyerteseb 
bek voltak , mint mi; minthog'y a’ nyelv nekik а’ szòk’ 
elforg‘atására nagy szabadságot adott, minden szónak ат; 
а’ helyet választhatták, mellyet leqjohbnak tartottak, ’s 
az által a’ mondatnak nag‘yohb hatóságot adhattak. Milton 
az ò' kötetlen irásiban, ’s némelly eg'yéb régi angol iròk 
pròbálták шт ebbeîl utánozni. De az eröltetett szóhely 
zés, mellyel éltek, homályosság-ot szült, ’s a’ mi nyel 
viînk, a’ mint azon most beszélni ’s нм szokás, nem 
akarja az eñ’éle szabadságokat meg-eng'edni. Mindazáltal 
a’ szók’ elforg'atása hizonyos határok каши ’s némi mér 
tékben az anqol nyelvben is találhat helyet ’s а’ leg-johb 
irók által g‘yakoroltatik is. Pope р. 0. Homerusròl $261 
ván, Жду ir: „Itélö tehetségiA elsöségét méltán kérdés alâ. 
vetetheti Virgilius; de találmányos eszét еду vágytárs 
sem teszi kétség‘essé.“ Szembetünö dolog‘, hogy az iró , 
midön a’ periodust a’ két föszó ellentétele által hatóbbá 
akarta tenni, szerencsésebb szóhelyzést választott, mint 
ez a’ természeti rend lettvolna: ,Virgilius az itélö генет 
ségi elsöséqét méltán kérdés alá ‘тетей; de talál'má 
nyos eszét még' eddig' еду váqytárs sem tette kétség‘essé.¢ 

Némelly irók azon elforgatási szabadsáQ‘g-al, mely 
lyet nyelvünk megszenved, sokkal nagyobb mértékben 
élnek, mint mások. Shaftesbury р. 0. sokkal nagyobban, 
mint Addison; ’s az elsönek stylusa leg‘inkább ezen elf-or 
g'atásnak köszöni azt az eröt, méltóság'ot és kellemes 
hangzást, mellyekkel mag‘át megkülönbözteti. Kitetszik 
ez a’ következö periodusaiból, mellyekben а’ szók nem 
szorosan természetí, hanem mesterséges renddel vaqynak 
helyhezve. A&quot; vétek’ holdog‘talansáqáró] van а’ SZÓI „Ez 
a’ legnagyobb mértékü erkölcsi romlottsáqra nézve olly 
igazság, mellyet az emberek, mint mag'ok meg'vallják» 
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könnyen észrevesznek. A’ hol teljes elfajulás ’s mindenl 
nyiltszivüségtől , igazságtól ’s méltőságtól nyilvános el 
pártolás mutatkozik, ott kevesen találtatnak, kik az ab 
ból következő boldogtalanságot nem látnák ’s meg nem 
vallanák. Az illyen eset ritkán ítéltetik hibásan, ha egész 
rutságában fordul elő. A’ szerencsétlenség abban áll, hogy 
ezen romlottságot, míg kisebb mértékben jelenik meg, 
nem veszszük szemügyre, ’s nem vizsgáljuk, mint van 
akkor vele a’ dolog, mintha а’ teljes erkölcsi romlottság 
а’ legnagyobb boldogtalanság volna ugyan ; de annak ki 
csiny mértéke épen semmi bajt és kárt sem okozna. De 
ezt állítani épen ollyan okosság, mint azt mondani, hogy 
a” testre nézve a’ csonkaság és bénaság ugyan legnagyobb 
szerencsétlenség, de valamelly egyes tagnak elvesztése, 
vagy a’ test’ valamelly egyes részének ’s érző eszközének 
megromlása, legkisebb figyelmet sem érdemlő baj.“ Itt 
a.’ nyelven semmi erőszak sem tétetik; noha több elforga 
tások találtatnak. Minden ünnepélyesen fs mesterséggel 
van helyezve; a.’ mi ezen iró’ stylusát leginkább megkü 
lönbözteti. ‘ 

Akármelly lapot-tekintsünk is meg Addison’ munkái 
ból, tüstént látni fogjuk, melly igen különböz azokban 
a’ szók’ rendje. „A’ szem minden érző eszközeink között 
legtökéletesebb, de egyszersmind legkényesebb is. Az 
legtöbbféle képzetekkel tölti meg lelkünket, tárgyaival 
a.’ legnagyobb távolságban mulathatja magát, 's legtovább 
foglalatoskodhatik velek, a’ nélkül, hogy fáradságot vagy 
unalmat érezne. Igaz, hogy a” tapintás is adhat fogalma 
kat a’ terjedelemről, alakról ’s szemmel észrevehető egyéb 
dolgokról, kivévén a'színeket; de az másfelől munkálat 
jaival sokkal keskenyebb korlátok közé van szorítva ’s 
а’ t.“ (Az angol Szemlélőn ek 411. számában). Az ő 
irásmódja mindenkor így foly a’ nyelv” legtermészetibb 
’s Iegszokottabb rendjét követvén, ’s ha. azáltal kevesebb 
pompát ’s ünnepélyességet mutat is, mint Shaftesburyé , 
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másfelöl anual több egyszeriisêggel, természetiséggel ’s 
könnyiiséggel bír; e‘zek pedig föbb rendii szépségek. 

De akár éljünk a’ szók’ elforgatásával akár sem, ’s 
a’ periodus’ akármelly részébe (едут: is a’ fö szókat, 111111 
denkor nagy íigyelmet érdemel az, hogy ezen fö szók vi 
lágosan szembetiìnjenek, ’s ollyan szókkal, mellyekkel 
meghomályositatnának, elborítva ne legyenek. Ha tehát 
a’ periodus’ fö gondolatja az ídö, hely’ ’s egyéb környiil 
mények’ meghatározását kívánja , ollyan helyre igyekez 
ziink ezen meghatározást iktatni, hol a’ fö gondolatot nem 

. hántja, ’s mellékes dolgokkal el nem temeti. Egy példa 
világosabbá fogja ezt tenni. Lássuk mint szerkeztetiShaf 
tesbury a.’ következö periodust egy 1161102 11‘1 tanácsában, 
midön arròl szol, millyenek az újabb költök a’ régiekhez 
képest: „Ha a’ költök csupán gyönyörködtetöknek akar 
ván tartatni, mégis titkon tanítást és intést is adnak, ta 
lán most is szintugy mint hajdan, méltán a’ legjobb és 
legérdemesebb irók közé számláltathatnak.“ Ez egy jôl 
szerkeztetett periodus. Sok olly környülményeket foglal 
magában, mellyek az érteleln meghatározására 52111156 
gesek, millyenek ezek: csupán, tit/ion, ММ”, szz'ntugy, 

‘тон, me’ltán, ñajdan; mégis mindezek olly nagy mes 
terséggel чад-ум]; helyezve, hogy általok az értelem sem 
’nem gátoltatik sem nem gyengitetik, ’s a’ periodus’ ezen 
1'6 gondolatja: и’ lsò'ltó'l: и’ legjobb {МА f'aò'ze'számláltatńat 
nak, a’ befejezésben világosan szembetünik ’s 1116 helyen 
áll. Tegyiik fel, hogy a’ periodus’ tagjai igy rendeltettek 
volna el: ,Ha a’ költök csupán gyönyörködtetöknek akar 
van tartatni egyszersmind tanítást és intést is adnak tit 
kon, a’ legjobb és legérdemesehb iròk kiizé számláltat 
hatnak méltán, talán most szintugy mint hajdan‘: ak 
kor ugyanazon szòk maradnának meg ’s ugyanaz lenne 
az értelem; de minthogy a’ mellékes környiiline'nyek be 
szövése a’ fö szók’ erejét gátolná, az egész periodus zava 
ros , erötlen ’s kellemetlen ienne. ` 
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Еду neg‘yedik szabály a’ mondatok’ erejének nevel‘ése 
véqett abban áll, hog'y azoknak eg'ymásután következö 
tagjai mind inkább és inkább fontosak leg-yenek. Az illy 
elrendelés climaxliak vag‘y felfelé lépésnek neveztetik ’s 
az &gt;elf'lada'tsbam méltán szépségnek tartatik. Könnyü is ál 
tallátni, miért kedveljük azt. Természetünk szerint minden 
dolg‘okban inkább szeretiink naqyobb és nag'yobb szép 
$69- felé felemelkedni, mint a’ szebbröl aláfelé hanyatlanî. 
Ha egyszer valamelly jeles tárg‘yot szemiigyre' vettünk, . 
nagyon nem örömest дадут]; mag-unkat csekélyebb kör 
nyiilme'ny’ vizsqátlásátraA visszavonatni. „Cavendum'est — 
uo‘ymond Quintilianus, kinek tekintetére mindenkor 6115 
mest hivatkozom — ne decrescat oratio , et fortiori sub 
jungatur aliquid iniirmius; sicut sacrileqo fur, aut latronì 
petulans. Анд-ей enim dehent sententiae et insurg‘ere“; 
azaz: ,Óvnunk kell mag'unkat, hogy а’ beszéd alá. ne 
szálljon ’s a’ hatóbb szó után erötlenebb, р. 0. а’ templom 
rablò után tolvaj, а.’ zsivány után pajkos, ne következzék. 
Mert a’ periodusnak' mindenkor nevekedni ’s emelkedni 
kelL‘ Az illy elrendeléshöl származó szépségnekûioero’ 
beszédei sok példáit adják. Ünnepélye's stylusaÍ vele na 
g‘yon természet szerint gyakoroltatta, azt; ’s, hog'y а’ fö 
lebblépést annál tökéletesebbé tenné, nemcsak az értel 
met, hanem a’ l `rot: is teljesehb erökre, ’s ńagyobb 
méltósáqra emelte. Ig'y р. o. Milòértmondott beszédében, 
4midön Clodiusnak Pompejus’ meg'ölésére czélzò szándé 
káròl szól: „Atqui si res , si vir, si tempus ullum dig‘num 
fuit, certe haec in illa. causa suma omnia fuerunt. Insi 
diator erat in foro collocatus, atque in vestibulo ipso se 
natus; ei viro autem mors parabatuŕ, clijus in vita nite 
batur ваше’ civitatis; eo porro reipublicae tempore quo si 
unus ille occidisset, non haec solum civitas sed gentes 
omnes concidissent.“ Bolingbrokeból is szép a’ következö 
példa: „Az а’ mag‘aviseletbeli illendöség’, kellem, és cha 
racterrel eqyezò' diszes mòd, kivált а’ fejedelxni szemé 
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lyeknél olly igen sziikség'es, hog'y- az eíîélék’ elmulasztása 
miatt erényeik’ fénye nagy részint elenyészik ’s 111116111 
11160‘ 111116111) 52еш11е11111пе11. Söt, a’ mi több, a’ magavi 
seletbelî illendöség‘nek ’s kellemnek ’s általjában a’ 11111 
56 diszes magaalkalmazásra ñqyelmezésnek elmellözése 
még' erényeiket hibákká, hiháikat vétkekké ’s vétkeiket 
olly tartós szenvedélyekké is változtathatja, millyenek 
mind a’ fejedelmet mind az embert lealacsonyitják. (L. 
Idea afa Patriot King.) . 

Mindazáltal meg` kell jegryezni,~ hog'y a’ teljes és 526 
110111 climaxnak ‘аду fölebblépésnek ez‘en neme nem min 
denkor találhat helyet ’s nem is mindeniivé illik. Az elö 
adásnak csak némelly nemei szenvedik meg az illy ре 
riodusokat; a’ velek igen Q‘yakran élés,' kivált ott, 1101 a’ 
tárgy ünnepélyes pompát nem kiván, az elöadást :nestelt 
kéltté és kellemtelenné teszi. De van valami a’ climaxhoz 

közelítö , a’ mire mindenütt kell ig'yekeznünk, az t. 1., а’ 
11111 Quintilian mond: „Ne decrescat oratio, et ne fortiori 
subjangatur aliquid inûirmius.“ Gsekélyehb gondolat vag'y 
6111165 soha se következzék a’ fontosabb 111611; &quot;s ha а? 
periodus két tag‘ból 611, rendszerint a’ hosszabhik fejezze 
be azt. Ezt 1е11111 két ok vag‘yon: az íg‘y szerkeztetett 
periodusok könnyebben mondatnak ki, ’s ha a’ rövidebb 
tag' van elöre hocsátva, könnyebben шее-111115111; а21 a.’ 
másodikra menésünkkor emlékezetìinkben, ’s mind a’ két 
tag&quot; egybefiio'gését világosahban 611а116151111. Íg‘y p. o. 
ez: „Ha szenvedélyeink mînket elhagynak, azzal a’ hie 
delemmel hízelkedünk magunknak, hog‘y mi hagytuk e1 
azokat“, értelmesehbeń is világosabban is van mondva, 
mintha a’ periodust a’ hosszabb tagg‘al kezdenénk el: 
,Azzal a’ hiedelemmel hizelkedünk magunknak, hogy mi 
hag'ytuk el Íszenvedélyeinaket, ha azok haqynak el 111111 
11е1.‘ Általjában mindenkor Q'yönyörködve látjuk a’ pe 
riodus’ fölebh emelkedését ’5 a’ végsö 52610- fontosabhá. 
levését, ha az illy sze'rkeztetés, ke'myszeritésy és oda nem 
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1116 pompa nélkül történhetik. „Ha még' fölebb'elmelke 
di’mk —— igy 5261 igen szépen Addison-_ ’s'az álló csilla 
gokat, mellyek közill mlndeniknek külön planetái тащу 
nak,. mint megannyi tíiztengereket vizsgáljuk, ’s mindig` 
olly új eg‘eket fedezünk fel, mellyek az aether’ végevtlen 
mélyséqében 11169‘ ше552е1Л1 vagynak; ellévediink а’ xia 
pok’ és lvilzìg‘ok’ ezen labyrintjában, ’s elámulunk a’ ter 
mészet’ megmérhetetlen nagyságán. (Az Angol S z e mlé 
lönek 420dik számáhan). in_nét következik a’ periodus 
erejének nevelése vég‘ett 

Az ötödik szabály, melly abban áll, hog'y azokat ne 
fejezziìk he idöhatározókkgl ‘гад-у eg'yéb csekély jelentésii 
szócskákkal. Az illy befejezések mindenkor erötlenítik а’ 
periodust. Vag'ynak ug‘yan olly mondatok , mellyekben -a’ 
qondolatok’ eqész fontossága az illy szókon nyug’szik. 'S 
az illy esetben azokat nem mellékes környülményeknek, 
hanem fö szók'nak kell néznüuk. A’ következö mondat p. 
0. hibátlan volna: „Háladatlansáqát sulla sem emleg‘etem; 
de jòtéteményét mindenkor.“ Itt a’ ‚го/Завет ’5 míudeu 
kar, minthog'y fö szòk, ollyan helyet nyertek, mellyen 
legnagyobb be'nyomást tesznek. Elébbi jegyzetem csak az 
olly esetekröl szòl, mellyekben az ill)r alsòbb rendii szócs 
kák által mellékes környülmények ‘аду valamelly föbb 
szúk’ közelebbi meqhatározásai jelentetnek. Ollyankor 
mindig- legkevesebbé szemhetünö helyre kell azokat tenní, 
’s а’ nagyohb fontosság'u szókhoz иду _szerkeztetní, hog-'y 
а’ íìgyelem azokat a’ hozzájok 1116 második helyen vegye 
észre. *) ' 

*) ш àz eredetiben eqy pâr jegyzés van, melly csak az an 
Q‘ol nyelvet illeti. Mi azt jegyezhetjük meg, hoqy a.’ ma- ’ 
цуагшш sok iqék vagynak össz'etéve elválasztható szócs 
kàkkal. Az illyen szócskáknál is агга kell nézni, hoqy 
az elválasztáskor egyfelöl sok szók ne vettessének közbe, 
màsfelöl az elválasztott szòcskàk а’ periodus’ ve'qére ne 
essenek. — 

I. кбт. 15 
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Nem csak apró szócskákkal, hanem olly szólásokkal 
-is helytel'en vég'ezni а’ periodust, mellyek csak valamelly 
mellékes környülményt jelentenek. Láthatjuk ezt Lord 
Bolin'g‘brokenak következö helyéböl. (L. Letter on the 
State of parties at the accession of King Georgel.) „En 
Qedje meg` tehát ‘назад-0:1 annak ismêtlésével fejeznem he 
levelemet, hogy a’ visszavonás охота mind azon bajain 
kat, mellyekröl panaszolkodunk; hoQ'y csak az egyesséq‘ 
orvosolhatja meg` azokat ; és hogy ezen eg'yesség’ helyre 
штат nag-y lepés tétetett а’ felekezetek’ azon бане 
egyezése által, melly olly szerencsésen kezdödött, olly 
foganatosan Q'yarapodott, ’s mostanában olly menthetet 
lenül semmihevétetîk; hoqy roszabbat ne mondjak.“ Ezen 
utolsô szòlás‘l Ízogy „мы“: пе mondjal: , nag‘yon esetlen 
befejezés ’s annyivnl szerencsétlenebb, minthog-y az eléb 
beni sorokhan felfelé lépés ‘гад-у climax vagyon, mellynek 
eg‘ész végig‘ nevekedni kellett volna. ° 

Az atïéle mellékes környülményeket sokszor igen 
nehéz a’ periodusba helyesen ’s ugy szerkeztetni, воду 
annak mind éftelmesséqe , A1x1-ind kellemes lxangzása. sere 
lem nélkül maradjon. мы az illyen szólások szììkségges 
rêszei a’ periodusnak , mégis ollyak mint az è_pítésben az 
idomtalan kövek, mellyek a’ müvész ált'al csak ладу 
üg‘yességgel tétethetnek ollyan helyre , 1101 leg'kevesebbé 
Pá'ntják meg- а’ szemet. „Jungamur -- ugy mond Quinti 
пап —- quo congruunt maxime; sicut in structura saxorum 
rudium etiam i-psa. enormitas invenit cui applicari et in quo 
розни insistere‘f; azaz: ,Iktattassanak he ollyan helyre , 
hová меткам illenek, mint а’ farag‘atlan kövekböl épi 
vtönek kezêben az éktelen darabok is találnak ollyan ‘Аг 
sat, melly inellé alkalmaztathatnak ’s olly широт, ше1у 
‚1уеп megállhatnakf ‚ 

A’ periodus’ vêge ezekre nézve mindenkor illetlen hely. 
Általjáhan véve, ha az értelem meg‘enq'edi, legjobb azo 
Ка‘ olly llamar, a’ mint сваи lehet, elöre bocsàtani, hogy 
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а’ fonwsabb ’s jelemöbb „ы; efréle akaaékok nélkül áu&lt; 
hassanak az utolsò helyen. Az is egy szabály, Воду ne 
következzenek igen sok mellékes környülmények eg‘ymás 
után, hanem inkábh а’ periodus’ löbb tagjaihan osztassa 
пак e1 шов‘ fö szók körül, mellyektöl függ'enek; de', 
mint már említém, olly móddal, hog-y а’ fö szòk általok 
el ne temettessenek. Swiftnek ¿zen mondásában р. o.: 
„A’ mit szerencsém volt említenî uraságodnak ez elött 
kevés idövel, élö зяби! ‚ az nem volt újság.“ Ezen két 
mellékes környülmények: двое? ídó'vel ez ем”, e’ló’ szo'val, 
mellyek itt eg‘yütt `vaqynak, helyesebben állanának elvá 
lasztva ig-y: ,A’ mit szerencsém volt ez elött kevés idövel 
uràság'odnak élö szóval említeni‘; ’s Lord Bolingbroke 
következö periodusában : „A’ korlátolt monarchia, шну 
lyen а’ miénk, épen a.’ középponton állónak qondoltathatik 
vélekedésem szerint, mint nlár sokszor qondoltatott is, 
Amellytöl ellávozása eg‘yfelöl tyrannismusra, másfelöl anar 
chiára Ива“. А’ szerkeztetés szerencsésebb így: ,Véle 
kedésem szerint a’ korlátolt monarchia, millyen a’ miénk, 
épen a’ középponton Миша!‘ gondoltathatik, ’s már sok 
szor gondoltatott is, mellytöl ’s a’ t.‘ (L. Ватт/а’: on 
tńe History of England). 

Мёд‘ csak еду szabályt adok a’4 periodus’ erejének 
nevelése vég'ett, melly abban áll: midön azoneqy perio 
dus’ tag'jaiban két dolg'ok eg‘ymással összehasonlítatnak, 
‘аду eg'ymás ellenébe фишек, ’s következésképèn azok 
nak hasonlitása vag‘y különbözése jelentetik, azon 1e 
g'yink, hogy а’ nyelvben vaqy stylushan is I_áttassék еду 
bizonyos hasonlatosság' ‘аду eg‘yformasáq. Mert, midön 
а’ dolqok eqylnásnak felelnek, természetök szerint ат: 
vârjuk, hoQ‘y а’ szók is feleljenek egymásnak. На ez nem 
történik, vmeg‘csalntkozunk várakozásunkban, ’s az össze 
hasonlitást vag‘y ellenhetevést tökéletlennek (атак. Így 
midön Lord войне-шоке ezt mondja: „A’ nevetök min 
`denkor Мекка! fognak ‘ах-‘ат, kikben шип elmésség' van; ‚ 

15* 
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a’ komoly emlierek’ felekezete pedig azokkal; kiknek ré 
‘szén több okosság találtatik (Dissertation оп parties 
praface) az ellenbetétel tökéleteselib volna így: ,A’ neve 
tök mindenkor azokkal fognak tartani, kikben töbli el 
méssëg -van; a’ komolyak pedig azokkal, kiknek részén 
wbb okoss'áì; taiáimukf А’ következö nely Роре’ elöbe 
szédéböl Homerusálioz a’ most adott szabályt 11169- töké 
Ietes'ebben megvilágositja: „Homerus nagyolib eline, ‘111’ 
9‘111115 ügyesebb miivész volt; az `egyikbe'n 'az Iemliert, a’ 
másikban a’ müvet kell csodálnunk; Homerus parancsoló 
hevességgel elragad, Virgìlîus magához vonó szelíd mél 
tósággal vezet; Homerus nemes tékozlással szòrja , vir-k 
gilius gondos megvàlaszt'ással osztogatja a’ szépségeket; 
Homerus, mint a’ Nylus sebes és kiöntö omlással árasztja 
gazdagságait'; 'Virgilius partok `köz`ött maradò folyam’ 
ìnòdjára egyirányos teljességgel önti azokat. ’S ha indítò 
okaikat s'zemléljiìk: Homerus Jupiterhez látszik ‘111150111!’ 
tani, 111111611 &gt;zu'. haragosan az olympust шеф-1512211, а’ vil 
lámokat s'zerte 4széllel szórja ’s az'egész ‘eget tiizhe lio 
ritja; Virgilius pedig ugyanazon istenséghez, midön az 
kegyes índulattal tülili isteneivelîtanácskozik ’s országok’ 

`alkota'ist'ira alapot vet, ’s egész teremtett világának ren- 
det 52а11.“_А2 'igy szerkeztetett periodusok, ha illöképen 

i szövetnek lie ’s nem felette sokszor fordulnak elö, igen 
szépek. De örizkedniink kell, hogy 'az eiféle szépsége 
k`et felette igen ne ‘kei‘essiìk Ki kell‘tetszeni, hogy csak 
az alkalom szülte azokat, ’s а’ tárgyok’ hasonlatossága 
vagy ellenkezése `tei‘mész’eti 111611011 vezet rájok. Ha. az 
illyen szerkeztetéssel igen gyakran éliìnk, liizonyos egy 
foi‘maság &quot;s hangzatbeli 'ismétlés támad, melly a’ {Шеф 
fárasztja’s mesterkélést árul el. A’ régiek'között isocra 
tes’ stylusa hibás e’ rész'ben; &quot;s ezért némelly fö kritiku 
sok különösen a’ Halicarnassi Dionysius által keményen 
vádoltatik is. 
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Ш vége van annak, a’ mit a’ periodusokròl, az ór 
telmesség&quot;, eqység&quot; és erß’ tekintetéböl mondani займё 
koztam. Ezen tárqyról két okra nézve szòlottam bövebben : 
elsöben azért, mivel ezen doloqról természete szerint töhlí 
különös szalaályok adathatnak, mint a’ kritikának sok 
eg‘yéb tárgyairól ; továbbá рейд‘ azért, mivel az illy érte 
kezést nag'y mértékben fontosnak tartom. Mert, попа né~ 
melly jegyzeteim csekélyséqeknek Цитата}: is lenni, 
mindazáltal а’ stylusra nézve sokkal hasznosahb követke 
zéseket szülnek, mint elsö tekintettel Q'ondolni lehetne. 
Az olly gondolat, melly értelmes, összefügg‘ö ’sjòl нег 
kezteten periodusban adatik elö, mindenkor erösebben 
hat a’ lélekre , mint a’ melly erötlenůl ’s rendet‘lem'il fe 
jeztetik ki. Mindenki érzi ezt, ki az illyen periodusokat 
ellenkezö szerkezetüekkel összehasonlítja, ’s ha a’ külön 
bözö benyomás már eg‘y periodusban is észrevétetik» 
mennyivel inkább észrevétethetik еду egész beszédben 
vagy eg‘ész еду olly értekezésben, melly több illyen pe 
riodusokhól áll. 

A’ periodusok’ szerkeztetésére nézve a’ {б ’s mindent 
mag-ában foqlaló szabály {ад-мышцам! az, hog'y azon 
gondolato'kat ’s képzeteket , mellyeket másokban штани 
tani akarunk, a’ leg-világ‘osabb ’s leqtermészetihb rend 
hen közöljük. Az az elrendelés, melly az értelmet leg‘iQ-a 
'zabban adja ’s leqhelyesebben kifejezi, bizonyosan legjob 
ban fog az olvasónak tetszeni. Erre czéloznak minden 
szabályok, mellyeket adtam. ’S valóban, ha az irók min- ‚ 
denkor világosan gondolkodnának, eqyszersmind a’ nyel 
vet, mellyen irnak, tökéletesen tudnák,kevés/szabályokra 
volna szükség‘. Akkor periodusaik azon értelmesség'gel, 
határozottságg'al, egység‘g'el és erövel birnának, mely 
lyeket ajánlottam. Mert bizonyosok lehetünk, hog-y mi 
dön roszúl fejezzük ki magunkat, annak okát a’ nyelv’ 
nem tudásán kivül többnyire képzeteinknek lliánosság-á 
ban kell keresniink. A’ zavaros, homályos, és erötlen pe 

‘ / 
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rlodusok, ha nem mindenkor, legalább többnyire zava 
ros, &quot;homályos és erőtlen gondolatainkból szármoznak. А’ 
gondolat és a’ nyelv kölcsönösen hatnak egymásra. À’ lo 
gika és rhetorik; itt és mint sok egyéb esetekben szoro 
san összefüggnek egymással; ’s a’ ki periodusaît helye 
sen és gondosan szerkeztetni tanulja , egy uttal helyesen 
és pontosan gondolkodni is tanul ;` ’s ez az észrevétel 
maga eléggé helyesíti azt а’ gondot és íigyelmet , mely 
lyet ezen tárgyra fordítottam. 
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А‘ PEBIODUSOK' SZEBKEZTETÉSE. -- HABMONIA. 

Eddig' a’ periodusokat jelentésökre nézve az értelmesség’, 
eg'ység&quot; és erö? tekintetêböl vizsgáltuk. Most hang‘jokra,4 
harmoniájokra, ’s fiilet kecseg‘tetö zengésökre nézve fog» 
juk azokat vízsgálni; ez lévén utolsó azon tulag’donságzok 
között, mellyekröl értekeznî szándékoztam.. 

A’ hang- sokkal kevesebbé fontos tulajdonság ugyan; 
de még` sem ollyan, mellyre semmi tekintettel sem kel 
lene lennünk. Mert valamig‘ képzeteink’ közlésére a.’ han 
Q‘ok lesznek eszkilzeink, mindaddig- nagy egybefügqés 
lesz a’ képzetek és 212011 hangok között,l mellyek által 
azok közöltetnek. Kellemes képzeteket; alipg lehet durva 
és kemény ’s kellemetlen hangok általtámasztani a’ 1é 
lekben.l A’ képzelö tehetsé'g felháborodik , mihelyt illye 
neket hall kimondani. „Nihil potest intrare in aiïectum 
ugymond Quintilian — quod in aure , velut quodam vesti 
bulo statim o1fendit“; azaz: ,Semmi sem hathat be a’ 52111 

he, a’ mi mindjárt а’ küszöbön beléptekor a’ fiilet meg' 
sêrtif Tudjuk, hogy a’ muzsika minden ember’szívét nag'y 
mértékben képes meg'illetni , annyira , hog'y alig- van olly 
érzés, melly némelly hangokkal szorosan egyben nem 
függ‘ene, ’s általok elö nem segítetnék. Már pedig' a’mu 
2511121’ erejével bizonyos mél‘tékhen а’ nyelv is birhetl 
melly környülmény а’ nyelv’ feltalálását még' sokkal be 
csesebbé teszi. A’ nyelv nem csak értésökre adhatja má 
soknak képzeteinket, hanem illö hangok által hatóbbakká 
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is tehetl, ’s а’ gondolatok’ közléséböl származó örömöt a’ 
kellemes hang’ g'yönyörével is nevelheti. 

A’ periodusok’ harmoniájára nézve két ‘10109- kivánja 
íigyelmünket: elöször a’liellemes hangzat általjáhan véve 
a’ nélkiil, hogy arra, а.’ mit kifejez, tekintenénli; 111115011 
szor pedig' a’ hang'ok’ olly elrendelése, melly szerint ál 
talok az értelem kifejeztetik. A’ harmonia’ elsö neme kö 
zönségesebb ,i a’ második nagyobb szépség. 

Elsöben vizsgáljuk а’ kellemes hailqot általjában, 
mint a’ jòl szverkeztetett peri0dus&quot;tu1ajd0nság-át; ’s mint 
hogy eddig mîndenkor pròzabeli periodusokról szólottunli, 
itt is azokra fogjuk magunkat szorítani. A’ prózaheli kel 
lemes hang‘zat, mint mindenki könnyen általláthatja, két 
dologtòl füQ-q, az eg-yes szók’ választásától és azoknak 
elrendelésétöl. 

A’ szòk’ választásân kezdem el, melly részben nem 
sokat mondhatok, ha minden a’ nyelvben elöforduló eg‘yes 
betük’ ’s egyszerü hal‘lq'ok’ erejéröl hosszasan és unalma 
san értekezni nem akarok. ViláQ-os 110109‘ az, hogy az 
ollyan szók legkellemesebbek а’ fülnek , mellyek Иду és 

- folyò панд-0111161 állanak , ’s mellyekben a’ magokban- és 
mássalhangzò betük illökép vag'ynak vegyülve а’ nélkiil, 
hogy sok kemény mássalhangzòk kocczannának liss‘ze 
egymással, ‘аду sok magokbanhangzòk’ egymásután kö 
vetkezése hiatust,l azaz kellemetlen szájtátást okozna. 
Mindenkor általános iqazság Q‘yanánç leheç venni ш, 
hog-y, 1101 а’ hangok nehezen mondatnak ki, ott azok a.’ 
fülnek is hasonlò mértékben kemények és kedvetlenek. A’ 
magokbanhang-zók kellemet, a’ mássalhangzók ellenben 
eröt adnak а’ szók’ hangjának. A’ nyelv’ harmoniája azt 
kivánja, hogy mind a’ kettöre néz've 11111 mérték tartas 
sék; mert nagy kárt vall az, és чад-у igen lágŕygyá, vag‘y 
igen darabossá tétetík, ha eg‘yik ‘аду másik részben ‘а.’ 
mél‘ték általháqatìk. A’ hosszl'l szók rendszerint kelleme 
sebbek а’ fülnek, mint az egytaguak, kedveltetik mag‘okat 
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vele az összètétetés és под egymásra következö hangok 
által, mellyekböl állanak. Mihezképest a’ legkellemesebh 
zengésíi nyelvek leginkállh bövelkednek illyekkel. A’ 
hosszabb szók каши; azok legkellemesebb zengesíiek, 
mellyek nem ‘ищу csupa hosszu vagy csupa rövid „ма 
gokbòl állanak, hanem mind a’ ‘kétfélékßöl vagynak ösz 
szetéve mint р. o. Ãeme’wy, ‘вы, tovúòb, reme'uy, za'tony, 
fz‘igg‘ele'li. 

Azon harmonîára nézve , 1_ne1ly a' periodos’ szavainak 
és {ад-дата]: illö elrendeléséböl szármozik, sokkal több 
nehézség fordúl elö , és sokkal nagyohb vigyázás szüksé 
ges. Mert ha a’ szók magokban még olly jòl választatnak 
’s még olly kellemes hangzatuak is , mégis egészen ele 
nyészik а’ periodus’ kellemes hangzása, mihelyt azok 
nem jó helyen állanak. A’ periodusok’ kellemes Ландыш 
-szerkeztetésére ’s elrendelésére nézve egy iró sem ё: fel 
sem a’ régiek sem az újak között Cicèroval. Ö ezen kel 
lemes hangzatra felette nagy gondot fordított; ’s talán fe 
lesleg is szerette т, а’ mit „plena ас numerosa Огайо“ 
nak nevez. Akál'hol tekintsünk is he írásaiba, mindenütt 
találjuk ennek bizonyságát. Mi lehet p. o. teljesebh, ke 
rekdedebb és zengedezöbb, mint Catilina ellen mondott 
negyedik heszéßének következö helye: „Соц-Кате quantis 
laboribus fundatum imperium, quanta. virtute stabilitam 1i-` 
bertatem, quanta Deorum benignitate auctas exaggeratas 
que .forttìnas una nox pene пеших‘ Az Angolban a’ kö 
vetkezö kellemes панд-ими példát vehetjiìk Miltonnak а’ 
nevelésrô'l Щ értekezéséböl: „Еду olly dombra vezettek 
titeket, melly elsö tekintettel nehéz vés fáradságos felme 
netelt mutat, de más felöl olly kies, olly zöld, ollyr dicsö 
вишни, ’s mindenütt olly édes és kecsegtetö zengede 
иены bövelkedö, hogy Orpheus’ hárfája sem lehetettigé-- 
шли‘ Ezen periodusban minden elömozdítja a’ kellemes 
hangzatot. A’ szók szerencsésen vagynak választva; tel~ 
jesek lágy és szelid hangokkal, ’s olly mes'terségesen 
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vagynak egymás шёл következteive, ’s olly illendön el 
rendel've, hogy mihelyt közülök csak egyet is máskép 
helyheznénk, tiistint elenyésznék az egésznek kellemes 
yhangzatja. Мех‘: nielly szépen emelkednek itt a’ periodus’ 
tagjai egymás után: „olly kies, olly zïild, olly dicsö Ш 
látásu, inindenütt olly édes és kecsegtetö zengedezéssel 
liövelkedö“, mig végre a’ ful illö elkészités шёл apródon 
kint ezen kellenies pihenést ado végzödésre vitetik: hogy 
Urp/leus’ Ãa'rflíja sem lelietett ige'zó'bb. 

Minthogy мы а’ periodusok’ szerkeztetése a’ fül 
nek olly kellemes liangzatot adliat, ат: kell már most 
vizsgálnunk, hogyan lehe't azokat illy kellemes hangza 
(пайка szerkeztetni, ’s mellyek az illy` szerkeztetésnek 
okfejei és törvényei. ’S ezen tárgyról könnyen adhatnék 
számos szal'iályokat, ha a’régi rhetorokat akarnám kö 
vetni. Mei-t azok e’ részben nagyon környiilinényes okta 
tásokat adtak; környiilményeselilieket, mint a’ nyelvröl 
értekezésnek akárinelly egyéli részében. Azt állitották, 
hogy valamint a’ кант beszédnek ugy a’ kötetlennek is. 
vagyon bizonyos hangmértéke, melly ha itt nem olly igen 
szorosan is mint a’ másik-lian, de csakugyan valamennyire 
mégis liizonyos szabályok дна! meghatároztatliatik. Söt 
annyira inentek, hogy az ugy nevezett lábokat, vagy a’ 
periodus’ гашиша felveendö hosszu és rövid szótagok’mi»- 
nemüségét is elöadják, ’s azok Кбит niindeniknek külö 
nös erejét mutogatják. Valaliol a’ periodusok’ szerkezteté 
séröl szólnak, Vminden'ütt azoknak kellemes llangzatjára 
van legnagyobb ñgyelmök fuggesztve. Cicero’ és Quinti 
lián’ munkái tele vagynak eiféle jegyzetekkel. A’ stylus’ 
egyéb tulajdonságairól, a’ határozottságròl, egységrölés 
eröröl, mellyeket mi {б fontosságuaknak tartunk, Ы; csak 
igen röviden szólnak; de midön a’ junctura et numerus ‚ 
azaz a’ harmonia és kellemes папаша‘: fordúl elö, nagyon 
szélesen kiterjednek tanításokkal. A’ Halicarnassi Diony 
sius, a’ régiségnek ezen egyik legéleseblien itélö iniilii 
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rája , a’ szóknak periodusoklleli szerkeztetéséröl еду érte 
kezést irt , mellyben egészen azoknak harmoniájára szo 
rítja oktatás‘át. Ö a.’ jò periodustòl négy dolg‘ot kiván: 
elöször az eg‘yes hanqok’ kellemesség'ét, másodszor a.’ 
hang‘ok’ helyes .következtetését, vagy az ug‘ynevezett lá 
bok’ jól elintézését, harmadszor a’ hangok’ illö ‘751110211’. 
tását, negyedszer a’ hangoknak az értelemhez alkalma 
zását. Mindezen pontokról nagy gonddal és éles itélettel 
ir ’s megérdemli az olvasást; mindazáltal, ha ki ma a’ 
periodusok’ szerkeztetéséröl irna, ат’)! a’ tárgy’ bövebb 
fejteg'etését várnók. ' 

Az újabb idökben, mint tudva vagyon, a’ beszéd’ kel 
lemes hangzatjára sokkal kevesebb íigyelem fordítatott; 
’s valóhan töhb okokra nézve kevesebbé is lehet már most 

annak bizonyos regulákat szahni. Ezen okokat szükséges 
nek tal-tom elöszámlálni, részint annak mentése végett, 
miért nem követem tanításomban azon ат, mellyen a’ 
rhetorika’ régi irói jártak, -részint hog‘y megmutassam, 
1111 annak az oka, hog'y P12-stylus’ ezen tulajdonsáqa, melly 
hajdan olly fontosnak tartatott, a’ mi idönkben olly kevés 
iìgyelmet von magára. l 

Elsöben a’ régi azaz a’ g‘örög és a’ ròmai nyelvek a’ 
kellemesen hangzásra. sokkal alkalmasabbak voltak mint 
а’ mieink. Azokban a’ szótag'ok’ mértéke jobhan meg'ha 
tároztathatott, a’ szòk hosszabbak lévén, szebben zeno' 
tek; a’ névszòk és igék kiilönhfélekép’ végzödvén sokféle 
könnyíi folyalnu hangokat adtak, ’s szükség‘telenekké tet 
ték azon sok apró seg‘éd szókkal élést, mellyeket az 
újabb nyelvekben elkeriilni nem lehet, ’s, a’ mi leg'föbb d0 
10Q“, а’ szòk’ elforg'atásabeli nag‘y szabadság вид-едете‘; 
adott a’ szókat olly renddel helyezni, 'me1l5r által a’ kel 
lemes hanqzat leg‘inkább elömozdítatotL‘Mindezen kör 
nyììlmények azoknak nag‘y: elsöséqet adtak a’ hang&quot; kel 
lemesség-ére nézve az újabb 'nyelvek felett. 

Továbbá a’ görögök és romaìak, 'kivált az elsök, 



236 TIZENHARMADIK LEczKE. 

_ \ 

sokkal muzsikához értöbh nemzetek voltak mint mi va 
gyunk, ’s a’ nyelv’ kellem’es hanQzásában is sokkal nag'yobb 
gyönyört találtak. Tudjuk, hog-y nálok а’ muzsika sokkal 
nag-yobhmértékheń szeretett ’s kiterjedöbb mesterség` volt 
és sokkal többféle tárgyokra мамаши,’ mintnàlunk. Sok 
tudòsok, különösen du Bos apát, а’ költés’ és képirás’ 
mesterségeiröl irt értekezésében világ‘osan meg'mutatták, 
hogy а’ rég-iek’ szinészeti munkái, mind a.’ szomoru mind 
a.’ víg' játékok, némî muzsikára “так készítve. Ez az 
ока , hog'y Terenlius’ színjátékai elött ezen szólások for 
Шина]: elö: modos fecit és tz'biz's dextrz's et sím'slrit. 
Nálok minden nyilvános szavalások ’s elöadások jobban 
muzsikához voltak alkalmazva ’s az éneklésnek bizonyos 
neméhez vagy a’ recitativhoz közelítettek. Az athenaeìek 
nél hizonyos ищу nevezett törvényi melodia volt, azaz, 
az éneklésnek еду bizonyos meghatározott neme, mely 
lyel а’ törvények a’ nép elött kihirdettettek, mög' рейд 
azért, под-у azokat a’ helytelen hangu olvasás megvetés’ 
tárg'yaivá ne teg-ye. A’ romaiakra nézve рейд‘ tuava va 
gyon Cajus Grachusról, hogy valamikor nyilvános helyen 
beszèlt, еду muzsikust állított maga melle' , Воду az ötet 
sipjával az illö hang’ választására elkészítené. Ezen Ii 
g'yelmezés a’ nyelv&quot;kellemes hang-zására, azon idöhen, иду 
látszik, még` akkor is sziikség'esnek tartatott, midön azon 
rettenetes szònoki beszédeket níondotta, mellyekkel Ró 
ma’ polëárainak eQ‘yik felét a’ másik fele ellen feltüzelte. 
Quintilian kárhoztatja ugyan ezen elöadásbeli {Майдан 
minaazáual az éneklési elöadásnak еду bizonyos nemét 
(cantus obscurior) mégis a’ nyilvános szónoklás’szépségei 
közé számlálja. Innét vagynak azon sokféle accentusok 
гад-у nangjelek а’ görög‘ szótaqokon (accentua acutus, 
gravis , circumflexus) , mellyek nem ezeknek hosszu ‘аду 
rövid “люка: jelentik, hanem ш, hog‘y míllyen hanga 
dással kelljen azokat kimondani, ’s mellyeknek ereje ná 
lunk eqészen esméretlen. ’S jòllehet a’ rómaiak eife'le 

` 
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hangjeleket‘szavaikra nem tettek, mégis kitetszík Quinti 
liánbòl, hogy а’ kimondásban éltek velek. „Quantum’e 
quale -- ugy mond - comparantes gravi, interrogantes 
acuto tenore concludunt.“ Minthogy tehát a’ nyelv’ kelle 
mes hangzására a’ .görögök 65 1‘6111а1а11 sokkal nagyobb 
mérte'kben'ügyeltek, ’s minden nyilvános szónoklatïal 
kalmával a’ szavak’ hangját sokkal töhhfélekép ‘161102121 
ták, 1111111 1111, már'abból is láthatjuk, míért &gt;fordítottak` 
nagyobb íigyelmet a’ periodusoknak olly módon szerkez 
tetésére , а’ 1111111 azok a’ fülnek legkellemesebbek 161161 
tek. Tudva vagyon végre az 15, hogy 'hajdan a’n-yelvnek 
’s az 61652611611 elöadásnak természetéhez képest, a’ nyil 
vános szónoklatok’ alkalmával, a’ periodusok’ kellemes 
hangzásátôl sokkal nagyobb behatást lehetett várni, mint 
mainapon , akármelly beszéd’ kellemes hangzásától is 
várni lehetne; ’s ez egy másik oka annak, -miért 101111111 
1011 arm nagyobb ligyelem. ACicero az Uratar czimü ér 
tekezésében azt mondja: „Gonciones saepe lexclamau‘e vi 
di, cum Verba apte cecidissent, id enim yexspeotamt aures“; 
azaz: ,Az -egész gyillés öröm kiáltáss'al jelentette 51111216 
sát, midön valamelly periodus’ befejezése'kellemes hang 
zással magát megkülönböztette, mert yminden fülek ezen 
gyönyört várjákf Egyszersmind erre egy nevezetes példát 
is hoz elö Garbo’ beszédéböl, mellyet maga 111111011. А’ 
vmondat ez volt: „Petris dictum ,sapiens temerîtas ñlii 
comprobavit.“ ’S azt mondja, hogy ennekkellemes hang 
zása csodálkozá‘sra 1116116 tapsolást 01102011 („Tantus cla 
mor concionis excitatus est ut prorsus admîrabile esset‘f); 
kijegyzi azon lábokat, mellyekböl a’ 52611 állottak ’s ше1у 
lyeknek olly kellemes hangzatot tulajdonít; gs azt is mu 
togatja, hogy‘a’ szók’ más, p. o. illy helyzése _általz 
,Patrìs dictmn- sapiens comprohavit temeritas Iilii‘, а’ 111011 
dat’ egész ereje elenyésznék. Igaz, hogy Garbo’ mondása 

-nagyon kellemesen hangzik, ’s nyilvános beszédbenvma 
is tetszenék;‘ de még sem hihetem, lhogy еду 11:1‚501116 

«www 
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kellemes hang'zatu mondás csupán kellemes hang‘jáért 
akánnelly brittaniai Qyülésnek is olly igen tetszenék, olly 
nag-y kedvesség‘et nyerne ’s olly bámulást okozna, mint 
Cicero’ tudósítása, szerint Garbo’ szavai okoztak. A’ mi 

léjszaki fiileink sokkal durvábbak és tolnpábbak. A’ beszéd’ 
kellemes hang‘zása kevesebb erövel hat ránk; ’s minlhog‘y 
szavainkat egyszeríibben ’s kevesebb változtatással mond 
juk ki, a’ nyelv nálunk kevesebhé kellemes zeng‘ésíi, mint 
a’ Q‘örögöknél és rómaiaknál volt. *) 

Ezen okokra nézve ищу gondolkodom, hogy hijában 
fordítanánk a’ periodusok’ szerkeztetésében a’ hang&quot; kel 
lelneire ollyan iìqyelmet, mint a’ régi nemzetek 101111101 
tak. A’ görög- és római lníibirák’ e’ részbeli oktatásai, né 
mellyeket arm a’ vélekedésre birtak, hogy azokat a.’ mi 
nyelvünkre is szintén úg-y lehetne alkalmazni, mint a’ re 
giekre, és hog‘y kötetlen beszédünket spondaeusok, tro 
cheusok, jambusok, `paeonok ’s egyéh mértékes lábok 
szerint lehetne szalmi. De elsöben a’ mi szavaink ‘аду 
épen nem vagy издания; igen tökéletlenül mérethetnek` 
etféle lábok szerint. Mel-t а’ 1111 szòtagjaink’ hosszúsága. 
&quot;аду rövidség'e nem határoztathatik meg` bizonyos 52111111 
lyok által, mint a’ görög‘ és római nyelvekben; hanem 
igen sokszor szabad kénytöl fiìggenek , ’s csupán a’ szú 
lònak vagy olvasónak élöszóheli nyomatéka által jelen' 
tetnek ki. Továbbá ha szintén kötetlen beszédünk hang 
xnértékre vetethetnék is, mégis, mintlxogy kimondásunk ’s 
élöadásunk eg‘yszerůbh , kevesebbé tetszhetnék a’ fiilnek, 
mint a’ g‘örögöknél és rómaiaknál. Végre mind az, а’ mit 

*) „In versu- quidem theatra tota exclamant si fuit una. syl 
laba aut brevior aut longior. Nec vero multitude pedes 
novit, nec ullos numeros tenet, nec illud quqd offendit, 
ant cur, aut in quo offendat, intelliqit; et t'amen Omnium. 

' lonqitudinum et brevitatunl in sonis, sicut acutarum gra 
viumque vocum,` judicium ipsa natura in mu‘ìbus nostrls 
cûllûcavit.“ СТ“. Orator. C. 5l. 
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n’ régi rhetorok a’ kötetlen beszéd” kellemes hangzatjáról 
tanítottak, igen bizonytalannak ’s habozónak látszik lenni. 
Annyi bizonyos, hogy'ők a” beszéd” kellemes hangjára 
több figyelmet fordítottak mint az újak. De jóllehet igen 
bőven kiterjeszkednek is ezen tárgyra ,‘ még sem tudták 
jegyzeteiket ollyan állandó szabályok alá venni, mellye 
ket az írásban követni lehetne. HaCicero' Oratorát , hol 
ezen'czikkely igen hosszasan adatik elő, figyelemmel ol 
vassnk, láthatjuk, melly igen különbözöképen véleked 
tek a’ réginnűbirák a’ befejezésben vagy a’ periodus’ egyéb 
részében legillendőbb lábok iránt, ’s minden fejtegetés 
után is melly sok bízatott a” fiil'itéletére. ’S valóban nem 
könnyen lehet akármelly nyelvben-is erre nézve szorosan 
meghatározó szabályokat adni, minthogy a’ kötetlen be 
szédnek szabadon kell folyni’s a’ munka’ tartalmának kii 
lönbözése'hez képest a' periódusok” zengzetének is igen 
.kell különbözni. 

De jóllehet kételkedem, hogy а’ períodusok' kellemes 
hangzatja valaha bizonyos rendszerbe vétethessék, mind 
azáltal koránt sem tartom azt az előadásban szabadon el 
mellőztethető tulajdonságnak. Sőt inkább azt hiszem, 
hogy attól igen sok függ, és hogy mindenek,“ a’ kik kel 

l lemesen írni ’s méginkább, a’ kik élőszóbeli előadásokat 
nyilvános helyeken tartani akarnak, nem kicsiny mérték 
ben tartoznak arra vigyázni. De gyakorlás által kimívelt 
füleiktől várjanak legnagyobb segedelmet. Mert minden 
e’ részben adatható szabályok csak igen általánosak le 
hetnek. Azonban némelly olly szabályok mégis vágynak, 
mellyek a’ füleket а’ stylus” kellemes hangzatjának elfo 
gadására készíthetik. ‚шеи közül azokat, mellyeket leg 
fontosabbnak tartok, itt meg fogom említeni. 

Két dolgok vágynak, mellyektől .aiperiodus'kellemes 
hangzatja leginkább függ: egyik annak egyes tagjainak 
helyes elosztása. а’ másik az egésznek befejezése vagy 
kiejtése. 
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Elsöben azt mondom, hog'y az egyes tag‘ok’ illö el 
osztására nagy gondot kell forditani. Általj'ában meg' kell 
jeqyezni , hoqy mind az, a’ mi а’ beszélés’ eszközei által 
könnyen mondathatik ki, egyszersmind a’ fülnek is kelle 
mes hangot ád. A’ periodus’ menetelében mínden tag'nak 
végzödése а’ kimondzìsban pihenö &quot;аду nyugvò helyül 
szolgál , ’s ezen nyugvó helyeknek ‘Еду kell elosztva len 
111 ‚ 1109‘у a’ kimondásnak könnyebbségére vàljanak ’s egy 
uital csak olly messzeséQ-be leg'yenek egymástól, a’ meny-O 
nyiben közöttök egybizonyos kelleme§ hangzásu viszony 
ialálhatlielyet. Ez leqjobban megvilágosítathatik példák 
által. A&quot;köve_tkezö hely Tillotsonból van véve: „Az Isten’ 
törvényei könnyüség-éröl eddig` tartott tanításom ’s elmél 
kedésem az isteni félelem’ elsöl kezdelének nehézségét 
mindenképen felteszi; kivévén az olly emhereknél, kiknek 
kegyes és istenfélö szüléktöl’neveltetés által volt szeren 
cséjek könnyen ’s apródonkint a’ valláshoz vitetni.“ Ezen 
periodus nem kellemes hangzatu, söt inkább dnrva és da 

` rabos; fökép azért, 11111111109’)7 csak egyetlen eg‘y nyug'vó 
pont van ben'ne»azon két Iag‘ok között, mellyekböl áll ’s 
mind a’ két tag` olly hosszú , hog-y а’ kimondásban a’ lé 

_ lekzésnek nag'y megeröltete'sét kivánja. 
Lássuk másfelöl, melly könnyen foly Temple Wil 

liámnak következö periodusa, ’s melly helyesen vannak 
benne a’ pihenö helyek elosztva. Gunyolva ‘szól az em 
berröl: „De Istennek léqyen hála, kevélysége még` na 
g‘yobl» mint tudailansága, ’s a’ tudományokbeli járatlan 
ság'át magahittség‘gel kipótolja. На а1111у11а, а’ 111е1111у11‘е 
tud, körültekint, azt következteti, hogy többet semmit 
sem lehet látni; ha keskeny körének széléig er, ’azi-hi 
szi , hog‘y a' nagy tenger’ fenekéig hatott; ha. еду követ, 
vagy eg'yéb valamit annyira elhag‘yít, a’ mennyire töle 
kitelik , meg- van gyözödve, hog'y senki sem 11111 valaxnit‘ 
messzebb hag-yítani. Saját okosságát igazság’, és saját 
esméreieit minden lehetség’ csalhatatlan mértéke gyanánt 
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nézi.“ Vagy lássuk ugyanazoniròbòl a’ következö példát, 
1101 Essexné asszonysághoz egyik gyermeke’ halála. iráůt 
igy ir: „Ez elött azt hitteln, hogy az, a’ mi a’ hevesség’ 
olly nagy mértékéig megyen, nem lehet tartós; demi 
dön tapasztaltam, hogy asszonyságod’ bánatja naponkint 
nagyobb mértékben erò’t vett ’s árvíz’ módjára алый! se 
«besebben rohant, minél továhb folyt; midön lát 
tam, hog)T az olly magasságra lépett, mellyen egész 
ségét, söt életét is veszedelemmel fenyegeti; nem mu- ‘ 
lathattam el asszonyságodnak irni, valamint levele 
met seni fejezhetem be а’ nélkül, hogy asszonyságodat 
az isten’ kedveért, magäért, gyermekeiért, barátjaiért, 
hazájaért és familiájaért arra ne kërném ’s ne kényszeri 
teném, ne engedje niagát által tovább is olly engesztel 
lietetlen , _olly határtalan keseríiségnek, hanem serkentse 
fel már valahára isteni félelmét, adjon lielyet az 011055119; 
nak, vagy legalább támaszsza fel magában а’ Percyk’ 
azon meggyözhetetlen bátorságát, mellyet sexnnxi szeren 
csétlenség sem csiiggesztett el.“ Itt minden könnyen esik 
а’ lélekzetnek ’s kedves а’ fülnek; ’s ezen kellemes fo 
lyamu панд-2:11, ’s a’ periodos’ tagjainak ezen 1116 mértékiiA 
elosztása az I, a’ mi Temple’ stylusát mindenütt kedvelteti. 
Egyébiránt azt is meg kell jegyeznem, hogy а’ sok és 
nag-_yon szembetünöképen kimért nyugvó helyek is kény 
szerítést ’s mesterkélést árúlnak el. 

A’ periodus’ tagjainak elosztása után legínkább vi 
gyázzunk annak befejezésére vagy végzödési hangzatjá 
ra, lnelly, minthogy а’ fület leginkább érdekli, legna. 
gyobh gondot kiván. Erröl így szól Quintilian: „Non igi 
tnr darum sit, neque abruptum, quo animi velut respirant 
ac reíìciuntur. Haec est sedes orationis; hoc auditor ex 
spe‘ctat; hic laus omnis declamat“; azaz: ,Minden durva~ 
ságot ’s minden hirtelen félheszakasztá‘st kerüljünk a’ pe- l 
riodus’ befejezésében, hol а’ lélek lnagát mintegy kipi 
heni ’s erejét megújítja._ Ablmn lakik a’ periodos’ egész 

I. Kör. 1.6 
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ereje, attól vár а’ iiil kielégítést; annál fakadnak a’ hall 
gatók tapsolásraf Az egyetlenegy fontos szabály ezen 
tekintetben az, hogy mindeniitt, а’ 1101 méltósággal ’s fel 
emelkedéssel akarunk 5261111, a’ hangot egész végig fo1y- 
vást neveljiìk, ’s a’ periodus’ leghosszabb tagjait, a’ leg 
teljesebben zengö szòkat a’ befejezésre fenntartsuk. Pél 
dáúl szolgálhat erre Addison’ 4következò periodusa: „A&quot; 
látás’ tehetsége legtöbbféle képzetekkel tölti el a’ lelf 
ket; tárgyaival a’ legnagyobb távolságban mulaihat, ’s 
legtovább foiytathatja foglalatoskodását a’ nélkiil , hogy 
gyönyöreink neki fáradságot ‘аду unalmat okoznának.“ 
Minden olvasònak észre kell itt venni mind a’ tag-ok’ és 
pihenö lielyek’ illö elosztását, mind pedig а’ periodusnak 
teljes és kellemes hangzatú végzödését. 

A’ kellemes hangzatról is igaz a’ mit fennebh a’ lla 
tòságról ’s eröriil mondottam, hogy t. i. а’ hirtelen leesö 
végzödés kedvetlen érzést támaszt. Ezen okból а’ particu 
lák, névmások ’s egyéb ар1‘6 52611 a’ periodusok’ végén 
szintén ugy sértik a’ fiilet, mint fenuebbi megjegyzésem 
szerint a’ hatást gyengíti-k. Több mint hihetö, hogy az 
értelem és a’ hang itt egyesíilve hat a’ ñìlre. A’ mi a’ 
íiilet sérti, az а’ gondolat’ erejét is душа-111, ’5 megfor 
dltva, a’ 1111 az értelmet gyengiti , ugyanaz а’ fiìlnek is 
kedvetlenséget okoz. Általjában ugy látszik , hogy a’ mi 
xiyelviinkben a.’ kellemes hangzatu befejezés azt kivánja, 
hogy ‘ад-у а2 utólsó , vagy az utólsót megelözö szótag, 
azaz a.’ kettö közl'il valamellyik hosszú legyen. Az olly 
szók, mellyek nagy részint rövid szòtaguak, ritkán ad 
nokl kellemes hangzatu befejezést, liacsak azokat sok 
hosszu szótagok meg nem elözték ’s a.’ fiilnek kedvesekké 
nem tették. ` 

Mindazâltal meg kell jegyezni, hogy az olly perio 
dusok, mellyeknek végök felé a’ hang’ mind inkább és 111 
kább emelkedik, ’s mellyekben а’ végsö Чад-у vegsöt meg 
elözß szòtag hosszu, a’ besze'dnek bizonyos 526110111 iìnne 
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pélyesség‘et adnak. A’ {Щ az illy eg‘yforma muzsikai hang 
zással hamar meqesmérkedìk ’s ат megunja. На tehát az 
olvasók vagy hallgatók ñg'yelmét fenntartani, ’s elöadá 
sunkat elég- velössé tennì akarjuk , ладу gondot kell а’ 
hang‘sor’ valasztására. fordítanunk. Ezt а’ periodusnak 
nemcsak vég‘zödésére, hanem tagjaira nézve is szììkséq 
cselekednünk. Ollyan periodusok, mellyek eg-yenlö ‘аду 
eg‘yforma szerkezetüek, ’s mellyekben egymástól hasanló 
távolság'ra esö nyugvó helyek sokszor штампа}: elö, вона 
-se következzenek eg‘ymásra. A’ rövidek elegyítessenek 
iissze hosszakkal ’s teljeselm hanguakkal, hoqy az elö~ 
adás ne сваи pompás és ünnepélyes , hanem eleven is 1e 
g‘yen. Némellykor még- а’ kellemetlen hangzatok ’s Sza 
hály elleni végzödések is kedveltethetik magokat, haillö 
helyen fordúlnak elö. A’ hang’ egyformaság‘a az a’ nag‘y 
hiba, mellybe azon irók, kik a’ szók’ kellemes Ландыш 
helyzését igen vadászszák, nagyon könnyen esnek; a’ kel 
lemes hang-ok’ nag'y eQyfonnaság-a решу; nem ваша! jobb, 
mint a’ kellemes hang‘nak épen nem léte. Az igen min 
dennapi fiìlü iró is könnyen meg‘szerelhet valamelly kel 
lemes hangzatot, vag‘y наказан, ’s egyformán a&quot; szerint 
alkalmazhatja elöadását, ar’ mi hamar unalmat okoz. De 
a’ hang'adás’ illö vàltoztatása nagyon kényes fillet kiván, 
’s azért мыши; olly kevés irókat, kik kellemes hang-zat 
által maqokat nag-yon megkiìlönhöztetnék. 

Jóllehet а’ periodusok’ kellemes hanqzatjára kell f1 
gyelmet fordítanunk, mindazáltal ezen iig-yelmet illö Магд 
rok közé szükségg` szorítanunk; тег‘ az e’ részbeli feles 
leges törekedés mindenkor eltéveszti czélját, leginkább 
pedig' akkor , ha azl iró az alféle szépség&quot; szerfeletti sze 
retete által annyira el hag‘yja. magát ragadiatni, hog'y а’ 
kellemes тишина]: а’ gondolatok’ értelnxességét , имё 
rozottságát és erejét feláldozza. Minden semmit sem je 
lentö pòtolò vagy foltozó szók, mellyek csak a.’ kellemes 
папаша?‘ kedveért, vag‘y а’ periodus’ kerekítése vég‘ett 

‘16 * 
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szövetnek he , а’ Cicero által ugy nevezett ,complementa 
numerorum‘, nagy hibák az elöadásban. Ezek haszontalan» 
és gyermekes piperék, mellyek által а’ periodus minden 
kor többet veszt az értelem’ fontosságára nézve, mint а’ 
ше1111у11 а’ hang’ szépségére nézve nyerhet. Az értelemnek 
szintugy van saját harmoniája, mint а’ hang-nali; ’s hol 
a’ gondolat világosan, erösen ’s velösen van kifejezve, ott 
töhbnyire a’ szòk’ sora 15 tetszik a.’ fülnek; legalább ke 
vés iìgyelem kivántatik az ollyan period‘usnak kedvessé 
tevésére, ’s a’ szerfelett nagy iigyelem gyakran csak lan 
kaduá ’s velötlenné teszi az elöadásc. Quimnian, miután а’ 
kötetlen heszéd’ kellemes hangzatjának elömozditása vé 
gett kiilönbféle szabályokat adott, végre természeti józan 
êrzésével igy rekeszti be e’ részbeli oktatását: „In uni 
versum , 51 sit neces-se , dui-am potins atque asperam com 
positionem malim esse, quam 'eifeminatam ac enervem, 
qualis apud mnltos. Ideoqne vincta quaedam de industria 
sunt solvenda, ne laborata videantur ; neque ullum idoneum 
aut aptum verbum praetermittamus gratia lenitatis.“ Inst. 
ûrat. Lib. 9. C. 4.; azaz: ,Általjában véve, ha választa 
nom kellene, inkáhb szeretnék valalnennyire durva és da 
rabos mint olly Aelpuhuli; és ernyedt stylust‘, millyen so 
kaknálitaláltaiik. Némelly kellemes folyamu hangrendbe 
szedett periodusokat szántszámlékkal e1 kell bontani, hogy 
igen lnesterségesen keresetteknek ne láttassanak lenni, 
és soha. valamelly alkalmas ’s az értelemhez illö szót csu 
pán a’ kellemes hangzat.’ kedveért ki ne hagyjunk.‘ 

Cicero , mint lnár megjegyeztem , legnevezetesebb 
példánya a’ kellemes hangzatu s'tylusnak. De ez iránti 
szeretete sokszor igen szemhetíinik. Az esméretes esse vz'- ‹ 
deatur-él't, mellyel periodusait befejezni olly igen sze- ¢ 
rette ’s melly` a.’ Maniliusi törvény’ ajánlása végett monÁ 
dott heszêdében tizenegyszer fordúl elö , a’ maga idejebe 
liektöl is gáncsoltatott. Meg kell mindazállal ezen nagy 
516110K’ memsé‘l‘él‘e jeßyezllüllk ‚ hogy elöadásában a’ 
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kell'emes hanqzat párosítva van könnyüség'gel, melly min 
denkor nag‘y szépség', ’s ha kellemes hang'zatja. némelly 
kor‘gonddal keresettnek látszik is lenni, másfelöl az is 
Визы‘, hog‘y a’ gona мы kevés fáradság'ába keríilt. 

Angol iróink Кбит}; nem вокал különböztetik meg- 
mag‘okat stylusok’ kellemes hang‘zatja. által. Miltonnak 
némelly kötetlen beszédü munkáiban nagyon harmoniás 
periodusai vagynak; de az idejebeli iròk а’ szók’ elforg'a 
tásában olly szabadságot engedtek mag'oknak, melly most 
a’ stylus’ tisztaságával meg' nem állhatônak штык len 
ni; ’s jóllehet periodusaik ez által iinnepélyesebhek ’s 
zengedezöbbek, de másfelöl igen дед!‘ szerkezetüek in. 
A’ késöbbi irók каши általában szòlva Shaftesbury a’ 
kellemes hangzatra uézve legjelesehb. Nagyon ‚ íìnom 
füllel birván minden mondatjaiban igen vigyázolt a.’ har 
moniára ’s kiilönösen azon tekintetben nagyon szerencsés, 
hog‘y a’ hangzatbeli eg'yformasáqot, melly hibába а’ kel 
lemes hang'zatra vágyó iròk olly sokszor esnek, elkeriilte 
’s periodusait sokfélekép титана. Addison’ stylusa is 
nag‘yon kellemesen hang-zik , nag'y könnyüséqet és íinom 
ság‘ot mutat, de nincs benne 'annyi különbfe'leség', mint 
Shafteshuryêben. Temple ‘Шлюз’ irásai általában чёт 
nagyon kellemèsen folynak. Tíllotson érsqk igen soks'zor 
gondatlan és шкалы ’s Atterhury piispök által а’ ре 
riodusok’ kellemes hangjára‘nézve feljiilhaladtatik. Swift 
а’ kellemes hangzatot eg‘észen meg‘vetette. 

Eddig‘ a’ kellemes hangzatròl általánosan értekeztem. 
Hátra van még' az e’ nembeli nag’yobb szépség‘nek, az ér 
telemhez alkalmazott hangzatnak fejtegetése. Az eléhbi 
csak fúlnek kedveskedö zengedeze's volt; ezen utòbhi 
egyszersmind azt is felteszi, hog‘y a’kellemes hang'zat 
különös jelentéssel Чад-у kifejezéssel is Мг. Az utòhb em 
litettnek két lépcsöje Gan: elöször а’ hang‘nak а’ beszéd’ 
Штатами-1116 folyamatja, másodszor а’ hang’oknak az 
àltalok kifejezett tárg-yokhoz темпам. 
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- Elsöben azt mondom, hogy a’ hang’ folyamaiját az 
elöadás’ tartalmához lehet alkalmazni. A’ hangok töhb 
tekintetben összeegyeznek képzeteinkkel; ’s ezen össze 
egyezésök részint természeti részint mesterséges egyhe 
kapcsoltatásokból származik. Innen van az, hogy a’hang» 
итак valamelly meghatározott neme a’ stylusnak is egy 
bizonyos jelentést, kifejezést ‘аду megkiìlönböztetö tu 
lajdonságot да. А’ ciceroi teljességgel ’s kerekdedséggel 
szerkeztetett periodusok bizonyos fontosságnak, iinnepé 
lyességnek és megüllepedett gondolkozásnak érzëìét tá 
xnasztják hennünk. Mert az efféle érzések természet sze 
rintillyen hangon szokták magokat kijelenteni. De ugyan 
azért- az illyen irásnlód épen nem alkalmaztathatik sem 
heves szenvedélyek‘ kifejezésére, sem csendes értekezé 
sekre, sem barátságos beszélgetésekre ,vagy ömledezé 

`nekre. Az elöadásnak ezen utóbh említett nemei szabad, 
könnyii ’s nélia sehesen változó hangmértéket kivánnak. 

, ’S ugyan azért az ékesszólásban nagyon fontos szabály 
nz , hogy periodnsaink a' szerint, mint a’ dolog kivánja, 
majd fölebb emelkedjenek, majd alább szálljanak. A’ 1nin~ 
dig egyforma папаша‘, ha feltelietnénk is, liogy magát 
meg nem unatná, még semillenêk az elöadás’minden ne 
meibe, söt még azonegy értekezés’ különbözö részeibe 
sem. Szintén olly képtel'enség volna egy magasztaló he 
Szédet és egy dorgáló beszédet egyenlö hangzatu stylus 
sal irni, mint egy szerelxnes éneket ésegy harczra 11112 
dltást egyenlö nótára venni. 

Lássuk, melly igen illik Cicero’ következö periodusa. 
a’ szerencsés és boltlog állapot’ nyugalmának lerajzolásà. 
hoz: „Etsi homini nihil est magis optandum , quam pro 
spera, aequabilis, perpetuaque fortuna, Secundo vitae 
sine ulla oti’ensione cursu; tamen, si mihi tranquilla et pla 
cata. omnia Китаем, incredibili quadam, et pene divina, 
qua nunc vesti-o beneficio fruor, laetitiae “Царица 01111115 
Sem.“ Semmit sem lehet а’ maga nemében tökéletesebhet 
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`gondolni, mint ezt, melly ugy szólván a’ ful’ számárale 
festi а’ tárgyat. De ki nem talàlná nevetségesnek, ha 
Cicero M. Antonius ‘аду Catilina ellen intézett beszédei 
ben illyen hangon irt, vagy illyen periodusokkal élt vol 
na. Megkivántatik tehát, hogy elöre bizonyosokkáte 
gyük a' felöl magunkat, millyen hangzat illiék tárgyunk 
hoz, azaz millyennel fejezhetjük ki az ahhoz illö érzése 
ket legtermészetibb módon: kellemes és nyájas hanggal-e, 
vagy pompással, e's iinnepélyessel, ‘аду elevennel és 
gyorssal, vagy félheszakasztottal és ugrándozòval. Ezen 

&gt;általr'inos képzet szerint kell elöadásunk’ folyamatját in 
téznünk. Azt kell ugy szólván muzsikaì kulcsúl venni'xnk, 
azon kell a’ melodiának alapulni; de egyszersniind egyes 
részeiben a’ ki'fejezendö gondolatok ’s érzések’ kiilönhö 
zése szerint változni is , ugy hogy а’ kiìlönbféleség által 
a.’ fülnek kedveskedjék. 

lllik itt megjegyeznünk, hogy a’ Biblia’ fordítói sok 
szor szerencsések voltak a’ kellemes hangzatnak а’ tárgy 
hoz alkalmazásában. A’ komoly, iinnepélyes és fennséges 
tárgyok minden kétségen &gt;kivíil olly rendet kivánnak а’ 
szòkban , hogy sok hosszú szótagok legyenek, de kivált 
a’ periodust azok fejezzék be. Mindjárt a’ Biblia’ elsö ver 
sei megkülönböztetik magokat e’ részben: „Kezdetben 
teremté’isten a’ mennyet és a’ földet. A’ föld pedig vala 
ékesség nélkiil való és puszta, és setétség vala a’ mély 
ségnek szinén, és az urnak lelke tâplálja vala a’ vizeket.“ 
Мёд‘ sok egyéb helyek szolgálhatnak kivált a.’ zsoltárok 
han az efféle iinnepélyes ’s mégis kellemes hangzatu sty 
lus’ példájáúl. Az elöadásnak némelly nemei, mellyeka’ 
kötetlen beszéd’ rendszerinti llangjánál fölebb emelked 
nek, mint р. 0. feliilirások, emlékirások, rövid és velös 
magasztalások, mintegy önkint és természetök szerint ily 
lyen hangzatba öltözködnek. 

De tova'nbbzì- a’ hangzatok’ folyamatjának a.’ gondolaò 
tok’ folyamatjával egyezésén kiviil még bizonyos 16101011 
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11а11 111116116561111 kífejezése is találhat helyet azon tárgyok’ 
hangjának utánozása által. Ezt néha а’ 1161611611 beszéd 
ben is lehet cselekedni, de csak kisebb mértékben, ’s ott 
116111 15 igen tartunk rá számot. Arra leginkáhb a’ poezis 
ban szokás nézni, hol a’ панд-011111 figyelmezés nagyobb 
mértékben megkivántatik, a’ szók’ elforgatása 65 egyéb 
poezisbeli sznbadságok is nagyobh hatalmat adnak а’ 
hangok’ választására, ’s azon feljiil а’ versmértêk ’s a’ 
versnek énekformáju olvasása is (cantus obscurior) 61656 
glti az illy utánozást, Ez egy kis világosítást kiván. 

A’ szók’ hangjai háromféle tárgyokat utánozhatnak: 
elöször más hangokat, másodszor mozgást, 65 harmadszor 
êrzéseket ’s szenvedelmeket. 

Elöször tehát azt mondom, hogy a’ 52611’ helyes vá 
lasztása által a’ kifejezendö tárgyak’ hangját, р. 0. а’ vi 
zek’ rohanását, а’ szelek’ zugását, vagy a’ folyúk’ ’s pata 
kok’ csergedezését’s egyéb eiiéleket, 161161 utánozni. Ez 
az efféle szépségnek legegyszerübb példája. Mert az itt 
gyakorlott utánozás’ eszköze egészen természeti; hangok 
utánoztatnak más hangok által; ’s ugyanazon-egy lelki 
iehetségbeli képzetek 1162611 könnyíi а’ hasonlatosságot 
vagy összekapcsoltatást feltalálni. Midön a’ 116116 kelle 
mes 65 csendes hangokat akar leirni, nagy mesterség 
116111111 611161 ollyan szòkkal, mellyek magokbanhangzó 
vagy könn'yen folyò mássalliangzó betiikböl vagynak ösz 
szetéve; чад-у 111111611 durva hangokat sziikség utánoznia, 
könnyen halmozhat kemény és nehéz kimondásn 52611190 
kat` egymásra. Ebben a’ nyelv’ rendszerinti alkatja 61656 
gíti 6161; inert ollyan nevek, mellyek valamelly különös 
hangot jelentenek, kisebb vagy nagyobb mértékben csak 
nem minden nyelvekben hasonlltanak ezen hanghoz, р. 0. 
a’ szél-susogás, a’ bogaärak’ döngése , a’ kigyók’ 521526 
Q'éSe, a’ letörö fa.’ zuhanása ’s egyébeifélék, mellyekben 
a’ 526 52е11111е111116116ре11 azon hang szerint készült, mely 
lyeti'ajzol. 'Ezen szépségnek két nevezetes pêldáját teszem 
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ide Milton’ elveszteit paradicsomáhól. Egyikhen a’pokol’, 
másiklian а’ menny’ kapui felnyitása iratik le. A’ kettönek 
szemhetünö különbözése ладу mértékhen mutatja a’ költö’ 
mesterségét. Az elsö а’ pokol’ Варшава]: felnyitásáról 
szól: ’ 

- — — 0n a‘sudden, open ily, 
With impetuouslrecoìl, and jarring sound, 
Th’infernal doors; and on their hinges grate 
Harsh thunder. - B. 11. v. 879. 

Azaz: ,Eg‘yszerre rettenetes zörg'éssel ’s csikorg‘ással 
kitárúlnak а’ pokol’ érczkapui, és sarkaikon папа dörgé 
sek morognakf 

Hasonlitsuk össze ezzel a’ másik példának kellemes 
llang‘zását: 

-- - — Heaven open’d wide 
Her ever during- qates, harmonious sound 
0n golden hinges moving. - VII, v. 205. 

Azaz: ,A’ menny eg'észen felnyitja ajtaját, mellynek fel 
nyitása harmonie-'it zeugedezf ' 

Tasso’ meg‘szabaditott J eruzsáleme'nek következö szép 
helye а’ benne Теме“ tárqy’ панд-5611111: szerencsés 1116110 
zásaért sokszor csodáltatott: 

Chiama. 911 abitator dell’ ombre eterne 
Il rauro suon della tartarea tromba: 

Treman le spaziose etre caverne,&gt; 
E гаек cieco a quel romor rimbomba; 
Ne stridendo mai dalle superne 
Regioni del cielo il folgor piomba; 
Ne si scossa giammai trema la terra, 
Quando i vapori in sen gravide serra. _Carin IV. Stanz. 3. 

Az 0113r tárgyoknak„,mellyek a’ szók’ hangja дна! 
g‘yakran utánoztatnak, második osztál‘yát a’ mozgás te 
szì, a’ mennyiben az selles vaqy lassn, lleves ‘ищу osen 
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des, egyenlö vagy egyenetlen, könnyii vagy nehéz. Jól 
lehet a’ hang és mozgás között természeti hasonlatosság 
nincs, mégis tud azi: a’ képzelödé's találni, mint a’ mu 
zsika’ és táncz’ szoros egybefiiggéséböl kitetszik. A’ költö 
tehát а’ mozgás’ azon neméröl, mellyet le akar irni, azon 
hangok által, mellyek képzelödésünkben ezen mozgásnak 
megfelelnek, eleven képzetet támaszthat. A’ 'hosszú 520 
tagok természetök szerint lassu mozgáet fejeznek ki, mint 
p. 0. Virgilius’ ezen verseiben: 

011i inter sese magna vi brachia tollunt. 

Több egymásután következö rövid szótagok sebes 
mozgást jelentenek, р. 0. 

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campnm. 

Mind Homerus, mind Virgilius nagy mesterei ezen 
szépségnek, ’s munkáik nagyon bövelkednek ide tartozó 
példákkal. Ezek nag-y részint 0115r esméretesek, hogy 
sziikségtelen yvolna azoket ide ii'ni. 

Harmadik4 neme azon tárgyoknak, mellyeket szòk’ 
панд-да álial utánozhatóknak tartok , a’ lélek’ érzéseiben 
és szenvedélyeiben álI. Elsö tekintettel иду látszhatik, 
hog-_y az érzések és szenvedelmek a’ hangokkal semmi 
összeköttetésben‘sincseneln De hogy ellenkezöképen van 
а’ dolog, eléggé bizonyitja azon hatalom, melly szerint 
а’ muzsika bizonyos szenvedelmeket gemeszthet és nevel 
het, ’s zengésének változtatása áital lelkiinkben más meg 
más képzeteket támaszthat. Igaz, hogyA tulajdonképen 
szólva ’s a’ dolgot szorosan véve nem lehet Vaz értelem és 
a’ hangok között hasonla‘tosságot találni, minthogy а’ 
11055211 és rövid szótagok gondolatainkhoz ’s szenvedel 
meinkhez természetök szerint nem hasonlitanak. De ha 
а’ szótagok olly renddel következtetnek egymás után, 
hog-y hangjaikkal inkább egyik 1111111 másik féle képzete 
ket juttatnak eszänkbe , ’s а’ lelket azon érzésnek, mely 
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lyet а’ könö támasztani akar, elfogadására hajlandôvá. 
teszik: méltán lehet állítani, hogy az értelmet utánoz 
zák, vagy ahhoz hasonlítanak. Megengedem, hogy sok 
ollyàn esetekhen, hol eiféle szépségeket vesziink észre, 
а’ képzelödés igen sokat tesz, ’s hogy az olvasó, ki va 
lamelly szép elöadás шт nagyon megillettetik, ollyan 
hasonlatosságot képzel az értelem és a.’ hang között, 
lnellyet mások nem képesek МИН. Saját szive’ állapotjá 
hoz alkalmazza a’ hangokat, ’s maga alkotja ат а’ mu 
“шаг, mellyet liallanìke'pzel. Mindazáltalazt csakugyan 
nem lehet tagadni, hogy valósággal vagynak olly példák, 
mellyekröl szólunk, és hogy a.’ poezis az eiféle festésekre 
alkalmas. Dryden’ (ища sz. Caecilia napjára szép bizony 
ságot ád l/erre az angol nyelvheń. Általjában а’ költö 
midön gyönyört , örömöt ’s akármelly kellemes érzéseket 
akar leirni, tárgyától meg levén lelkesedve, nagy дона 
és fáradság nélkül is kellemes folyamu hangokba önti 
ki,érzését; р. 0. 

— — Ыапщпе ipsa decoram 
Caesarìem nato genetrix, lumenque juventae 
Purpureum, et тегов oculis afflarat honores. Ae”. I.` 

Vagy рейд)’: 
Devenere locos laetos et amoena vireta. 

Fortunatorum nemorum, sedesque beatas. 
Larglor hic campos aether et lumine vestit 
Purpureo , solemque винт, sua sidem norunt. Am. I. 

A’ tiizes és eleven érzések is gyorsabb és elevenebb 
hangzatot kivánnak; р. 0. 

-— — Juvenum manus emicat ardens 

Littus in Hesperium. Aeneid” VII. 

A’ bús és` kedvetlen tárgyok természet szerint lassu 
_mértékii ’s hosszú szòk által fejezödnek ki: p. o. 

In these deep solitudes and awful cells 
Where heavenly pensive contemplation dwells 
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~ Az eddig mondottak elegendő világosításűl szolgál 
` итак ezen tárgy iránt. A’ ki előtt а’ régi és új költők 

csak valamennyire is esméretesek, az számtalan hasonló 
példákat talál azokban. ’S ezzel véget vetek értekezésem 
века’ periodusok’ szerkeztetéséröl, ’s иду hiszem, hogy 
arról az értelmességre, erőre és kellemes hangzana nézve 
elég- bőven szóltam. 
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А‘ KÉPEs ELôADÁs’ EBEDETE 's TERMÉszETl-J. 
u 

Elvégezvén értekezésemet a’ periodusok’ szerkeztetésé 
röl , máx` most a’ stylus’ egyéb szabályaira. megyek által. 
Ennek tulajdonságairól én általjában két osztályt csinál 
tain, mellyeknek egyikébe az értelmességet, másikba az 
êkességet foglaltam. Az értelmességröl mind az egyes 
szòkra, mind а’ periodusokra nézve már szólottam. Az 
ékességröl is, a.’ mennyiben az а’ szók’ helyes, velös és 
kellemes hangzatu helyzéséhôl származik, megmondottam 
a.’ sziikségeseket. A’ stylus’ ékességének egy másik, még 
pedig nagy része а’ képes elöadásban áll ; mellyrmostlesz 
vizsgálódásunk’ tárgya, ’s hasonlóképen 116 értekezést 
ккал. 

Ítt az elsö kérdésnek ennek kelllenni: mit értiink аж 
elöadásban a’ képek alatt? *) 

Ezek, általában szólva, mindenkor a’ szokott és egy 
szerü szòlástòl ’s kifejezéstöl némi eltávozást jelentenek; _ 

*) Az elöadàsbeli képekröl mindazok, kik rhetorlkàt irtak, 
böven szólottak, ’s véget sem találnék, ha mindnyájokat 
emliteni‘- akarnám. Közöttök vélekedésem szerlnt legtöbb 
ñgyelmet érdemel Du Marsais, illy czimü könyvében: 
Traite del Tropea prour _urm'r d’lntroductz'an à la Rheto 
rique et à la Logique. Az elöadás’ egyes képelre nézve 
jeles jegyzeteket lehet találni ezen munkában: Element» 
of Criticism, mellyben ezen tárgy böven elö van adva és 
sok péidàkkal megviláqosítva. 
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általok а’ képzet, mellyet kitenni akarunk, nemcsak pusz 
tán, hanem kiilönös módon ’s valamelly olly környül 
ménynyel fejeztetik ki, melly а’ végre választatik , hogy 
а’ lélekre hatást erösebbé ’s elevenebbé tegye. Ha р. 0. 
621 111011110111: „A’ jô einher a’ szerencsétlenségben is talál 
vigasztalást“, ugy a’ gondolat legegyszeríibben ’s legter 
1116526111111 111611011 van kifejezve. -De~ ha ezt mondom: ,A’ 
jo embernek a’ setétségben is világosság fénylik‘, akkor 
ezen gondolat képes stylussal fejeztetik ki; egy uj kör 
nyiilmény vétetik fel: a’ vigasztalás helyett világosság, a’ 
szerencsétlenség helyett setétség 16161111. Hasonlóképen 
ha ezt mondjuk: „Lehetetlen, akármennyit vizsgálódunk 
is, az istenség’ természetét tökéletesen általlátni“, akkor 
egyszerüen fejezziik ki magunkat. De ha Шу 5261111111: 
,Valjon az isten’ bölcsességének mélységét inegtalálha 
tod-e? avvagy a.’ mindenható’ bölcsességének mindenestöl 
fogva végére mehetsz-e? melly magasabb a’magas egek 
nél ’s mit éselekedhetel tehát? mélyehb minden mélység 
1161 ’5 111111611’ 1116116152 végére? Hosszabb annak mértéke 
а.’ földnél és 52616561111 a’ tengernél‘, -- akkor képes az 
elöadás , minthogy a’ képzetek nemcsak egyszeriileg, 11a 
nem velek együtt a’ csodálkozás 65 báinulás is ki vagy 
nak fejezve. 

De jóllehet a’ képes kifejezés a’ legegyszeriibb 616 
adástól eltávozik, még sem kell azt valamelly szokatlan 
és természet elleni dolognak tartani. Sötinkább sok ese 
tekben az érzések’ kifejezésének az legtermészetìbb és 
legszokottabb mòdja. Leketetlen valaxnelly hosszasabb 
munkat irnunk a’ nélkiil, hogy benne 1161165 elöadással ne 
élnenkî de még hosszasabb periodusok is ritkán tal'âltat 
nak, mellyekben. képes kifejezések 116111 fordulnának 616. 
Mi leä'yell @miek oka,'az 11161111 111613109- magyaráztatni. 
Azoflba'n eZ а’ környülmény megmutatja, hogy a’ képes 
kif@Jezest а’ Ilyelv’ ollyan tulajdonságának kell tartani, 
mellyre az embert maga а.’ terme'szet tanitja. Nein az os 
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kolák találták azt fel, sem nem csupán a’ mesterség szül 
te; sőt а’ legalsóbb rendü köz emberek is olly gyakran 
beszélnek képekben, mint a” legnagyobb tudósok. Ha a’ 
közemberek” képzelődése nagyon megheviil, vagy szen 
vedelmeik igen felingereltetnek, mind annyiszor olly mér 
tékben áradnak belőlök a’ képes kifejezések, a’ millyen 
ben szónoktúl is alig lehetne várni. 

valljon mi vonta а,’ rhetorok' és kritikusok’ ligyelmét 
olly igen az előadás” ezen módjára? nem egyéb, hanem 
a’ következő környülmény: észrevették, hogy a’ képek az 
előadásnak nagy szépséget ’s erőt adnak, és hogy egy 
szersmind bizonyos esmértető ’s különböztető jelekkel bír 
nak, mellyeknél fogva könnyen külön osztályokba foglal 
tathatnak. Talán épen ezen környülménynek köszönik ne 
‘сжег is. valamint a’ testet kép vagy ábrázat különböz 
teti meg egyéb testektől, ngy az előadásbeli képeknek 
is van bizonyos saját formája, melly azokat minden egyéb 
képektől ’s az egyszerü kifejezéstől megkülönbözteti. Az 
egyszerü kifejezés nem tesz egyebet, hanem a’ gondola 
tot csupán tudtokra adja másoknak; a’ képes nyelv ellen 
ben különös öltözetet ád neki, még pedig ollyant, melly 
azt szembetiinőbbé és szebbé teszi. Ugyanazért az elő 
adás' ezen neme jó idején fő tárgyává lett a’ figyelemnek 

g azoknál, kik a.’ nyelv, erejét vizsgálták. 
A’ képeket általában a’ képzelödés’ és a’ szenvedel 

mek’ beszédjének lehet mondani. Ezen magyarázat” helyes 
sége. abból, a’ mit utóbb fogok mondani, bővebben ki 
fog tetszeni. A’ rhetorok azokat kétfelé szokták osztani: 
szók” képeire és gondolatok, képeire. Az elsőbbek rend 
szerint tropusoknak vagy értelem-másításoknak hivat 
nak, ’s abban állanak, hogy valamelly szón más értetik, 
mint a’ mit eleinten és eredetiképen jelent; иду , hogyha 
а.’ SZÓ helyett más szó tétetik, а’ kép megszünik lenni. 
Így а’ fennebb említett példában: ‚А’ jó embernek a” se 
tétségben is világosság fénylik“, a” tropus vagy értelem 



256 TIZENNEGYEDIK LEczlcE. 
f 

‚давят ezen szókban áll: világosság’ és setétséq, mely 
lyek nem betiiszel‘inti értelemben, hanem boldog'ság` és 
boldog‘tzîllans¿1g` helyett'vétetnek, mivelhogy ama.’ szók és 
emez állapotok каши: hasonlatosság' van. A’ második asz 
tályhoz tartozó képek, vag'y a’ gondolatok’ képei, ш te 
szik fel, .hog-y a’ szók betüszerinti értelemben vétetnek ’s 
a’ kép а’ gondolat’ kiilönös fordulásában áll; mint р. 0. а’ 
.íelkiáltásokná1, kérdéseknél, személyesítéseknél ’s ha 
sonlításoknál szokott történni: melly esetekben, habár 
az elöforduló szók helyett mások tétetnek is, а’ gondo 
latokban mégis megmaradhat az elöbheni kép. Mindazál 
tal ezen különbség` kevés fontosság'gal hir, minthog‘y 
шкал szolgálhat valamelly llaszonvételre alapul, sötnem 
is min denker “так világosan észre. Kevés fiìgg' attól, akár 
порта akár kép nevet adunk valamelly kifejezés’ môdjá 
nak, csak аж е1де felejnsük, под-у а,’ képes elöadás nem 
eg‘yéb , mint а’ képzelödés’ Чад-у érzés’ elevenebb дефе 
delmének az elöadás által történö lefestése. ’S talàn hasz 

nosabb &quot;Шла а’ képzelödés’ és érzés’ &quot;аду szenvedelem’ 
képei között különbséget тент. De a’helyett, hogyillyen 
vaqy ещё!) mesterség'es {Монтаж szorgoljak és sürges 
sek, helyesebbnek és hasznosabbnak tartom a’ képek’exie 
detéröl és természetéröl értekeznî. Mindazáltal elébb, 
mint ebbe ereszkedném, illendö lesz két általános деду 
zést elöre bocsátani. 

Az elsö a’ képes elöadás’szabályait yi11eti1'n1eg‘enq'e 
dem, hoqy valaki helyesen beszélhet és шт, habár az 
elöadásbeli képeket nevökröl nem esméri is, és irántok 
semmì szabályt nem tanult is. A’ természet maga (али: 
minket , mint fennel) megjegyzém, a’ képes elöadásra, ’s 
valamint Moliere’ munkáiban Jourdain, a.’ nélkiil hog‘y 
шага volna, лед-учел esmendeig` prosáhaa beszélt, иду 
sokan nlletaphorás kifejezésekkel helyesen élnek, а’ nél 
kül hog'y “так, mi a’ metaphora. Mindazáltal ebböl 
nem következik, под-у a’ szabályok egészen haszontala 

I 
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nok. Minden tudomány a.’ gyakorlás” vizsgálásából szár 
mozik. A’ gyakorlásamindenkor elébb mutatkozik mint a.’ 
mesterség és a’ szabályok; de utóbb ezek által a’ tökéle 
tesség' nagyobb lépcsőjére emeltetik. Mindennap látunk 
ollyan embereket, kik kellemesen énekelnek, a’ nélkül 
hogy a’ muzsikai hangok' lépcsőit ’s a’ kótákat esmernék. 
Mindazáltal hasznosnak találtatott kótákból muzsikailép 
csőt készíteni, ’s a.’ muzsikát, mesterséggé tenni; ’s ne 
vetséges dolog volna azt állítani, hogy a’ mesterség szük 
ségtelen azért, mivel a’ gyakorlásra maga a’ természet 
tanít. Bizonyos dolog, hogy az előadás' szépségének ér 
zését szintén ugy lehet tökéletesíteni, mint a’ fület és а’ 
szózatot; ’s ezen szépség” szabályainak vagy azon okok 
nak, mellyek valamelly képet és szólásmódot egyebeknél 
szebbekké tesznek, esmerése a’ kifejezézek’ választásában 
tagadhatatlanul segítséget nyujt. 

De továbbá azt is meg kell jegyeznem, hogy jólle 
‘ het a.’ stylusnak ezen része íigyelmet érdemel ’s az ékes 

szólás” mesterségének méltán egyik tárgyáúl szolgál, ’s 
jóllehet a”, képektől az előadásnak nem kevés szépsége 
függ, még sem kell olly vélekedéssel lennünk, mintha ez 
egészen vagy csak főképen is azoktól függene. Nem ugy 
van a’ dolog. Az а’ nagy hely, mellyet а’ tropusokról és 
képekről szóló szakasz a’ rhetorikára tanító könyvekben 
foglalni szokott, ’s az a’ felesleges aggodalom, mellyel 
ezen képek nagy részint külön nevekkel neveztettek el, 

. ’si különféle osztályokba rendeltettek, sokakat arra a’ vé 
lekedésre vezetett, hogy munkáik csak sok képekkel fel 
legyenek czifrázva, semmi egyéb szépség nélkül nem 
szükölködnek; melly képzelődéssok feszességét és mes 
terkélést vitt a’ stylusba. A’ valóság az, hogy а’ képes 
előadásnak csak az érzés vagy szenvedély, melly általa 
kifejeztetik, ád némi érdemet. A’ kép csupán öltözet; azl 
érzés pedig a” test és а’ valóság. A’ hideg vagy iiresrdol-y 
gozatot semmi képek sem tehetik érdekessé; ellenben ha 

_1. KÖT. ' 17 
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valamelly gondolat fennséges vagy szenvedélyes, kölcsö 
nözött ékesség nélkiìl is tökéletesen &gt;elérheti czélját. A’ 

l legjobb munkák’ legszebb ’s legcsodáltabb helyei legegy 
szerübb kifejezésekkel vagynak irva. Virgilius’ következö 
sorai р. 0. minden kép’ segedelme nélkül is egyszerre а’ 
szivre hatnak. A’ költö ‚ш irja. le, liogy egy Argirusz 
@laszországban hazájától távol esett el a’ harczon. 
' Sternitur, infellx, alieno vulnere coelumque 

Asplcit, et dulces moriens reminlscitur Argos. 

Azaz: ,Idegen nyiltòl elesik a’ szerencsétlen, ’s az égre 
veti szemeit, ’s haldokolva kedves Argosát gondolja.‘ *) 
Egyetlen egy eiféle vonal а’ természet’ ecsetéböl felér ezer 
képekkel. Hasonlóképen a’ Szent Irás eiféle egyszerü sty 
шва: „Ö mondotta és lett; ö parancsolta. és elöállott“, 
’SOIL 33, 9. „És monda. az isten: legyen világosság, és 

 

*) Megjegyzésre méltô , hogy azon sok érzékenyitö ’s вин/ 
reható helyek, mellyek Virgiliusnak olly nagy becsületére 
‘атак, legnagyobb részint а’ legnagyobb egyszerůséggel 
vagynak kifejezve, mint p. o. 

Te dulcls coniux, te solo in llttore secum 
Te veniente die, te decedente canebat. Georg IV. 

lllyen Evander’ szivrelxató könyörgése is, midön мы, 
Pallastôl, megvált: 

At vos, o Superl! et dlvúm tu maxime rector, 
Jupiter! Arcadii quaeso miseresclte regis. 
Et patrias audite preces. Si numina vestra. 
Incolumem Pallanta mini sl fata. reservant. 
Si visurus eum vivo et venturus in unum, 
‘Шали oro; patiar quemvis durare laborem! 
Sin aliqueln infandum casum, fortuna minaris, 
Nunc 0 nunc liceat crudelem abrumpere vitaux! 

. Dum curae ambiguae, dum spes incerta futuri; 
Dum te, care puer! mea sera et sola. voluptas 
Amplexn teneo, gravier ne nuncius аигез 
Vulneret. - — -~- Aen. VIII. 572. 
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lön világ'osság“, 1. Mos. 1 , 3., а’ fennséges gondolatot 
sokkal szebben adja elö , mintha a’ legpompásabb meta 
p'hox‘ákkal volna felékesítve. Oka ennek az: meri a’ mélyen 
szenvedélyes és а’ tisztán fennséges nemcsak nem függ‘ a’ 
beszédbeli képektöl, hanem általj'ában azokat meg' sem 
szenvedi. Az efféle ékesséqeknek ott van igraz helyök, 
hol а’ szenvedélynek és felemelkedésnek еду bizonyos kö 
zéps'zerü mértéke uralkodik, ’s még' ott is csak ¿ikkor ne 
velik а’ beszéd’ szépséqét, ha ig'az gondolaton és termé 
szeti érzésen alapulnak, ’s ha mesterséqes keresés nél 
kül ugy szólván magából а: tárgyból önkint erednek. Ezen 
jegyzetek’ elöre bocsátása után már most a’ képek’ ere 
detét és terme'szetét fog‘om vizsg'álni; föképen az ollya 
nokra füg‘gesztvén ñgyelmeulet, mellyek а’ kifejezést i1 
letik ’s mellyekhez'a’ rhetorok által ug-y nevezett пори 
soknak egész лад-у sereg‘e tartozík. 

A’ nyelv’ formáltatásakon. az emberek legelsöben azon 
tárg‘yoknak kezdettek neven adni, mellyek szemeikbe Шп 
tek ‘аду íìg'yelmöket magokra vonták. Ezen пена]: elein 
ten nag'yon kevés számat tettek. A’ melly mértékben kép 
zeteik szaporodtak ’s esméreteik neìfekedtek, azon mér 
tékben szaporodtak a’ dolqok’ печей is. De еду nyelv 
sincs a’ világon, melly a’ dolg'ok’ és képzetek’ ve'Q'etlen 
különbféleségével felérne; eg'y nyelv sem olly gazdag, 
hog-y minden képzetnek külön шаге: tudna adni. 'fermé 
szet мент arról gondolkodtak мы az emberek, mikép 
rövidíthetnék meg а’ szók’ yég‘etlenül Sokasitásának hosz 
szu munkáját; és Жду, emlékezö tehetségöket kevesebbé 
akarván terllelni, еду szót, melly már valamelly Ищу’ 

. vag‘y képzet’ kifejezésére volt határozva, más tárgynak 
vaqzy képzetnek küelentésére Ais használtak, mellyeknek 
az .eredeti jelentéshez hasonlatosságok volt, ‘гад-у lenni Y 
gondoltato‘tt. Íqy ez a’ névhatározó beu, eredetiképen а.’ 
11е1у’ környülményének kijelentésére találtatott fel; р. 0. Az 
emöer az erdó'ben биде‘; meg. ldöjártával az ember’ hizo.. 

a 19 
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e. 

К 

nyos külsö чад-у belsö állapotja iránti viszonyát kijelentö 
szók kivántattak , ’s ezen viszonyqk és a’ шашек’ helyei 

` között hasonlalosság- sejditetvén ‘аду képzeltetvén, ez a’ 
` szó: ben, az ember’ illyen állapotjának kifejezésére is for 
Мимо“, p. о. az ember’ betegke'gben, ботов-сдавал, sze 
reucse’tlenségben, öró'mben, bu'ban, ke'tse’gben, vesze’lyben, 
bátorságban lételének kifejezésére. [Ц ez а’ névhatározó: 
ben, viláqosan képes jelentést vesz mag‘ára, vag’y eredeti 
jelentésétöl általvétetik más víszonynak , mell)r amahhoz 
hasonlít, kifejezésére. ‚ ~ 

Az efféle értelemmásitások vaqy tropusok, mellyek 
kel minden nvelv igen bövelkedik, a’ saját‘os kífejezések’ 
nem létêböl szármoztak. Különösen a’ lélek’ штампа 
sai ’s indulatjai csaknem minden nyelvekben kiìlsö érzéki 
tárqyoktól kölcsönözött szókkal Наша}: 1e. Ennek okát 
-könnyiì ‘мышца. A&quot;külsö érzéki tárg‘yok’ печей minden 
nyelvekben leqkorábban ta‘láltattak‘fel, ’s utòbb apròdon 
kint vitettek által az olly мы tárqyokra, mellyekröl az 
embereknek homályosabh képzetei vultak, ’s mellyeknek 
nehezebben tudtak külön ветке‘; -tulállni. Azért az olly 
külsö érzéki këpzet’ nevét vették kölcsön, mellynél vala 
melly hasonlatosságot ‘аду rokonság’ot képzeltek. ’S e’ sze 
rint méQ` ma is mondjuk: éles itélet, kemény sziv, ищу 
szív, durva ember. Szòlunk íg‘y: Наташа gyúladni, вве 
relemre hevülni, kevélységtöl felfuvalkodni, bánattòl е1 
nyomatni: ’s az eiféle képzetek többnyire eg‘yedül ez vagy 
illyen szókkal fejeztethetnek ki. 4 

lDe jóllehet а’ nyelv’ szeg‘énység‘e tagadhatatlanul eqy 
okot mlott’a’- tropusok’ feltalálására; mindazáltal az nem 
eQyetlen еду söt nem is leg‘föbb források az illyen „шм 
módoknak. A’ tropusok gyakrahban szármoztak ’s ered 
tek a’ képzelödésnek azon nag‘y hatalmából, mellyet min 
den nyelven qyakorolni szokott. &gt;Mike'p szolíott leg-yen 
ez minden nemzeteknél vég'hez menni, azt itt lerajzolni 
pròbálom. 
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Minden tárg-y, melly az emberi lélekre benyomást 
tesz , ñìg‘g'ésixen Yan némelly mellék környülméuyekkel ’s 
viszonyokkal, mellyek ugyanakkor együtt hatnak ránk. 
Eg'y tárgy sem tiiuik szemeinkbe egészen elkülönözve ’s 
ug'y szólván elszigetelve, azaz, minden egyéb dolg'ok'tòl 
tökéletesen шахт; hanem miudenkor összefügg‘ve né 
melly más tárgyokkal, mellyeket ‘аду meqelöz vagy 
követ, mellyeknek ‘аду oka ‘аду okozatja, mellyekhez 
‘аду hasonlít чае-у nem, mellyektöl némelly minemüsé 
gekbeu különbözik, ’s mellyekkel bizonyos környülmé 
nyeknél fog-va viszonyban áll. ’S Шу minden tárg‘yot ‘аду 
képzetet kiséruek több más képzetek is, mellyeket ug'y 
lehet nézni mint amannak mellék környülményeit. Ezen 
mellék környiilmények sokszor erösebben наша}: а’ kép 
zelödésre, mint maga. a’ fö képzet; minthog-y шёл kelle 
mesebbek ‘аду gondolkozásunk’ мадам johban egyez~ 
nek , ‘аду többféle elöttünk foutos körülme'nyeket дыш 
nal: eszünkbe. A? képzelödés палаты)!’ ezen elötte ked 
ves képzeteknél megállapodni, ’s лёг: a’ helyett, под-у 
а’ kifejezendö {б képzet’ tulajdon nevével élne, a’ mellék 
környülmény’ nevét választja; ha hár а’ föképzetnek es 
méretes saját neve van is. ’S e’ szerint nem szükségböl, 
hanem szabad válasŕztásból minden nyelvben sok tropusok 
’s képesszólások eredtek, mellyeknek számát az eleven 

i képzelödésü irók naponkint szaporitják. ‚ 
На р. 0. azt az idöszakaszt akarjuk jelenteni, melly 

ben valamelly ország legnaqyohb dìcsöségre lett шеи, 
könnyil volna. ezt.,tu1ajdon szòkkal kifejezni; de minthogy 
a’ képzet képzelödésünklxen könnyen eszünkbe juttatja 
valamelly plánta.’ vaqy élöfa’ virágzásának ideiét, azért 
а’ rokon mellék képzetet {так fel ’s íqy szòlunk: „А’ 
romai birodalom leginkább virág‘zott Augustus Май.“ 
Mìnthogy а’ fö az emberi testnek legnevezetesebb része, ` 
’s а’ köz vélekedés szerint minden állati munkálatok’ in 
tézöje, azért ezen hasonlatosságnál maradván így $26 
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шик: „Cntilina feje volt a’ felelŕezetnek.“ Ez a’ kifejezés: 
anso', eredetiképen nyelv ál-tal formált tagos hangot jelen 
tett; de , minthogy az emberek az дна! adták képzeteiket 
’s szándékaikat egymásnak tudtára, azért ez a’ kifejezés: 
szw', jó idején többféle értelmekben vétetett, mellyek mind 
nyájan legelsö és föjelentéséböl folytak. „Szavát valakire 
adni“ annyit tesz, mint valakinek választásában mege 
gyezni. ’S ezenkivül ez a’ kifejezés :~ zzo', az ollyan Жака‘: 
nak vagy itéletnek jelentésére is forditatott, mellyeknél 
a’ tulajdonképi értelemben v_ett szónak vagy csak hang 
nak is sernmi helye sincsen. Így mondjuk ezeket: a' lel 
Íeiesme'ret’, а’ terme’szet', az istensegg’ szavára hallgatni. 
A’ kifejezés’ illyen módja nem annyira a’ nyelv’ szegény 
ségéböl vagy a.’ tulajdonképi név’ nem létéböl származik, 
mint abbòl, hogy a.’ :zó eredeti értellnére czélozás által 
szeretjük a.’ kifejezendö képzetet ollyan mel'lék képzetbe 
öltöztetni, mellynek képzelödésünk több eröt ’s eleven 
se'get tulajdonít. 

Az а’ magyarázat, mellyet itt a’ tropusoknak minden 
nyelvekbe felvétetése iránt adék, ’s melly nekem világos 
nak és kielégitönek látszik lenni, luegegyez azzal, а’ 
mit Cicero ezen tárgyról (de oratore a' 3dila laò'nyvben) rö 
viden mond: „Modus transferendi verha late patet; quem 
necessitas primum genuit, coacta. inopia. et angustiis; 
post autem delectatio, -jucunditasque celebravit. Nain ut 
vestis frigoris depellendi causa. reperta primo, post ad 
hiberi coepta est ad ornatuin etiam corporis et dignita- ` 
tem , sic verbi ltranslzitio instituto est inopiae causa, fre 
quentata delectationis. Azaz: ,A’ szòknak képes értelern 
ben vevése nagyon messze terjed; ’s az eleinten а’ szók’ 
és kifejezések’ kevés volta. miatt a’ szükség’ szüleménye 
volt, тыл) pedig, mivel gyönyörködést adott, még шью 
szer gyakoroltatott. Mert ‘Маши: az öltözet eleinten а’ 
hideg ellen ótalmazás végett гашиша fel ’s utôbb а’ 
test’ ékesítésére ’s diszesítésére fordltatott, ugy a’ he-' 

`l 
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szédbeli képek eleinten szükségböl vétettek fel, utóbb 
рейд g-yönyörködtetés végett használtattak.‘ 

Ahból, а’ mi eddig` mondatott, viláqosan штык: 
mi annak и oka, 110ду — а’ mint már еду elöbbeni lecz 
kében említeni alkalmam volt -- eredetì állapotjokban ’s 
minteg-y qyermek-korokban minden nyelvek igen bövel 
kednek képes kifejezésekkel. Mind a.’ két 0k, mellyeknek 
a’ Верея elöadás’ eredetét tulajdonítomfeqyiránt seg'ítette 
ezt eszközölni a’ társaság’ kezdetében. A’ nyelv шёд ak 
kor nag-yon `szük; а’ шдуыг jelentése véqett feltalált 
tulajdonképi szòk’ száma падуоп kicsiny, másfelöl а’ kép 
zelödésig'en ладу eröt (_i'yakorol az emberek’ képzeteinek 
formàlásában ’s kifejezése’ mòdìában; иду hog-y illyenkor 
a’ nyelvnek mind kénytelenségböl, mind választás szerint 
‘горизонт! bövelkedni kell. Mert a’ vad és durva nem 
zetségek igen haj’landók mindent csodálni ès bámulni. 
Minden и] tárg‘y ладу mértékben meghatja. ’s ткань kép 
zelödés és szenvedelem mint okosrság` vezérli öket. Kö 

. vetkezésképen ezen qondolkozásmódnak a’ nyelven is na 
дуоп szembe kell tiìnni. Valóságg‘al иду is találjuk, 110ду 
az amerikai és indiai népek’ nyelvei illyen természetíiek: 
merészek; festéssel, metaphorákkal gazdagok, ’s teljesek 
olly tárgyokra ’s шва érzékekbe ötlö tulajdonsáqokra 
czélozással, mellyek (Же: vad és maqányos életmódjok 
han leg'inkább érdeklik. Ha еду indiai vezér népe elött 
beszédet tart, bizonyosan merészehb metaphorákkal él, 
mint еду europai költö еду vitézi költeményben élni bâ 
torkodnék. 

На a’ nyelv kimiveltetik, csaknem miuden tárg‘y tu 
lajdonképi nevet nyer, ’s az értelxuességre ’s meghatáro 
zottság‘ra nagyobb iìq‘yelem fordítalik. Mindazáltal az em 
litett okokból a.’ kölcsönözött` szòk, ‘аду, mint a’ rheto 
rok nevezik, a.’ tropusok, шёд akkor is nevezetes helyet 
fog-lalnak el. Vagynak is minden nyelvhen sok olly szók, 
mellyek ha вышел, mikor elsöben valamelly tárgyokra 
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alkalmaztaitak, képes jelentésiìek voltak is, a’ sokszor 
és soká velek élés által képes jelentésöket eg-észen el 
veszte'tték ,’ ’s most eg‘yszerü ’s betüszerinti kifejezések 
g'yanánt nézetnek. Íg‘y van а’ 110109- а2011 fennebb emli 
им kifejezésekkel , mellyek külsö tulajdonságokról а’ 1é 
lek’ tulajdonságira vagy munkáira. “денек által, р. 0. e'les 
itélet, heme’ny szív, vüa'gos ész ’s egyebek. Vagynak 
más szók, mellyek bîzonyos középszerü állapotban ma 
radnak: mellyek sem egészen el nem vesztették képes je 
lentésöket . sem annyira meg` nem tartották, hogy stylu 
sunkat észrev'ehett'ileg` képessé tennék; illyek p. 0. ezek: 
az értelmet felfogm', a’ doloqba даст/мм, valamelly 
tárg‘yon&gt; ve'gc'g menni, és sok eQ-yebek, mellyekkel nyçl 
vünk bövelkedik. Az illy szólásokkal élésben а’ qondûs 
iròk mindenkor nag-yon vig‘yáznak azon képre ищу czé 

c lozásra, mellyen alapulnak , hoqy olly módon ne éljenek 
velek, melly ‚а2011 czélozáshoz nem illik. Jól van mondva. 

&gt;ez: egg Nagy ember’ pártfoga'sa _fò'dó'zs саду o'talmaz; de 
roszul ez: a’ Ãe’pmutata’s’ ‚датам _fó'dó'z vagy дым“; 
mert az álorcza еде)’, nem fò'dò'z. A’ tárgy, mikor leîra 
tik, ò'ltó'ztethetc'ń „тегом/ми; de helyteleníil van mond 
va, hOQ‘y laò‘rnyíilme’nyekbe van ò'ltó'ztetve, minthogy a’ 
környiilmén‘y köriìlöttünk van , nem rajtunk mint a’ ruha.&gt; 
Az eiféle íigyelem meg‘kivántatik a’ jò stylusban. ' 

Az eddiQ- mondottak általjában világ‘osságot terjesz 
tenek a’&gt; nyelvre, ’s egyszersmind azi; is meg‘mutatják, mi 
képen ’s miért nevelik a’ tropusok а’ stylus’ szépséQ-ét. 

Azok elösz ö r a’ nyelvet qazdag'íljá‘k és bövítik; 
mivel általok többféle szókat és szólásokat nyerünk-min 
dennemii képzetek kifejezésére, ’s a’ gondolatok’ leg‘ki 
авт) kiilönliség'einek’s leg’lìnomahb árnyékzatainak is le 
irására: a’ mit cs_upa. tulajdònképi szòk’ segitség-ével és 
tropusok nélkül egy nyelv sem tehetne'. 

Ug'yanazok màsodszor а’ stylusnak bizonyosmél 
tòság‘ot adnak. A’ mindennapi szòk, ‘minthogy fiileink 
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igen hozzájok vag‘ynak пота, bizonyos alacsonysáqba 
‘sülyesztik a.’ stylust. Mikor tehát а’ nyelvet fennsöbb ш 
Q‘yok’ hangjára. akarnánk emelni, nag-y szükséget látnánk, 
ha nem segitetnénk а’ képek által; mellyek illendöképen 
alkalmazva épen аж а’ szolgálamt teszik a’ nyelvben , 
mellyet a’ föhivatalbeli személyeknek а’ pompás és gaz 
daQ‘ хана tesz а’ társasáqi életben, t. i. naqyobh tekinte 

' tet és méltòságot szereznek. Az eiîéle seqedelem nélkül 
sokszor már a’ prozai müv sem lehet el; a’ poezis pedi@ 
épen nem állhatna meg. Ug‘yanazért a’ képek a.’ poezis’ 
mindenkori nyelvét teszik. Ez a’ szólás: a’ nap’ felke’l, 
mindennapi és alacson; de pompás képpé ‘ШК, midön‘ 
Thomson ezt mondja: „А’ nappal’ Ímtalmas е’: dz'cso&quot; И: 
ra'lya vigadva já' keletró'l.“ 

Ha. ат mondom, ho_o‘_y a’ ńalálnal: miudeu emberek 
еду/{нём alája vagynal: сете.’ akkor a’ gondolat igen 
mindennapi; de nag‘yon feleleveníti ’s betölti а’ képzelö 

'dést, midön Horatius által Шу festetik le: „Pallida mors 
aequo pulsat pelle pauperum tabernas: Regumque turres.“ 
Azaz: ‚А‘ мы: eggs/llo&quot; le'pe’selakel megyen mind a’ ‘zege’ 
nyek’ gunylw'jánah, mimi a’ Íaírályok’ palatája'nala ujtajáu 
zò'rgehn'.‘ 

Vagy: 
‘ omnes eodem coglmur; Omnium 

‘ ‚ Versatur urna, seriuo` ocyus, 
Sors exitura, et nos 1n aeternum 

Exilium impositura cymbae. 

Azaz: ,Mindnîájan еду helyre g‘yüjtetünk; mindnyájunk’ 
számára rázatik а’ szerencseveder ’s eléhh ищу utóbb ki 
esik belöle az a’ sors, melly örök számüzés végett csól 
nakra ültet miuket.‘ . 

Harmadszor a.’ képek azt a’ Qyönyört szerzik, 
hogjy egyszerre ke't tárgy zavau‘v nélkül mutatkozik еш 
шик; а’ fö képzet és az azt kisérö mellék képzet, melly 
be amaz штатив van. Eg'yik tárgryot - mint Aristo 
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teles mondja — а’ másikban Цинк; а’ mi mindenkor kel 
lemes mulatságot ай lelkiinknek. Mert semmi sem дуб 
nyörködteti képzelödésünket annyira, mint a’ tárg'yok’ 
hasonlóság-a ’s azoknak összehasonlítása, ’s minden tro 
pusok bizonyos hasonlatosság‘on vag‘y bizonyos viszonyon 
alapulnak, mellyben valamelly dolog` a’ másik пап: áu. 
Пар. 0. az ifjuszîg` helyett ezt mondom: az e'let’ reggele, 
a’ képzelödésben шагам felelevenülnek azon különféle 
hasonlatosságok és viszonyok, mellyek ezen két tárg'yok 
каши: ralálmmak. Egyszerre ötlik szemembe mind az 
emberi élet’ bizonyos szakasza mind a’ nappalnak bizo 
nyos része, `mellyek иду hasonlítanak eg'ymáshoz, hog-y 
а’ Кёржфбаёв Q‘yönyörködve mulat “так, két hasonlò паг 
gyot еду tekintettel minden zavar vag‘y homály nélkül 
szemlél. Nemcsak ez рейд‘; hanem l 

Neg‘yedszer a.’ képeknek аж а’ hasznok is van, 
hogy Q‘yakran a’ kifejezendö fö képzetet job‘lban felvilágo 
sítják és szembe штык, mint az olly egyszerìi kifeje 
zések, mellyek inellék képzetektöl meg' vag'ynak fosztva. 
Valóban ez igen nevezetes haszon, melly által а’ tárg-y 
jóval érthetöbbé tétetik: тег: а’ képek azt a’ képzetet, 
mellyet kifejeznek, lefestve mutatják, аж elvont fogalmat 
bizonyos tekintetben érzéki tárgygyá ‘актами ’s 011)r 
környülményekkel kapcsolják össze, mellyeknél Гоша 
könnyehhen elménkben tartathatik ’s illöképen meg‘vizs 
g’áltathatik. „Azok —- igy szòl еду irÓ -- kikkel leg'töb 
hen szeretnek штата, ’s kiket csendesebb óráinkban pi 
henésiink vég'ett legörömesebb választunk társainknak, 
шкал fényes tulajdonságú ‘ищу igen szembetünö erényü 
emberek; а’ ragyogòbh tárqyok’ шт miatt шагами 
szemeink örömestebb szemlélik az olly szelíd zöld szint, 
millyen а’ mezöje.“ ш a’ 4zöld. színre czélozás, az eg'ész 
képzetet érthetöbbé ’s машина teszi. A’jól választott kép 
még` а’ meg‘gyözödést is‘elöseg'iti, ’s az igazság'ot а’ 1é 
lekbe mélyebben benyomja. вещам szolqálhat Young&quot; 
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következö mondása: „На а’ gyönyörökböl igen mélyen 
merl'tünk, felzavarjuk ’s nemcsak tisztátalanokká, hanexn 
egészségtelenekkéis teszsziîkazokat.“ Vagy: „Азов szív 
höl, mellyben igen исчез szenvedelmek типах, elkábitó 
gözök emelkednek fel а’ föhe.“ Az olly kép, mellyben az 
rerkölcsi és érzéki képzet között olly ладу hasonlatosság 
találtatik, analogiából ‘ген bizonyítás gyanánt szolgál ’s 
az iró állítását johban ellliiteti az olvasóval. Továbhá. 
akár kellemes, akár kellemetlen êrzéseket akarunk má 
sokban támasztani, mindenik érzést elevenebbé tehetjük 
a’ képek által, minthogy a’ képzelödést olly rokon képze 
tekre vezethetjük, mellyek kellemeá vagy kellemetlen, 
fennséges vagy alacson mellék képzetekkel függvén ösz 
sze, nagyobb mértékben hatnak ránk mint különhen hat 
nának. Ha valalnelly tárgyot `szépnek vagy méltóságosnak 
akarunk rajzolni, а’ tennészet’ legkelleinesebb vagy leg 
pompásabb jelenményeibölkölcsönözünk képeket; ’s azok 

' által a’ tárgyot természet szerint ünnepélyesebben adjuk 
elö, az olvasó’ lelkét elevenebben meghatjuk ’s hajlan 
dòbbá teszsziik azon kelleines érzések’ e1f0ga41ására,n1ely- 
lyeket benne чеченцев! akarunk. A’ képek’ ezen haszna 
nagyon szerencsésen van lefestve Akenside’ következö 
verseiben: „Ekkor kimondhatatlanul hájolò' zengedezés 
ömlik el. A’ képzelödés szent forrásokról, elysiumi ег 
nyekröl ’s boldog völgyekröl álmadozik. Az értelem 1e 
Ваша tiszteletre- lnéltò királyi székéröl Миши) nnen és 
mosolyog.“ y 

' Az , _a’ mit eddig a’ képevkkel élésröl ’s annak навя 
náról mondottam‘, nagyon természeti módon а’ nyelv’ Cso 
dálkozásra méltó erejére emlékeztet minket; ’s valóhan 
nem elnxélkedhetünk arrólbámulás nélkül. Melly szép mó 
dot szolgáltat a’ nyelv az emberi lélek’ minden képzetei 
nek söt még a’ képzelödés’ legfìnomabb festéseìnek is köz 
lésére! melly alkalmas és szerencsés eszköz az а’ dolog 
hoz értönek kezében ’s .melly könnyen m'agára vesz ещё! 
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minden szükséges ábrázatot és formát! Nem elégedvén 
meg a’ gondolatok” és képzetek” puszta közlésével, a’ 
képzeteket a’ szem eleihe festi ’s még а’ legelvontabb fo 
galmaknak is testet és szint kölcsönöz. A’ képekkel élés 
által tiikört tesz előnkbe, mellyben a’ tárgyokat másod 
szor szemléljük igaz hasonlatosságokban. Hnzamosan 
szebbnél szebb festések” mutogatásával gyönyörködtet 
minket; a’ világosságot és az arnyékot а’ legmestersége 
sebb módon 's ngy osztja el, hogy minden tárgy legszeb 
ben tünjék szembe; egy szóval a’ helyett, hogy eleinten 
az emberek” szükségeinek csupán hiános tolmácsa volt, 
időjártával 's kicsinyenkint a’ legfinomabb legkényesebb 
fényüzés” magyarázojává lett. „ 

A’ képes előadás” ezen. hasznainak szembetünőkké te 
vésére kevés angol írókból lehet olly jó példákat venni, 
mint Addisonból , kinek képzelődése. nemcsak nagyon gaz 
dag, hanem egyszersmind'nagyon csinos és tiszta is. Mi 
dőn p. o. azt festi, mikép hatnak képzelődésünkre а’ világos 
ság és színek, ’s egyszersmind ezeket Lockéval ngy nézi 
mint” másod rendü tulajdonságokat, mellyek nem a’ mate-, 
ria’ valóságos részei, hanem csak a” lélek' képzetei: milly 
szép festéssel ékesíti fel ezen philosophiai vizsgálódást! 
„A' dolgok —— ugymond - csak igen kevessé tetszhetné 
nek szemeinknek , ha azokat csupán saját formájokban ’s 
mozgásokban látnók. Most ellenben mindenütt a’ legszebb 
látományokban gyönyörködhetünk; mind az égen mind а’ 
földön dicső ragyogvány lebeg előttünk, ’s egy bizonyos 
bájoló szépség' sugárait az egész teremtett világban el 
terjedve látjuk. De melly durva-és kietlen csontváznak 
látszanék a’ természet, ha minden színek eltünnének ’s 
a’ világosság” és árnyék” minden különbfélesége elenyész 
nék? “Egy szóval most lelkünk mindenütt gyönyörbe me 
rül el ’s а’ legkellemesebb csalódás által ámítatik; иду 
sétálunk mindenfelé mint valami regénynek megbájolt hő 
se, ki szép kastélyokat, erdőket, réteket lát. ’s egy 
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szersmind madárzengedezést ’s patakcserg-_edezést hall; 
de valalnelly titkos varázsvesszö’ hatalma által а’ bájolò 
látomány egyszerre elliìnik ’s az elkedvetlenült hös ’s vi 
g‘asztalhatatlan 10уад еду kietlen pusztában ’s rémitö ma. 
'g‘ányban van számüzve. Nem épen hihetetlen, 110ду lel 
kiink’ állapotja, а’ testtöl elválás után, a’materiábòl те“ 

’ képekre nézve, ehhez hasonló 1'0д lenni.“ 
Miután‘e’ szerint a’ tropusok’ eredetét, természetét 

’s hasznát eléQ'Q-é meg'vizsqáltuk, máx' most azoknak kü 
lönbözö вещей ’s osztályai kivánják iìqyelmünket. De ha 
ezekröl иду e'rtekezném, mint a.’ rhetorika’ oskolai iròi 
szoktak, ‘értekezésem bizonyosan unalmas ’s talán hasz 
talan is lenne. Ezeknek fö foglalatossáqa abban áll, 110ду 
nyomos, de eqyszersmind hiú szorgalommal а’ tropuSO 
kafszámtalan osztályokba rendelik, a’ szerint a’ mint va 
lamelly szó’ eredeti jelentése megmásítatik ’s képessé té 
tetik ; mintha a’ tropusok’ csupa neveinek ’s osztályainak 

esmérete, a’ nyelvvel helyesen élésre nézve, valami ладу 
fontosságu 110109‘ volna. Én nem teszek eg‘yehet, hanem 
ezen leczke’ befejezése elött шёд egynéhány szóval azon 
катке: említem шед, mellyekböl a’ tropusok 520111102 
nak, ’s azután a’következö leczkêkben a’legnevezetesebb 
’s legszokottabb képekröl külön szólok: anatra oktatást 
tévén fö czélommá, `miképen kelljen a’ képes elöadással 
általjáhan helyesen élni, ’s azon Мишка‘; ’s visszaéléseket 
elkerülni, mellyek a’ stylus’ ezen re'szében legg‘yakrabban 
szokmk elköveuemi. ` - 

Minden tropusok, mint fennebb megjeg'yeztem, bizo 
nyos viszonyokon alapulnak, mellyekben valamelly tárg-y 
a’ másik iránt áll, ’s mellyeknél fogva eg-yiknek neve а’ 
másikéval felcseréltethetik , a’ kifejezendö képzet eleve 
nebbé ’s hatóhbá lesz. Ezen viszonyok akár szorosabbak 
akár tágosabbak- leg-yenek, mindenkor adhatnak alkalmat 
tropusokra. Egyìk leg‘g‘yakrabban elöfordulò viszony az, 
melly az 0k és okozat között уадуоп. Azért a’ képes elö 
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adáshan néha az ok az okozat helyett tétetik, így р. 0. 
mìdön Addison таит-5269161 így szòl: 

Blossoms, and fruits, and Поти-в, together rise 
And the whole year 1n gay confusion lies. 

Azaz: ,Bimhók, virágok, ’s gyömölcsök egyszerre mu 
tatkoznak, az egész esztendö sze'p rendetlenségben szenl 
elött áll‘; hol az egész esztendön nem egyebet kell érleni 
mint az esztendö’ különféle részeinek terlnéseît. Másszor 
ismét okozat tétetik ok helyett; p. o. ösz haj sokszor vén 
ség helyett, melly a.’ hajat megöszíli; ’s árnyék élöfák 
helyett, mellyek árnyékot okoznak. A’ valamit magában 
foglalò dolog és а’ benne foglalt- dolog közölt is igen szo 
ros viszony yagyon, következésképen természet szerint 
ád tropusra alkalmat: 

-- -- — Ille lmpiger hausit 
Spumantem pateram et pleno se proluit auro. 

ltt kiki látja, hogy a’- pohár és az arany azon ital helyett 
tétetnek, melly az arany pohárban Ivolt. Hasonlò nlódon 
válamelly tartomány’ neve is gyakran tétetik annak lako 

11111 helyett ; ’s ez a’ szò : efg, sokszor jelenti az istenséget, 
minthogy az eget ugy szoktuk gondolni mint az islenség’ 
lakhelyét. Az еде! „562163121 Mum' annyìt tesz, minima 
gát az istent hivni segítségíil. 

A’ tropusoknak még egy másik kutfeje az a’ viszony, 
melly ‚а.‘ jel és az általa jelentett dolog között vagyon; 
р. 0.: „Cedant arma togae; concedat laurea ling-vae.“ 
Minthogy a’ toga a’ polgári tisztviselésnek, a’ borostyán 
рейд‘ a’ katonai megtiszteltetésnek czimjele volt; жён 
mindeniknek czímjele a’ polgári és katonai rend helyett 
-vyan téve. Kírálya’ ‚ниши тем annyit тени, mint kirá 
lyi méltòságban lenni. Az olly tropusok , mellyek az ok 
és okozat, a’ valamit magában _foglalô és benne foglalt do-' 
10g, а’ je] és jelenœu «10mg közöm viszonyokon' alapumak, 
11101011 у mi á n a k neveztetnek. ` 
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Mikor a’ tropus a’ megelőző és utána következő do 
log közötti viszonyból szármozik, akkor metalep sis 
nek neveztetik, mint p. 0. ezen deák szólás: fm't vagy 
vizit, a’ helyett hogy megholt. „Fait Ilium et ingens glo 
ria Dardanidum&quot;, melly azt teszi, hogy Troja’ dicsősége 
már elenyészett. 

Mikor az egész a' rész -, vagy a' rész az egész he 
lyett; a” nem а’ faj -, a’ faj а’ nem helyett; az egyes 
szám а’ többes helyett, vagy megfordítva, tétetik; vagy 
mikor általában а’ helyett, hogy a” tárgy szorosan kife 
jeztetnék, más tétetik, a’ mi a” tárgynál valamivel több ‹ 
vagy kevesebb ; akkor az olly képnek s yn e c doche a' 
neve. Nagyon szokásban van p. o. valamelly tárgyot egy 
vagy másik nevezetes részénél fogva jelenteni, mint: eny 
nyi vagy «annyi vitorlája hajóssereg, e’ helyett:v ennyi 
vagy annyi hajókból álló hajóssereg; vagy midőn sze 
mély helyett főt, tenger helyett habokat teszünk ’s a’ Vt. 
Hasonló módon tétethetik valamelly tulajdonság azon sze 
mély vagy dolog helyett, melly azon-tulajdonsággal bír, 
p. o. ifjuság és szépség fiatal és szép emberek helyett; ’s 
néha megfordítva: a' tulajdonsággal Мг!) személy vagy 
dolog helyett valamelly tulajdonság. De szükségtelen 
volna efféléket bővebben előszámlálni, mert az illy elö 
számlálásból igen kevés hasznot lehetne reményleni. A’ 
mit eddig mondottam, elégséges az a’ végre, hogy a'tár 
gyok' azon különféle viszonyaira ligyelmezőkké tétessünk, 
mellyek által а’ lélek egyik képzetről könnyen a’ másikra 
vezettetik, ’s az egyiknek neve alatt a’ másikat kívánja 
értetni. Mindenkor valamelly együtt járó mellék képzet 
ébreszti fel képzelődésiinkben а’ fő képzetet , még pedig 
rendszerint nagyobb elevenséggel és hatósággal, mintha 
а’ fő képzet fejeztetett volna ki. 

Azt a’ viszonyt még nem említettem, melly a’ (горн 
sok’ legtermékenyebb kutfeje szokott lenni, t. i. az egyen 
lőség' és hasonlatosság” viszonyát. Ezen viszonyon alapul 
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аж, а’ mit m e tap h 0 rán ak hivnak; midön a’ helyett, 
11027 Valalllelly tárgyot tulajdon nevén neveznénk, vala 
melly más tárqyot emlitünk, melly amahhoz hasonlít: a’ 
mi дым а’ kifejezés némi festéssé так , ’s ugyanazért а’ 
kìfejezett dolog‘ elevenebb ’s kellemesebb képzetet támaszt 
bennünk. Ez a’ kép többször fordul elö mint a’ шишек 
összeséqesen; ’s mind а’ prozai mind а’ poezisi elöadás’ 
szépség‘e és kelleme sokat köszön neki. E’ гена: bövebh 
értekezést érdemel; ’s ez lesz leg'közelebbi leczkénk’ 
tárgya. ‘ 

l 



TlznNô‘l'önlK LnczKn. 

.___ 

A’ METAPHOBA. 

Miután eddig a’ képes elöadás iránt némelly elkészitö 
jegyzeteket tettem, már most némelly képekröl , mellyek 
gyakori elöfordulásokért nagyobb iigyelmet-érdemelnek , 
kiilönösen szôlok, ’s a’ metaphorán kezdem el. Ezen kép 
egészen azon hasonlatosságon épiil , melly két tárgy kö 
zött találtatik. Azért nagyon rokon а’ hasonlítással, söt 
nem egyéb, haneln megrövidített hasonfitás vagy egybe 
vetés. Ha egy nagy ministerröl ат mondom, hogy ö ‘ела 
tanja az országot mint az oszlop az épiiletet, akkor ez, 
egész hasonlítás; ha pedig azt mondom, hog-y az ollyan 
minister az ország’ oszlopa: a’ hasonlílásból metaphorát 
„мы. А’ minister és oszlop ватт: hasonlitás elménk 
ben megyen véghez, ’s nem fejeztetik ki ollyan szókkal, 
mellyekkelhasonlítást kifejezniszokás. А’ hasonlitás csak 
mutattatik, 'nem fejeztetik ki szòlkkal: feltétetik, hogy 
egyik tán-gyv annyira hasonlít а’ másikhoz, hogy világosan 
kifejezett hasonlítás nélkiil is egyiknek nevével a’ másiké 
helyett lehet élni; p. 0.: „A’ minister oszlopa az ország 
nak.“ A’ metaphora tehát a’ két tárgy között képzelt ha 
sonlatosságok’ kifejezésének elevenebb és hatóbb módjal 
Semmi sem gyönyörködteti a’ képzelödést inkább, mint ha. 
a’ dolgokat egymással egybeveti, hasonlatosságaikat ' 
észreveszi és kijelenti. Ez által a’ lélek fára'dság nélkül 
foglalatoskodik, ’s egyszersmind eszének is némi élessé 
gét gyönyörködve sejti. Nem csodálhatjuk tehát, ha min- 

1. KöT. ‹ 18 
j? 
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den nyelvben süriin el vag'ynak hintve а’ metaphorák. 
Azok még` а’ шйпаеппарй beszédbe is becsusznak ’s kere 
setlenül, minteg‘y (злым, teremnek a’ lélekben. Magok 
azon szók is, mellyekkel épen most ezen leirásban élek, 
bizonyítják állitásomat; mert ezek: „шт“, becsmznak, 
teremuel: ——— az itt ‘ген jelentésekben -- metaphorás kife 
jezések , ’s azon hasonlatossáqtòl kölcsönöztettek, `mely 
lyet a’ képzel‘ödés a’ Штат!) tárg‘yok, ’s a.’ lélek* belsö 
munkálkodásai között высшем vél; ’s mind a’ mellett nem 
kevesebhé érthetök, söt bizonyos tekintetbenfalán jelen 
töbhek, mintha helyettek más szók betůszerintiljelenté~ 

l sökben tétettek volna. ' 
Jòllehet minden metaphoí‘a hasonlítást foglal mag‘á 

han, ’s azéri; ezen tekintetben gondolati kép; mindazál 
`tal, minthpg‘y а’ metaphorában a’ szók nem betüszerinti 
hanem megmásitott és képes értelemben vétetnek, azért 
a’ metaphorát a’ tropusokhoz, ‘аду szóképekhez szokás 
számlálni. Egyébiránt csak a’ metaphora.’ természetét jól 
értsük, яме“: tesz a’ doloqhoz, akár tropusnak akár 
képnek ценник. Én azt két tárgy каши hasonlatosság&quot; 
kifejezésének mondottam lenni. Azt mindaza'lltal'meg` kell 
jegyeznem, hoQ‘y а’ metall/:ora szó némellykor, szélye 
Sebb értelemben, valamelly szónak akárminemü képes je 
lentése helyett is Yétetik, akár hasonlatosságon, akár 
két Ищу’ eg‘yéb viszonyán allapuljon az értelemmásítás. 
Ha. р. 0. ve'me’g hèlyett ó’sz [в] tétetik, ’s az monda 
tìk: Avalalìí без feje't szomoruan a’ sz'rba uitte, némelly 
iròk ezt is metaphorának nevezik, jóllehet tulájdonképen 
nem az , hanem met onymi а , minthog'y az okozat (az 
ösz fej) tétetik az 0k helyett, ’s hasonlatosse'lg` itt épen 
nincsen. Aristoteles is poeticájában a’ metapho'rát illyen 
Széles értelemhen ’s valamelly szónak akármelly képes 
jelentése helyett veszi; ha p. 0. az eg'ész a’ rész, vaqy 
a’ rész az «eg'ész helyett; а’ faj а’ nem helyett, ‘ад-у а’ 
nem a’ faj helyett «так. De aze'rt illetlen ‘шла ezen 
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éles itéletirirót gondolkodásbeli rendetlènséggel vádolni, 
1111111110ду a’ tro'pusok’ különféle nevei ’s apróhh felosztá 
sai az ö idejéhen шёд esméretlenek voltak, ’s ke'söbbi 
rhetorok által találtattak fel._ Mindazáltal már most, mi» 
dön ezen felosztások he vagynak véve , rendhontás volna 
minden szó’vképes használását vegyesen metaphorának 
hivni. ‚ 

А’ beszédbeli képek között еду sem járul olly közel 
a’ festéshez mint a’ metaphora. Ennek haszna kiilönösen 
abban áll, 110ду а’ leirásnak világosságjot és hatúságot 
ád, az értelembeli képzeteket néxnileg' szemmel láthatókká, 
teszi, szint, léteget és külsökép érezhetö‘ tulajdonságrokat 
adván nekik. Mindazáltal, 110ду е’ haszna lehessen, na 
дуоп 11110111 kézzel kell azt készíteni; mert а’ 1ед111ве1111 
vig'yázatlanse'ig` ‘гаду gondàtlansáq is ‚ а’ helyett, 110ду 
az értelmességet elömozditaná, homályt és' zavart okoz. 
Bizonyos szabályok sziikség‘esek tehát a.’ metaphorák’ he» 
lyes alkotása vég'ett. De elébh, mint ebbe liocsátkoznám, 
a’ metaphorának еду igen szép példâját teszem ide, 110ду 
а111101 ezen kép’ becses mivoltát látni lehessen. Azt Во 
limbrokenak Anglia’ történ‘eteire irt jegyzeteiböl 1’0д0111 
venni. Az iró a.’ munka befejezésénél I, Károlynak ntolsó 
parlamentje iránti mag'aalkalmaztatásáròl szòlván ezt 
mondja: „A’ parlamentet összegyülésc után 1111111еду ki 
lencz hónappal eloszlatta; ’s mihelyt eloszlatá, azonnal 
meg-bánta hirtelenkedését; de már késön. Valóhan 111ед 
is bánhatta; inert az edény már csordultig` tete volt; ’s ez 
utolsò csepp а’ кезегйвёд’ vizeit 1‹11&quot;01уа11а.“‘„111 -- иду 
mond továbbá -- leeresztem a’ kárpitot ’s_ уёде1 vetek 
íeqyzeteimnek.“ Ez nag-yon szépen van készítve. lA’ me~ 
taphora, mint látjuk, több kifejezésekben folytattatik. Az 
ede'nyen az ország értetik, vagy a.’ nemzet béketiirése, 
melly már 1`ед11аду0111› mértékre lépett, 1111111110ду az' el‘ébà 
beni ny'omatátsok ’s ig'azság'talanság‘ok által feleïiè'bb in 
Q'ereltetett vala; az utalsó csepp a’ Parlament’ eloszlatása 

18 * 



Ezen kicsavarodás után mármost bályokat említem meg, mellyekre а’ 
saban vigyazní kell, 's mellyek mind 

a’ nevezetesebb sza 
metaphorák’ alkotá 
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nének. Nem kell elfelejteniìnk, hog-y a’ képek gondola 
tink’ öltözetei. Valamint az (там és annak, a’ ki ат; vi 
seli, rang-ja ‘ищу polgári sorsa között van egy bizonyos 
illendöség' viszonya, mellynek megsértése botránkozást 
okozna; иду van a’ doloq' a’ képeknek a’ gondolatokra. 
alkalmazásánál is. Az azokkal szerfelett sokszori ‘аду 
ìlletlen helyen élés nem egyéb mint czikornyázás, ’s а’ 
stylusnak еду bizonyos gyermekes ábrázatot ád; ’s a’ he 
lyett hog‘y a’ tárgyot emelné, azt inkább alacsonyitja. 
Mert valamint az életben az igaz méltòsáqnak a’ lélek’ 
minemüségémnem az öltözeten ‘аду kiìlsö szinen, kell ala 
pulni, иду az irásbeli elöadás’ méltòságának is a’ gondola 
tokból nem a’ külsö czifrnsáqbòl kell származniA’czifraság’ 
vadászása szinténug-y becsteleníti az irót, mint az embert. 
A’ képeknek ёв metaphoráknak tehát soha seni kell têkozol 

' tatniok, solla sein ollyanoknak lenniek, mellyek a’qondola 
tokkal néini ellenkezésben vagynak. Semmi semlehet ter 
mészetellenibb, mint az, ha az ir() az okoskodásokat szintén 
ollyan képes elöadásba foglalja, а’ millyennél valamelly le 
irásban ’s festéshen élni lehetne. Mikor valamit bizonyítani 
akar, akkor csupán értelmesség'etkeresünk; mikor valamit 
leir, szépítést várunk; mikor‘valamit feloszt, ‘аду elbe 
szél, akkor egyszerü’s mesterséqtelen elöadást kivánunk. 
A’ jò stylusnak eg‘yik leg'nag‘yolah titka abban áll, hog-y 
tudjuk, mikor kelljen egyszerüeknek lenniink. Ez által a’ 
maga helyén álló ékeséégnek nagyobb Весны adunk. Az 
árnyékozatnak illö elosztása teszi a’ viláqossáqot és $21 
neket kedveseblxekké: '„Is enim est eloquens -~ ug‘ymond 
Cicero - qui et humilia subtiliter et magna Q-i‘aviter, et 
mediocria temperate potest dicere. Namqui nihil potest 
tranquille, nihil leniter, nihil definite, distincte potest di 
cere, is, cuni non praeparatis auribus inflammare rem coe 
pit , furere apud sanos et quasi intel' sobrios bacchari te 
mulentus videtur.“ ,Iqazán ékesszóló az, a’ ki alacsoîly 
tárg‘yokról eqyszeriìen , fontosságról méltòságqal, ’s kö 
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zépszeriì természetiiekröl &gt;mértékletes hangon ¿ad szólni. 
Mert а’ ki s'oha sem ‘ища mag'át nyugalmasan, csende 
sen, meg'halározottan ’s világ‘osan штиль, ha eléb tüzhe 
jö , mint ahho‘z olvasòit elké’s‘zítet‘te,r Iolly eszelöshez ‘аду 
vrészeg‘hez llasonlít, ’ ki jòzan ës okos аптеке!‘ köziitt 61111 
Itek ymúnljla'ua шаржи.‘ Ezen _intés're‘kül‘önögenaz irás’un'es 
texjségébenkezqüknel: liellene vigyázni ,- kilgì yiIQ-fm4 kong; 
дует «i1-#Wümme .ëîvìráws és www@ щит‘; 
csodálása által ragadt‘gtni’a’ néllçül,I lioggy meggfongolnák, 
ha valljon ,ezen tulajilonsáqok illö ‚ищут; vaQynak-.e mgl 
nem. *) ` ‚‚ - 
_ ‚ А’ más 0 dik szahály a’tárqyokat illeti, mellyektöl а’ 
metaplloxák ’s eg'yéb képek kölcsönöztetnek. A’ _képes sty 
lus’ mezeje nag-yon széles. Az eg‘ész természet, hogy képes 
leo` szòljak , felnyítja штат ’s minden érzéki ищущ 
ból kihagyja. mind azt válog‘atni, valami értelembeli чашу 
е11сб1св1 kép-,Zeteinket~ viláqosithatja. Nemclsalç a.’ ‘Идёт 
és nyájas; hanem a’ komoly’s rettentö„söt szomoljú és 
ijeszt-ö vérzéki tárg'yok .is illendöképen forditathatnal; еду 
вжех: ‘аду -másszor а’ kifejezés szépitésére. De örizkeů.p 

*) Mel1y1k,{bár középszerü izlésü ember tudná eqy nem 
régi történetirónak következö helyét elszivelni? A’ par 
lamentnek `az ang-Hai rendetlen liázasságok ellen hozott 
esméretes végzéséröl van szó : „Ezen törvényjavalat — 
ugymond -- sok javitàsokra adott милым, inellyek'nem 
kevés lleves ellenmondàsok után állapitattak meg.“ Ez 
eqvszerii ’s а‘ fàrqynoz alkalmazott elöadás; ’s természet 
szerint azi várjuk,- hogy illyen hangon adatik tudtunkra, 
a’ végzésnek utóbb a’ naqy többség' szavazatja által lett 
megállapitàsa ’s а’ királynak arra következett meg'erösí 
tése.“ De mikép fejeztetik ez ki а’ periodus végén? 
.‚‚1\111и1ажа11:а1тё9‘1‘е а’ naqy többséq’ árjàn mind a’ két llá 

’ zon keresztül uszott, ’s а’ királyi jńváhagyásŕ‘bátorsáqos 
kikötöhelyébe szerencsésen beevezett.“ Semmi sem lehet 
Qyermekesebb, mint аж illyen stylus. (L. Smollot'a History 
of England.) l 
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мы ken, hogy ollyr hasonlitáisokkal&gt; sona se éljünk, 
mellyek kellemetlen, alaosony, köznépi vagy épen oos 
mány képzeteket támasztanak. Még akkor sem kell сб 
mörletes képekkel élni, mikor valamelly tárgyat alázni 
ésóesárolni akarunk. Cicero еду maga idejebeli szòno 
kot azért gáncsol, hogy ellenfelének stercus curz'ae, ne 
vet adott. „Quamvis sit simile -— ugymond -— tamen est 
deformis cogitatio similitudinis“. ‚Ш van ugyan hasonla 
tosság, de a’ hason'latosság rut kèpzetet támaszt bennünk.“ 
A’ méltóságosabb ’s jelesehb tárgyoknál alacsony meta 
phorákkal élni megbocsáthatatlan vétek. A’ metaphorá 
лак, hogy tökéletes legyen, nemcsak jól активах, 
hanem keilemesnek is kell lenni, egyszersmind ‘711139031 
tani is, gyönyörködtetni is. Dryden мы méltán vádol 
tathatik, az-illendöség’ megsértésével, midön Juvenalis’ 
forditását ajánló leveléven grof Dorsethez így szól: ,Né 
melly rosz _köiteményelr inagokon ‘Цвет: tulajdonosok’ 
bélyegét, mellyek majd farokra, maid fiilökre vagynak 
ваш; ngy ищу az egész ‘Пёс tudja, kik legyenek a.’ 
csorda’.birtokosai.‘*) A’ legkellemesebb metaphorák azok, 
mellyek a’ mesterség’ vagy természet’ ‘ладу polgári al 
kotmányok’ és szokások’ Leggyakrabban elöfordulò kör 
nyiìlményeihöl vétetnek. ~ . 
‚ H arma. ds zo r a’. metaphor-ána‘k -világos és könnyen 

ailtalla'itlmtóv hasonlatossz'igon` kell. alapulni, ,nem ollyanoll, 
melly, messziinnen потоп ’s nehezen értethetik meg. A’ 
kemény ’s eröltetett metaphorák вона sem tetszenek, mint 
hogy az olvasót megz‘avarják, ’s a’ gondolatot a.’ выпад, 
hogy világosítanák, ткань homályossá тент. Cicero e’ 
részben a’ következö szabályt adja: „Vereclmda debet 
esse translatio; ut deducta esse in alienum locum, non 

\ 

_Q_-____ 

iff) „Some bad poems carry their owners? marks about them 
— some brand or other on this buttock, or that ear; that 
it is notorious who are the owners of the cattle.“ 
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irruisse, atque ut voluntarie, non vl venisse videatur.“ 1*) 
,A’ metaphora szerény leg-yen, ’s meqlássék ища, 1109:)’ 
hivatott, nem eröszakkal tolakodott. he az ideg'en helyre, 
hol áll, ~és hog‘y önkint jött, nem eröltetve.‘ E’ részben kü-&gt; 
lönösen sokszor hiház Cowley. Melly eröltete'ttek és ho 
mályosak p. o. a&quot;következö versek: ' 

l 'Wo to her stubborn heart, if once mine come 
` Into the-self same room, 

’Twill tear and blow up all within, 
Like â. Granada , shot into а magazine. 
Then shall love keep the ashes and torn parts, 

0f both our broken hearts; - 
Schall out of both 'one new one make; 

From her’s th’ alloy from mine the metal take; 
For of her heart, he from the flames will iìnd 

But little left; behind ; 
Mine only will remain entire, 

No dross was there to perish in the lire. ‘ 

Azaz: ‚дай lesz kemény szîvénekv, ha az enyém azzal еду 
hajlék alá jut; szélleltép ’s a’ léghe felvet ez mindent, 
mint valamelly tárházba esett gránát-golyo. Akkor a’- sze 
relem összeszedi mîndkettönknek széllel szórt hamvait, 
a’ kettöhöl еду újat csinál; az övét veojyéték —-‚ az enyé 
met íg'az ércz gyanánt használja; mert az ö szivéböl az 
elég‘és után csak kevés maradványt talál; az enyém pedigl 
egész lesz , inert ahban nincs semmi salak is , lnellyet a’ 
tiìz megemészthetnef _' Hasonlò az álomhoz intézett kö 
vetkezö megszòlítás is: l 

In vain, thou drowsy God, I the invoke, 
For thou who dost from fumes arise, 
Thou who man’s soul dost overshade, 
With a thick cloud by vapours made; 

Ganst have no power to shut his eyes, 
Whose flame’s so pure, that it sends up no smoke. 
Yet how do tears but from some vapours risi? 

*) Cs'c. de От‘. Libro III. C. 53. ' .‚' e., ¿1.o 
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Tears that bewinter all my year 

The fate of Egypt I sustain, 
And never feel the dew ofrain, 

From clòuds which in the head appear: 
But all my too much moisture owe 
To rover flowinqs of the heart below. \ 

Azaz: ,Hijában hívlak segédségűl téged lomha istenség, 
mert te, ki, párolgáshól származol, te, ki az ember lel 
két vastag- g-őzfelhővel elborítod, annak szemeit nem 
vagy képes bezárni, a’ kinek lángja olly tiszta, hogy 
semmi füst sincs benne. De hogyan támadhat könny né 
hány gőzökből, annyi könny, hogy egész esztendőmet 
téllé változtatja? Én Egyptom sorsát szenvedem, 's az 
eső” harmatja soha sem száll rám fenn a’ főben шить 
felhőkből: hanem a’ felettébb sok nedvesség- alatt a'sziv 
ből árad. ~ 

Az igen mindennapi ’s kopott hasonlatosságokat el 
kell ugyan а’ metaphorákban távoztatni; mert ezekben az 
ojság, szépség; De ha a” hasonlatosság, mellyen a’ me 
taphora alapul, felette messzünnen van hozva és egészen 
a’ gondolat” szokott utján kívül fekszik, akkor nemcsak 
homályt okoz , hanem erőltetetté ’è mesterkéltté is lesz. 
Már pedig- a” metaphors. is, valamint minden egyéb ékes 
ség, egész kellemét elveszti, ha könnyünek és természe 
tesnek nem látszik lenni. y 

Az olly metaphorák, mellyek a.’ tudományokból, ki 
vált valamelly különös tudós rend” tudományából vétet 
nek, csaknem mindenkor vétkeznek az értelmesség- ellen. 

N e g y е ds z e 1' a” képes és képetlen nyelvet, vagy a’ 
metaphoraí és tulajdonképi kifejezéseket ne keverjük ösz 
sze, ’s a’ решат soha se alkossuk úgy, hogy egy részét 
képesleg, más részét betü &quot;szerint kelljenÍ érteni; a'mi 
mindenkor igen kellemetlen zavart okoz. Az efféle példák, 
mellyek még jó iróknál is gyakran fordulnak elő, ezen 
szabály” szükséges voltát világ-osan által fogják láttatni. 
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Az Odyssea’ fordításáhan Pope a’ Telemachus’ véletlen 
elutazásán kesergö Penelopéval ezt ymondatja: „Most :Ilz&gt; 
ország&quot; másik oszìepa is oda van a’ nélkül, hoqy ‘(Нет 
elhúcsuzott; fvagy az elmenetelre eng-edelmet ke'rt volna.“ 

Long to mçîjoyg my dearest Lord is lost, 
His couAl-lty’s Bu'ckl‘er, and the Greciam boast: 
Now from my‘fond embrace, by tempests torn, 
0u1: other column of the state is borne: ‚ t ‚ —‚ . э 

VNol:` took a. kind adieu, nor sought consent ! *) 

K ... 
l 

l&quot;l‘clemachus itt egyik rendben osz'vlopnak монашки 
mindjártazutánszemélylyé lesz, kinek illett volna elbu 
csuzni ’s az lelmenésre enqedelmet kérnì. Ez a’ kettö лещ ц 
ŕër össze eg'ymássál. А’ kö-ltönek a.’ szem'élyt ‘гад-у betii 
sze‘rint kelle vennie ’s a’ mellett maradnia, тещу ha' azt 
oszlopnak képzette, semmit sein mondania, a’ mi az osz 
lophoz nem illik. Nem vala szabad az oszlopnak emberi 
csellekcdeteket' tulajdonítani; Az illyen természet elleni 
keverékek a’ képet esméretlennélteszik ’s azt cselekszik, 
liog'y~kêpzelödésünk a’ betüszerinti és képes értelem kö 
zött tétováz. Horatius’ azon машут, mellyet a’játék 
színi személyekre nézve ád, minden iròknak a’ képekre 
né'zve is , meg` kell‘` tartani. ‘ 

'_ _; _ e Servetnr ad шпиц, 
Qualis ab incepto processerit; et sibi constet. ,A’ mily 
Iyennck elöszöi' muta’tkozott,l ollyan maradjon vég‘iq, ’s 
mag‘ával meqeg‘yezzen.' Pope más helyen beszédét а’ kil 
rályhoz intézvén Еду szol: ` 

‚ i 

*) Az eredetiben niucs szó oszlopról, ’s a’ metaphorahelyes: 
‘п new ‚мы‘ nouw ¿031cv _ámolêaa 'ův‘uoleovtog . 
‘паштет; ů'esrâav мыши/46101’ ё’ downtown 
£03101', 1:8 Дао; ¿veu иш‘)’ sllaôa xůl, „шоу ’Agg/og, 
то’ ö‘aů пшд’ душщтош йз’цегирш’то #иедш 
’Aalen ën ,La7/aow, ëô’ ‘oèßnûewroç диван. 

f d. 724. 
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To thee the World its present homage раувп .__ 
‚ The harvest early, but mature the praise.` &quot; ' &quot; 

„Néked a’ vilátg` már a’ jelenkorban A1161101; kora az ara 
tás, de érett a’ dicsöség‘.“ Ez is ollyan hiba. Szenlbetiinij 
dolog, hog‘y e’ helyett praise фаз-61113; _mellyet .csak `ai’ 
rim hozott ide, ,Qabonának Rellene állani, ’s akkor aime» 
taphora ugyvéçzödnék , mint kezdödött. Most peúig' mit» 
dön ott, a’ hol valaurit az aratáshoz illöt vártunk, ez a? 

вы’): dz'csó'sejg, betiiszerinti .értelenxìien jelenik meg', a’ 
kép ,csonka ’s a’ рецидив,’ két ища new felel meg' il 
lendöképen egymásnak. 

Ofssiëm’4 munkái nag‘yon bövelked-nekì‘szép és'helyoa 
met-aphorakkal; mint 11.0.‘ 111111611 egy hösröl ez mondatlk: 
„Béke’ idején ‘мази xnezö vaQ'y, háborulaan pedi@ heqy 
röl' rohanô f_erQ-eteqes `s,zélvf':sz“; vaq‘y еду 1еёлущ6дщ: ‹ 
„Е1 volt borítva a’ szépség&quot; sugárival; de szivedkevélyséçï’. 
llak‘a- volt.“ Miudazáltal azokb‘an is a’ most említett hibá“ 

‚лак köveçkezö pélaáu'ay taláuarik: „Tmmal émkßuqnái 
sebes árviz’mullámaipak módjára elörohantak, de köszikn 
lára találtak: inert Eingál mozdíthatlanul állott; megtö; 

— retve zvuliantak vissza ’s nem veszedelem nélkiil; inert a' 
király’ dárdája kero-ette öket futásokban.“ Itt a’ meta 
phora eleinten yn‘a'g‘yon szép’, az' drinks, а’ MMM/i, a’ 
mozìlz’lñatlan Май/{га ’s a’ meglò'retett hu'lla'mo‘k&quot; Миха 
zuhana'sa képesnyelvhez Iillö kifejezésele;l de utòbb inidön 
ez inondatik: nem vesrzedeliem ‘пл/ай! zulaalalak lvzlss'zsa, 
meri a' Àz'rály' da’rda'ja kergette ó'laet futa'sokban, a’ be 
tiìszerinti értelem villetlenül összekevertetik a’ metaphorá. 
val , a’ katonák uQ‘y adatnakI elömiut zuhanó hullfá‘mok ’s` 
eg‘yszersuiind ugy is mint: einherek, kik a’ kirá-ly’dárdája 
által kerq'ettetnek. ` 

Ö t ö ds z ö r még' sokkal helytelenebb az, ha azon еду 
tárg-y felett két különbözö metaphora jö össze: ez kevert 
metaphorának neveztetik ’s eg‘yik leg‘nag‘yobb hiba ezen 

_ képre nézve. Illyen p. 0. Shakespeare’ ezen mondása: 
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„A’ nyughatatlanságok’ tengere ellen fegyvert fogni.“ (To 
take arms against a sea of trobles). Ez igen természet el 
leni keverék, ’s a’ képzelödést egészen megzavarja. Quin 
tilianus elég világos intést ad ez iránt: „Id imprimis est 
custodiendum, ut quo genere coeperis translationes , hoc 
iìnias. Multi autem cum initium a tempestate sumserunt, 
incendio aut ruina iìniunt; quae est inconsequentia rerum 
foedissima.“ imm. от. L. V111. ‚Ап‘а különösen keu 
идущим ‚ hogy a’ metaphorának azon nemévei végez 
ziìk mondásunkat, meliyel elkezdeitiìk. Sokan pedig, mi 
kor а’ fergetegen kezdik el, tiizi veszedelemmel vagy 
föidrengéssel feiezik be, a’&gt; mi felette rút összezavarás.‘ 
Lássuk például , melly, összeférhetetlen tárgyokat hoz 
elö Shakespeare {нужд czimü játékának következö he 
lyén, hol olly személyek’ állapotját rajzolja , kik a’ 1151101 
tatásnak, melly öket elkábította, megszüntével itélö te 
hetségöket visszanyerik. „A’ bájoltatás hirtelen elnuxlik; 
’s mint helopódzik a’ reggel az éjszakába, ’s a’ setétsé 

et elolvasztja, ugy kezdik felébredö érzékeik elüzni a.’ 
iudatlan gözöket, mellyek okosságok’ iiszia világát pa 
lásttal betakarták.“ ' 

— — - — The charm dissolves apace, 
And as the morning steals upon the night 
Melting the darkness, so their rising senses 
Begin to chase the ignorant fumes that mantle 
Their clearer reason - — — - — 

Itt olly sokféle össze nem i116 dolgok’ vegyülése van, 
hogy а’ iélek semmit sem láthat tisztán; a’ reggel, melly 
magät a’ homály hò'ze' belopja ’s egyszersmind azt el is ol 
птица ; а’ gó'zò'k, a’ тины gfîzò'la, pala'sttal betakaró 
gözò‘k. Hasonlóképen Romeoban és Juliában is. „Olly di 
csö mint a’ bámulás végett hanyatt dölt halandok’ kitárt: 

~&gt;’s csodáló szemei elött az ég’ szárnyas követe, midön а’ 
lomhán menö felkökön járdal, ’s а&quot; lég’ kebelén evez.“ 
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_ - — — — - — as glorious, 
As is a winged messenger from heaven, 
Unto the white upturned wondering eyes 
0f mortals, that fall back to gaze on him, 
When he bestrides the lazy pacing clouds, 
And sails upon the bosom of the air. 

Itt az angyal ugy raizoltatik, mint a’ ki azonegy szeln 
pillantatban a’ felhökön járdal ’s a’ légen és а’ lég’ ke 
belén evez; a’ mi olly zavart képet ‘Щ; hogy azt akár 
melly képzelödésnek is lehetetlen felfogni. De még Sha 
kespearenál gondosabb irók is esnek néha hasonlò hibá 
ba. Csodálni kell mikép'követhette el Addison Olasz 
országról irt levelében a’ következö vigyázatla'nságot: 
,Alig tudom megzabolázni küzködö múzsámat , melly me 
részebb proba’ tengerél‘e kiván indulni.I 

I bridle 1n my struggling muse with pain, 
That longs to launch into a bolder` strain. 

A’ múzsa, ha lónak képzeltetik, zaboláztathatik; demi 
dön tengerre akar indulni, hajóvá tétetik; мы sem Вёр 
zelheti pedig Мг egyszersmindlónak is hajónak is. Ugyan 
ezen iró a’ Szemle’lóben egy helyen ezt mondja: „Az em 
beri természet egyetlen egy szempontból lsem vizsgáltat 
hatik, melly a’ kevélység’ magvait eloltani elégséges nem 
vo1na“: ki nem ища, melly helyteleniil шаман]: a’ nézö 
ponti-ói az eloltás és a’ kevélység’ magvainak eloltása. 

Horatius is gondatlanságot követett el ezen verseiben: ' 
Urit enim fulgore suo qui praegravat artes 
infra se positas - - — 

А’ vakító fény és a’ lenyomó tereh olly kevert képzetek, 
mellyek azonegy metaphorában nem állhatnak meg. A’ 
következö helyet sem lehet egészen menteni: 

Ah quanta labora's in Charybdi, 
Digne puer. mellor-e fiamma. , 
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Itt a’ vizörvény a’ nemes 'szivíi ifjúhoz nem elégqé méltó 
lángnak neveztetìk; ’s a.’ kö'ltö ат ‘hkarja mondani, hog‘y 
az ífju szerencsétlen volt szerelme’ tárQ-yának választásá 
han. IQ'az, hogy a’ láng' Csaknem tulajdonképí szóvá vált 
a’ szerelem helyett; de minthog-y ezen kifejezés bizonyos 
mértékben‘csakug‘yan meg‘tartotta eredeti jelentését, azért 
nem kellett volna azt, vizet &quot;аду vizhez hasonlót jelentö 
szó helyett venni ’s Мопед-у metaphoráhan a’ vizzel ösz~ 
szekapcsolni. Midön Pope Heloizevel ezt mondatja:y 

-All then is full, possessing and possesst, . _ 
No craving void left akinq in the breast. 

,-,Szivem bìrva és hiratva teljedes tele van ’s nîncs semmi 
111‘е9‘ benne , melly fájna.“; méltán ezt lehet kérdenì: ho 

‚ g'yan fájhat az üreg? A’ végre, hog‘y meg'lehessen tudf 
ni, ha helyes-e a’ metaphora, ’s ninos-e valami oda nem 
illövel összekêverve: еду igen jó szabály vag‘yon, melly 
abban áll, hog‘y а’ metaphorát lefessük, ug-y vizsg'áljuk , 
ha összeillenek-e eqyes rés'zel ’s egész képet adnának-e , 
ha eosettel lefestenénk. Ez által észrevehetjük, ha nincse 
nek össze nem illö környülm'ények eqyüvé keverve, ’sp 
nem olly csufosok-e а’ képek, millyeneket a’ most е16110 
zott hihás példák adnának; vagy a’ tárg'yok természeti ’s 
1116 módon adatnak-e elö? ' 

Valamint a’ metaphorákat összekeverni nem kell, úg’y 
h ato ds z or еду tátgy felett rakásra halmozni sem kell. 
Ha felteszszúk is , hogy mindenik metaphora mag'áhan 
tekintve helyes , méQ-is midön eg'ymásntán igen számosan 
következnek, ollyan forma zavart okoznak, mint a.’ ke 
тег: metaphorák. Láthatjuk ezt Horatius’ következö ver 
seihöl-L 

Motum ex Metello eonsule civieum, 
Belllque causas, et vitia, et modos, 

Ludumque fortunae, gravesque 
Principum amìcitias, et arma 
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Nondum expiatis uncta crnoribus 
Periculosae plenum opus aleae, 

T`ractas, et incedls per ignes 
suppositos cineri doloso. 

_ Ha bár ezen rendek poezissal teljesek is, mégîs ke 
mények és homályosak, egyedül azért , mivel három kü 
lönbözö metaphora halmoztatik egymásra, annak kifeje 
zése végett, 'melly nehéz шипы‘ ‘чШаЦ magára Pallio, 
midön a’ polgári Мышка‘ szándékozott leirni, Elsöben 
ez mondatik: ‘тега: arma uncta cruorz'bus nondum ez 

piatc's, ezntán: opus plenum perículosae aleae, ’s végre: 
{пса/Из per figues supposz'tos doloso einen'. A’ képzelödés 
igen nehezen tud ‘(39-19- menni azon еду tárgynak illy kü' 
lönbözö , ’s egymásután nyomhan következö festésein. ` 

А’ még hátralévö szabály a’ metaphórák iránt he 
'tedszer abban áll, hogy ne nyujtassanak ki felettébb 
lwsszan. Ha а’ hasonlatossa'lgnál,` mellyen а’ kép alapul, 
igen soká késiink, ’s ha az minden apró mellékes kör 
nyülményekre alkalmaz‘tatik, ugy metaphora helyett a1 
legoriát csinálunk; az olvasónak, ki a’ Aképzelödés’ 
ezen játékát megunja, ñgyelmét elfárasztjuk ’s az 616 
adást homályossâ teszszük. Cowley igen soks'zor esik ezen 
hibába, ’s képes elöadásának szörszálhasogató ñnomsága 
és keménysége leginkább ebböl származik. Shaftsbury 
hasonlóképen vét némellykor az által, hogy metaphoráit 
igen kinyujtja. Hajlandó lévén minden szépségnek va 
dászására, nagyon nehezen tud akármelly képtöl is, melly 
neki megtetszett, elválni. Így р. 0. miután egy Наш! iró 
hoz intézett javalatában az elmélkedést ’s magával beszél 
getést a’ „да: képzetei’ kiürítésének képe мы: fogta fel, 
ezen képet több lapokon elnyujtja, ’s a’ gyomorban emész 
tetleníil fekvö dolgoktôl megszabadulásról, a’ halmak és 
tajtéknak elhányásáról, a’ test’ kiürítéséx'öl, а’ nem eniészt 
hetés’ megelögéséröl, az epének és ártalmas keléseknek 
ártatlan mòdu kihajtâsáról szòl , egy szóval addig beszél 
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eiïélékröl , mío` a’ kép utóbb nagyon csömörletessé lesz. 
Young hasonlòképen sokszor vét e’ részben. Jòllehet az б 
képes irása egyébiránt лад-у érdemmel bir ’s iìg‘yelmet ér 
demel. Еду irònak sîncsseny sem а’ régiek, sem az ujak 
között olly erös ’s képekben olly Q‘azdag` képzelödése mint 

_ neki. Metaphorái sokszor Мак, természetiek és szépek. 
De minthog‘y képzelödése ткань erös és qazdag' mint 
kényes és tiszta, azért бьет sokszor messze raqadja. In 
nét van, моду É j s z a k á ib an g'yakran homályos és ke 
mény stylus uralkodik. A’ metaphorák sokszor igen me 
részek , az olvasót fényekkel inkább vakítják, mint ‘Пё 
g'ositják, mindenkor eröltetésben tartják, ’s még` az eröl 
tetés mellett sein mindig' hag‘yják az értelemhez jutni. 
Lássuk p. 0. mint vag‘yon a’ következö metaphora ki 
nyujtva:I ' 

Thy thoughts are vaqabonds; all outward bound, 
Midst sands and rocks, and storms to cruise for pleasure, 
If gained, dear bought; and better miss'd than qain’d 
Fancy and sense, from an infected shore, 
Thy cargo brings; and pestilence the prize; 
Then such the thirst, insatiable-thirst, 
By fond indulgence but inflam’d the more, 
Fancy still cruises, when poor sense is tired. 

„Gondolataid ide ’s tova kòborolnak féketleníil járván fö 
vénydombok, kösziklák és szélvészek között ollyan дуб 
nyjirök után, mellyek elérve 'drágán vásároltatnak , ’s e1 _ 
nem érve nyereséQ-ek. A’ képzelödés és testiség' .hajòd’ 
terhét olly parti-ói hozzák, hol dög'leletes nyavalyák ural 
kodnak ’s nyereség'ed pestis. Továbbá szomjuságod tel 
«hetetlem ’s annái inkább думай ‚ mennél ткань akarod 
eloltani. A’ képzelödés minduntalan keresmény шёл jár, 
mikor' szeg-ény testiséged nxár elfáradott is.“ 

Az öreg‘ség'röl ezt mondja a’ -költöt 

Walk thoughtful on the silent solemn shore 
0f that vast ocean, it must sail so soon; 
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And 'put good works on board; and walt the wind 
That shortly blows us into worlds unknown. 

„Под-у gondolatokba merülve kellene járnia ama.’ nagy 
Ocean’ ünnepélyes partjain, mellyen nem sokára evezni 
tartozik, ’s magával jo cselekedeteket vinni a’ hajòra, ’s 
várni a’ szelet, melly ötet rövid idö mulva esméretlen 

' A világokba viszri által.“ 
A’ metaphora’ kezdete nagyon szép ‚ de midön 11161111 

е2 mondatik,v hogy az öregségnek jò cselekedetek'et kell 
a’ hajóra. vinni ’s а’ szelet várni, melly ötet esméretlen 
világokba által viszi, a’ metaphora eröltetett lesz, és s0 
kat elveszt méltóságából. Minden angol irókközött egyet 
sem esmérek, ki olly szerencsés volna a’ metaphorákhan, 

. 1111111 Addison. Ennek képzelödése sem nem olly gazdag 
sem nem olly erös mint Youngé; de sokkal tisztább és 
kényesehb. Képeit mindenkor értelmesség, könnyüség és 
természeti kellem különbözteti meg. Azok soha sem ke 
mények sem nem igen elnyulók; soha sem látszanak ke 
resetteknek ’s mesterkélteknek, hanem a’ tárgyhóLmely 
lyet mindenkor szépítnek , önkint származottaknak. 

Eddig а’ metaphoráról ’s az annak alkotására szüksé 
ges szabályokról szólottam, még pedig bövecskén, mint 
hogy a’ stylus’ ezen neme--- vélekedésem szerint -- külö 
nös “Лёд-“112151 érdemel. Мёд‘ csak egynéhány szót kell 
mondanom az allegoriáról. . 

Az allegoriát иду 1е11е1 nézni, mint folytatott meta 
phorát; a’ minthogy nem is egyéb, mint valamelly dolog 

’ nak, egy másik hozzá hasonlò ’s helyette álló dolog ál 
tal elöadása. Így Prior’ Henrik ében és Emmájálian, 
Emma a’ következö allegoriállan irja. le állhatatosságát 
Henrik iráut : 

Did I but purpose to embark with thee 
011 the smooth surface 0f a, summer’s sea, 
While gentle zephyrs play with prosperous gales, 
And fortune’s favour tills the swelling sans; 

I 1. кбт. ` . 19 
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But would forsake the ship, and make the shore, 
When the winds whistle‘ and the tempests roar? 

„Valljon nem egyéh-e szándékom, hanem csak~ csendes 
nyári tengeren késérni tégedet, midön keilemes zephyrek 
játszanak nyájos fuvalmaikkal, ’s a’ szerencse’ kedvezése 
terjeszti ki a’ vitorlákat; ’s valljon elhagyjam-e a’ hajót’s 
а’ partot keressem, mikor a.’ szelek orditnak, ’s a’ ferge 
teg zúg ?“ 

A’ Szentirásban is találjuk az allegorián‘ak egy na 
gyon szép pêldáját a’ 80dik ’so1tárban, hol az Israël-népe 
еду szölö-tö’ képében adatik elö, ’s a’ kép eiejétöi {од-&quot;а 
végig nagyonhelyesen festetik: „Egyptombòlszölöt hozál 
ki: kiüzéd a’ pogányokat, és azt elplantálád. Te voltál 
ö eiötte аж ö utjának vezére: elplántálád annak gyökereit 
és ellepé e’ földet. A’ hegyeket elfogá annak árnyéka és 
annak vesszei ollyanok, mint a’ magas czédrusfák. Kiter 
jeszté аж ö vesszejét mind а’ tengerig és mind az Euphra 
tesig az ö növését. Miért rontád e1 annak gyepl'iin? és 
miért вице-11111111 azt mindenek, -kik az uton elmennek? 
Pusztítják azz az erdei kanok és a’ mezöknek &gt;vadai élik 
azt. Seregeknekistene! térj meg immár', tekints ala a’ 
mennyekböi é's lláissd meg és tekintsd meg e’ szölöt. És 
e’ csemetét, meilyet a’ te jobb kezed plántált, és annak ì 
ág‘át, mellyet magadnak megerösiiettéi. Meily megégett, 
а’ tiiz miaìt kivágatott: а’ te orczádnak папаша 1111а11: 
elvész.“ . 

ш; eg-y környüimény sincs — ha talán minajárt e161 
ezen mondàst kiveszsziìk: kz'üze’il a' „дат/ми: —п1е11у а.’ 
szölö-töhez nem illeißk; ’s egyszersmind az egész is na 
‘Iyon Szépen illik Zsidóországra., melly a’ kép által fes~ 
ИЩЕ- Az allegoriában föképen аж kivántatik meg, hog'y 
a’ betü szerinii és képeslegi értelem ne kevertessék ösz 
“Ё- Ha 1J. o. a’ helyett, hogy itt a’ szölötöröl ez van: pmx 
h'lJá/i из: az erdez' ‚дамой e's a’ гнезд/те]: vadaz' „ш azt, az 
mOn/dainék', hogy a’ pogányok által elpusztítatott, ‘аду 
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az ellenség által meggyőzetett (a' mi tulajdonképen a' 
képnek értelme), úgy az allegória egyszerre félben sza 
kasztatnék, ’s az a? zavar okoztatnék, mellyről fennebb 
azon metaphoráknál szólottam, mellyekben a’ betü sze 
rinti és képeslegi értelem ös'szekevertetik. Általában 
azon szabályok, mellyeket a’ metaphorára nézve adtam , 
a’ vele olly közel rokon allegoriára is alkalmaztathatnak. Az 
egyetlen egy valóságos különbség a.’ kettő között - azon 
környülményen kívül, hogy az egyik rövidebb, a’ másik 
hosszabb - csak abban áll, hogy a’ metaphora tulajdon 
képi értelmü szavak által mindenkor megmagyaráztatik; 
ha p. 0. ezt mondom: {lc/tüle: oroszlán volt; vagy: egy 
ügyes minister oszlopa az oreza'gnak ; az oroszlán és osz 
lop eléggé megmagyaráztatnak az Ác/zillesnek és а’ m' 
„темах említése által; az allegoria ellenben, a’ betü 
szerinti értelem, kijelentése nélkül is ellehet, иду hogy 
a” magyarázat nem mindenkor adatik világosan, hanem 
sokszor az olvasónak kell azt kigondolni. 

A’ régibb időkben igen szokás volt, fontos igazsá 
gok” közlése végett allegoriákkal élni. A' miket meséknek. 
vagy példabeszédeknek nevezünk, nem egyebek voltak, 
mint allegoriák, mellyekben emberi gondolkozások okta 
lan állatoknak vagy lelketlen dolgoknak tulajdonított szók 
és cselekedetek által fejeztettek ki: ’s az, а’ mit a” mese” 
erkölcsi tudományának nevezünk , nem egyéb mint az al 
legoria' értelmének tulajdonképi szókkal kitevése. A’ ta 
lány vagy rejtély is egy neme az allegoriának: egy d0 
lógnak más dolog által lefestése vagy előadása; de a.’ 
melly dolog szántszándékkal olly környülmények közé 
takartatik, mellyek azt homályossá teszik. Ha а’ talány 
meg nem értetik, mindenkor az allegóriának igen homá 
lyos és így шамана: jelenti. Az értelemnek az eltakaró 
kép alól ki kell tündökölni. Mindazáltal könnyü , általlát 
ni, hogy az efféle dolgozatokban а’ világosságnak és ár 
nyéknak illő vegyítése vagy a” képeslegi környülmények 

I 

` 19 * 
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nek а’ betü szerinti értelemhez ollyan alkalmazása, hogy 
az értelem se igen könnyeneltalálható se felettébb elrej 
tett ne legyen, nem könnyü dolog; ’s kevés nemei vagy 
nak a' dolgozatoknak, mellyekben nehezebb volna tet 
szeni,.'s a’ ügyeimet fenntartani, mint az alleg-oriákban. 
Az angol S zeml ëlöb e n az alleqoriáknak némelly igen 
szerencsés példái találtatnak. 



TIZENHATODIK LECZKE. 

___. 

HYPEBBOLE. PEBSONIFICATIO. APOSTRUPHE. 

Az a’ kép, mellyröl most szólni akarok, hyperbole 
nak (nagyításnak ‘аду túlzásnak) neveztetik, ’s vala 
melly tárgynak természeti határokon túlvivêsében áll. 
Lehet azt majd gondolati ke'pnek, majd tropusnak venni :‹ 
de akármînek vétessék, világos dolog, hogy а’ beszëdnek 
olly mòdja, melly magán a’ iermészeten alapul. Mert min 
den esinéretes nyelvekben ’s 11169- а’ mindennapi “11811110 
dásban is gyakran forduln'ak eiö nagyitó kifejezések, р. 0. 
olly душ‘: mint a’ МЛ, ally feje’r mint a’ ha' ; ’s а’ kö 
zös udvariság’ nyelve is tele van szerfeletti лад-упавш 
kal. Ha valaxnelly dolgot a’ maga nemében jónak és nagy 
nak tartunk, tüstint készek vagyunk nagyító mellék szót 
adni hozzá, ’s belöle legjobbat ’s legnagyobbat csinálni, 
’s ollyanná tenni, а’ 11111161 nagyobbat ’s jobbat вона sem 
láttunk. A’ képzelödés természet szerint gyönyörködik 
képzeteinek nagyításában. Az illy; nagyitások a.’ szerint 
kisebb vagy лад-3101111 mértékben uralkodmk valamelly 
nyelvben, mint az azt beszélö nép’ képzelò‘dése kisebb 
vagy nagyobb mértékben eleven. Innét van az, hogy а’ 
gyermekek és ñatal szeme'lyek igen örömest élnek hyper 
holêkkal; ’s innét az is, hogy а’ napkeletiek’ nyelve sok 
kal inkább bövelkedik velek mint az europaiaké , kiknek 
képzelödése lomhább, ‘(аду —- talán igazabhan szólván — 
1се1’еве1111ё kicsapongó. Ugyanazért feltelietjiik, hogy a.’ 
régibb irókban ’s а’ polgári tái'saság’ miveletlenebb korá 
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ban ezen képek iegg‘yakrabban fordulnak elö. A’ bövebb 
tapasztalás ’s a’l kimiveltebb társaság а’ képzelödés’ tüzét 
mértékli ’s а’ kii‘ejezés’ módját szelédíti. 

Azon nagyitó kifejezéseket, mellkyekhez fiileink 
a’ társalkodásban hozzá szoktak, alig‘ tartjuk hyper 
boléknak; mihelyt azokat halljuk, azonnal lerovjuk belö 
lök а’ felesleQ-est, ’s csak шаг énékök szerint értjiik 
azokat. De midön a’ nag'yítò kifejezések ujat és 5201011 
lant foglalnak magokban ’s az által fiqyelmünket naqyobb 
mértékben felébresztîk, akkor hyperbolévá váinak: ’s itt 
szììkség'es megjegyezni, hog‘y az olvasó mindenkor ked 
yetlenül megütközìk, hacsak képzelödése hozzá. elöre иду 
elkészítve nincsen, hog‘y a’ hyperboléval eq-yütt feleniel 
kedhessék. Mert némi eröszak tétetík rajta, ’s ollyankor 
kényszerítetik пая-511 meg‘eröltetni, midön a’ maga-meg' 
eröltetésre ke'dve nincsen. A’ hyperbole/val teháit4 helyesen 
élni nem könnyü dolog, ’s vigyáznunk kell, hog-y se igen 
sokszor ne forduljon elö, se igen soká ne tartson. Mind 
azáltal némellayr esetekben csakuqyan illendö а’ hyperbole, 
minthogy -- mint már imént meg-jeg‘eztem — az eleven ’s 
tiìzes képzelödésnek természeti nyelve; de ha. а’ hyperbo 
lék roszkor vag‘y igen qyakran fol‘dulnak elö, akkor az 
elöadást hideQ‘g-é ’s kellemetlenné teszik. Illyenkor csak 
g'yeng'e képzeledésü irónak kénytelenségböl _választott 
menedékei, а’ ki ollyan tárgyokat akar rajzolni, mely 

‘lyeknek чад‘; mag'okban nincs méltóságok, vaQ‘y méltó 
sáqokat eg'yszerìi és illö mértekü kifejezésekkel elöadnì 
nem tudja, ’s azért pöifedt és nagyitò kifejezésekhez kény 
telen folyamodnî. - 

A’ hyperbolék kétfélék’. oIIyak, millyèkkel a’ leirá 
sokban szokás élni, ’s ollyak, mellyekre a’ szenvedelem 
ád alkalmat. Azok, mellyek a’ szenvedelem’ szüleményei, 
minden kétség` kivül leg'jobbak; inert, ha а’ képzelödés 
hajlandò a’ tárqyokat természeti mértében túl nagyita 
ni , а’ szenvedelem még‘ nag'yobh mérte'kben hir ezen 11:13 
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landósággal, ’s azért a’ legmerészebb képeketls nemcsak 
menti, hanem sokszor természetiekké ’s illendőkké ls te 
szí. A’ szerelem, ijedés, bámulás, boszonkodás, harag, 
sőt még a’ szomorúság és bú is, egy szóval: minden szen 
vedély megzavarja a’ lelket, ’s előtte azon„tárgyot,mely 
lyel foglalatoskodik, nagygyá teszi ’s következésképen 
hyperbolét szül. E’ szerint Miltonban a’ sátán’ következő 
szavai akármelly nagyitók is, még sem foglalnak magok 
ban semmit is, a’ mi természettel egyező ’s íllendö nem 
volna; minthogy kétségbeesés és dühösség által háborga 
tott lelket festenek: 

Me miserable! which way shall i file 
Infinite wrath, and infinite despair? 
Which way 1 flie is Hell, myself am Hell; 
And in the lowest deep, a. lower deep 
Still threat’ning to devour me, opens wide, 
To which the Hell i suffer seems a. Heaven. 

„Én boldogtalan mikép, melly топ fussak а’ határtalan 
harag 's határtalan kétségbeesés elől? akár merre futok, 
poklott találok, magam is pokol vagyok; а’ legmélyebb 
örvényben még mélyebb ’s olly szörnyü örvény nyílik 's 
fenyeget elnyeléssel, hogy а’ pokol, а’ mellyben szenve 
dek, hozzá képest-mennynek látszik lenni.“ 

A’ csupa leírás nem rekeszti ugyan ki а’ hyperbolé 
kat, de azt kívánja, hogy velek nagyobb vigyázással él 
jünk ’s rájok az olvasót elkészítsük, ha azt akarjuk, hogy 
azokat kedvelje. Vagy ollyannak kell lenni а’ tárgynak . 
mellyet leírni akarunk, hogy a’ képzelődést igen elfog 
lalja 's az igaz határokon túl repülésre hajlandóvá tegye; 
azaz: ujsága, nagysága ’s váratlansága által bámulást 
okozzon; vagy az író” mestersége által az olvasó” képze 
lődésénekelőre kicsinyenkint ugy felkell hevítetni, hogy 
a’ nagyítandó tárgytól rendkívül sokat és nagyot várjon. 
Ha a’ költő egy földrengést vagy tengeri szélvészt ir le, 
vagy minket az ütközet” közepébe ragad: akkor а’ leg 



296 'rIzEimA'roDIx LEczxE. 

erösebb hyperbolék sem hántanak meg. De ha csak еду 
siránkozó leányiratik le , akkor lehetetlen az ollyan na 
gyitásokat, millyenek egy szinészeti költönk’ köveikezö 
verseihen taiáltatnak, illetleneknek nem tartanunk: 

- — I found her on the floor 

In all the storm of grief, yet beautiful; › 
Pouring forth tears at such a lavish rate, 
That were the world on sire, they might have drown’d 
The wrath of heaven, and quench’d the mighty ruin. 

„Bü tengerébe meriilve, ’s igy is szépséggel felruházva 
iìlt a’ földön; olly tékozolva árasztván könnyeit, hogy 
azok az ég’ mínden haragját elfojthatták, ’s a’ meggyu 
на: világ’ tüzét is elolthatták volna.“ Ez csupa duzzadt 
ság. Magának a’ személynek, kit a’ liú emészt, meg 
engedlethetnék a’ hyperholizálás; de a’ nézö, ki annak 
állapotját'leirja, nem birhai hasonló szabadsággal; шея‘: \ 
az elsöröl feltétetik, hogy a’ szenvedelem’ érzeteit fejezi 
ki, a’ második pedig csak a’ leirás’ nyelvén beszél, melly 
a’ természet’ törvényei szerint a’ hangot jòval Мат) szál 
litja: olly különbség, melly ha bár minden iigyelmezönek 
szeméhe tiinik is, még is sok iró’ iìgyelmét elkeri'ili. 

Melly pontig lehessen a’ hyperbolét még akkor ís, 
mikor illö helyen all, szerfelettiség nélkül vinni; vagy 
mellyek legyenek ezen képnek sziikséges határai: аж, 

' ugy hiszem , nem lehet szabályok által kijegyezni. A’ jó 
zan észnek ’sjó izlésnek kell аж a’ “так kimutatni, mely 
lyen Щ! а’ hyperbole nem mehet, ha kicsapongani nem 
akar. Lucanust e’ részhen nagyon hiházó irónak lehet 
tartani. Azon hizelkedések ватт, mellyeket a’romaiköl 
так а’ esászárok iránt gyakoroltak, nagyon szokásbau 
volt az is, liogy tölök kérdezték: az ég’ mellyik részében 
kivánnak lakni , ha halálok мёд istenekké lesznek? Vir 
gilius mar e’ részben elég messze ment; midön Анд-антив 
nak azt adta штата, hogy a’ Scorpio már elöre össze 
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huzza karjait ’s eddigi helyének felénél többet enqed ne 
Ш által.&gt; ‘ 

— Tim braichia contraint inqens 
Scorplus, et coeli justa plus parte relinquit. 

l Georg. I. 

De Lucánus ezzel nem elég'edett meg-_ Minden elötte 
élt költöket felüi akarván haladni, Nerohoz intézett ha 
sonló megszólításában аж egész komolyságg'al kéri, hdg‘y 
ne foglaljon helyet a’ föld’valamellyik teng-elyéhez közel, 
hanem az ég‘nek épen küzepe’ táján veg‘ye мы; külön 
ben, ha а’ földnek egyik Чад-у másik teugelye felé lak 
nék, isteni méltóságának sulya miatt a’ föld elvesztenê 

` egyenmértékét: 

Sed neque in Arctoo sedem tibi legeris orbe 
Nec polus adversi calidus qua mergitur austri; 
Aetheris immensi partem si presseris unam, 
Sentiet axis onus. Librati pondera coeli 
Orbe tene medio. 

D Phartal. I. 53. 
I 

Az efféle'k valóságos iúlság'ok ’s mindenkor fattyu el 
\ y r ‚ r . ‚ › f . n messeg‘re mutatnak. A spanyolorszag‘i s afnkal lrók , 

. 

millyenek Tertullianus, Cyprianus, Augustinus, igen haj 
landók illyekre. Ide штык egy spanyol irónak követ 
kezö koporsó-irása. is V-dik Károlyra: 

Pro ’cumulo ponas orbem, pro teq'mine coelum, 
Sidera pro facibus, pro lacrimis maria. 

Az illyen helyçk néha ug'yan merészség'ek által csábítók 
és szemfényvesztök; de semini sem lehet valóságosan 
szép, а’ mi az okosságot ’s igazság-ot olly‘ig‘en megsérti. 
Az epig‘rammák’ iròi e’ részben Q-yákran híbáznak, mìdön 
epigrammáik’ minden érdeme valamelly hyperbolizáló даль 
dolatban áll; ’s ezt kell mondani Pz'tkaz’rn’ következö 
verseiröl is, mellyekben Hollandiának a’ tengerböl táma 
dását irja le: ` 
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Teliurem fecere nn; sua littora Belgae; 
. Immensaeque molis opus utrumque fuit: 

Di vacuo sparsas glomerarunt aethere terras, 
Nil ibi, quod operi possit obesse, fuit. 

At Belgls maria et coeli naturaque rerum 
l0bst1tit;.0bstantes hi domuere Deos. 

\ 

Ennyit a” hyperboléról. Már most azon képekre térek, 
mellyek csupán а’ gondolatokban lelnek helyet, ’s mely 
lyekben a.’ szók mindennapi 's betü szerinti értelmökben 
vétetnek. 

Ezek között az első helyet minden kétségen kiviil a” 
personificatio vagy személyesítés érdemli, 
melly által lelketlen dolgoknak élet és munkásság tulaj 

' donítatik. Ez más mesterszóval p ro s opo po ei a-nak is 
mondatik, ’s igen sok esetekben szokás vele élni. Általjá 
ban véve első tekintettel igen merész és csaknem tenné 
szet elleni ’s nevetséges képnek látszik lenni. Mert mi 
látszik a’ józan észtől inkább eltávozni, mint a’ kövek 
ről, élőfákról, mezőkről, ’s folyókròl ngy szólni, mintha 
élő teremtmények volnának, ’s nekik gondolatokat, ér 
zéseket, hajlandóságokat ’s míveleteket tulajdonítani? 
Azt lehetne gondolni, hogy ez csupa gyermekség, mely 
lyet minden jó izlésü embernek meg kell vetni. be а’ va 
lóság egészen máskép” mutatja а’ dolgot. A’ személyesí 
tés, ha vele illő helyen élünk, épen nem nevetséges; sőt 
inkább természeti ’s gyönyörködtető dolog, ’s az abban 
gyönyörködhetés végett nem is kívántatik a' felhevülés 

. nek valamelly nagy mértéke. A’ poezîs még csendesebb 
’s alacsonyabb nemeiben is bővelkedik vele. A’ prósából 
is koránt sincs kizárva , sőt - а’ mi több -- még a’ min 
dennapi társalkodásban is gyakran közelítünk hozzá. 
Midőn azt mondjuk , hogy а’ föld szomjuzza az esőt, 's a.’ 
mező bőségével kínál, vagy midőn a’ nagyra vágyást 
fáradhatatlannak mondjuk ’s а’ t., az illyen ’s ezekhez 
hasonló kifejezések elegendőképen bizonyítják, melly 
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hajlandòk leg-yiink élö állatok’ tulajdonságait lelketlen 
dolgokra ‘аду az okossáq’ elvont fogalmaira ruháznì. 

Valôban, igen nevezetes dolog az, hog-y az emberi 
természet olly csodálatosan папаши) minden tárgyokat 
meglelkesíteni. Ez a’ hajlandóság` akár а’ mindent mag'á 
hoz hasonlóvá tenui vág-yásnak akár egyéb oknak követ 
kezete legyen , az bizonyos , hog'y csaknem minden indu 
lat, melly a’ lélek’ луна-21111151: valamennyire félbeszakaszt 
ja , a’ maga. tárgyának néhány szempillantatig` életet köl 
csönöz. Ha valaki víg‘yázatlanul lépvén , lábát köbe üti , 
’s talán ki is ñczamitja, boszonkodásának elsö ритм 
taiban nem ritkán палаты а’ кат összetörni, ‘аду el 
lene indulatosan kikelni, mintha. az ötet meg‘bántotta. 
volna. A’ ki valamelly tárg'yhoz, melly képzelödésére 
mélyen hatott, nagyon попа szokott, p. 0. valamelly 11:12 
hoz, mellyben sok esztendöt kellemesen töltött, vala 
melly vidékhez, erdöhöz, hegyhez, hol' gyakran öröm 
mel sétálg-atott; annak, ha az ìllyen tárg'yoktól elválik 
— különösen, ha azokat töhbé láthatni nem reményli — 
csaknem lehetetlen ollyasmit nem érezni, a’ mit régi 
'baráxitól elválásakor érez. Иду tetszik neki, mintha. azok 
elevenek volnának, szeretettel vîseltetik Наций, ’s az 
elválás’ pillantataiban nem tartja képtelenségnek érze'seit 
szókkal kifejezni ’s ezenk tárgyoktól forma szerínt búcsut 
venni. Az élet’ ’s elevenség’ képzelését kivált a’ termé 
szet’ nagyobb, pompásabb és szívhatôbb tárqyai olly над-у 
mértékhen támasztják benniink, hogy а’ régiség&quot; sok is 
tenség‘einek szármozását папаша!) vagyok leqalább rész 
böl ezen környülménynek tulajdonítani. A’ Dryásoknak , 
Nájásoknak, ’s erdök’, íolyók’ és heg‘yek’ istenséQ-einek 
a.’ világ’ elsö idöszakában a’ tüzes képzelödésü elnberek 
ezen hajlandòság'oknál Гоша könnyen adhattak- lételt és' 
életet. Minthog‘y kedves mezei tárg‘yaikat képzelödések 
hen sokszor megelevenítették, könnyü volt еду lépéssel 
там menniek ’s azoknak valamelly bennek lakó , vagy 
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velek egyéb szoros viszonyban allo istenséget’, geniust , 
vagy egyéb láthatatlan eröt tulajdonítani. A’ képzelödés 
örült, hogy olly képzetet gondolt ki, mellynél huzamo 
sabban megnyughatott, ’s azon hitet, melly a’ képzelö 
dés’ hajlandôságával olly igen megegyezett, akármelly 
csekély ok is megállapíthatta ’s megerösiihette. 

Ezen világosílasból könnyen áltai’lehet МИН, miért 
van a’ personiiìcationak vagy személyesítésnek olly ладу 
becse azon dolgozatokban, mell‘yekhen képzelödés vagy 
szenvedelem urdkodik. Ez számtalan esetekben a’ kép 
zelödés’ és szenvedelem’ természeti nyelve, ’s azéri b6 
'vebb vizsgálatot érdemel. Ezen képnek három kiilönbözö 
lépcsöi vagynak, mellyeket meg kell jegyeznünk, ha a’ 
vele‘élés iránt illendö szabályokat akarunk adni. Az elsö 
lêpcsö az, midön lelketlen'tárgyokra éiö teremtmények’ 
tulajdons-ágait ruházzuk; a’ második, midön lelketlen тёт 
gyokkal élö teremtmények’ cselekedeteit vitetjük véghez; 
'a' harmadik, midön lelketlen tárgyokat иду fesoink, 
mintha vagy szólnának hozzánk, vagy azt, a’ mit nekik 
mondunk, megërtenék. _ Y 

Ezen kép’ legelsö ’s legalsóbb lépcsöje abban all, 
hogy lelketlen tárgyokra élö teremtmények’ egyik vagy 
másik tulajdonságait ruházzuk. Ha ez, mint legtöhhnyire 
lenni szokott, csak egy két a’ tárgyokhoz adott mellék 
szó által történik, mint p. 0. díilzò‘s szélvész, дадут“ 
pusztítás ’s a’ t., akkor ezért a’ stylus olly kevéssé emel 
ke’dik fel, hogy illyen személyesitést a’ legegyszerühb 
elöadás is eröltetés nëlkül' megenged. Valóban a’ sze 
mélyesítésnek ez olly gyenge neme, hogy kételkedni le 
Не‘, ha megérdemli-e ezen nevet‘, ’s nem számláltatha 
tik-e az olly metaphorák‘ osztályához, mellyek iigyelmiin 
ket csak kicsiny mértékben gerjesziik. Mindazáltal, mi 
kor szerencsésen alkalmaziatik, nagyon szépíti ’s eleve 
níti a’ kii'ejezést5 mint р. 0. Virgilius’ ezen versében: 

Aut conjurato descendens Dacus ab Istro. Ge org. II. 74. ; 
‹ 
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hol ez a’ folyóval összekapcsolt személyes mellék szó: 
conjuralo, sokkal inkább elevenítî a’ poezist, mintha az 
a’ személyhez tétetett volna, illyenképen: 

Aut conjuratu: descendens Васи: ab Istro. 

Csak kevés izlés is észrevetetheti; melly nagy 111116111: 
séq' legyen a’ két vers között. 

A’ második lépcsö ezen képnél az, ha lelketlen 
tárgyokkal élö teremtmények’ cselekedeteit vitetjiìk vég 
hez. Itt еду lépéssel fölebb hágunk, ’s a.’ személyesités 
szembetiìnöbb lesz. Az illy esetekben azon cselekedetnek, 
mellyet а’ lelkesült Ищут]: tulajdonítunk, minemüsége 
’s annali kisebb vagyvnag'yobb környiilményesség-ü Ieirása. 
határozza meg a’ kép’ erejét. На а’ kép környülménye 
sebben iratik le, иду az csak szònoki beszédekbe ’s az 
ékesszólás’ fensöbb nemeibe illik; ha ellenben egykét 
vonattal adatik elö, иду kevesebb fölemelkedésii tárgyok 
nál is találhat helyet. Cicero р. o. ollyan esetekröl szòl 
чёт, mellyekben maga-mentése végett mást megölni впа 
had, ezt mondja.: „Aliquando nobis gladius ad occiden 
dum hominem ab ípsis porrígitur legibus.“ Orat. pro 
Milon e. ,Néha а’ törvények magok nyujtják keziinkbe 
a’ feg'yvert a’ gonosztévönek megöléséref Ez а’ kifejezés 
szerencsés; a’ törvények olly személyekké vag-ynak itt 
téve, 1ne`llyek kezeikkel nyujtják дна! а’ feQ'yvert a’ vég 
x‘e, hog'y valakit vele megöljiìnk. Az illy rövid szemé 
lyesítések erkölcsi értekezésekben ’s hideq vérrel okos 
kodò munkákban is lelhetnek helyet, ’s ha könnyen, 
kényszerítés nélkiil ’s önkint штык ajánlkozni, ’s ha 
az olvasót войной elöfordulásokkal el nem fárasztják, az 
elöadást elevenebbé is, hatóbbá is teszik. 

Erre példa vag‘yon Sherlock piìspöknek еду beszéde' 
ben, hol a’ természeti vallás szépen személyesítetik; ’s 
szembetiinövé tétetik , melly kelle'met ’s lelkességet adjon 
az illy kép az elöadásnak, ha jòl alkottatik. De meg kell je 
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gyeznem, hog'y ezen példában а’ személyesítés annyíra 
van vitetve, a’ mennyire akármelly felemelkedett prosáf' 
ban is vinni szabad; következésképen csak olly dolo-Oza 
tokba illik, inellyek az ékesszúlás’ magasabb nemeilxen 
vagynak yirva. Az 116 iìdvezítönket és Mahometet hason 
ljtja össze: ,.Menjetek —— uQ-ymond -- természeti vallás 
tokhoz, mutassátok meg` neki Mahometet és tanìtványait, 
midön feg'yverben és vérhen lriumphi pompával viszik zsák 
mányokat ’s azon ezereket, kik AQ'yilkos pallosaik által 
meg'ölettek. Mutassátok meg' neki a’ városokat, melïlye 
&quot;ket lángba 110111011, а’ tarlományokat, mellyeket kirabolt 
és elpusztitott, ’s а’ föld’ minden lakosainak szörnyü 111 
ség‘ét. Ha à’ természeti vallás 61е1_е2е11 jelenmények kö 
zött szemlélte, vezessétek а21 ennek magányába, matas 
sátok meg` neki a’ pl'òféta’ hálòszobáját, áQ-yasait és fe 
leség‘eit, ’s hallassátok vele, mint hivatkozik а’ házosság’ 
_törésének ’s rút g-yönyöreinek mentése végett isteni je 
lentésekre ’s isteni meghatalmazásra. Ha a’ természeti 

r ‚ ` r l l l vallas mmdezeknek latasaba hele farad, akkor mutassá 
tok neki az isteni ‚1621151, miképen árasztja alázatosság 

-bam’s szelidséqben jótéteményeit az emberek’minden 11111 
ra. Láttassátok'ötet vele leg‘magányosabb rejtek helyein; 
vezessétek utána a.’ hegyre ’s hallassátok imádságait ’s ' 
az istenhez intézett könyörgéseit. Vig‘yétek asztalához, 

y hogy láthassa takarékos vacsoráját ’s hal‘lhassa mennyei 
beszélgetését; kisérteásétek 61е1 vele a’ törvényszékhez, 
’s szemléltessétek a’ béketürést, mèllyel ellenségei’ csu 
folásait ’5 vádolásait viseli. Vezessétek ötet vég-re kereszt 
fájához, ’s láttassátok vele halálos hakrczát, ’s hallassá 
tok elle'nség‘eiért 1011 yezen 1116156 könyörQ-ését: Atyám 
bocsáss meg` nekik, 11е111 tudják mit cselekesznek! -. Ha 
a’ természetì vallás mind a’kettöt,Kristust és Mahometet, 
ig'y meg'vizsg‘álta, akkor kérdjétek meg“ töle: mellyik 1é 
gyen а’ kettö közül az isten’ prófétája? De feleletét máx' 
meqér‘tettük, 111111611 az emlitet't látománynak eg‘y részét 
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a’ keresztfa alatt strázsát álló százados” szemeivel nézte. 
Az által szólott ő ’s ezt mondotta: Bizonyára ez az ember 
isten' fia volt.&quot; 

Valóban ezen előadás nem csak szép, hanem egy 
szersmind nagy mértékben fönséges is. Mindenütt na 
gyon lelkes; ’s a.’ kép különösen felemelkedik a’ befeje 
zésben, hol a’ természeti vallás , melly előbb csupa néző 
volt , ngy adatik elő, mint a’ százados személyében szó 
ló. Mind ez pedig annál nagyobb erővel hat az olvasóra 
’s hallgatóra, minthogy a’ beszéd' végén áll, hol termé 
szet szerint legtöbb melegséget 's méltóságot várunk. 

Eddig a.’ prózáról szólottunk; a’ poezisban az efféle 
személyesitések igen gyakran fordulnak elő, sőt ezek 
adnak annak lelket és életet. Az eleven képzelődésü köl 

Ítö’ leírásaiban azt várjuk, hogy bennek minden dolog ele 
ven ’s lelkesedett legyen. E’ szerint Homerus, а’ költők” 
atyja és fejedelme, ezen tekintetben különösen meg is kü 
lönbözteti magát írásaiban; háboru, béke, nyilak, dár 
dák, városok, folyók, egy szóval mindenek meg vagy 
nak elevenítve. Ugyanezt lehet Miltonról és Shakespea 
reről is mondani. Egy íróban sem lehet Даты) ’s illőbb 
személyesítést találni, mint a’ millyen Miltoné- azon alka~ 
lommal, midőn Éva a’ tiltott gyümölcsből eszik: 

So saying, her rash hand, 1n evil hour 
Forth reaching to the fruit, she pluck’d, she eat. 
Earth felt the wound, and Nature from her seat, . 
signing trough all her works. gave signs of woe, 
That al] was lost. _ 

B. IX. 780. 
\ 

„Így szólván, egy szerencsétlen órában gyorsan kinyujtja 
kezét а’ gyümölcshöz, leszakasztja ’s megeszi azt. A’ 
föld érzi а’ sebet; а’ természet mélyen sohajt minden mun 
káiban, ’s jelenti fájdalmát azon, hogy minden elveszett.d 

Az embernek minden viszonyai és környülményei, a' 
szegénység, gazdagság, tlanság, vénség, szomoruság, 
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szerelem, папа‘, meg'elég'edés , minden szenvedelmek és 
lndulatok meg‘személyesítethetnek. Ennek számos példái 
találtatnak Milton’ Allegrojában ’s Penserosojáhan , Par 
nell’ hymnusában а’ meg'elég‘edéshez, Thomson’ Évszakai 
han ’s általában nlinden jo »költökbem ’s valòban nem is 
könnyü a’ poezisban a.’ személyesítésnek имён-ока‘ szalmi. 

A’ poezisból származó gyönyörnek nag-y része abban 
áll, ha hozzánk hnsonlòk között találjuk magunkat, ha. 
embertársaink’ leirásaiban mag‘unkat felleljiik, ’s ha min 
den tárg‘y иду gondolkozik, érez és cselekszik, mint mi 
mag'unk gondolkozunk, érzünk és cselekszünk. Ezen ké 
pes elöadásnak legföbb szépség‘e ’s leg-kecsegtetöbb ereje 
тайн abhól származik, hogy minket az eg'ész természet’ 
társaságába hevezet, ’s még a’ lelketlen даю-ока‘ is тёп 
vételiinkre az állal è_rdemesekké teszi, hogy веки: érzé 
kenységet tulajdonítván , öket veliìnk közösüléshe hozza. 
Például szolgálhat Thomson’ nyarának következö szép 
helye, mellyben az az élet, mellyet a’ költö a’felkelö 
nap’ festése általyaz egész természetre elterjeszt, az ál 
tala. Теме“ tárgyokat’felette kellemesekké ’s magokat 
kedveltetökké teszi: ,De ime amott jö keletröl vigadva a.’ 
nappal’ hatal'mas királya. Az enyészö felhök, az ég&quot; ké 
külése, a’ hegyek’ aranynyal himzett ormai, örömmel 
jelentik közeledését. А’ kristályszíníi patakok általad szé. 
piilve új erövel ’s elevenség-qel szöknek a’ réteken. A’ 
'meredek Кбит, melly borzasztó árnyékot vetett а’ se 
tét habokra., vissza térésedtöl szelidehb ábrázatot nyer. 
A’ kietlen puszták vad örömkiáltásokat harsogtatnak 975. 
szos Найти; közön. A’ dis'ztelen omladványok szépiilnek 
fényedtöl; ’s a’ sÓs tenger а’ hegy’ magas tetejéröl а.’ I 
-vizsg‘álodó szemnek minden mozdulásában olly tündöklö 
suqárlást murat , mint а’ nappaL‘ *) 

*) But yonder comes the powersul king of day 
Bejolcinq in the east. The lesseninq cloud, ' 



HYPERBOLE- PERSONIFIGATIO. APOSTROPHE. 305 

Hasonlò szívrehatásu Milton’ következö helye is: 
,A’ reggelkint pirulò szépet a’ inennyegzöi lug'osba. ve 
-zettem; az egész ég ’sannak csillagai boldogitó eröt on 
tottak ezen órára; a’ föld, ’s minden halom örvendezését 
jelentette; a’ madarak vigadtak; fris szellök’leheletei 
suhogták, a’ mit hallottak, az erdöknek: ’s szárnyaikròl 
ròzsákat ’s a’ bokrokból füszeres illatokat hintettek szél 

‘1е1, mig az éjszaka’ szerelmes madara mennyegzöi dalt 
zengett, ’s a’ halmok felett az esthajnal’ csillagát lako 
dalmi fáklyák gyanánt ‘Надым hívta.‘ *) 

А’ személyesités’ h arm adi k ’s legföhb lépcsöje az, 
nl_idön lelketien tárgyoknak- nemcsak érzés és cselekvés, 
 

The kindling azure and the 'mountaln’s brim 
Tipt with aethereal gold, his lnear approachy 
Betoken glad. -- - - 
—- - — By thee refined, 
In brisker measures, _the relucent stream 
Frisks o’er the mead. The precipice abrupt, 
Projecting horror on the blacken’d flood, 

‘ Softens at thy return. The desart joys 
“ИЩУ, through all his melancholy bounds. 
Bude ruins glitter; and the briny deep, 
Seen from some pointed promontory’s top, 
Reflects from every fluctuating wave, 
A glance extensive as the day. -— -— 

*) — - To the nuptial bower 
I led her blushing like the morn: all heaven 
lAnd happy constellations on that hour, 
Shed their selectest influence; the earth 
Gave signs of gratulation, and each hill; 
Joyous the birds; fresh gaies and gentle airs 
Whisper’d it to the woods, and from their wings 
шпиц rose, flung odours from the spicy shrub, 
Disporting, till the amorous bird of night ’ 
Sung spousal, and bid haste the evening star 
0n his hill top, to light the bridal lamp. 

I. `hör. 2&quot; 
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hanem az is tulajdonítatik, hogy beszélnek hozzánk ’s 
figyelmezve hallgatják hozzájok intézett megszólításunkat. 
Habár ez némelly esetekben épen n'em ellenkezik is a’ 
természettel, mégis sokkal több munkával és gonddal ké 
szülhet el helyesen , mint a’ személyesítésnek egyéb ne 
mei. Mert ez tagadhatatlanul minden rhetorikai képek 
között legmerészebb, csak a’ legnagyobb szenvedelmek” 
kifejezése; ’s azért nem is kell soha vele élni, hacsak 

`a’ lélek nagy mértékben fel nincs hevülve ’s indulva. Vau 
lamelly lelketlen dolognak egyszerűleg megszemélyesíté 
se, élettel felruházása a’ hideg чёт leírásokban ’s oly 
lyankor is találhat kedvelést, mikor. gondolatink а’ szo 
kott ’s mindennapi uton járnak. De valamelly lelketlen 
tárgyot annyira megszemélyesíteni, hogy arra, а‘ mit 
mondunk, iigyelmezőnek'vagy épen feleletet adónak gon 
dolhassuk, а’ természettel megegyezőleg csak akkor le 
het, ha a” lélek nagyon fel van hevülve , ’s gondolkodá 
sának szokott ’s mindennapi ösvényétől 'alkalmas távol 
ságra eltért. Mind а’ mellett mégis minden erős szenve- ' 
délyek hajlandók ezen képpel élni; nemcsak a' szerelem, 
harag, boszonkodás, hanem még az ollyak is, mellyek a’ 
lelket lankasztják, p. o. а’ bú, bánat, szomoruság ’s а’ 
t.; mert minden szenvedélyek kívánva kívánnak, kifakad 
ni, ’s ha más tárg-yot nem találnak , inkább mint némán 
maradjanak, az erdőket, kősziklákat ’s а’ legérzéketle 
nebb dolgokat is megszólítják, kivált ha ezek a’ lélek’ 
megindulásának okaival ’S tárgyaival valamelly egyben 
függésben vágynak. Azért a’ poesisban, hol a” szenvedé 
lyek” nyelve legnagyobb szabadsággal bír, ezen képnek 
sok szép példáit lehet találni. Miltonban felette szép hely 
az, hol Éva a’ paradicsomtól, mikor azt elhagyni kény 

_ telen, igen érzékenyen ’s szivrehatóképen búcsút vesz: 
„Oh váratlan csapás, keserűbb mint ‘а’ halál! így kell-e 
téged elhagynom, paradicsomi! ígyelhagynom téged, 
szülő földem! ’s ezen boldog sétáló helyeket ’s istenektől 
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kedvelt árnyékos lug‘osokat, mellyekben a’ mindkettönk’ 
haláláig' eng‘edett kevés fog'yaték napokat szomoruan ’s 
csendesen eltölthetni reménylettem. 011 virágok, mellyek 
más ég‘hajlat alatt sehol nem teremnek, ti szemeimnek 
regqeli legelsö, ’s estvéli leg‘utólsó tárg'yai, mellyeket 
elsö kinyiltoktól Год-‘га szeretet’ kezével neveltem ’s mely 
lyeknek neveket adtam! ki fog' már ezután titeket а’ ve-l 
röfényre vinni , nemeitek szerint elrendelni ’s az ambro 
ziás forrás’ `vizével öntözni?!“ 

Itt eQ-észen a’ természet ’s az asszonyi érzés’ nyelve 
vagyon. Megjeg'yze'sre méltó, hog‘y minden szomorú szen 
vedélyek különösen hajlandòk ezen képpel élni. Azon 
panaszok, mellyeket Philoctetes Sophoclesnél a’ ладу 
fájdalomnak ’s kétség‘beesésnek közepette , Lemnosz’ bar 
langjaihoz ’s köszikláihoz inte'z, ide tartozó szép példák: 
„Óh kikötö helyek, lleg'yek, havasi vadak’ csordái, 011 
meredek kösziklák! nektek harsogtatom panaszimat; 
mert senkit sem tudok mást, kinek azokat mondhatnám; 
elöttetek siránkozom, kik szenvedéseimet esmériiek'l“ ’S 
nem csak a’ poesisban, hanem a’ valòságos életben is sok 
példák vag‘ynak arról, hogy az _emherek a’ halál’ szem 
pillantatjában a’naptól, 110111161, csillag'oktòl, vag'y ещё!) 
öket köriilvevö érzéki tárg‘yoktól, ладу 'hévvel elbu 
csuznak. 

A’ személyesl'tés’ ezen nemével élés iránt föképen 
két szabályra kell vigyázni. Az elsö az, liog'y soha. se 
éljiink vele, ha лицу mértékii heves érzés vag'y szenve 
delem nem kivánja, ’s azonnal félhe szakaszszuk, mihelyt 
azon érzés тещу szenvedelem meglankad. EzenI kép a.’ 
fönsöhh nemü ékesség'ek közé tartozik, mellyek csak a’ 
dolg‘ozaiok’ tüzesebbA és .elevenebb helyein állliatnak, ’s 
011 is csak ладу mérsékléssel alkalmaztnthatnak. 

A’ m á s 0 di k szabály abban áll, hogy illyenképen ne 
más tárgyoket s_zemélyesitsü'nk, hanem csak ollyakat, 
mellyek maqokban bizonyos méliósággal ‘итак ’s a.’ ma. 

\ 

I 20 * 
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Qasahb helyen is, mellyre öket emeljük, illenek. Ezen 
szabályt még a’ személyesítés’ alaesonyabb lépcsöìnél is 
szükséges megtartani; de még‘ szükségesehb akkor , mi 
kor а’ 111е9‘52е11161уе511е11 tárg-yot szôlitjuk meg. Еду meg. 
11011 barátunk’ testét megszólitani nem íllelleh; de azon 
ruháinak, mellyeket viselt, megszòlítása alacsony ?s 
nemtelen képzeteket támasztana. Hasonlòképen illetlen 
volna valaki’ testének eg-yes tagjait is иду 1102111 е16 
mintha élettel biruának. Ezen 0111161 nem hag'yhatom hely 
ben Pope’ szép költeményében azon helyer, hol Heloise’ 
levelében Abaelárdhoz ez vagyon: ,Szerencsétlen kedves 
név, maradj örökre ltitokban , ’s ne menj ki soha ajkai 

111011 , ше11уе11е1 52е111 hallg‘atás pecsét alatt tart. Zárd el 
szivem azon rejtekbe, hol szeretett képe istenekkel ele 
gyedve tartózkodik; ohne 1111 1е azt kezem! —- de neve 
már leiratott; töröljétek ki azt könnyeim !‘ *) 

-Itt különféle táŕgyok ’s a’ test’ kü-lönféle részei sze 
mèlyesítetnek meg; ’s azok közül míndeník meg' van 526 
lítva; lássuk, ha illendöképen-e. Legelsö az ‘А11ае1а111’ 
neve: szerencse'tlen liedves леди ’S а’ t. Ez ellen Semnli ki 

-foQ‘ást sem lehet elégséQ-es 01101111611611111. Ме11, 11111111109‘у 
а’ 52еш61у’ neve 50115201‘ a’ személy helyett van téve ’s 
azt a’ képzetet támasztja, mellyet ez támasztani szokott, 
azéri illendöképen megszemélyesitethetik. Azután Heloise 
mag‘ához 5261 ’5 a’ maga szivét személyesiti meg: zárd el 
их! „шт azen rejtekbe ’s a’ t. Minthogy a’ sziv az em 
11е11 1е5111е11 egyik 11е111е5е1111 1652е ’5 gyàkran a’ lélek ’s 
annak hajlandósáqai hely'ett tétetik, 112611 е2 15 meg'áll 

*) Dear fatal name! rest ever unreveal’d, 
Nor pass these lips 111 holy silence seal’d. 
Hide it, -my heart, within that close disguise, 
Where, mixed with Gods, his lov’d idea lies: 
0h! write it not, my hand! his name appears 
Already written ~-- Blot 110111. my tears! 

l 
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hat. De midön Heloise a’ szivtöl a’ kezére meg‘yen általly 
’s kezének azt m0ndja,l1og-y ne irja le nevét, ez 
már eröltetett és természet elleni sz_òlás; a.’ megszemé 
lyesített kéz alacsony tárg-y ’s nem illik az {Чаи szenve 
delemhez. Me'Q` helytelenebbé lesz a’ kép, midön utólján 

‘ а’ kò'mzye/i szòlítatnak meg, hog'y töriiljék ki az 
нам: oh ne z'rd le их! Áezem ’s а’ t. Ш; а’ két utólsò 

versben epigrammai elmésség' mutatkozik, mellyet nem 
szenvedelem sziil , ’s melly épen nem fér össze azon sze 
relmes érzetekkel, mellyek a.’ szép költeményt mìndeniitt 
lelkesl'tik. 

A’ prosaî munkákhan ez a’ kép még- nagyobh mérték 
lést `és vigyázást kiván. Ezekben a’ képzelödésnek nem 
eng-edtetik annyi szabadsáq mint а’ poezisban. Sem a’ 
,versmérték, sem a’ stylus-nem segíti а’ szenvedelmet 
annyira eleveníteni ’s meg-nyujtani mint a’ versekben. 
Mindazáltal a.’ lelketlen dolgok’rmegszólítása a’ prosáhól 
sincs egészen kírekesztve; de csak az ékesszòlás’ fün 

А söbb nemeiben találhat llelyet. A’ nyilvános szònok néha 
helyesen megszólítha‘tja a’ vallást és az erényt; ‘аду ha 
шаг, vagy annak valamelly váfosát ищу tartományát, 
шепу nag‘y veszteség‘et szenvedett гад-у nevezetes csele 
kedetek’ játékhelye volt. De nem kellene elfelejtenünk, 
1109‘)г valamint az‘eiféle meg'szólítások csak az ékesszó 
lás’ inagasabb repiilésénél eng'edtethetnek meg', иду csak 
azoknak valók, kik középszerünél jelesebb talentumokkal 
birnak. Mert ha a.’ szónok részvételt gerjeszteni nem 'tud 
’s így czélját eltéveszti, h‘izonyosan neyetsêg’essé teszi 
magát. Nem lehet faQ-yosabb elöadást gondol‘ni, mint a’ 
személye'sítés’ ezen nemével helytelenül élés, так ha 
а’ személyesítés hosszasan folytattatik. Látjuk ollyankor, 
hog‘y az iró ‘ищу beszélö hij‘ában erô'lteti magât az ollyán 
szenïedelem’ nyelvén szólani, mellyetvmag'a sem érez, 
másokban sem tud Q'erjeszteni; ’s nemcsak hinlegen, ha 
nem fagyosan is maradunk ’s elég- idöt nyerünk а’ szemé-v 
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lyesítö kép’ nevetség'es “мы gáncsolnl, mikor teljes lel 
kesedésre kellene ragadtatnunk. Néhány franczîa irò ‚ 
kiilönösen Bossuet és Flechier, ezen képet predikácziòik 
han és halotti beszédeikbe’n illendö tüzzel és méltósággal 
alkalmazták, Munkáik ладу mérte'kben meg'érdemlik, hoQ‘y 
e’ részben, valamint a’ stylus’ egyéb ékessêg'eiben is, 
ñg‘yelemmel olvastassanak. Valôban a’ franczîa elme’ ele 
vensége és tíize az ékesszòlás’ ezen lelkesedettebb ne 

‚шёге alkalmasabb , mint a’ ln‘ittusok’ komolyabb és gon 
dolkodóbb elméje, melly a’lprosáhan csak ritkán emelke 
dik fel magasabb képekre. *) 

 

*) Bossuethalotti beszédeiben, mellyeket én az újabb ékes 
szólás’ remekelnek папок, több rendbeli apostrophék és 
személyesített tárqyok’ meqszólításai nagyon szerencsé 
sen vagynak alkotva. Így p. 0. az austriaì Maria Fran 
cziaországr’ kiràlynéja felett mondott halotti'beszédben 
az lró azon gyözödelmek' пап‘, mellyeket XIV. Lajos’ 
fegyverèì nyerni készültek, Algirt így szólítja meg: „Ö 
elötte (XIV. Lajos elött) Franeziaország- ‚ шепу csaknem 
semml tengerl erövel sem мы. hijàban terjesztette ki 
határait két tenqerig. Most ezen tengerek napkelettölV 
Тора napnyugotig gyözödelmes hajós sereg'einkkel ищу 
nak elboritva, ’s a’ franczìa merésszséo- a’ retteg'ést és 
Lajos’ nevét míndenüvé elvitte. Meg fogsz hódítatni ’s 
alâztatni ezen gyözödelmes эти, oh Algir! te ki a’ ke 
res'ztyénségtöl elrablott zsákmànyokkal meggazdagodtál. 
ЕМ mondad a’ tel telhetetlen szivedben: a’ tenger hatal 
mamban van ’s a’ nemzetek az én prédáim. Hajóid’ köny 
nyüsége bizodalmat öntött beléd. De falaid között fog‘sz 
meqtámadtatni, mint az a’ ragadozó madár, mell;r а.‘ 
kösziklàk’ hasadékaiban felkerestetik, 's egész fészkéig, 
mellyben flai каши: prédáit kiosztoqatja, üldöztetik. Mär 
1s vissza adod rabszolgáidat; Lajos összetörte azon bé 
kókat, mellyekbe jobbàgyait verted ’s a’ t.“ Ugyanazon 
beszédnelg еду masik helyén Bossuet a’ Fáczánok-sziqe 
tét, melly a’ Franczla- és Spanyolország között каши: 
békének alkudozásai &quot;s ezen .fejedelemnének a’ franczia 
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Ennyit a’ személyesítésröl ’s annak kiilönhözö ne 
meîröl. ‘ 

Az apo strop he yaz elébbivel olly igen i'okon kép , 
hogyr csak keveset sziìkség rola mondani. Ez valamel‘ly 
valóságos, de шт! lévö vagy megholt személynek olly 
módon megszólítása, mintha jelen ‘Шла; ’s beszédünkre 
íigyelinezne. Annyira hasonlít a.’ lelketlen ’s megszemélye 
sített tárgyok’rmegszòlításához, hogy néha mind a’ kél; 
kép apostrophénak neveztetik. Míndazáltal az ugyneve 
zett apostrophe valamivel kevesebbé merész , mint a’ sze 
mélyesített tárgyokhoz intézett inegszòlitás; mert bizo 
nyosan a’ képzelödésnek kevèsebb eröltetésébe gkeriil&quot; 
megholt vagy távol lévêî szcinélyeket jelenvalôknak gon! 

királylyal hàzosságra lépèse által hiressé lett, igy szó» 
li'tja meg:_ „Csendes sziget! hol azon kétnagy orszàgnam. 
mellyek’ határa vagy, czivakodasa véget- érni tartozik; 
két ищу minister’ alkudozásai által örökre ncvezetessé 
leendö sziget! Felséges nap! mellyen két elöbb ellensé 
ges indulatu, de most Maria Theresia дна! összebékél 
tetett kevély nelnzet, ещё‘; határszélein kiràlyai’ vezérhi 
lése alatt, nem egymással hadakozàs hanem egymas’meg 
ölelése végett összejö; szent ünnepek! szerencsés házos- . 
sag! mennyegzöi fàtyoll megáldás! àldozatok! össze 
elegyíthetem-e mai паров pompáitokat ’s ünnepélyes szer 
tartásaitokat ezen szomorú halotti pompaval, ’s a’ nagy 
ság*leg1nagasabb dicsöségét annak végképi Мотива 
Ум?“ Az angliai királyné Henriette felett mondotthalotti 
beszédébeu (melly Bossuet’ munkai каши: talàn a’ Пеще 
lesebblk) mind anmak, a’ mit a’ királyné szerencsétlen fér 
jének segitése végett гей, elszàmlàlása шёл ez а’ `szép 
berekesztés következik: „0h anya! oh feieség! oli bá 
inulandó , és ha a’ vilàgi szerencsét valaminek mondani 
lehetne, jobb szerencsére méltó kiralyné, Vvégre kényte 
lenitettel sorsodnak. engedni. Elég sokáig gyámolitottad 
gyözhetetlen ’s isteni eröddel а‘ veszedclmek Юга! meg 
ràzatott orszàgot; шёл‘ most nem tehetsz egyebet, lianem 

l 110m' атак omladvànyai кант. magad erösen megállj. 
\ 
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dolni, mint lelketlen delgokat meg‘lelkesiteni ’s meg-sz() 
litanî. Mind а’ két kêpet illeti az a’ szabály, hoqy érzés’ 
és szenvedelem' sziìleményeinek kelllenniek, ha аж alm 
juk, hogy terméezettel egyezök leg-yenek; inert mind a’ 
kettö csak szenvedélynek ‘аду erö megindulásnak nyel ve. A’ költöknél az apostrophe nîfçryon qyakran fordul 
elö; p. о. Virgiliusnál ez: l 

-- -— ’- Pereunt Hypanisque 'Dymasque 
Goniixi а sociis; nec 'te tua plurime, Pentheu, 
Labentem pietas, nec Apollinis infula texit! 

Ossián’ költeményei tele vagynak ezen képnek szebbnel 
szebh példáival: „Sirj a’ süvöltö szélvészek’ sziklái fe., 
lett, 011 Inislor’ leányat hajtsd 1e szép fejedet a’ habok 
felé! te, ki нет) vag'y mint а’ halmok’ lelke, inidön ez 
délben a’ veröf‘ényen Moi-ven’ mag‘ányában lebeg‘! elesett 
ö? oda van az ifju; halálos sárqaság- потопа е1 Cuchulin’ 
feg‘yvere által.“ Quintilián is- hasonló szép példát ád pro 
sában, midön munkája’ _készítése alatt киты: Iijának кота 
halálát siratván , ahhoz eqy igen szivreható ’s szeretettel 
teljes apostrophét intéz: „Nani quo ille animo , qua medi 
corum admiratione mensium octo valetudinem tulit, ut me 
in supremis consolatus est? quam- etiam jam defìciens, 
jamque non помех‘, ipsum illum alieńatae mentis errorem 
circa solas literas habuit? Tuosne ergo , 0 meae spes 
inanes! labentes oculos, щит fugientem spiritum vidi? 
Tunm corpus frigidum, exsang've , complexus, ànimam re 

` cipere auramque communem haurire amplias potui? Te ne _ 
consolari nuper adoptione ad omniumjpes honorum patris 
admotum, te, avunculo praetori Q_'enerum destinatum; te 
omnium spe Atticae eloquentiae candidatum, parens su 
perstes tantum ad poenas amisü“ Quintilianus ezen he 
lyen szintén úQ-y kimutatja а’ szònoki ладу tehetséget, 
mint munkáihan eg'yébüt‘t а.’ míibirálóhoz illö Iinom izlést. 

A’ régi napkeleti nemzetek’liizes képzelödése az illy 
merész képekre — millyenek a’ személyesítés, а’ lelketlen 



HYPERBOLE» PERSONIFIGATIO- APOSTROPHE. 313 

tárgyok’ шея-826111686 ’s az apostrophe--- különösen igen 
hajlandó volt. A’ Szent-irásban erre sok nevezetes példá 
kat találnnk; р. 0. Jel'elIlÍáS 47. r., 6. ’s 7. verseiben: 
„011 úrnak szablyája, meddig nem nyugszol meg? rejtsd 
el magadat a’ 16 hüvelyedbe, nyugodjál meg, és‘hallgass! 
Miképen nynghatik meg? 1101011 az úr párancsolt neki, 
llogy Askalonra és a’ tenger’ partjám menjei1;_mert oda 
rendelte 6161.“ Egy lielyet kiváltképen meg kell 61111116 
nem, mimhogy'töbh fens'éges képzeteket ’s merészebh ké 
peket foglal magáhan, mint talán akárhol is találni le 

'l1et. Ez Esaiásnak 14. r., 4.-19. v., hola’ proféta igy 
irja le az assyriai birodalom’ végsö 1‘011116861: ‚‚А111101‘ ily 
lyen csufolò köz'beszédet szólasz а’ bahilóniai királyról, 
68 621 11101111011: М1 módon romla. el a’ sarczoliató? 1111111 

vessze el ,az aranynak kivánója? Eliörte az úr a' gono 
szoknak pálczáját, az uralkodóknak vesszejét, ki a’ né 
peket az ö haragjában sziìntelen sanyargatja. vala, ki а’ 
pogány népeken ладу diìhüsséggeluralkodik vala, а’ 11у0 
morgatókat nem 11110116 meg а’ nyomorgatásiúl. Nyug- 
szik, 68 086111168 az egész föld, nagy örömmel 61161161 
ШОВЁЗГЩК Söt a’ jegenye-fák is örvendeznek te rajtad, 
6'8 a.’ Libánus’ czédrusi, ezt mondván: ‚М1616 16 611682161, 
senkinem `1611 1111 161111, ki minket kivagdalna !‘ A’ 1101101‘ 
8611 18 а’ 16111 211а11п1е9‘111111111а111е61611611. hogy te elödbe 
menjenek, feltámas-ztják néked а’ 11а1011а11а1, 6’1611111611 
11111111611 fejedelmit, a.’ pogányoknak minden királyit fel 
11611111 az 6 826116111161. Kik mindnyájan téged megszòlít~ 
ván, azt mondják: ,Te 18 erötlenné lettél-e, mint mi? mi 
llozzánk liasonlaios lettél-e? A’ te kevélységed а’ 1101101‘ 
sòra jutott, mind a’ te vígság-tévö szerszámiddal egye-K 
temben; a’ te ágyod féreglészen, lepled is féreg 1682611!‘ 
Mi 111611011 68161 616 az égröl, te Luczifer, 116511111111111 fia ! 
a’ földhöz verettél-e, ki sok nemzetségeket erötelenné 
161161 vala? Te pedig azt mondod vala szivedben: ,A’ 
mennybe mégyek fel, az erös 181611’ CSillüQ‘i felett hely 
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heztetem az én székemet, és ülök a’ Q'yülekezet’ hegyé 
nek éjszak felöl чаи’) oldalára. A’ magas felhöknek felibe 
Лёд-ой, hasonlatos leszek a’ magasság-os istenhez.¢ De a’ 
koporsóha типы, а’ temelésre valo veremnek szélire! 
A’ kik tég‘ed Итак, rád fúg'g‘esztik szemeiket, rád iig'yel 
meznek, ’s ezt mondják: ,Ez-e ama’ férliu, a’ földnek há 
borg'atója, ki az ország‘okat meg-rontja vala; kia’ föld 
nek kerekségét ollyanná tette, minemü а’ puszta; és 
annak Yárosit rontotta, és az ö foglyáinak nem „уюта 
meg` а’ tömlöczöt? Minden род-{ту királyok, valameny 
nyen vag‘ynak, tisztességesen feküsznek; kiki az ö k0 
porsajában. Te pedigg` kivettetel a’ te koporsòdból, mint 
valami utálatos csemete, mint a’ megöletett embereknek 
ruhájok, kik fegyverrel verettek által, mellyek a’verembe 
‘генетик, vag'y mint a’ megtapodtatott holt testl‘ stb.“ 

Ez az eg'ész hely tele van fönséggel. Minden tárgy 
elevenen ’s lelkesítve tünik elönkbe. Számos cselekvö 
személyek iépnek fel; Ш а’ zsiaokar, a’Libanon’ jeg'enye 
fenyöit ’s czédrusait, a’ meqholt királyok’ lelkeit, niag'át 
a’ babiloniai királyt, ’s azokat, kik ezt а’ holtak’i orszá 
gálnan meg'látog'atják, beszélni. halljuk egymásután; ’s 
látjuk, mint játszák különbözö szerepeiket minden ren 
detlenség` nélkiil. ‘ 
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EGYBEVETÉS, ELLENTÈTEL, KÉRDÉS, FELKIÁLTÁS, 
` ’s EGYÉB BESZÉDBELI KÉPEK. 

Мёд‘ mind (1111119- а’ heszédbelí képek’ vizsQ-álásával fog' 
lalatoskodunk, mellyek —- 11111111109‘у eg‘yfelöl illendö ve 
lek-e'lés mellett а’ stylusnak лад-у szépséQ-et adnak , más 
felöl pedig‘ sok visszaélésre szolgáltathatnak alkalmat — 
iig‘yelmes fejtegetést érdemelnek. De, mivelhogy unal 
masivolna minden képes kifejezéseknél sokáig késnî 
(mellyeket a’ rhetorok külön&gt; elöszámlálni szoktak), én 
csak a’ nevezetesebb‘eket és leqqyakrabhan elöfordulókat 
választottam ki' értekezésem’ tárgyáúl; ’s az ezekre nézve 
elöadoit szabályok — ug‘y hiszem --- a’ töhbiek iránt is , 
mind a’ prosában mind a’ poezisban, elég‘séges întéseket 
aglnak. A’ metaphoráról böven ’s hosszasan szóltam, ’s az ~ 
utolsó leczkében a’ hyperboléröl, személyesítésröl ’s apo 
strophéról laeszéltem. A’ mostani leczke hefejezi ш, а’ mit 

. még а’ képekröl emliteni ssükségesnek штык. 
Kezdetet az еду beveté s s el teszek; ezzel a’kép 

pel, melly mind a’ költöknél mind а’ prosaicusoknálg‘yak 
ran alkalmaztatik a’ stylus’ szépitésére‘. Еду elêbheni lecz 
kében elég'g'é megmagyaráztam , melly kiilönbség` leqyen 
az egybevetés és а’ metaphor-a között. A’ metaphora ha 

‘sonlitást foqlal ugyan magában, de abban а’ hasonlítás 
nem fejeztetik ki teljesen; pio. ha ezt mondom: Ac/n'l 
les oroszla’n, ezzel аж akarom mondani, hogy Achilles 
erö_r_e nézve пазов!“ az oroszlánhoz. Az egybevetés akkor 
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talál helyet, ha két tárgy’ hasonlòsága világosaliban és 
hövebben fejeztetik ki, mint a’ metaphoi‘a’ terinészete en 
gedi; р. 0. ha azt iiioiidoin: „.'fejedelinek’ cselekedetei 
a’ nagy folyókhoz hasonlítanak, mellyeknek folyását inin 
denki, de eredetöket csak kevés einher látja.“ Ez a’ fu 
tólag veit pélila megmutaija, hogy a’ szei‘encsésen ké 
sziilt egyhevetés az olly tiindöklö ékességek közé tario 
zik , mellyek az elöadásnak nem kevés szépséget 1161056 
nöznek, ’s azéi't Cícei‘o azokat az elöadás’ féii'yeinek ne 
vezi (lumina oraiionis). 

Hogy az egybevetéseklien gyönyörködiink, az igen 
természeti dolog. Ezen gyönyörködés hái‘oni külöiibözö 
kutfökliöl szárniazik. Elös zöi- a’ lélek’ azon foglalatos 
ságáhól, melly. szerint két tái'gyot egyinással egybeve 
tiink , ’s а’ kiilönliözök’ liasonlatosságait ’s a’ hasonlato 
sok’ kiilönbözéseit szemiigyi‘e veszszi'ik, ’s niellynek vég 
czélja az, hogy ñgyelmes„szeinlélödésre szokniik, ’s az 

_által liasznos esinéi'eteiiiket neveljiik. Melly igen gyö 
nyörködtexö ’s egyszei'sinind természeten alapuló is legyen 
ezen foglnlatosság, azt aliból is leliet látni, miniliogy 111139 
a’ gyerinekek is, milielyt а’ küi'iilöttök lévö tárgyokat 
meg tudják különböztetni, nagyon szeretik a’ dolgokat 
egymással egybevetni. M ás 0 d s z or az egybevetéssel 
egyiitt jái'ò gyönyöi‘köilés aliból az észrevételböl 526111121 
zik, hogy az álltal a’ {б tárgy jobban iiiegvile'igositatik,` ’s 
benyomása hatòlihá tétetik; ’s harniadszoi' száriiiazik 
inég onnét is, hogy az egybevetés által azon {б tárgyhoz, 
mellyröl szò vagyon, uj és többnyire tündöklò' tárgy já 
rul, ’s ezen tárgy a’ke'pzelödés’ elélie kellemes festést ter 
jeszt, olly и] látományokat mutatva'm, mellyeket ezen kép ì 
nélkíil nein szeinléllietne. _ — 

Minden egylievetéseket két rendbeliekre, inagyará 
l zóki'a ищу szépitökre , leliet osztani. Mert miilön az irò 

azt a’ tárgyot, inellyröl szól, más dologgal egybevetí, 
inindenkoi' az а’ czélja -- legalább annak kellene czéljá 
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nak lenni — hogy ezen tárgyot ‘аду 6111161611116 tegye, 
‘аду 1161161116561111 öltözetben 111616556. М69‘у61626 egybe 
vetésekkel minden'elöadásokban lehet élni. Ha valamelly 
11‘6 а116гше11у 6165611 0110511011111, ‘T8/gy 6’ bölcselkedésnek 
akármelly homályos czikkelyeirölértekezik is, mindenkor 
élhet egylievetéssel 6’ végre, hogy tárgyát jobban meg 
értesse. Illyen Harris’ H 61111 6 5611611 a’ következö egy 
bevetés, mellyel egy igen homályos dolog - a’ testi 61. 
2611611 65 6’ képzelödés’ tehetségei között 161611616 1111 
lönbség —- világosítatik meg: „Valamint 6’ ‘11652 6’ ре 
csételésre nem _ ‘101116 61116111165, 116 62261 6’ tulajdonság 
gal nem 1111‘116 , hogy 6’ 11611у0ш651 nemcsak elfogadhatja, 
hanem meg is tarthatja: ugy van 6’ dolog lelkünk’ testi 
6126116116 ’5 6’ képzelödésre nézve is. A’ testi érzék el 
fogadó, 6’ képz'elödés pedig megtartó tehetség. Ha lel 
kiinknek csak testi érzékei volnának képzelödés nélkül, 
6111101 116111 6’ YÍílSZhOZ 1165011111611611611, 11а11е111 6’ vizhez, 
mellyre benyomások ugyan nagyon könnyen tétethetnek, 
de mellyen a’ benyomásokisinét tüstint elenyésznek.“ Az 
611616 egybevetéseknél 62 611616111 50111161 1111161111 foglala 
toskodhatik mint a.’ képzelödés’; ’s azért i‘ájok nëzve csak 
6116 11611 vigyázni, hogy érthetök és czélirányosak legye 
nek; 6’ 16 tárgy’ képzetét meghatározottabbakká ’s vìlá 
gosabbakká tegye'k, ’s ñgyelmünket 61161 ne vonják, ’s 
ininket hazug fénynyel ne csábitsanak. 

De itt leginkálib 6’ 52611116, vagy ollyan egybeveté 
5611161 5261111111, 111е11уе11 116111 61111у116 01116165 1111111 611651 
tés végett jöttek 5201165116: ’5 62 illyenek leggyakrabban 
is fordulnak elö. Ezen kép , mint 11161 61111116111, 116501116 
tosságon alapúl. Mindazáltal 6’ hasonlatosságot nem kell 
igen szoros 61’161611111611 ‚ vagy egész egyeńlöség helyett, 
vennünk. Gyakran két olly dolog is vettetlletik egybe, 
mellyek egyiuáshoz tulajdonképen 5611111111161156111 116501111 
1611611; с511р611 62611, “livel leikünkben egyenlö érzéseket 
’s 116501116, vagy egymással épen egyezö képzeteket 16 
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masztanak: иду, 1109‘у az egyiknek hasonlatossáQ-a, a’ má 
5111 által okozott benyomást hathatòbbá teszi. 0551а11р.0. 
a’ csendes` és bús muzsika’ természetét akarván leirni, 
igy szòl: „Garryl’ muzsikája Q'yönyört és bút támaszt a’ 
szívben mint az elmult örömök’ emlékezete.“ Ez szeren 
csés és ñnom eo'ybevete's; noha a’ muzsikának semmi ne 
me sem hasonlít azon érzéshez, mellyet az elmult örö 
mök’ emlékezete okoz. Ha a’ muzsika a’ fülemile’ zeno-ése 
vel, vag‘y a’ patak’ csergedezésével vettetnék egyhe (a’ 
mit valamelly közëpszerü költö hizonyosan tenne), иду 
а’ 11а50111а1055г19‘ sokkal nagyobbvolna; de az által, hogy 
az eg-ybevetés Carryl’muzsikájának okozatján alapui, nem 
csak igen kellemes kép terjesztetik elönkbe, hanem ezen 
muzsikának természete és sajátsága is mélyebben hat 
ránk. 

Általjában akár az eg'ybevetett tárg‘yok’ hasonlatossá 
gan, akár az ok’ okozatjaiuak egyenlöség‘én alapuljon az 
eg‘ybevetés , etiöl minden esetben föképen az kivántatik 
meg', hogy a’ tárgyot, lnellynek kedveért vele élünk, 
jobban meg'világosítsa ’s annak képzetét benniink eleve 
nítse. Némelly csekély kicsavarodások uqyan meQ'enQ-ed 
tethetnek a’ hasonlalossáo&quot; `vzîlasztás¿iban a’ képzelödés 
nek; de azok a’ fö tárgytól solia se távozzanak el igen 
messze. »Az eg‘ybevetésnek minden környülménye a’ 1111’ 
Q-yot, ha ez nag‘y’és nemes, méq inkább nagyítsa; ha. 
szép , még- inkább szépítse; ha rémítö,-még borzasztóbbá. 
‘еще. De hog‘y a’ dologról kiilönösebben szòljunk, az 
eg-ybevetés’ szahályai föképen ezen két kérdé‘st villetik: 
mikor illik azzal élni? és: millyen tárg'yoktól kell azt 
kölcsönözni? 

’ Elözör tehát azt kell vizsgálnun-k, mikor illik egy 
bevetésekkel e'lni? Abból, a’ mi ezekröl fennebb monda 
tott , kitetszik, hog‘y azok nem a’ szenvedély’ nyelvét be 
szélik. Épen nein, söt inkább az eleven és tüzes, de nem 
szenvedélyek által Ielhevitett ’s háborodott képzelödés’ 
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nyelvén szólnak. Az erös szenvedélyek sokkal heveseb 
bek, mint sem hogy а’ képzelödés’ ezen játékát megen 
gedhetnék. Nincs idejek hasonlitò tárgyokat keresni; 
azon tárgynál, melly öket elfoglalta, álllandòúl késnek 
’s nem foi'díthatják ñgyelmöket más dologra.. Az Ш’) te 
hát alíg‘ ejtheine nagyobb hibát , mintha. szenvedélyének 
közepeite egybevetéssel élne. A’ lélek’ illy állapotjában 
metaphorás’kifejezések engedtetlletnek meg, noha azok 
is csak ugy, ha velek mértéket tartunk; de а’ teljes egy 
bevetés’ pompája ’s ünnepélyessége erös szenvedélylyel 
épen nem fér össze. Ez egyszerében egészen megváltoz 
tatja a’ hangot , а’ lelket repiiléséböl alálib szállitja, ’s 
az irót minden indulatosság nèlkiil beszélteti , holott he 
ves szenvedélylyel beszélöt vártunk. Szomorúját'ékaink’ 
irôi nagyon gyakran esnek ezen hihába. Rovve néhány 
szomorujátékaiban eñ’éle virágokat nagyon helytelenííl 
hintett el. Мёд- Addison' Galoja .és gáncsot érdemel ezen 
tekintetben; p. o. midön Porcius épen azon szempillan 
tatban, inellyben Luciának “Не örökre elbucsuzását hall 
ja, ’s kö'vetkezésképen mélyen llúba kellene meriilnie, 
egy mesterségesen készült egybevetéssel felel: 

„Thus o’er the dying lamp th’unsteady flame 
Hangs quiv’ ring on а point, leaps off by tits, 

’ And falls again, as 10th to quit its hold, 
Thou must not go; my soul still hovers o’er thee, 
And сан’: get loose.“ ‚ 

,Így reszket állhatatlanúl egy helyben а’ haldoklò mécs 
ben a’ láng’, fellobban, ’s islnét leszáll, ’s nem akarjahe 
lyét elhágyni. Nem mehetsz el tölem, lelkem a’ tiédhez 
van ragadva , nem vállhat el iölef Y 

Akárki is érezheti, hogy ez illy `nlkalommnl nem a.’ 
természet’ nyelve. ’ 

Mindazáltal, ha. szintén az egybevetés nem szen 
vedélyek’ elöadása is, csakugyan másfelöl, midön ékes 
ségiil штаммы, nem is egészen hideg и!&quot; nyelve. 
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Egy bizonyos méltósággal van összekapcsolva ’s min 
denkor а’ tárgynak némi fölemelkedését kivánja; mert 
azt téteti fel, hogy a’ képzelödés nein kicsiny mérték 
ben van meghevülve, liabár a.’ sziv szenvedély-ek által 
nem háhorgàttatik is. Egy szóval: az egybevetések’ 1116 
helye középen van а’ nagyon szenvedélyes és igen egy 
szerü ’s alacson stylus között. Ez nagyon széles mezö 
’s elég alkalmat ád ezen képre, De vigyá‘znunk kell, 
hogy ezen mezön is az efféle szépítéssel igen me‘ssze 
ne menjünk. Mert az egybeveiés — 1111111 máx' mondot 
tam ---I csillogó ékesség; ’s minden dolgok, mellyek 
csillognak,.ha igen gyakran elöfordúlnak, szemfényvesz 
te'sek által megunatják magokat. A’ hasonlatosságokkal 
a’ poezisban is méi'tékletesen kell élnünk, de a.’ 1110511 
ban még inkább; különben stylusunk nagyon émelygö 
és unalmas lesz, ’s az ékesség minden erejét elveszti. 

Nfost még az irànt adok szabályokat, millyen 1111‘ 
цу01‹161*1;е11]е11 az egybevetéseket akkor is, mikor 1116 
11е1уе11 állanak, kölcsönözni. ' 

Elsöben egyhevetéseket nem kell olly dolgoktól 
venni, mellyek azon tárgyhoz , mellyet egybevetni aka 
runk, felette hasonlitanak. Az egybevetésböl származò 
gyönyöi‘ abban áll, ha olly különbözö nemü dolgok kö 
'zött veszünk észre hasonlatosságot, mellyeknél azt elsö 
tekintettel nem vártuk. Igen csekély elmésség kivánta 
tik ahhoz, hogy hasonlatosságot találjunk két olly tárgy 
között, mellyek természetök szerint olly igen rokonok 
egymással, hogy hasonlatosságok akárkinek is szelnébe 
tünik. MidönMilton a’ sátán’ ábrńzatját -- az eset után 
-- а’ fogyatkozást szenvedö, ’s elhömályosod‘ásával né 
peket rémítö nappal veti egybe, ezen egybevetés’ illen 
dösége ’s méltòsága méltán iìgyelmet gerjeszt. De 1111 
11611 Éva.’ levélszinét a’ paradicsomban, Pomona’ lakhe 
lyével — 5 vagy magát Évát egy Dryással, vagy erdei 
Nymphávalhasonlítja, össze, ezen összehasonlítás kevessé 
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hat а’ lélekre ;, mert kiki tndja, hogy egyik fa а’ másik 
hoz, ’vs egyik asszonyi szépség a’ másik asszonyi szép 
séghez sok lekintetben hasonlít. 

Az igen szemhetiinö hasonlatosság miatt hibás egy 
bevetésekhez kell az ollyan tárgyoktól kölcsönüzötteket 
is szàmlálnunk, mellyek а’ poezisban igen gyakori elö 
fordulások дна! nagyon mindennapiakká lettek. illyen p. 
o. egy hösnek oroszlánnal, egy bánatos szépnekhervadó` 
’s fejét lehajtó virággal , a’ heves szenvedélyeknek szél 
vész, az erkölcsìr tisztaságnak Мин, az erénynek а’ 
nappal vagy csillagokkal egybevetése, és több efrélék: 
millyenekkel а’ másodrendbeli elméjii ujahh iròk na 
gyon bövelkednek, ’s mellyek egyik versirótól а’ másikra. 
mintegy örökség gyanánt látszanak szállani. Az illyen 
egybevetések eleinten talán czélirányosak voltak, ’s a’ 
régi eredeti köllöknél, kik azokat egyenesen a’ termé 
szetböl kölcsönözték, szépse'ggel bix-tak; de máx’ ma el 
vagynak ko`pva, ’s fiileink ugy лошадок szokiak, liogy 
képzelödésünk sennni gyönyört sein érez belölök. Valo 
ban nincs is hizonyosabb jel, mellynél fogva a’ jeles el 
méjii Кбит а’ terméketlen képzelödésiitöl meg lehetne vá 
lasztani, mint az egybevetéseknek, mellyekkel élnek, 
minemiisége. Egybevetésekkel mindenek élnek, kik ma 
gokat költöknek nevezík; de a’ különbség közöttök az , 
hogy a’ csupa verscsináló Qemmi új képet sem kölcsönöz 
а’ terniészettöl, úgy vélekedvén silány esze szerint, hogy 
а’ természet az elötte'éltek által már egészen ki van me 
rítve ’s azért alázatosan csak az elötte éltek’ nyomain 
jár; a’ jeles elméjii ellenben, kinél а’ természet önkiîlt 
látszik felfedezni elrejtett kincseit, ég felé reppenö sze 
meivel mindeniitt új ábrázatokat ’s valóságokat Мг, ’s а’ 
tárgyok кант új, ’s elébb nem венец hasonlatosságokat 
vesz észre , mellyek egybevetését eredetivé, _ható kifeje 
zésüvé ’s elevenné teszik. l 

De m á. s o d s z or valamint az igen szembetiinö ha 
I. KÖT. 21 
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sonlatosságokon alapuló egybevetések liibások , ugy még 
sokkal hibásabbak az ollyanok, mellyekben a’hasonlatos 
ságok vagy igen csekélyek vagy igen messziinnen hozot 
tak. Mert az illyenek, а’ lxelyett hogy a’ képzelödésnek 
segitségül volnának, inkább azt megeröltetik, ’s a’.tárgy- 
лак seinmi világositást sein adnak. 

Azt is meg kell jegyezni , hogy az olly egybevetés 
is, melly a’ {б környiilményekre nézve elég hasonlatos 
sńgot fogl-al magában, természet ellenivé és homályossá 

-lellet, ha пение“ kinyujtatik. Semmi sem ellenkezik 
ezen kép’ czéljával olly igen, mint minden apró részek’ 
hasonlatosságainak csak azért vadászása, hogy kitessék, 
niennyire meh'et a.’ hasonlatosságok kinyujtásában a’ költö’ 
elinéssége. Ez Cowley’ rendszerinti тамада, kinek hason 
litásai töblmyire ollyanok, .hogy ткань az elmésség’ 
mesterkélt gyakoi'lásának, mint a’ {б tárgy’ ‘Лёд-„11:15:1 
nak tarthatnak. A’ ki erre-munkáiban, különösen odäiban, 
példát akar ialálni, iuindeniitt talál'hat, mihelyt beléjek 
tekint. 

H a rm а d s z о r az а’ tárgy , mellytöl hasonlatosság 
kölcsönöztetik, ne legyen esméretlen , vagy csak kevés 
einher elölt esniéreles: „Ad inferendam rebus lucem -lugy 
inond Quintilian — repertae sunt similitudines.v` Praecipue 
igitur est custodiendum, ne id quod similitudinis gi‘atia 
ascivimus, aut obscuruln sit ait ignotum. Debet enini, id 
quod illuslrandae alterius rei gratia assumitur, ipsum esse 
clan-ius eo,_qu0dilluxninatur.“ ,A’ hasonlatosságok a’végre 
találtaitak fel, hogy a’ tárg'ynak világosságot adjanak. 
llindenek elött tehát arra kell nézni, hogy az egybeve 
tést ne valamelly homályos és esmérellen tárgyon ala 
pítsuk; inert annak, a’ mit valamelly dolog’ világosítása 
végett hozunk elö, sziikségesképen érthetöblmek kell 
lenni annál , а’ mit világosítani akarunk.‘ Az olly egybe 
vetések мы, mellyek valamelly philosophiai felfedezé 
leken , “аду csak bizonyos Вашей emberek elött esmére 
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tes dolgokon alapulnak, elhibázzák ша1 czéljokat. Oly 
lyan tárgyoktól kellene azokat kölcsönözni, mellyek szem 
elött forognak ’s mellyeket az olvasók’ legnagyobh része 
Ею&quot;: vagy elevenen tud képzelni. Ez egy olly hibára еш 
lékeztet, mellyet a’ mai költök gyakran követnek е1. A’ 
régiek а’ természetböl ’s olly nemii tárgyokból vették 
egyhevetéseiket , mellyek olvasóik elött esméretesek vol 
tak. Azért oroszlánok, farkasok, kigyúk ’s egyéb vail ё! 
latok helyes egybevetésekre adtak nekik alkalmat; inely 
lyek már most az “мы; irók által követésre méltó példák 
gyanánt nézetnek; de ok nélkül, mei-t azok rájok nézve 
ладу részint megsziintek helyesek ’s illök lenni. Mi az 
eiféle tárgyokat csak leirásokliòl ’s ugy szólván csak má 
sodik kézböl esmérjiik; ’s a’ poeták’ mai olvasòira nézve 
talán szükségesebb volna az oroszlánokat vagy kigyókat 
emberektöl kölcsünözött hasonlítások által megesmértet 
ni, mint megfordítva. 

Mi könnyebben tudjuk embernek emberrel, mint p. o. 
tigrisnek ökörrel, viaskotlását képzelni. Miìnlen tario' 
inánynak saját játékszíne van, ’s a’ jeles‘költö az ahban 
elöforduló miveletekböl veszi hasonlatosságait ’s képeit. 
Esméretlen tárgyok, vagy idegen játékszx'ni látományok’ 
felhozása rendszerint olly költöt árul el, ki nem a.’ ter 
mészetböl, hanem egye'b` irókból ‘вы! másolatjait. -— 
Még csak azt jegyzem meg: 

Negyedszer, вод-у a’ komoly, ‘аду magasahb 
nemii dolgozatokban az egyhevetések soha se kölcsönöz 
tessenek alacsony, vagy nagyon mindennapi tárgyoktól. 
Az illy egybevetéseklealacsonítják a’ dolgot; holott czél- y 
jokhoz képest szépíteni ’s fölehb emelni tartoznának. ’S 
azért a’ játékos, és ollyan elöadásokon kivül, mellyekben 
valamit szántszándékkal le akarunk alacsonitani scha sem' 
kell alacson képzeteket magokban foglalniok. Homerus’ 
némelly egybevetései ezen tekintetben gáncsoltattak, de 
ok né‘lkiil; mei-t nem kell elielejteni, hogy a’ tárgyok’ 

21 * ` 
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aiacsonsága vag‘y méltòsága naqy re'szint az ìrò’ idejé 
hen élöknek gondolkozásátòl ’s képzeleteitöl fúg‘g. Sok 
hasonlatossáqok tehát, mellyek мыши azért. minthogy 
a’ falusi élet’ foglalatossáqaiból vétettek, alacsonoknak 
látszanak lenni, mellyek a’ régiség&quot; eg'yszerii korában 
kétségkivül eléq méltóság‘gal итак. 

Eddig az ollyan heszédbeli képekröl értekeztem, 
mellyek leginkább látszanak kiilönösebb ńqyelmet érde 
meini: a’ metaphoráròl, hyperholéról, személyesítésröl, 
megszòlltásròl és egybevetésröl. Csak néhányról kell 
még emlékezneln, _mellyeknek helyes alkalmazása az ed 
dig elöadott szabályokbôl könnyen meg'értethetik. 

Valamint az egybevetés két tárgy’ hasonlatosságán. 
иду az antithesis ‘аду ellentétel két tárgy’ ellenkezö 
tulajdonság'ain alapul. Az illy ellenkezö tulajdonság‘ok 
egymás ellenélre tevésének mindenkor az ereje van, hogy 
az egymásnak ellenébe tett dolqokat világosabban kimu 
ища. А’ fejér szín р. 0. з011а sem látszik olly igen fejér 
nek, mint mikor fekete szín van melléje téve, ’s mind a’ 
két szin együtt szemléltethetik. Az ellentétellel ‘(211111115 
melly környülményekben igen czélirányosan lehet a’ végre 
élni, hoqy általa valamelly ‘дн-Чувак hatása annál na 
Q‘yobb leo‘yen. Így Cicero, Miló mellett mondott beszédé 
ben annak hihetetlenséqét akarván megmutatni, hogy 
Milo, miután Clodi‘ust a’ legkedvezöbh környülmények 
között is meg nem ölte, azt ollyankor meqölte volna, 
midön minden környiìlmények illyen szándékkal ellenkez 
tek: ezen hihetetlenség` iránt ладу mértékken neveli meg' 
Qyözödésü'nket a’következö ellentételek által. „Диет igi 
tur cum‘omnium gratia interlìcere noluit, hunc voluit cum 
aliquorum querela? Диет jure, quem loco, quem tempore, 
quem impune non est ausus, hunc injuria, iniquo loco, 
alieno tempore , periculo capitis non dubitavit occidere ?“ 
,Hilretö-e, под-у azt, kit mindenek’jôváhagyásával meg' 
ölni elmulasztott, ollyankor meg akarta volna ölni, mikor 
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a’ шеи-61133’ kárhoztatását néniellyek’ részéröl bizonyosan 
tudhatta? Lehet-e gondolni, hogy azt a' szeinélyt, kit 
akkor, midön törvényes okból, kedvezö helyen és 1116 
hen ’s büntetetlenül megölhete , megölni nem inert , 1111’ 
vénytelenül, az idöńek ’s helynek mostoha környülményei 
között ’s ollyankor, mikor halálos hüntetéstöl félnie kel 
lett, megölni neni kételkedett volna ?‘ Az ellentételek’ 
tökéletesítése végett mindenkor hasznos a’ periodusnak 
azon szavait és tagjait, mellyek az egymás ellenéhe tett. ` 
tárgyokat kifejezik, egyinásnak grammatikai szerkezés 
szerint is megfelelökké tenni, mint itt Cicero’ példájáhan 
téve vagynak. Ez által az ellenkezés johban szeinbetiinik, 
ininthogy az ellenkezö dolgok szorosahhan egymítshoz` 
általellenben állanak; valamint a’ fekete és fejér szinek’- 
egybevetésénél is, ha azoknak különbözése't johban észre 
akarjuk venni, legörömestebh választunk egyenlö nagy 
ságu ’s egyenlö &quot;Мёд-053191111 helyzett tárgyokat. Ezek 
nek némelly tekintetben egymáshoz hasonlítások egy 
máslol kiìlönbözésöket még szelnbetünöbbé teszi. 

De egyszersinind azt is meg kell jegyeznem, hogy. 
az ellentételekkel igen gyakra-n é'lés, kivált mikor azok 
mesters'égesek ’s homályosak, kellemetlenné teszi a’ sty 
lust. Senecának következö mondása inagában véve na 
gyon helyes: „Si queln volueris esse divitem, non est. 
quod augeas divitias, sed minuas cupiditates.“ *) Ugy. 
szintén ez is: „Si ad naturam vives, nunquam eris pan» 
per; si ad opinionem, nunquam dives.“ **) 

Az ei'féle erkölcsi mondásokra illik az illyen öltözet :‹ 
mind azért, minthogy feltétetik felöle, hogy elinélkedés’ 
 

*) Ba kit gazdaggà akarsz тети, ne birtokat öregbítsd.4&gt; 
hanem kivànsagait kevesitsd. 

**)Ha. vágyásaidat a’ természet’ törvényeihez alkalmazod, 
soha siem lészsz szegény; de ha azokat a’ közvéleliedés` 
szerint szabod , soha sem lészsz gazdag. 
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gyümölcse; mind рейд-‘жён, mivel az emlékezö (сие! 
ség’ számára készítetik, melly az illy ellentételeket köny- 
nyebben- цветах-‘да. De ha eiféle mondások hosszu sorral 
következnek egymás után, ’s ha az illyen elöadás vala 
melly irónak természetévé ‘ШК, akkor hîbás a’ stylus: 
’s ezen пишете&quot; Seneca. sokszor gáncsoltatott ’s nem 
Кв ok nélkül. Az illyen stylus nagyon keresettnek ’s mes 
terkéltnek látszik lenni, ’s azt gondoltatja veliìnk az iró 
ról, hogy annak iobban szivén van az , hogy mint mond 
Зов valamit, mint az, hogy mit mondjon. Young, a’ ki 
kiilönben nagyon lelkes Ш), felesleg szerette az ellen 
-tételeket° Midön az emberi élet’ becsüléséröl ir, egész 
lapokon szól következöképen: ‚А‘ falusi gazda fenn $26 
vai panaszolkodik: az udvari einher titkosan sohajtoz. 
Melly szomorkodás tetszik ki а’ szükségben? melly свё 
mörlés а’ böséghen? A’ nagyoknak szintén olly nehezen 
esik gyönyörködve tékozolni, mint a’ szegényeknek ha 
szonnal dolgozni. A’ tudatlan, alaptalan remény által csa 
lattatik meg; a’ tudós az esméretek által ejtetik kétség 
he. A’ tudatlanság tévelygést okoz; a.’ tévelygés csalat 
kozást, ’s a’ csalatkozás nyomoruságot. Más felöl , az es 
méret helyes itéletet sziil, ’s az emberi dolgok’ helyes 
megìtélése meggyöz minket arròl, hogy azok boldogsá 
gunkra nem elégségesek‘ *). 

 

*) „The peasant complains aloud; the courtier in secret re 
pines. ln want, what distress? in affluence` what satiety? 
The great are under as much difficulty to eilrpend with 
pleasure, asthe mean to labour with success. The igno 
rant, through ill-grounded hope, are disappointed; the_ 
knowing, through knowledge, despond. Ignorance oc-. 
casions mistake; mistake, disappointment; and disap 
pointment is misery. Knowledge, on the other hand, gi 
ves true judgment; and true judgment of human things. 
gives a demonstration of their insuflìciency to our peace.“ 
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Az illy stylus olly hazug csillogásu, hogy huzamosan 
nem tetszhetik. Figyelmiink elfárad , ha eiïéle mesterkélt 
gondolatok gyakran ismételtetnek. - 

Vagynak másféle ellentételek is, mellyekinek- Мёр 
sége abban ‘Ш, hogy vâratlanul lepnek meg minket. Az 
illyenek nagy elm-ésséget mutathatnak; de csak az olly 
dolgozatokban találhatnak illy helyet, mellyekhen elmés 
sêg és szeszély uralkodik, ne-m pedig a’ komoly nemiiek 
ben. Pope, ki az ellentételeket nagyon szeretl , az illye 
nekben sokszor szerencsés. Íg-y p. o. а’ hajfürteh-ablásá. 
ròl irt költeményének következö vcrseihen: 

Wheter the nymph shall break Diana‘s law, 
0r some frail china jar receive a naw; 
0r stain herhonour, or her new brocade; » 
Forget her prayers, or miss a» masquerade; » 
0r lose her heart, or~necklace, at a ball, 
0r wheter heaven has doomed that Sholk mustfall. 

Az, a* mit az epigramma” hegyénelc ‘ад-у fulán-kjának 
szokás nevezni, nagy részînt eñ'éle ellentételhen'áll. A’ 
gondolatnak vâ'ratlan fordulásával lep meg, ’s annál sze 
rencsësebben iit ki', minél kevesebh szòkba foglaltatik. 

Az egybevetések és ellentételek csendes természetiì A 
kèpek, ’s nem a’ szenvedelem’, hanem a’ képzelödés’ szü-. 
leményei. A’ kërdések és felkiáltások, пье11уе1ц‘б1ш0вгь 
fogok szólani, szenvedelmet jelentö képek, ’s annak olly 
természeti kifejezései, hogy nem сваи а’ legfensöhb nemii 
szònoklatokban, hanem a&quot;társalkodásban is, mikor az 
emberek valamennyire felhevíilnek, igen gyakran- elöfor 
dulnak. A&quot; kérdés nem akkor- tartozik a’ képes el'öadáshoz, 
mikor ‘Маши betü szerinti értelemben kérdiink, hanem 
akkor , midön valami szenvedelemtöl tiizesedve над-у lle 
vességgel akarunk ‘Маши tagadni vagy eröslteni, ’s ezen 
szándékunkat kérdés formáha атак, ш akarván ez ál 
tal jelenteni', hogy vélekedésiinkröl mélyen meg vagyunk 
gyözödve, hallgatòinkra нищеты, hogy az ellenkezö. 
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vélekedés' igazsága lehetetlen. Illyen p. о. а’ Sz. Irásban 
a’ következő példa 4. Moses 23, 19. *) -- Illyen, midőn 
Demosthenes ekkép szól az athenaebeliekhez: „Mondjátok 
meg nekem, ha mindnntalan széllel akartok-e тают 
's egymástól njságokat kérdezni? lehet-e bámulásra mél 
több ujság, mint az, hogy a’ macedoniai fejedelem az 
athenaeiek ellen hadat indít ’s Görögország” köz dolgairól 
tetszése szerint végez? Meghalt-e Filep? —- Nem; de 
beteg. Mit használ az nektek, akár meghalt akár él Fi-` 
lep? Mert akármi történjék Fileppel, ti тайм fogtok 
más valakit helyébe állítani.“ 

Mindezek, ha kérdés nélkül mondatnának, nagyon 
gyengénhatnának a' lélekre; de az a’ Щи és elevenség. 
melly a’ kérdés által штаты: , felserkenli a’ hallgató 

~kat és sokkal mélyebben hat rájok._ 
Kérdésekkel gyakran ollyankor is helyesen lehet él 

ni, mikor nem nagyobb a’ fellreviilés, mint a’ millyen va 
lamelly fontos és komoly értekezésből 's okoskodásból ter 
mészet szerint szokott következni. De a’ felkiáltások csak 
a’ lélek’ hevesebb megindulásinál —- millyenek p. 0. а’ bá 
mulás, csodálkozás, harag, öröm, szomoruság ’s a' t.-- 

‘ illendők; p. o. 

Heu pietas! heu prisca tides) invictaque belló 
Dexters ! ` 

Mind а’ kérdés, mind a’ felkiáltás, 's általjábanaz előa- Y 
dásnak minden szenvedélyes képei, a’ sympathia által hat 
nak ránk. A’ sympathia valósággal természetünknek igen 
hatalmas és messze terjedő elve, melly minket hajlandókká 

- tesz azon érzéseket és szenvedelmeket, mellyeket mások 

*) Nem ollyan az Isten mint az ember , hogy hazudjon; és 
nem embernek ña, hogy elváltoztassa ígéretét: ő mon 
dotta, ’s hát nem mlvelné-e meg? szólott, és nem telje 
siti-e meg azt? _ ‚ 

u 
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nál észreveszünk, elfogadni, ’s ollyan éi'zésekre ’s 1111111 
latokra hevülní, inillyeneket körülöttiink inásoklian észre 
veszünk. Ez cselekszì azt, hogy gyakran egy einher, ki 

öröiiliìek vagy szoinoruságnak az álirázaton kitiìnö jelei vel ‚р а’ társaságba, egy szempillantat alatt hasoiiló 
éi'zéseket terjeszt el inindenekre maga köriil. Ez cselek 
szi, hogy valainelly seregben vagy gyülèshen a’ szenve 
délyek olly könnyen támadnak; ’s olly igen elterjednek 
azon csaknem ellene állhatatlan közlödés altal, niellyet 
egy sokaságlian a’ lelkes szemek , kiáltások ’s arczvona 
tok okozni szoktak. A’ kérdések és felkiáltások is tehát» 
iiiint a’ felindult ’s ineghevült sziv’ tei'inészeti jelei, ha. 
velek illöképen élünk, azt cselekszik, hogy a.’ kik inin 
ket hallgatnak, velünk syinpathisáljanak ’s ugy érezzenek 
mint mi. 

Mindezek szei‘int- ezen elöadásbeli képekkel élésre 
nézve az a’ fö szabály, hogy az iró vigyázzon arra, nii 
képen szokta a’ természet az indulatokat vagy szenvedé 
lyeket velünk kifejeztetni, ’s ö is olly módon beszéljen ’s 
ne másképen; niindenek felett pedig, soha. se éljen 
szenvedelem nélkül szenvedélyes nyelvvel. A’ kérdésekkel 
lvalainivel szabadabban élhet, minthogy azok- inint fen 
nelib inegjegyzém — a’beszélgetés’ rendszeriiiti folyamatjá 
han ’s az értekezéseklien is helyet találhatnak, ha szin 
tén a’ lélek nagy méi'téklien inegindulva ninos is. De a’ 
felkiáltásokra nézve tartózkodóbbnak kell lenni. Semmi 
seni tesz kedvetlenebb lienyomást, inint az azokkal igen 
gyakran élés. A’ tapasztalatlan iìatal irók azt képzelik, 
hogy minél töbli helyen szórják el ezeket, annál eleve 
nebhé ’s forróbhá teszik elöadásokat. De egészen ellen 
kezi'i'képen van a’ dolog: ez által inkább felette fagyossá 
teszik azt. Ha valainelly ii‘ó minduntalan niagunkon kiviil 
valo ragadtatásra ösztönöz ininket, a’ nélkül , hogy ari‘a 
alkalmat aúna, az ollyanJ nemcsak megunatja magát, 
hanem boszonkodást is okoz. Nein gei'jeszt sympathiát 
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bennünk, inínthogy magáhan semmi szenvedelem sincsen, 
meilyben részt vehetnénk. Csak puszta szòkat ‘Ей, nem 
'érzéseket; következésképen nem támaszthat hennünk 
egyéb szenvedelmet, mint boszonkodást maga ii'ánt. Haj 
landò vagyok tehát azt hinni, hogy csaknem igaza volt 
annak az embernek, a’ ki azt mondotta, hogy midön va 
lamelly kiinyvbe betekint ’s abliau igen sok felkiáltò je- ‘ 
leket lát, ö azt elégséges oknak tartja a’ könyvet félre 
tenni. ’S valòban némelly szivostromlò iròknál, kik ef 
féle jelekkel ollyr igen bövelkednek, egyedül az illy je 
lekböl lehet észre venni, hogy ök egyik vagy másik gon 
dolatot- felkiáltás gyanánt akarják nézetni. Mert az eiféle 
új izlésü iròknál szokássá vált olly mondatoknál felkiáltó 
jelt tenui, mellyek csupa egyszerü ’s közönséges gondola 
tot fejeznek ki; mintha az illyen hçlytelen jelelés elég 
erövel birna ezeket az olvasò’ lelkéhen ékesszólási -ké 

pekké változtatni. Ezzel egy más'îk visszaélés is токов, 
mellyet némelly iròk gyakorolnak ’s melly ablian álLhogy 
periodusaiknak csaknem minden tagjait fekete vonalokkal. 
vagy ugy nevezett gondolatjelekkel, választják el egy 
mástòl; mintha illy jelekkel azon mondatoknak nagyobb 
fontosságot adatnának, ’s az olvasòt kényszerithetnék 
csaknem minden и!) után megpihenni ’s аж jòl megfon 
tolni. Ezt vélekedésem szerint az elöadás’ nyomtatási ké 
pének lehetne nevezni. Мёд‘ egy másik szokás is (mint 
hogy már a.’ kii‘ejezések’ erejének mestersége ваш/{шай 
ròl van a’ szò) niéltán gáncsoltathatik, melly bizonyos 
iróknál igen uralkodòvá lett, ’s abban áll, hogy a’ jelen# 
töhb szòkat minden periodusban változtatott betük által 
megkülönböztetik. Némelly esetekben illik eiféle külön 
böztetéssel élní. De ha e’ részben némellyek annyira men 
nek, hogy minden általok fontosnak ином szókat kü 
lönbözö betiikkel nyomtattatnak , az illyen`szók az irók’ 
képzelödéseiben ugy meg fognak sokasodni, hogy egész 
lapok капитала bètükkel fognak nyomtatva lenni: a’ mi 
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nek nem lehet egyéb következése , hanem a’ szemre né'zve 
unalom, az értelemre nézve pedig zavarodás. Bizonyára 
ha. a’ legjelentöbb kifejezéseket az elöadás’ értelme fon 
tosokká nem teszi , a' nyomtatás’ kiilönbözése, kivált, ha 
gyakran elöfordul, keveset fog használni. ’S valòban leg 
jobb újabb iróink a’ jelentöségnek ezen eröllen segédesz 
közeit mál‘ élégséges okokra nézve félre is tették ’s egye 
diil gondolatjaik’ fontosságára hagyják az olvasó’ ñgyel 
mét gerjeszteni. De tél‘jiìnk vissza ezen kicsavarodásból. 

Egy másik lieszédbeli kép, melly csupán eleven ’s 
tiizes elöadásha illik, az, a’ mit а’ kritikusok visiónak 
hivnak, ’s melly abban áll, hogy valami elmultról nem 
ugy beszéliink mint elmultròl, Валет azt a’jelenidöben 
adjuk elö ’s ugy irjuk le, mintha szemünk elött történnék. 
Cicero р. 0. negyedik beszédben Catalina ellen így szól: 
„Videor enim mihi hanc urbem videre, lucem orbis terra 
rum atqne arcem omnium дышит, subito uno incendio 
concidentem; ce1-no animo sepulta in patria miseros atque 
insepultos acervos civium; versatil' mihi ante oculos а 
spectus Celhegi, et furor in vestra caede hacchantis.“ Az 
az: ,Ugy tetszik, mintha ezen várost, a’ föld ezen ékes 
ségét ’s minden nemzetek’menedékhelyét hll'telen lángba 
borulva szemlélnéln. Látom meggyllkolt polgártársainkat 
egész halmokban temetetlenül heverni leomlott hazánk 
ban; Cethegus’ diìhös ábrázatja szelnem elött lebeg , mi 
kint az та‘! örömmel gázolódik véretekben.‘ 

A’ leirásnak ezen neme eleven lelkesedést tesz fel, 
melly a’ leirót bizonyos tekintetben magán kivül viszi , ’s 
az illy kép, ha illö alkalommnl ’s helyesen élnek vele, 
a.&quot;fennebb emlltett sympathiának erejénél fogva bizonyo 
san mély benyomást tesz az olvasókra vagy hallgatók 
ra; de azt is könnyii lâtni , hogy illö és helyes alkotású 
igen eleven képzelödést ’s egyszersmind olly okosan va 
logatott környiilményeket kiván, mellyeknél fogva sze 
meinkkel látni képzelhessük a’ leirt dolgot. Ellenkezö 
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esetben ennek a’ képnek is az a’ sorsa lesz, a’ ini a’szeii 
vedélyességet hamisan utánozò ещё!) képeknek lennì 
szokott; hogy tudniillik az irót nevetségesé teszi, ’s az 
olvasòt inég hidegehli ’s éi‘dektelenebb állapotban hagy 
ja., mint a’ millyenben elöbb volt. Ugyanezen jegyzést 
kell az isinétlés, félbeszakasztás, helyreliozás és egyéli 
neveket viselö képekre nézve is 1011111, iiiellyeket a’ rlie 
torok az ékesszólás’ szêpségei közé szoktak száiiilálni. 
Mindezek azon mértékben szépek vagy nein, inellylien 
természeti vagy inesterkélt kifejezései azon érzésnek vagy 
szenvedeleinnek, .mellyet nevelni akarnak. Ha a’ teriué 
szet és szenvedély szòl általok , akker elég alkaliiiat ad 
nak illö képekre ; de ha olly forròságot liazudunk, niely 
lyet nein éi‘zünk, ugy seminifélekép is a’ liiányt ki nein 
pòtolja , sein a’ családságot e'l nem i'ejtl. ' 

Van inég egy kép, ’s csak erröl fogok 11100- szólni , 
melly a’ nyilványos szónokoknál, kiìlönösen a’ törvény 
székek elött, gyakran elöfoi-dúl, ’s mellyröl Quintilian 
bövítés neve alatt hosszasan szól. Ez ahlian all, hogy va 
lainelly tárgyot vagy cselekedetet, mellyet vagy ked 
vezö vagy inostoha fényben igen kitüntetni akarunk, 
minden különös köi‘nyiìlinényeire nézve mesterségesen 
nagyltnnk. Szoi'osan véve ez nein aniiyira egy kép , mint 
több egy czélra ii'ányzò képek’ iigyes összefoglalása: a’ 
mi majd nagyítò vagy kicsinyítö kifejezések majd az 
által inegyen végliez, hogy néha több egyes voiiatokat 
gondosan egyinás mellé i'endelünk, másszor azok közül 
többeket sza'intszándékkal egy egészbe egyesitiink, vagy 
hallgatòinkat ’s olvasůiiikat bizonyos liasonló természetii 
dolgok’ egylievetésére emlékeztetjiik. Ezen czél’ eléréséi‘e 
legföbb eszköz a’ climax, vagy valaiuelly köi‘nyiilmény 
nek másik felett annyira ’s addig léptetése, 11119- képze 
tünk legiiiagasabb lépcsöre nem hág. Fennebb niár einli 
10110111, hogy а’ hangra nézve vagyon egyeliniax. Az ér 
telem’ climaxa vagy fölebbléptetése, inellyröl itt 026 
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шли, ha jól készítetik, ollyan kép , melly a’ gondolatot 
bizonyosan nagy mértékben neveli ’s erösíti. Mindennapi, 
’s minden oskolás gyermek elött esméretes példa Cicero 
nak következö mondása: „Facinus est vincire civem ro 
manum; scelus verberare; prope parricîdium necare; 
quid dicam in crucem tollere ë“ Azaz: ‚Еду romai polgárt 
megkötözni vétek; azt megverni, a’ vétek’ legföbb mér 
téke; megölni pedig csaknem annyi mint atyagyilkolás 3 ̀  
minek nevezzem azt, ha valaki egy római polgárt ke~ 
resztre Ген!‘ 2‘ Egy hires scòtiai törvénytudònak M’Ken» 
zie-nek nyomtatott törvényszéki beszédéböl még egy pél 
dát teszek ide, mellyben egy anya azért vádoltatik az es 
kiidtek elött, hogy saját gyermekét megölte: „Uraim! 
ha valaki más emhert szerencsétlenül megöl , ha ellensé 
gét meggyilkolja, vagy ha egy asszony а’ maga legna 
дует) ellenségét életétöl megfosztja: a’ corneliusi tör 
vény szerint már az illyenek is halállal bi'intettetnek; deÀ 
ha ez a’ büntelen csecseinö, ki senkit ellenségévé nem 
tehetett, saját dajkája által öletett volna meg , melly bün» 
tetést nem kivánna akkor annak anyja? melly kiáltások- ` 

r kal ’s jajgatásokkal nem töltené be fiìleiteket? Mit mond 
junk шт most, midön egy asszony illy gyilkosságot kö 
vet el, inidön egy anya saját ártatlan gyermekét öli meg, 
’s minden vétkeket egy olly gonosnzsággal egyesít, melly 
természete szerint винтов ’s iszonyú; egy asszonyban 
hallatlan; egy anyában hihetetlen; egy olly teremtmény 
ellen véghezvitt gonoszsággal, kinek gyenge kora szána 
kodást, vérségi rokonsága szives szeretetet, ’s ártatlan 
яйца legnagyobb kedvezést érdemlettë“ Azonban meg 
kell jegyeznem, hogy az illyen climaxok egy felöl ugyan 
nagyon szépek, de másfelöl szembetünö mesterséget ’s 
czélzást Миша]: е1 ; ugyanazért, habár ünnepélyes $26 
noklatokban inegengedtethetnek is, mindazáltal épen nem 
beszélnek az eleven szenvedelem’ igaz nyelvén, melly rit 
kán ноша lépéseit Шу kimérni. ’S valóban ollyankor, mikor 
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igaz meg‘gyözödést akarunk eszközölnl, а’ Aczél’ elérésére 
hasznosabbnak tartom а’ környiìlménynek mesterségtele~ 

&quot;лет; е1геш1е1ёвё1. Mert a’ hol над-у mesterség' tetszik ki, 
ott az ékesszólás’ csábitásai ellen mag'unkat óvnî mîntegy 
felszólítatunk. De ha a’ szónok már elöbh elégséges oko 
kat hozott elö , ’s azńknak erejével a’ {б czélt nag'y ré 
шт elérte, akkor, a’ hallg'atôk’ kedvezö hajlandòsáq'át 
hasznára fordítván, élhet eñ‘éle mesterséqes képekkel а’ 
meg‘gyözödés’ erösítése ’s а’ sziv’ шинам végett. 

ц 
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A' KÉPEs NYELvvEL ÉLÉs’ szABALYAI. 

A’ STYLUS’ KÜLöNnözrEró 'rULAJDoNsÁGAI ALTALÁBAN: 
твшввт, тбмбтт, ERÓTLEN, vELòs, szÁnoz, MESTER 

SÉGTELEN, csiNos, ÉKES, vmÁGos STYLUS. 

lóllehet már eddig is közlöttem nénielly észrevételeket 
a’ képes’ nyelvvel helyesen élés iránt; inindazáltal, mint 
hogy a’ stylus’ ezen részében kivált a’ iìatalabli irók дна! 
sok hibák ejtetnek, talán‘nem lesz haszon nélkül az ide 
так-‘026 legszükségesebb intéseket egy szempont alatt ösz 
szefoglalni. 

Legelsöbb en is azt a’ már fennebb tett jegyzést 
isinétlein, hogy az elöadásnak nem minden söt nem is 
legföbb szépségei függenek a’ tropusoktól és képektöl. 
A’ legjobb iróknak néinelly legfönségesehb ’s legszivha 
tóbb helyei mind a’ prosában mind a’ poezisban egyszerü 
stylussal ’s minden képek nélkül vagynak kifejezve: a’ 
miröl fennebh már Штат elö példákat. Másfelöl hövel 
kedhetik valainelly dolgozat efféle tanult ékességekkel; 
benne a’ вуз!‘ mesterséges, ragyogó ’s nagy mértéklien4 
képes lchet: ’s mégis а’ munka, általálian véve, unalmat 
okozhat, ’s az отдаёт hidegen hagyhatja. Elhallgatván 
azt, hogy csak az érzések vagy gondolatok teszik az 
elöadásnak igaz és inaradandó becsét , csak azt említein, 
hogy a’ miinkát, ha stylusa feszes e's eröltetett, ’sha 
henne az értelmességi‘e, határozottságra, könnyüségre’s 
csinosságra nézve liibák vagynak, minden kigondolhatô 
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képek sem tehetik kellemessé: ezek мышцы; a’ (ада! 
lan köznépet, de az értelmes olvasòk’ jòváhagyását meg 
nem nyerhetik. 

M ás o dsz o r ha azt akarjuk, hogy a’ képek szépek 
legyenek, sziikség, hogy mindenkor magából a’ tárgyhúl 
szàrmozzanak, ’s ugy szólváir быть teremjenek. Meg 
mutatám fennebb, hogy minden elöadási kép vagy kép 
zelödés’ vagy szenvedelem’ nyelve, ’s küzülök némellyek 
a’ tiìzes képzelödés’ mások a’ heves megindulás’ sziilemé 
nyei. «Azoknak az elöladandó Ищут! megmelegedett lé 
lekl'iöl битв: kell kiömieni, ’s a’ gondolatok’ folyamatját 
soha sem kell képek’ keresése ’s virágokkint elhintése vé 

де“ félheszakasztani. Ha hideg ve'rrel vadásziatnak ’s 
ékesség gyanánt függesztelnek ki, nagyon visszatetsze 
nek. Sokan igen hihásan vélik аж ‚ hogy a’ stylus’ ékes 
ségei ollyan a’ tárgytól egészen kiilönvált dolgok, mely 
lyeket a’ tárgyra ugy lehetne rá himezni, mint a’ kün 
tösre valamelly czifraságot. Az illyenekröl szól Horatius t 

Purpureus late qui spiendeat unus et alter 
Assuitur pannus. — 

А&quot;: poetica. 

Ez a’ hamis gondolat okozta azt, hogy a’ szépirásra Юге 
kedés némi rosz hirbe keveredett. Az elöadás’ igaz `és il 
lendö ékességei a’ tárgygyal szorosan össze vagynak кт 
ve. A’ jeles’ elméjü iró erösen feli'ogja tárgyát. képzelö 
dése megteljesedik vele , ’s a’ képes kifejezések kénysze 

l rltés nélkiil ömlenek ki belô'ie. Nem kiváu mutatni ollyr 
megillettetést, millyent a’ tárgy henne nem támaszt; ugy 

‘Вены а’ mint érez ; de stylusa szép, mivel érzései elevel 
nek. Az olly esetekben гены, midön képzelödésiink lan 
lkadt vagy nem (МЫ alkalmat a’ felheviilésre, soha sem 
kellene tropusokat vagy képeket vadásznunk. -Ollyankon 

.a’ példabeszéd szerint: „Invita Minerva“, Minerva elle 
ne're dolgozunk, ’s ha találunk is képeket, ezek bizonyo 
san eröltete'tteknek` Год-пак látszani. Következésképenjobb 
lett типа egészen elmaradniok. ` ' 
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vH а r m a d s z o r képekkel még ollyankor sem kell 
-igen gyakran élni , mikorazokat a’ képzelödés sziìli ’s_a’ 
tárgy sugalja. Minden szépségnél fö tulajdonság a’ sim 
plex mundities vagy mesterségtelen kellem. Semmi 
sem árt az elöadás’ méltóságának olly igen mint az ékes 
ségre ’s czifraságra szerfelett törekedés. На az 6110556 
gek fáradságba kerülnek, a’ fáradság minllenkor szembe 
fog tünni, ’s az olvasó vagy hallgató még akkor is ha 
mar megelégli azokat, mikor fáradságba nein keriilnek; 
és ha igen siirüen jönek, ollyan elluére mutatnak, melly 
inkább a’ külsö szint , mint a’ valóságot szereti. A’ régi 
mühirák’ e’ rész'heli utasltásai teljesek józan észszel és 
egész ñgyelmünket megérdemlik. ,Minden elnberi dolgok 
ban — ugy mond Cicero -- a’ csömörlés olly közel van 
a’ legnagyobb gyönyörökhez , hogy nem csodálhatjuk, 
ha a' dolog az elöadásnál is Шу vagyon. A’ költök’ vagy 
szónokok’ olvasása által könnyen meggyözödhetiink ar 
1‘61 , hogy ,sem if’ költemények sem a’ szóuoklatok nem 
tetszhetnek huzamosan, ha szakadatlanul tiindökölnek ’s 
ragyognak; legyenek bár a’ legszebb szinekkel kifestve. 
Azért, habár kîvf'ínhatjuk is, hogy jó és'helyes elöadá 
sunk ̀ javalást találjon , mindazáltal szép és ékes elöadá 
sunkêrt tapsoltatni ne kivánjunk.‘ *) ì 

Ugyanerre czéloznak Quintiliánnak azon jeles inté 
sei is , mellyekkel a’ képekröl 52616 értekezését bel’ejezi: 
‚Мёд- az 1116 ’5 11е1уе5 képekre nézve is azt jegyzem meg 
rövideden, hogy valamint azok, ha velek jól éliink,'_ az 

*) /„У0111р1а111)115 maximis fastidium ñnitimum est in rebus 
omnibus; quo hoc minus in oratione miremur. In qua 
vel ex poetis vel ex Oratoribus possumus judicare, con 
cinnam, &gt;ornatam, gestivam sine intermisslo'ne, quamvis 
claris sit coloribus picta, vel р0е515‚' vel oratio, 11011 
posse 111 delectatione esse diuturna. Quare, bene et prae 
clare quamvis nobis saepe dicatur, belle et festive ni 
mium saepe nolo.“ _ 

Cicero dc От‘. Líá'. III. 
1. кбт. 22 
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elöadást szépítik, ugy i-úttá teszik, ha azokat 111011011101 
leni'il vadászszuk. Vagynak ollyan irók, kik a’ dolog’ 
fontosságával ’s a’ gondolatok’ erejével 110111 gondolván 
1121 11102111, hogy legnagyolih irók , lia iires szavaikat ké 
pekbe öltöztetik; ugyanazért eiféle ékességeket nein 
sziìnnek egyinásra halinozni, mellyekkel gondolatok 1101 
11111 01111 021111011 olly nevetséges, mint öltözetet ollyan 
dologra ailni, mellynek teste nincsen. Még a.’ tárgyhoz 
illö képeket sein kell igen összehalinozni. Mindenekelött 
11111111 kell , mi íllik a’ helyliez; a’ szeinélyhez, az idöliez. 
Mert az illyen képek’ legnagyobb részénél gyönyörköd 
tetés а’ 0201. М11101‘ pedig 111111001, gyiilölséget, vagy 
szánakozást kell gerieszteni, ki szenvedhetné akkor az 
ollyan szònokotî ki könyörgését, könyhullatásaìt, vagy 
boszonkodását, ellentételekkel , hasonlatosságokkal ’s 
iiiestei'si'agesenv kimért szólásokkal akarná kifejezni. Min 
den- illy alkalmakkal a’ szókra szerfelettí vigyázás szük 
ségképen gyengíti ineggyözöde'sünket a’ szenvedelem fe 
löl, ’s valahol ennyi inesterség mutatja inagát, 011 11201‘ 
1100’ igazsága gyanússá lesz.‘ *) 

 

*) „Ego illud de iis iìgui‘ls, quae vere iiunt ,Íadjieiam bre 
viter, 010111 01‘1111111 orationem opportune positae, ita ine 
ptissimas esse, cum4 immodiee petuntur. Snnt, (101110010 
cto rerum pondere et vìribus senteiitiai‘um , si vel ina 
nia Verba in lios modos depravarunt, summos se judi 
caiit artifices; ideoque non vdesinulit eas nectere, quas 
sine sententia sectari tam est ri‘diciiluin, quam quaerere 
habitum gestunique sine corpore. Ne liae quidem , quae 
recte iìunt, densandae sunt nimis. Scienduin inpi‘imis, 
quid quisque postulet locus, quid persona, quid tem 
pus. Major enim pars lia'rum figuraruin posita est in de 
lectatione. Ubi vero atroeitate, invidia, miseratione pu~ 
gnanduiii est; quis ferat verbis contrapositis et consimi 
libus , et pariter cadentibus, irasentem, flentem, rogan 
10111: 011111 111 his rebus cura verborum deroget affecti 
bus fidein; et ubicunque ars ostentatur, veritas abesse 

L videatur.“ ’ Inu. Oral. Li‘ó.` IX- Cap. 3. 
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Ezen éles értelemböl szármozott ’s hasznos észrevé 
telekhez, negye dsz er még csak azt az intést kell ad 
nom, hogy az, a’ kinek képes nyelvre természetitehetsége 
ninos , tartôztassa meg magát attól egészen. A’ képzelö 
dés olly tehetség, mellyet mesterséggel megszerezni nem 
lehet, hanem a’ természettöl kell nyerni. Annak bujám` 
növö ágait megnyeshe'tjiik, eltévedését utba igazitliat 
juk, körét kiszélesíthetjük; de nem-létét semiuikép ki 
nem pótolhatjuk. Ugyanazért a’ képes elöadásra töreke 
dés, ha a’ végre termés'zeti tehetségünk nincsen, nem 
egyebet mint csak kedvetlen érzést okozhat az olvasòk 
nál. Vigasztaljuk magunkat ezen esetben annak meggon 
dolásával, hogy ezen tehetség uélkiil, vagy annak igen 
csekély mértéke mellett is, helyesen irhatunk ’s beszél 
hetiìnk. A’ jòzan itélet, a’ képzetek’ világossága, az ér 
telmessé'g, ’s а’ szòk’ és gondolatok’ illö elrendel'ése, 
nlindenkor figyelmet Год-па!‘ gerjeszteni. Valò'sággal a’ 
szólásban ’s irásban minden igaz érdemnek ezek az alap 
jai. Sok tárgy semmit sem kiván egyebet, mint ezeket; 
’s még аж ollyan tàrgy'oknál is, mellyek az ékesítést meg 
engedik, az ékesség csak másod rendbeli érdem. Az, a’ 
mire mindeneket, kik a’ szép mesterségekben jelesek 
akarnak lenni, minduntalan emlékeztetni kell , abban ‘Ш, 

l hogy tamulja'tk~ inegesmérni saját elméjek’ minemiiségét, 
kövessék a’ természeteÍ, igyekezzenek telietségeiket ki 
mivelni , de természetöket ne eröltessék. 

Hogy különbözö târg'yok különbüzö stylust kivánnak, 
az magában világos dolog ’s nem kiván liizonyítást. Min 

` (Тент meg van a’ felöl gyözötlve, hog-yy philosophiai érte 
kezéseket nem olly stylussal kell irni, mint szònoki he 
szédeket. Hasonlòkép szembetiinö az is,rl1ogy ugyanazon 
dolgozatnak különliözö részeibenis az elöadásnak külön 
bözönek kell lenni. Еду р. 0. egy predikáczióhak ‘медв 
zés'e nagyobb elevenséget és melegséget kiván, mint 
azon részei, mellyekben tulajdonkép tanitás fòglaltalik. 

‹ i 

22 'k 
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Azonban, mindezen kiilönbözés mellett is, azonegy iró-` 
пак munkájáhan az elöadás’ mòdjára nézve bizonyos egy 
formaságot és llasonlósá'got várunk: ш szoktuk várni, 
h-ogy az irò’ stylusára ollyan bélyeg‘ van nyomva, melly 
qondolkodása’ xnòdjáyal meg‘egyez ’s ш másokétòl meg' 
kiìlönbözteti. Livius’ szónoki beszédeiben а’ stylus szem 
lretiìn'öképen különbözik, mint különliöznie illik is attól, 
melly eg-yéb történeti elbeszéléseihen taìáltatik. Ugyan ezt 
lehet Tacitus’munkáilian is észrevenni. Minrlazáltal mind 
а’ két jeles történetiró’ szónoki beszédeiben nem lehet 
az elöallási kiìlönbséget észre nem venni: az egyikben а’ 
fényes és pompás teljességet, а’ másikhan a’ gondolatok 
kal meg'tömött rövidséget. A’ kihen iguz és jeles elmebeli 
tehetséqek vagynak, az természet szerint az elöadás’ 
eg'yik ‘ад-у másik módjára jobban hajlik. A’ hol az elö 
adás’ módjálmn meg-különböztetö tulajdonság nem шипа 
tik, ott nem ok nélkül Q’yaníthatjuk, hvgy az irò csak 
mindennapi ’s köznépi könyvcsináló, ki csak utánozva, 
nem eredeti jeles elmétöl lelkesítve, irja munkáit. 

' A’ stylus’ elsö ’s legszembetiin‘öhb külünbség'e а’ 
gondolatoknak rövideliben vagy hosszasabban elöadásábòl 
szármozik. Ezen alapul az, a’vmit ‘едет, vag‘y ömlött és 
tömött stylusnak показ nevezní. A’ tömött stylusú iró a.’ 
gondolatokat olly kevés szókha szori'tja, valaminvt csak 
мы; а’ többféle szólás-mòdok közül а’ legjelentöbbeket 
válosztja; minden szót, melly az értelemhez nem épen 
szükséges, mint feleslegest kihágy; az ékességeket nem 
veli ugyan meg', её‘; nyelve sokszor képes és eleven is; 

«de az ékesítés атм nem annyira kellemessé mint erö 
sebbé és выбыла kivánja elöadását tenni. Azoneg'y~ gon 
dolatot sohafsem ismétel periodusaiban, a’ határozottság' 
nak ’s rövidségnek legnag'yolih mértékére törekedik: ’s 
azok rendszerint иду vannak alkotva, hog‘y az olvasò’ el 
mélkedésére' ’s meggondolására még többet hag‘ynak, mint 
a’ mennyil szòkkal .kiiejeznek 
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Az ömlött stylusú ii'ó egés’zen ’s telyjesen kifejti kep 
zeteit, azokat tölilit'éle oldalròl ’s töliliféle fénylien mutat 
ja, ’s az olvasó által minden lelietséges mòdon igyeke'zik 
tökéletesen megértetni. Neni aggòdik felettélib azon, hogy 
gondolatját штат: eleinten egész erejében kifejezze: 
minthogy azt több izben is isinételni szándékozik , és a’ 
melly hiány eröre és hatóságra nézve mai'ad, azt bösêg 
által igyekezik Иртыш. Periodiisa természet szerint 
hosszasabbra nyulnak, ’s az ékességeket annál szahadalk 
han veszi fel', minthogy azoknak elfogadására elegendů 
helye van. 

Ezen kétféle stylus каши inindeniknek kiìlönös haszna 
van; de inindenik hibássá is lesz , ha az illendöségen и“ 
megyen. A’ tömöttség’ igen nagy inéi‘téke könnyen ho 
mályt okoz, vagy egy bizonyos epigramiiiai elniéskedést 
árul el; a’ terjedtségheli tulság pedig szoszaporltássá vá 
lik, ’s az olvasó’ figyelmét elfa'irosztja.l A’ tömött — ’s 
némelly helyeken ‘Мёд igen is tömött-~ irásinòdnak leg- ‚ 
печегегевеыз példányai Tacitus, a’ történetiró ; és Mon 
tesquieu a’ „L’esprit des loix“ czimi'i niunkáiában. A’ szép 
és pompás terjedtségnek ellenben Cicero minden kétség 
kiviil legtündöklölili reineke. Addison és Temple is hizo 
nyos tekintetlien ezen osztályhoz számláltathatnak. 

Ha azt meg akarj-uk hatärozni, inellyikkel- kelljen ‚ 
ezen kétféle stylus каши az elöforduló esetekben élni , a’ 
dolgozat’ czéljára ’s természetére kell vigyáznunk. Az 
olly beszédek, mellyek élöszòval томата]: el, nagyobh 
teljességet ’s terjedtséget kivánnak , mint az olvasás. vé 
gett irt könyvek. (ш, hol az értelinet a’ lieszéli'i'nek 87:11 
jáliòl kell felfogni a’nélkiil, hogy ¿- mint az olvasásnál 
—- tetszésünk szerint niegállapodhatnánk, ’s аж, а’ mi 
elöttünk hoiiiályos, ujra vizsgálhatnánk: a’ лад-у töniött 
séget mindenkor el kell távoz'tatni. Az по“ inunkákban 
a’ tömöttségnek bizonyos inérteke nagyon liasznos. A’ 
slylust elevenehbé teszi, a’ íìgyelmet felgerjeszti, inélyebh ‘ ' 
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benyomást tesz a’ lélekre, ’s már azért is tetszik , mint 
hogy az olvasónak alkalmat nyujt elmeheli tehetségeit 
gyakorolni. A’ leirásokat vagy rajzolatokat is tömött sty 
lusba kell foglalni, ha azt akarjuk, hogy elevenek’s 
lelkesek legyenek. .Minden szükségtelen és felesleges 
szók, minden haszontalan mellékes környülmények aka 
dékjában vagynak a’ képzelödésnek, ’s а’ tárgyot, mely. 
lyet elejébe terjesztünk, zavarossá ’s homályossá teszik. 
A’ leirás’ vagy rajzolat’ ereje ’s elevensége mind a’ pro 
sában mind a’ poesisbnn sokkal inkább ñigg a’ fontos 
környiilmények’ szerencsés kiválosztásátòl, mint azok 
nak sokaságától. Ha a’ képzelödést akarjuk gyönyörköd 
(вы! vagy a’ szivet erösebben megilletni, tömött stylus 
salA kell .élnünk ;‘ ha ellenhen az értelmet akarjuk oktatni , 
melly lassubb lépésekkel jár ’s veze'r’ segitsége nélkiil 
sziiköiködik, akkor irásunkhan gyakran nyerünk az öm 
ledezéssel ’s környiilményes elöadással. A' történetek’ el 
beszélése az iro’ elméjének hajlandósága szerint mind a’ 
tömött mind az ömlött vagy terjedt stylnshan szép lehet. 
Livius ésZHerodotus ömledeznek', Thucydìdes és Salustius 
tömötten irnak: még is mindezek gyönyörködve olvas 
tatnak. ' 

Már fennebb megjegyeztem, hogy az ömlött stylus 
hosszu periodusokat, a’ tömött pedig rövideket szeret. 
Mindazáltal abból nem kell аж következtetni , mintha a’ 
hosszu vagy rövid periodusok az ömlött vagy tömött sty 
lusnak iökéletes megkiilönhöztetö jelei volnának. A’ rö 
vid periodusokra nézve nevezetes példa itt Seneca. Ez, 
minthogy gondolatjait röviden ’s elmésen adja elö, elsö 
tekintettel tömött styiusúnak látszhatik lenni, de egészen 
másképen van а’ dolog. Ö egy gondolatot többfélekép öl 
шт: fel ’s azt újnak акта tartatni, jóllehet csak a’ 
már elöfordult gondolatnak ad и} fordulást. A’ rövid pe 
riodusok’ természeti következménynye az, hogy a’ sty 
ust elevenitik, de tömötté nem] mindenkor teszik. A’ 
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hosszuqieriodusok ellenben komolyan ’s iinnepélyesen men 
nek, ’s ugyanazért — mint minden- komoly dolgok — ha 
mar unalmat okozhatnak. Az iinnepélyességnek 65 eleven 
ségnek egyesítése végett tehát a’ hosszahh és rövid pe 
riodusokat elegyítni kell egylnással. 

Rendszerint azt szokás hinni, hogy a’ velös 65 bá 
gyadt stylus egészen annyit tesz, mint áz ömlött 65 16 
mött stylus. Igaz, hogy gyakran egymással 016069162 
nek, de csakugyan nem mindenkor; minthogy гад-ум]: 
olly irók, kik a’ teljes és ömlött stylusban is az erönek 
’s velösségnek nagy mértékét iuutatták. Livius ezen 6111 
tás’ igazságát eléggé megbizonyítja. A’ velös 65 ható vagy 
erötlen 65 bágyadt stylus egészen az 11‘6' saját gondolko 
dásán alapul. Ha Aez valamelly tárgyot erösen ’s elevenen 
képzel, az azt erò'sen is fejezi ki; de ha tárgyáròl ho 
mályos képzete van, ezen homályosság stylusában is ki 
fog tetszeni; kifejezései tágok, általánosak vagy sokszor 
semmit sem mondók lesznek, a’ szókat hibásan rendeli 
el ’s értelmét csak hîjánosan tudja általok eltaláltatni. A' 
velös 11‘6 ellenhen,akár ömlött akár tölnött legyen elöadása, 
mindenkor mély benyomást tesz ránk , minthogy lelke а’ 
tárgygyal tele van, minden kifejezése nagyon jelentö, 
minden szólásmòd és kép, mellyel 61, az elönkbe 16111652 
teu festést tökéletesebbé ’s szivrehatóbbá teszi. 

Minden irónak, ki gondolatjait másokkal közöini 
akarja, arra. kell igyekezni, hogy azokat valalnennyire 
velösen ’s hatóképen fejezze ki; ha szintén az irás’ min 
den neme az erönek ’s hatásnak egyenlö mêrtékét nem ‚ 
kivánja is. Minél komolyabb ’s fontosabh a’ t‘árgy, annál 
nagyobb mértéke kivántatik az erönek ’s velösségnek. 

Mindazáltal az eröre ’s velösségre türekedés is az olly 
irót, ki az ékességgel semmit sem чад-у igen keveset 
gondol, kemény 65 durva elöadásra szoktathatja: melly 
abbòl szármozik, ha szokatlan szókkal 61, а’ perioduso 
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kat mesterkélt ’s eröltetett módon szerkezteti össze, ’s a.’ 
könnyüségi'e ’s kerekdedségre Мене keveset vigyáz. 

Eddig a’ stylust az olly tulajdonságoki'a nézve vizs 
gáltuk, mellyek az iro’ értelmi kifejezésének módját il 
letik ; most más oldalról a’ szépítés’ és ékesítés’ kisebb vagy 
пилот) mérlékének tekintetéböl fogjuk vîzsgálni. ш а.’ 
különféle irók elöadásaik’ inódja vagy szároz, vagy 
iiiesterségtelen,- ‘аду csiiios , vagy ékes , vagy virágos. 
Most мы ezekröl fogunk szolni.l 
f A’ szároz elöailz'is az ékesség’ minden nemét kizárja. 
Megelégedvén azzal, ha értetik, legkevesebbé semigyek 
szik tetszeni sem а’ КёржеЮйёвпеК sein а’ fiilnek. Ezi:- 
csak a’ puszta tani'tó irásokban lehet eltiirni , ’s még ott 
is hogy вып-итак, а’ tárgynak fontossága ’s az elöa 
дав’ éi‘telinessége mulhatatlanul megkiváiitatik. Aristote 
les mindeniitt példánya а’ szárazstylusnak. 

А’ mesterségtelen stylus egy lépcsövel fönnébb Ы! а’ 
szái'oznál. Az ezen stylussal т‘) nagyon kevés ékességek 
kel él, ’s egészen а’ gondolatokra táinaszkodik. De ha 
bár az elöadás’ inestersége, а’ képek, a’ kellemes lian 
gok ’s ещё!) ékességek мы tetszeni nein {б czélja is, 
niégis vigyáz, hogy szároz és keinény elò'ailással unalmat 
ne okozzon. Az értelinességen kivül sajátos, tiszta, ’s 
meghatározott kifejezésekkel is igyekezik élni, mellyek 
a’ szépségnek nem csekély részét teszik. Az elevenség ’s 
velösség is összeférnek vele ; következésképen az az iró, 
kinek illyen stylusa van, ha gondolatjai jòk , Мёд-Её kei 
lenies lehet. A’ szároz és mesiersêgtelen iro кант аж а’ 
különbség,-hogy az elsö az ékességekröl gondolkodni 
sein tud, az utólsó peilig nem keresi azokat. Azok kö~ i 
zött, kik az angoloknál inesterségtelen stylussal éltek, 
Swift а’ legtiiniiöklöhb példány. l Y 

A’ mesierségtelen ‘пап а’ csinos és finoni stylus kö 
vetkezik, ’s itt шаг аж ékességek’ tartomáiiyába lépünk; 
de еще}; ш inég nem ragyogó neiniiek. Az illyen _stylusi'i 
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lrò azt mutatja elöadásával, hogy a’nyelv’ szépségét nem 
veti meg: de azt/inkáhb a’ szòk’ és szólások’ inegválosz 

&quot;tásában ’s illö helyzésében, mint а’ képzelödés’ magas 
repiiléséhen ’s az -ékesszólás’szokatlan tiizében keresi. Az 
illyen iróknak periodusai csinosak, de a’ sziikségtelen 
szúkat kei-illik ‚ nem felesleg hoszúk, inkább rövidséget 
mint kiterjedést szeretnek, ’s henye toldalékok nélkül 
végzödnek. Elegendö kellemes hangzat van bennek, a’ 
nélkül, hogy az nagy gonddal keresettuek látszanék lenni. 
A’ képek, mellyek ezen irásmódban elöfordulnak, 16111) 
nyire inkábh röviilségök ’s illöségök , mint merészégök 
’s elevenséglik által ajánlják magokat. Ezen stylus az oly 
lyan irók által is. megszereztethetik, kikben az elmének 
’s képzelödésnek kitünö tulajdonságainincsenek; ’s akár 
melly tárgyra is alkalinaztathatik. Barátságos levelek, 
törvényès dolgokat illetö ’s szároz tartalmu értekezések, 
söt predikácziók.’s philosophiai fejtegetések is irathatnak 
’s gyönyörködve olvastathatnak rajta. 

‚ Аж ékes stylus a’szépítésnek nagyolib mértékével'kü 
lönbözteti megmagát; ’s &gt;anuak minden nemeivel hir, de 
úgy , hogy' e’ részben sein hiány sem túlság niucsen ben 
ne. Mulhatatlanul megkivánja az értelmesség’ nagy mér 
tékét, a’ szòk’ csinos és gonllos megválosztását, ’s azok 
nak kellemes hungzatu ’s szerencsés elrendelését. Ezen 
kivül azt is sziikségessél teszi , hogy eleven képzelödés' 
is, a’ mennyire а’ tárgy megengedi, minde’niitt mutatkoz 
`zék benne, ’s a’ képes nyelvtöl is minden illemlö szépítést 
nyerjen. Еду szóval ékes stylusú iró az, ki mig az értel 
met oktatja, egyszersmind a’ képzelödést és fület is дуб 
nyörködteti, ’s képzeteit a’ kil‘ejezés’ minden szépségei 
vel felruházza', a’ nélkiil, hogy helytelen qzifraságokkal 
terhelné. ' I 

A’ virágos stylus a’ szépítés’ felesleges böségét'fog 
lalja magában. Ez a’ iiatal iróknál neincsak megliocsát 
hatò, hanem sokszor merész és találós elmének jele is. 

/ 
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„Volo, se eiïerat in adolescente foecuuditas; --- ug'ymond 
Quintilian — multum inde decoquent anni, multum raitio 
limabit, alíquid velut usu ipso deteretúr, sit modo unde 
excidi possit quid et exsculpi. -- Audeat haec aetas plu« 
ra, et inveniat et'inveutis qaudeat; sint licetilla. non 
satis interim sicca et severa. Facile remedium est uberta. 

tis; sterilia nullo labore vincuntur.“ De jóllehet az Шп 
ág' elsö prôbálhan az illyen “где-05 stylust meg- шт en 

gedni; miudazáltal a’ korosabb idejü és шип tapasztalásu 
irók ne tartsanak hasonló kedvezésre számot. Ezektöl 
méltán me@` шт kivánni, hogy az itélö tehetség képze 
lödésöket zabòlában tai-isa , ’s minden illetlen ‘ад-у feles 
leges ékességet elmellözzön. A’ stylusnak azon silány 
csillogása, mellyet némelly irók szüntelen vadásznak, va 
lóság'g‘al lnegvetést érdemel. Ezeknél nem a’ képzelödés’ 
felesleg'es bösége, hanem csak а’ szòk’ liuja növése ta 
láltatik. Elfelejtik ök, hogy a’ legvirágosabb stylus is, 
ha jó értelmen ’s igaz gondolatokon nem alapul, csak 
tudatlan olvasòkat ’s Q'yermekeket ámíthat el. IQ-az, hogy 
az olvasó közönség- igen könnyen пая-ум magát ekképen 
ámitatni, legalább ig'azságg'al lehet ezt az olvasók’ köz 
népéröl mondani, kik nagyon hajlandòk mindjárt elsö te» 
kintettel minden rag‘yogòt és szemfényvesztöt bámulni. 



'riznNKiLnNcznniK LnczKn. 

A’ STYLUS’ TULAJDoNsÁeAI ALTALABAN. 

EGYSZERÚ, ERÖLTETETT, HEVES STYLUS. UTMUTATÁS, 
HOGYAN KELLJEN Jó STYLUSRA szEnT TENNI. 

A’ stylus’ egyszeriiségéröl gyakran Szokás szólni; de 
valaniint sok egyéli inesterszókkal, úgy ezzel is határo 
zatlanúl élünk. Ennek okát föképen abhan kell kereSni , 
hogy az egyszerůség töhbféle éi'teleiiiben szokott vétetní. 
Ezen töbliféle értelmeket tehát sziìkséges lesz egymástól 
megkülönböztetni ’s inegmutatni, millyen értelemben kell 
jen a’ stylusnak egyszerüséget tulajdonítani, Ezen szóval 
négyfélét szoktunk jelenteni. 

El öszö r jelentjük vele valamelly tudoinányos mun 
kának vagy dolgozatnak egyszeríiségét, ’s azt akarjuk 
mondani, hogy a’ шапка nem áll sok különbözö részel'í 
höl. Erre czéloz Horatius’ mondása: 

Denique sitl quodvis simplex duntaxat et unum. 
Ide tai'tozik a.&quot;terv’ egyszeri'isége valamelly szomorújá 
tékban, а’ menn'yiben az nem foglal magálian töhbféle 
csoniôkat vagy összebonyolódásokat, sem igen sok kü 
lönbözö inellék-eseteket. Így az Ilias’ vag-y Aeneis’ egy 
szeriisége ellenekbe tétetik a.’ Lucanus’ kicsavarodásai 
пак; a’ görög épitési mesterség’ egyszeri'isége a’ goth 
épités’ rendetlenségének. Egyszeri'iség ezen értelemben 
annyit teszt mint egység. 

Maso dszor jelentjük vele a’ цемента!’ egysze 
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rí'iségét, a’ mennyiben az a’ gondolatok’ mesterséges ñ 
nomságának ellenéhe _tétetik. Egyszen'i gondolatok azok. 
mellyek ter'mészeti módon mintegy önkint folynak a’ lé 
lekllöl, mellyek a’ tárgy vagy alkalom által sugaltatnak, 
’s ha egyszer kifejezve vagynak, mindenektöl megértet 
nek. Az elöadás’ iìnomságán a' gondolatok’ szokatlanabb 
’S kevesebhé természeti minemiiségét (31151111,` melly hizo 
nyos határok közütt nagyon szép , de ha messzemegyen, 
zavartsághoz közelit, ’s keresettnek és messziröl hozottnak 
látszván nein tetszhetik; így p. 0. méltán lehet mondani, 
hogy Cicero’ gondolatjai az erkölcsi tárgyokról egyszeríiek, 
’s természetiek, Senecaéi pedig igen iinomak ’s keresettek. 

Ezen eddîgI elöhozott két értelemben az egyszerůség 
nek a’ stylushoz semmi köze sincsen._ 

De van egy harmadik értelme is, melly egészen 
a’ stylust illeti, a’ mennyilien a’ kifejezésbeli felesleges 
ékességnek vagy pompának van ellenébe téve; p. o. ha 
ezt mondjuk: Locke egyszeríi -, Hervey virágos stylusú 
iro. ’S ezen értelemben fordul elö Giceronál és Quintilia 
nusnál a’ simplex, tenue vagy subtile genux ‚тети. А2 
illyen stylus egészen az, a’ mit fennebb természetinek 

I vagy csinosnak neveztiink; következe'sképen itt nem ki 
ván töbh világositást. I 

Van még egy n e g y e dik értelme is az egyszeri'iség 
nek, melly hasonlòkép a’ stylust illeti; de nem annyira. az 
ékesség’ kisebb vagy nagyobb mértékét, mint azt a’ köny 
nyl'i és természeti módot jelenti , mellyel a’ nyelv a’ gon 
dolatot kifejezi. Ezen értelembèn az egyszeríiség 11111: 
mennyi ékességgel is összeférhet. IHomerus p. o. legna 
gyohb 'mértékben hir egyszeríiséggel, holott egy iró sem 
bövölködik inkáhb mint ö szépséggel és ékességgel. Az 
`illyen egyszeríiség nem az ékességnek, hanem az ékes 

` Bég’ vadászásának és a’ stylus!- mesterséges piperézésére 
erölködve törekedésnek tétetik ellenébe, ’s az elöadás 
nak föfö jelességét teszi. 

Q 
’&quot;r 
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Az illyen egyszerüiro úgy fejezi ki magát, hogy kiki 
azt gondolja,` ö is tudna úgy irni: 'Horatius mondása 
szerint: 

- — - -- ut sini «шт 
Speret idem, sudet multum, frustraque итоге‘: 
Ansus idem. 

Az illy egyszeri'i iro’ eló'adása semmi jelét sem mutatja a’ 
mesterségnek; egészen a’ természet’ nyelvének látszik 
lenni; munkáíban nem veszsziik észre az irót ’s az irò’ 
fáradságát, hanem csak az embert, ’s annak természeti 
gondolkozását. Kifejezésekkel hövölködhetik, teljes lehet 
képzelödési képekkel'; de ezek nála könnyen ’s minden 
eröltetés nélkül folynak , ’s nem azért láttatik az irásban 
ezt a’ módot követni, mintha nagy gonddal tanulta volna, 
hanem azért, mivel az neki legkönnyebhen esik. A’ sty 
lus’ ezen nemével a’ gondatlanságnak’ bizonyos mértéke 
is nemcsak megfér, hanem nem is kellemetlen , mertìaz 
illy egyszerüségtöl a’ szókra gyermekimódon ñgyelmezés 
távol vagyon. „Habeat ille — ugymond Cicero (Orator. 

l77.) --- molle quiddam, et quod indicet non ingratam ne 
gligentiam hominis, de re magis quam de verbo laboran 
tis. A’- stylus ezen egyszeríiségénekV ладу becse abhan 
áll , hogy —- mint az erkölcsök’ egyszeríisége - az em 
ber’ lelkét ’s gondolkozás-módját fedezetlenül kimutatja. 
Az elöadás’ mesterségesehb ’s gondosabban keresettmódja 
akárlnelly szép legyen is , annyiban kevesebb becsiì, a’ 
mennyiben az irót pompásan öltözöttnek, ’s olly udvari 
emberhez hasonlònak mutatja,- kinél a’ ruházat’ ékessé 
ge ’s az ünnepélyes magatartás azt a’ sajátságot egé 
szen elrejti, mellyel egyik einher a’ másiktól különbözik. 
Ellenben az egyszerů' stylusú irónak olvasása hasonlít 
a’ házi és harátságos társalkodáshoz, egy olly förendíi 
embernél, ki természeti maga-alkalmazása által saját gon 
dolkozását egészen kimutatja. 

`o 
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Az illy egyszeri'iségnek legföbb mértékét а’ francziák, 
olly szòval, inellyet a.’ ini nyelviinkön egészen ищет 
nein штык, naivság пак nevezik, melly a’ gondolko 
zás-mòdnak bizonyos váratlan kiiiyilatkoztatását, ’s az 
egyszeríiségnek ’s nyiltszivüségnek ollyan mértéke't je 
lenti, mellyet nein lehet nein szeretnünk, jólleliet a’ lé 
lek’ ollyan vonatjait inutatja meg, inellyeket okos vigyá 
ждешь]; eltitkolna, ’s inellyeknek kinyilatkoztatásán alig 
állhatjuk meg, hogy ne inosolyogjunk. Lafontaine ennek 
legszebb példáit adta ineséiben. ' 

A’ mi a’ stylus’ szép egyszeri'iségét általában illeti, 
azi jegyezhetjük meg, hogy a’ régi eredeti irók e’ rész 
ben mindenképen legjelesebbek. Terinészeti oka ennek az, 
hogy' ökfsajât eszek’ és szivek’ sugalásából так, nein 
mivelték inago‘kat mások’ írásai szerint, а’ mi igen köny 
nyen erölt'etésre ’s mesterkedésre vezet. Ugyanazért a&quot; 
göi’ö'göknél ‘sokkal шип példányai чаша!‘ а’ szép egysze 
rüségiiek, mint а’ rómaiak-nál. Homerus, Hesiodiis, Ana 
creon, Theocritns, Herodotus és Xenophon inindnyája'n 
ezek közé типах: А’ ròinaiak között is találunk illyen 
мкм, kiilönösen Terentiust, Luci'etiust, Phaeilrust és 
Julius Caesart. Tereiitius’ következö helye аж Androsi le 
ányból szép példája az» illy leirásbeli egyszerüségnek: 

._ _. _- _ — Еппив4пге1‘1ш` 

Procedlt;sequimu1'; ad sepulchrum venimus; 
In ignem imposita est; fletur; interea haec soror, 
Quam dixi, ad flammani accessit imprudentius 
Satis cum periculo. Ibi tuin exanjmatus Pamphilus 
Bene dissimulatum amorem et celatum indicat; / 
Occurrit praecèps, mulierem ab igne retrahit: 
Mea Glycerium, inquit, quid agis i.&quot; cur te is perditum? 
Tum illa, ut consuetum facile amorem eerneres, 
Rejecit se in eum, flens quam familiariter. 

Act. I. Sc. l. 

,Az alatt a’ halott tovább vitetik;Í тети, ele'riink a’ 
temetöbe; a’ holttest a’ мата’ tétetik‘, sirnak körü 
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lötte. Azon közben ez a’ testvér, kiröl most szólék, vi 
gyázatlanabbul ’s életének szembetünö veszedelmével 
igen közel megy a’ lánghoz. Ekkor Pamphilus, 111119611 
kiviil ragadtatván egyszerre kimutatja az addig olly jòl 
eltitkolt szerelmet. Elöfut, kárjai közé szorítia a’ lányt: 
kedves Glyceriumom — mondá~-- mit cselekszel, miért 
akarod magadat elveszteni? Akkor ez olly bizodalmasan 
dült siránkozva vállárá, hogy kiki könnyen láthatta 
meggyökerezett szerelmöket.‘ 

Ezen helyen minden kifejezések igen szerencsések ’s 
ékesek, ’s azon esetnek, mellyröl szó van, igen eleven 
festését так; ’3 a’ mellett a.’ stylus mindeniitt mester 
ségtelennek ’s nagy fáradságba nem keri'íltnek lát'szik 
lenni. 

Az olly egyszerii stylusń iróknak, a-’ millyenekröl 
itt szólok, 'olvasását senki sem unhatjanxeg. Semmi sincs 
munkáikban, a’ mi gondolatainkat elfárasztaná vagy 
igen kifeszítené; tetszenek azok, а’ nélkül hogy ragyo 
gások miatt szeinfényvesztéstöl félhetnénk. A’ jeles е1 
,méjii irónál az egyszerüségnek olly ладу ereje van, 
hogy némelly hiánosságokat kipótol, és velünk sok hibás 
kifejezéseket elnézet. Ugyanazért a’ legjelesebb iróknál 
mind prosában mind poesislian az egyszeríi ’s természeti 
irásmòdot mindenkor fel lehet találni; ha szintén liennek 
másféleszépségek olly igen uralkodók is , hogy az egy 
szeríiséget különö's ’s megkiilönböztetö tulaidonságoknak 
tartani nem lehet. Így Milton minden nagysága mellett 

‘is egyszeríi, valamint Demosthenes is a’ hevességnek 
közepette. A’ komoly ’s ünnepélyes tárgyu munkáknak 
ezen egyszeriiség még tíszteletesebb tekintetet ád. Ehhez 
képest már gyakran megjegyezt'etett, hogy a’ Szent irás 
ban az illy egyszerüség a’ stylus’ uralkodó tulajdonsága. 

Mi után az egyszerüség’ ajánlására olly sokat mon 
dottam, félreértés’ eltávoztatása végett szükségesnek 
tartom megjegyezni, hogy irhat valaki egyszeriien e's-me'g 
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sem szépen. Az eröltetettnek elkeriilése még' mag‘áhanl 
nem érdem. A’ szép egyszerüség felteszi, hogy az irò na 
Q-yon jeles tulajdonság'okkal bir, ’s eg'yszersmind alapo 
san, iisztán ’s elevenen is adja elö gondolatit. Ezen eset 
ben elöadásának eqyszeríisége az ékesség’ legsze’bb k0 
ronája, melly minden egyéb szépség‘nek nagyobb fényt 
ád; ’s а’ természet által adott olly öltözet, &gt;melly nélkiìl 
minden szépség' tökéletlen. De ha csupán az eröltetés’-nexu- 
léte a.’ stylust már elég‘g‘é széppé tenné, úgy arra a’gyar 
16, erötlen , 'silány ’s tompa irók is számot tarthatnának 
Valóban v_ag'ynak is ollyan magokat ugly nevezö míibirák, 
kik sokszor a’ legsilányabb irókat is egyszeríiségökértdi 
csérik, de olly eQ-yszeríiség‘ért, melly nem egyéb, mint 
az ékesség'nek jeles eline’ és képzelödés’ fogyatkozása. 
miatt 'nem léte. Meg` kell tehát kiilönböztetui azt az egy 
szeriiséget, melly a’ jeles ellnét kiséri ’s а’ sry'lus’ minden 
illö ékességével összefér, attòl, melly nem egyéb mint 
g‘ondatlanság` és íìgyelmetlenség'. 

A’ stylusnak еду másik az eddig' említettektöl kü 
lönbözö tulajdonsáqa a’ he v ess é g. Ez mindenkor eröt 
tesz fel, ’s bizonyostekintetben az eg‘yszerůségg‘el is 
összeñér; de, kitünöliélyeqénél fog-va, mind az eqyszerü 
mind а’ hatò stylustól különbözik. Különös tulajdonsága 
a’-tüz ‘аду melegség; lángolva ’s 011уа11 ember’ nyelvén 
beszél, kinek képzelödése ’s szenvedelme meg- van gyn 
ladva ’s mélyen illetve attól, а’ mit ir ;‘ következésképen, 
ki csekélyebb szépség‘ekkel nem gondolván, hegyröl le 
rohanòsehes viz’ mòdjára ömlik. Ez csak az ékesszòlás’ 
fensöbb nemeibe valò, ’s inkáibb- illik ahhoz, a’ ki nyilvá- - 
nos helyen beszél, mint alrhoz, а’ ki ianuló szohájáhau 
ír. Demosthenes’ szónoki beszédei legtökéletesebh 111111151 
ját adják az illyen stylusnak. 

Abból, а’ mit eddiQ` а’ stylus’. vkülönbözö nemeiröl 
mondottani, ki lehet 1102111, hog‘y sem könnyii sem sziik 
séges шее-Падший, mellyik legyen а’ stylus’ különbözö 

l 
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neinei között legjobb. A’ stylus igen széles mezö; annak 
tulajdonsagai különbféle iròk között igen kiilönliözhet 
nek; de közülök iiiindenik szép lehet. Itt az elniének sza- _ 
baiisagnt kell engedni, hogy inagat a’ stylus&quot; azon ne 
niére hatarozhassa, mellyre a’ terniészettöl hajlanilòsá 
got nyert. Azonlian néinelly tulajilonságok ollyr fontosak, 
hogy azokat seininiféle tudoinanyos munkaban seni lehet 
elinellözni; ’s néinelly hiliák ollyanok, hogyinintlenütt 
kell öket keri‘ilnünk` A’ pöifedt, erötlen, darabos, vagy 
lioinályos elöadas inindeni'itt ’s minden esetben hihas; ’s' 
az értelniesség, hatúsag, csinossag és egyszeríiség el 
lenlien inindenütt sziikségesek. De a’ ini inindezeknek 
elegyítését, ’s inindeniknek kisehb vagy nagyohb inérté 
két illeti, az irant nein leliet liatározott szalialyokat adni„ 
’s épen nein is akaroin a’ Stylus’ eddig elöhozott neinei 
köziil egyiket vagy inasikat tökéletes reinek gyanant 
ajánlani. I 

Sokkal czéliranyosabhnak tartom ezen értekezéseinet 
ollyan utmutatással befejezni, mellyr néliány szabalyt fog 
lal niagaban az irant, hogyan kelljen altalahan joy sty 
liisra szert tenni.4 „ ì 

Az elsö szabály e’ végre az, hogy igyekezziink 
azon targyrol , inellyröl irni vagy szólni akarunk, vilagos 
képzeteket nyerni. Minden jó Stylusjózan itvéleten ’s ele- ' 
ven képzelödésen alapul. Az ironak kifejezésèi és gondo-I 
latai olly szorosan össze vagynak egyinassal kapcsolva, 
hogy azokat sokszor nehéz egymastòl inegkiilönböztetni. 
Ha képzeteink valainelly tai-gy felett homalyosak ’s za 
varosak, kifeje’zéseinknek is ollyanoknak kell lenni. El 
lenben, a’ init vilagosan értiink ’s erosen érziìnk, azt 
terinészetesen világosan ’s `liati'ilag is fejezziik ki. Bizo 
nyosan fö szahaly гена: аж, hogy gondolkodjnnk a’ тщ 
ròl nyoniosan mindaddìg, mig а’ dolgot, inellyet szókl ' 
kal akai'unk felruhazni, vilagosan, tökéletesen nem ert-l 
'jük, ’s mig altala igennein éi'dekeltetünk, ’s felneiu lie 
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vitetiink: csak egyedíil .akkor fogjuk tapasztalni , hogy az 
illo kifejezés önkìnt következik. Általaban a’ legjobb ’s 
legillübb kifejezések azok , mellyek a’ tai-gy’ nyomos 
vizsgalasahól nagy gond és keresés néikül folynak. Ez 
Quintilianus’ észrevétele. Libr. VIII. C. 1. „Pleruinque 
optima vet-ha rebus cohaerent, et cernuntur suo lumine. 
At nos quaerimus illa,'tamqua1n lateant, seque suhducant. 
Ita nunquam putamus verba esse circa id, de quo dicen 
dum est; sed ex aliis locis petimus, et inventisfvim апе 
rimus.“` ` l 

Másodszor jò stylus’ szerzése végett, mulhatat 
lanúl sziikséges, hogy magunkat az irásllan szorgalmasan 
gyakoroijuk. De nemminden effele gyakorlas czéliranyos. 
A’ sokszori gondatlan e's sietve tett iras inkàbh a’ leghi 
zonyosabb mod rosz stylust szerezni; inert utóbbnagyohb 
fàradsaglia kerül a’ niegszokott hihakat elhagyni, ’s gon 
datlanságunktol elszokni, mint került volna a.’ tökéletes 
tudatlansagbòl kivergüdni, ’s az elöadas’ elsö kezdeteit 
inegtanulni. Azért eleinte ineggondolva ’s lassan kell 11’ 
nunk. A’ könnyen es llamar iras csak a’ liosszasahb gyn 

‘koi-las és tapasztalas gyiimölcse légyen. „Moram et soli 
citudin’em - így szòl Quintilian igen helyesen Lz'b'r. X. 
C. 3. --- initiis impero. Nam primulnhoc constituenduin ac 
olitinendum est, ut quam optime scrihamus: celeritatem 
dahit consuetudol. Paulatim res facìlius se ostendent, verba 
respondebunt, compositio proserlluetur. Cuncta denique utin 
familia bene instituta in oliìcio erunt. Summa haec est rei: 
cito scrihendo non iit ut llene scribatur; bene scribendo 
111 ut cito.“ ` — ' 

Mindazáltal meg kell jegyezniink, hogy a’ kifejezé 
sek’ valasztasa köriil aggôdásunk igen messze is mehet. 
Nein kell gondolatunk’ folyamatját.visszatartóztatni , sem 
képzelödésiink’ forróságát valamelly egyes kifejezés fe 
lett igen soka tiìnödés altal meghüteni. Némelly esetek 
hen bizonyos iroi lelkesedés lei helyet, mellyet meg kell 
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tartanunk, ha magunkat szerencsésen akarjuk kifejezni, ha 
szintën e’ miatt némelly vigyazatlansági так csusznanak 
is irasunkba. Ezeknek gondos megvizsgalasat a’vmunka’ 
kijobbítasakor kell veghezvinniink. Mert ha az irasbeli 
gyakorlas hasznos, a’ kijobbítás’ nehéz munkaja nléghasz 
nosabb, ’s valúban mulhatatlanul sziikséges is, ha iras 
beli gyakorlásunknak Лавина‘ akarjuk venni. Azt , a’ mit 
irtunk, egy ideig félre kell tennünk, mig az elsö dolgo 
záskori lleve megszíinik, az akkor felvett kifejezéseink 
részrehajlú szeretete meglu'il, ’s azon kifejezéseink’ em 
lékezetünk'lröl elenyésznek; ’s ha akkor munkánkat hideg 
vérrel, ’s úgy lnintlla lnasé volna, ve'gig nézzük, lehe 
tetlen hogy henne шт) olly fogyatkozásokat ne lássunk, 
mellyeket elöször észre nem vettünk. lllyenkor kell a’ 
fattyúnövéseket lenyesni, a’ periodusok’ elrendelését meg 
vizsgalni, az összefoglalò szócskakat szemügyre venni, 
’s a’ stylusnak mindenképen helyes és illö format adni. 
Ez a’ limae labor' mindeneknek sziikséges, kik' gon 
dolatjaikat тазовых! közölni akarjak. Ezen foglalatossag’ 
gyakorlasa nem sokara itélotehetségiinknek- elegendü 
élességet ad, ’s könnyebbé teszi a.’ шапка‘, mint eleinten 
gondolni lehetne. 

H'arinadszor különösen megkivantatik, hogy a’ 
legjobb irók’ stylusaval megesmérkedjünk. Ez két okra. 
nézve sziikséges: 1.) hogy izlési'mket kilnlvolhessük; 2.) 
hogy minden targyok агата a’ niegkivantato моют bö 
velkedhessiink. A’ végre, hogyjó stylusra tehessiink szert, 
talan selnlni gyakorlas sem olly hasznos , mint az, ha va 
lamelly jo irónak nélnelly llelyeit a’ magunk’ штат 
úgy шпал lefordítjuk. Vegyiink р. 0. Addison’ Szemlé 
lòjébòl egy levelet, ’s olvassuk el azt iìgyelemmel több 
izben, mind addig mig a’ benne foglaltgondolatokat egé 
szen nem tudjuk, akkor tegyük félre a’ köny'vet, ’s pró 
oaljuk а’ lielyet, úgy а’ шт wlünk kileiik, шип: ez 
meglévén vegyük kezünkbe ismét a’ könyvet, ’s пазов 

,l 
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litsuk 'össze azt, a’ mit irtunk, az ii-ó’ stylusával. Az 
illyen gyakorlás gondos összeliasonlítás mellett ki iogja 
inutatni шашки, iigyelinesekké fog minket tennì azok 
Эха]: kijobbíiasara, egyszersniind ari-a. is niegtanítani, 
nielly'ik legyen a&quot;különliözö kifejezések között legszelib 
’s legtökéletesebb. ' ' 

Negyedsz er örizkedniink kell akàrmelly ìrònak 
is rabi utánozz'isátôl. Az utánozás Vliékot tesz'az elmére, ’s 
renilszerint feszes elöaila'isra szoktatja azt. Azok, kik va 
laiiielly iròt minden lépten nyoinon követnek, többnyire 
nein szépségeit, hanein штат mnuijak el. Senkiböl sem 
таит jò irú vagy szònok, kinek sajàt elinéje’ hajlandó 
sàgához bizodaliiia. nincsen. Kiilönösen (так magunkat , 
hogy valainelly iri'mak szokott kifejezéseit ‘аду szòlás 
móiljait magunkéiva ne tegyiik, ‘аду 1›е1б1е egész lieiye 
ket le ne irjunk. .Ez csalhatatlanul veszeîlelinel lenne gon 
ilolkodásbeli sajátságiuiknak. Sokkal jobb, ha valami sa 
jatunk van, bár alsòbb rendü szépség legyen is az, inint 
ha kölcsönözött ékességgel akarunk tiindökölni, melly 

'elébb utòbb csak lelkiink’ szegénységét arulja el. Az 
наш, jobbítgatásra, olvasasr'a ’s ntánozz'isra nézve`na- 
gyon jeles utinutatás találtatik ’ Quintilianus’ oktatasainak 
X-dik könyvében, kiliez аж ékesszólas’ tanítvz'inyit ща 
zitom. 

Ö Ш il s z ö r terniészeti de egyszersinind nagyon fon 
tos „szabaly is аж, hogy stylusnnkat iiiindenkor а’ tärgy’ 
terinészetéliez, ’s ha nyilvanosan lieszélìink, а’ liallgati'ik’ 
'értelinéhez igyekezziìnk alkalinazni. Ott, hol csak okos 
маты és bizonyitással kell foglalatoskodnunk, költöi 
virágos stylussal elni, а’ legnagyobb niérte'kben képtelen 
seg. Magus, poiiipz'isan kidolgozott, keresett kifejezések 
ben lieszélni ollyanok elött, kik azokat nein érthetik, 
hasonloképen nevetséges és haszontalan ilolog. Az eii’éle 
hibz'iknein annyira а’ stylussal, mint — а’ iiiisokkal 
roszabb - а’ jòzan észszel ellenkeznek. Mikor imi 
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vagy nyilvánosan beszèlnî akarunk, czélunkat elöre jôl 
meg kell'gondolnunk, sziintelen szemiink elött tartanunk, 
és stylusunkat ahlioz alkallnaznnnk. Ha ezen Vczélnak 
akarmelly idétlen ékességet is , melly képzelödésiinkhen 
kinálkozik, fel -neln tudunk aldoznî, megbocsàthatatlan 
vétket követiink el; ’s csodáljanak is bár minket illyen 
kor a’ gyerniekek ’s az esztelenek, az értelmesebbek 111- ч 
zonyosan mosolyogni fognak rajtunk.. . 

Utol j ara még 'azt az intést teszem ide, hogy semmi 
esetben, semmi alkalominal se fordítsnnk а’ stylusra olly 
nagy szorgalmat, melly a’ gondolatokra még nagyobb mér 
tékben sziikséges iigyelinezést meggyengítlretné. ,A’ szok 
161 gontloskodj'unk- szól а’ nagy rón'iai můbirò -- a’ 110109’ 
161 pedig aggòdjunk‘ (Curam verhorum, rerum volo esse 
solicitndin ein). Sokkal könnyellb silàny és mindennapi gon 
dolatokat a’ kifejezés’ némellyr ékességeivel felczifrázni, 
mint velös , elmés és hasznos g'ontlolatok’ kincsével bö 
völködni. Az utolsú i'gazan jeles elmét kiván, аж е1361е 
szorgalom által igen silámy tehetség’ segítségével is le 
liet szert tenni._ Innét van az olly irók’ nagy serege, kik 
szókban gazdagok , de gonllolatokban ’s érzésekben sze 
gények. A’ szokás kötelességiinkké teszi, hogy а’ stylus’ 
ékességeire iìgyelmezzünk, ha azt akarjuk, hogy inun 
káink olvastassanak ’sA csotlaltassanak. De az nem egye 
het mint megvetést érllelnlö 116, а.’ ki csupan az elöadás’ 
öltözetére néz, kinek nem а’ tárgy fekszik föképen szi 
vén, ’s ki inunkája’ ajánlátsa végett nem fériias, hanem 
gyermekes ëkességeket keres stylusának., „Maiore animo 
adgredienda est eloquentia — így 3261 аж аж 116, kire 
ша1’ olly sokszor hivatkoztam -- qjuae si toto `corpore vzîlet', 
ungues polire, et cqiilluin componere non existimabit ad 
curam suam‘pertinere. Ornatus‘et virilis et fortis et san 
etus sit; nec eifeminatam levitatem et fuco ementitum co 

lorem amet; sanguine Iet virihus niteat.“ 

\ 
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ÈKEsszóLAs ‘мат NYILvÁÑos szóNoKLÀs. 
112 ÉKEsszÓLÁs’ TÖRTÉNETEI. GöRöG ÉKEsszóLÁs, 

DEMosTHENEs. 

.Elvég'ezvén munkánknak azon részét, melly a’ nyelvvel 
és stylussal fog‘lalatoskodik, most еду fokkal fölebh lé 
piink ’5 azon tárgyok’ vizsgálásàhoz fogunk, mellyekre 
а’ stylus alkalmaztntik. A’ tulajdonképen иду пет1е2е11 
ékesszólásnàl ‘аду nyilvános beszédeknél kezdeni el: 
’s ezeknek különféle nemeiröl és tárgyairúl, e’löadások’ 
illö módjàról, minden ljészeíknek helyesr felosztásáròl és 
elrendeléséröl, ’s végre élöszóval elmondàsokról fòg’ok 
szòlani. De elöbb mint értekezésiinkbe hocsàtlloznànk, 
sziikséges lesz általàhan az «ékesszólás’ természetére ’s 
történeteire eg‘y tekintetet vetnünk. Ez némi környülmé 
nyesehh fejtegetésekre ád alkalmat; de mellyek véleke 
desem szerint hasznosak Iesznek, minthogy minden mes 
terségnél nagyon fontes dolog` annak igaz minemiiség'é 
röl, czéljáròl, ’s kiilönbözö nemzetek közt tett elömene 
teléröl helyes képzeteket szerezni. i 

Különösen az ékesszólásnàl annyival is szükség‘esehli 
meghatározni: mit kelljen rajta érteni; minthog'y semmi 
rölsincs sokaknak olly hamis képzetök mint arról. Uqyan 
azért' ezen mesterség; f_ryakran (_ryanusnak tartatott ’s inég 
xua is sokak által annak tartatik. Az, ki az ékesszúlás’ 
ig‘az mivoltát nem esinérvén, azt dicsérni hallja, kevés 
ñqyelemre tartja méltónak a’ dicséretet. Azt hiszi az ékes 
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szólásròl, hogy az valaini csalfa heszéd ’s ollyr темы-569’, 
melly az erötlen okokat alnok színnel kifesti, ’s altalahan 
а’ liallgato’ fülét szép szokkal csiklandoztatja. „Adjatok 
jòzan gondolatokat — így szol az illyen — ’s tartsatok az 
ékesszólast g’yei'inekek szaniara.“ Аж illy einher igazat 
mondana , lia az ékesszolas az volna, a’ niinek 6 azt 11611 
же11. Akkoi- az tökéletes meg‘vetést érdeinelne ’S egy 
hölcs és jo eniher‘ ñgyeline're sein tarthatna szainot. De _ 
seinini sein lehet tavolahh az igazsagtol mint az illyen 
vélekedés. Igazan ékesszòlo lenni annyit tesz 1111111 czél 
iranyosan heszélni. Mei't az ékesszólast ugy inagyaraz 
znk meg legtökeletesehhen, ha `1121 olly inúdon heszélés’ 
inesterségének inondjuk, hogy azt а’ czélt, inellyet a, 
heszéddel elérni атм-111111, elérhessiik. Minden einhei‘röl ‚ 
а’ ki ir vagy heszél, fölkell tenni inint okos tereintinény 

‹ 161, hogy van valaniellyhizonyos szandéka, ’s hogy vagy 
tanítani,L vagy gyönyörködtetni, vagy valainire тане 
szélni, ‘аду einhertarsaira egy- vagy inasképen liatni 
szandékozik. VA’ ki ugy heszél vagy ir, hogy ininden 52:1 
vait lcgezélirànyosahhan alkalinazza szandéka’ elòinozdl 
tasara, a’ legékesehhen 52616. ` Akárini legyen teliat а’ 
targy, inlindeni'itt van helye az ékesszólasnak; a’ 16116 
netirashan , vagy inég а’ hölcselkedéshen is szintén иду 
1111111 а’ szonoki heszédekhen. A’ inagyarazat, inellyet az 
ékesenszòlasrol adtain , ennek minden neineit inagahan 
foglalja, akai' oktatasra, akai' raheszélésre, akar дуб; 
nyörködtetésre czélozzanak. De ininthogy a’ heszédnek 
legfontosahh targya a’ cselekvésnek vagy inagaviseletnek 
intézése, azért az ékesszolas’ ereje leginkahh akkor niu 
tatja ki niagat, inidön cselekvésre kell hirni. ’S niinthogy 
az ekesszolas fökép erre nézve tétetett mcsterséggé, 
ezen tekintetben inéltan inondatliatik raheszélés’ mester 

ségének. 
Ezen meghatározáshol önkint folynak néinelly követ 

kezinéiiyek , mellyek ezen inesterség’ alaptörvényeit ki-- 
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mutatják. Egyenesen következik, hogy attòi, a’ ki má 
sokat valaniire ra akai' beszéhii, a’ jôzan okoskodás , a’ 
vilàgos elöadás, a’ kellemes stylus, az elinondási iigyes 
ség ’s a’ kitiinü ei'kölcsi jamliorsag, szi'ikségképen ineg 
kivántatnak. Itt inindennek Маша а’ józan ész, a’ nélkiìl 
senki sein lehet igazan ékesszóló; inert esztelenek csak 
eszteleneket lieszélhetnek rà. valamire. Ha józan gondol 
kodásu embert akarunk valainire ralieszélni, elélib meg 
kell те: gyözniink: a’ ini csak ugy történhetik meg, 'ha 
értelmével átlattatjuk, hogy javalatunk az okossaggal 
megegyez. 

A’ meggyözés és rálieszélés, ha szintén néha egy 
inassal felcseréltetnek is, egyinz'istoi ki’ilönliözö dolgok. 
A’ iiieggyözés csupán az értelmet, a’ ralieszélés az aka 
ratot es cselekvést veszi czéllia. Valaiirelly igazsag felöl 
meggyözni, a’ liölcselkedö’ dolga; ellenlien valakit 11215 
ianaúsaga’ megiiyerése англ arra bi1-ni, hogy cselekede 
teit a’ gyôzödelmes igazsàg szerint intézze: a’ szůnoké. 
A’ ineggyözés és ralieszélés nein mindenkor гида}: egyi'itt. 
Iga'z, hogyI együtt kellene jz'irniok ’s едут: is Запада!‘ , 

' lia liajlandúságunk inindenkor értelmi'ink’ tanácsàt köve't 
né; de természetiink’ gyarlòsága szerint meg lehetiìnk p. 
o. az erènynek, щиты-жмет]: vagy hazañui indu 
latnak dicséretes ‚чаши-61 gyözödve, а’ nelkü'l, hogyA 
egyszersmind a’ ineggyözédésiink szerinti cselekvésre is 
biratnánk. A’ liajlandòsz'ig ellene állhat annak is, a’ init 
az érteleni joya liágy; ’sv a’ szei'ivedélyek` eröt vehetnek 
az ész’ itéletén. Azonlian a’ `ixiegl_‘i_'yöze'es minden esetlien 
egyike azon utaknak , iuellyeken a’ hajlandòsághoz vagy 
зайти jutni lehet, ’s a’ szônoknak legelöször is arra 
kell minden ещё: fordítani, hogy a’ liajlandoságot a’ 
maga részére liajtliassa.; inert semmi ralies'zélés sem al 
landó, ha ineggyüzodésen nein alapul. Mindazaltal a’ 
szónoknak, ha valakit valainire га akar lieszél'ni, a’ csupa 
meqo’yözésnél там» kell inennie; az emliert ollyan te 
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remtménynek kell néznie, melly sok rugò által tétetik 
mozgásba, ’s mindezen rugokra kell hatnia. A’ szenve 
délyekhez kell szolnia, a’ képzelödés’ szamára festenie 
’s a’ szívet ostromolnia; ugyanazért, az erös okokon es 
világos elöadason kiviil, mind a’ kidolgozásra , mind az 
elmondásra nézve, minden húdito mesterség is sziiksé 
ges az ékesszóláshoz. 

Azt az ellenvetést lehetne тайн tenni,` hogy az ékes 
szolás’ mestersége szintén ugy fordltathatik roszra, mint 
jóra; ’s ez tagadhatatlan igazsag. De szintén azt lehet 
mondani az okoskodasrol is, melly nagy foganattal hasz 
náltathatik a’ legartalmasabb tévelygések’ elterjesztésére 
is. De azért senki sem következteti‘, hogy az észt n'em 
kell kilnivelni. Vissza lehet élni az észszel, az ékesszó 
lassal ’s minden mesterségekkel, mellyeket az emberek 
gyakorolnak; mégis képtelenség volna azt штат, hogy ‹ 
mindezeket el kell törölni. Adjuk azt a’ fegyvert, mely 
lyel a’ тек és álnoksag visszaélnek, az igazsag’ és 
erény’ kezébe, ’s igen hihetöképen ezek fognak gyöz 
ni. Az ékesszúlás nem az oskola’- talalmanya: azt a’ 
természet maga adja minden embereknek, mikor erösen 
meg vagynak indulva. Valainelly szembetünö vesze'ly, 
vagy valamelly fontos haszon, term'észet szerint а’ rábe- y ’ 
szélés’ legalkahnasabb eszközeinek valasztásara birnak 
akárkit is. A’ szónoki .mesterségnek nincs egyéb igaz 
czélja, mint a’ természet altal kimutatott utat követni. 
Minél kevesbbé tavozunk el ettöl, annal jobban àtlatjuk 
az ekesszolas’ becsét, annalinkabb irtozunk a’ vele visz 
szaéléstöl, ’s _annal kevesebbé zavarjuk össze az igaz 
ékesszólast a’ верным szörszalhasogatásokkal. 

Az ékesszolásnak harom nemét vagy lépcsöjét lehet 
megkülönböztetni. Az elö ’s legalsobb rendti az, melly 
csupan tetszeni kiván a’ hallgatonak. Illyen általaban 
véye az az ékesszólás, melly a’ magasztalo , felszentelö, 
llägy és hires-embereket idvezlö beszédeknél ’s egyéb 
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eféle iinnepélyes alkalinakkal talal helyet. Az illyen tîsz 
telkeilö szónoklatok, mellyekben аж ékesség а’ fo do'log;7 
ártatlanok lehetnek, gyönyörködtethetnek, egyszers 
iiiind hasznos gondolatokkal is elegyítethetnek. De meg 
kell vallani, hogy а’ iiiesterség, ha. а’ szúnok csupŕin 
tiindökölni ’s tetszeni igyekszik, igen könnyen csupa. kér-~ 
kedéssé ’s maga iitogtatasava ’s а’ inunka izetlenné ’s 
unalinassa штык. ‚ А’ liláSOdÍk ’s valainivel inagasabb 
renilii ékesszólás аж, midon а’ szúnok neincsak tetszeni , 
hanem tanítani ’s ineggyözni is akar; midön inestersége 
аж ellene és ügye ellen dolgozo elöité'letek’ elliarítasz'ira,_ 
а’ legczéliranyosabb okoknak kiválosztátsára, megerosí- ’ 
tésére, renilbeszedésére ’s élöszóvalininél kellemesebben 
elöadasára, egy szoval -- arra forditatik, hogy minket 
hajlandokka tegyen a’ dologi'ól ugy itelni, а’ iiiint а’ 
szonok’ czélja kivánja. ’S az ékesszólas illyen értelemben 
legiiikább a’ törvényszékeknél liasználtatik. 

De van az ékesszolasnak egy harinadik ’s meg ina 
gasabb neme is, melly àltal n'eincsak meggyözeiiink, 
lianein szorosan is érdekelteti‘ink ’s részvételre gei'jesz 
tetiink. A’ szúnok ebben inagaval elragad minket ; szen 
veilélyeink az övéivel egy nyoiuon „Итак, érzéseit ineg 
oszijuk; szeretiink, gyi'ilöliìnk ’s haragszunk, ugy a’ 
inint ö lelkesít minket, ’s készek vagyunk vele inagunkat 
valainire buzgon eltökélni. A’ nepi gyiilésekben‘elöfor 
dulo шагами erre legszélesebb niezöt nyitnak; de а’ 
predikalò székek sein /zárjak azt ki. 

111 sziikséges inegjegyezni , ’s ezen jegyzés nagyon 
fontos, hogy ez ékesszòlásnak ezen most einlitett maga 
ваш) neme inindenkor szenvedély’ szüleménye. Szenve 
délyen а’ léleknek ажоп allapotji'it értem, mellyre vala 
inelly czélhá veit tárgy àltal nagyolib iiiértékben fellievi 
tetik. Gsupa okoskodás altal is leliet masokat iiieggyozni 
vagy valamire га is bi1-ni. De az ekesszolás’ azon neme, ` 
melly esodàlkozàst taniaszt ’s tulajdonképen szúnokka 
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tesz, föllieviilés vagy szenvedély nélkiil nein találliat 116 
ly‘et, Az eiféle füllieviilés vagy szenvedély — ha olly 11161 
tékben vagyon, hogy a’ lelket, a’ nélkül hogy iuagan 
kivül ragadná, niegtüzesiti -- altalaban igen nagyoii 6111611 
’3 neveli az 611111611 tehetségeket. A’ lelket világosabban 
látóva, élesehben itélövé ’s elevenebbeii érzövé ’s min 
denkepen iigyesebhé teszi, mint csentles szenipillantatai 
han lenni szokott. Az olly 61111161‘, a’ 11111611 a’ szív nagyon 
meg van indulva, sokkal nagyohlmak mutatja magat, mint 
remlszerint 1611111 1613ж111. ‘1‘61111 6161 ’3 hatósagot érez ma 
gaban, 1161116361111 érzéseket fejez ki , magasabb dolgokra 
1611611 magat, ’s azokat olly merészseggel, liátorsaggal 

A'és szei‘encsével vìszi véghez, a’ inillyenröl egyéb alkal 
niakkal gondolkodni 36111 tud. De külünösen a’ 1‘61163ж6 
16311611 nagy ereje tetszik ki a’ szenved'élynek. Gsaknein 
ininden 61111161‘ 61163611 32616, 11111101’ szenvedélytöl 1161116 
1111: ollyankor böven 16161 3ж61 gondolatjai’ kijelentéséi'e. 
Azon elevenelih érzések, mellyektöl fel van hevülve, egy 
liizonyos synipathia 611а1 611111111 116ж1111 magokat 11163011 
kal, még tekintetei ’s mozdulz'isai is gyözö erövel 1111‘ 
11а11 , ’s illyenkor а’ terniészet mimlen inestei‘ségnél sok 
kal fölebb einelkedik. Ezen alapul ez az esinéretes és igen 
helyes 3жа1161у: „Si vis ine llere, tlol'emluiii est priiiiuni 
ipsi um.“ ‚ _ 

Ebböl' az okföböl, hogy a’magasalib ékesszolz'is szen 
vedélyen alapul, 161111 következések folynak, inellyek 
íigyehnet éi'deinelnek‘ ’s niagat az okföt is még 1111161111 
616311111. М611 а111161 161161 inegiiiagyarazni, iniért liir’a’ 
nyilvános szónokok’ enthusiasinusa ’s lelkesedése a’ hall 
gatúsagra nézve ollyr nagy erövel. Е111161 tetszik ki, mi 

’611 116111 férlietnek össze az igaz ékesszólással а’ 11163161‘ 
séges szó-harsogtatások ’s а’ stylus’ inesterkélt czifrasá. 
gai, mellyek liideg szívi'e mutatnak. Innét van, hogy а’ 
kiiuoiulas’ és testalkalniazás’ minden czifralt modjai а’ 
3ж611а11 111116361 olly igen gàtoljak. 1111161 van, hogy a’ 
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526110111 beszéd, mikor olvastatik, kevesebbéhatmeg 111111 
1161, 1111111 111111611 52а11а11011 ’s könyv 116111111 mondatik el; 
minthog‘y az 6156 656111611 116111 egyenesen meleg'enfa’ sziv 
1161 Innét van, hogy а’ 5261101101 hideg'nek mondani, 
annyit tesz, mint töle az ékesszolást meg'tag'adni.- 1111161; 
van, hogy olly kevés foganattal szokott a’ közönség elött 
heszélni azon kételkedö; ki szl'intelen haboz' és semlnit 
erösen nem érez, vag‘y azon ravasz és liaszon-vadászó ‚ 
ki valanielly 61’2651 с5а11 hazudni látszik. Innét ’s ezért 
sziikség‘es olly mulhatatlanul, liogy az, a’ ki másokat va 
lamire rá akar heszélni, а’ dolog‘ban saját haszna’ kere 
5656 116111111 részvevö legyen, vagy legalább annak tar 
tassék. ‚ v 

Az eddio' mondottakh’ól világ‘osan kitetszik, hog‘y az 
' ékesszólás а’ polg'ári tàrsaság‘lian nag‘y fontosságu dolog‘, 

65 hogy ahhoz mimi а’ 1е1‘111652е1’ ajándéka, mind а’ 11165 
terség&quot; seg-edelme nag-y 11161161111611 megkivántatik. A’ 
mennyiben rábeszélés’ mestersége, annyiban meg'leg'al 
561111 1161116111611 15 sziikségessé 16521 az értelem’ nag'y 56 
zansàqàt ’s az emberi természet’ nem cseke'ly 11161‘161111 65 
11161‘е161;1е1156111› 1161116111611 pedig` 11169‘ ezen feljiil nag‘yon 
érzékeny szîvet, eleven 65 forro képzelödést, éles ité 
letet, a’ nyel‘vben nag'y jártasság'ot ’s az élöszóheli elö-y 
adásban különös iig’yesség'et is kiván. -- Menjiink már 
most tovább, ’s lássuk , milly állapotja volt az ekesszú 
lásnak 1111161111626 idöklien ’s különbözö nemzetek 1162611 

~ sok iro óny vélekeuéssel van, nogy а2 ekesszolas- _ 
nak csak szabad nemzetek között lehet helye. Longinus, 
а’ felîSéQ‘ESl’Öl 11‘1 értekezésének vége felé, midön annak 
okát magyarázza, 111611 olly nag‘y ritkaság‘ az 6 idejében 
a’ láng'ész 65 а’ fenséges, ezen állítástnag‘yon nyomosan 
és iìg‘yês‘en vítatia. A’ szabadság‘, ug'ymond, leqterlné-` 
kenyebb kutfeje a’ làngésznek, az az elmét eleveníti, an 
emherek’ reményét taplàlja ’serösíti, 65 közöttökvetélke 
‘1651 ’5 minden mesterség'ekben kitiinm’ vág‘yást gei‘je'szt. 
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`Azt inondja'tovahhá, hogy аж olly országokhan, hol sza 
hadság nincsen, ~talaltathatnakminden egyéh talentoinok; 
de rahszolga 5011а 56111 161161 szonokka, hanem legfölehh 
is iigyes hizelkedövé. Jollehet ezen okoskodas igazságon 
alapul, de még sem kell igen nagyon kiterjeszteni; inert 
a’ szahadkényii korinanyok alatt is, ha magok ki lévén 

‘ pallérozva а’ inesterségeket elömozditják, аж ekesszólás — 
а’ mennyihen ekesség gyanánt nézetik —-‚а’ tökéleteßség&quot; 
alkahnas inagas lépcsöjére lephet. Példaul szolgalhat Fran 
cziaorszag, hol XIV. Lajos’ uralkodásatòl fogva az illy 
ékesszolas talan nagyobh fényi'e einelkedett mint Euro 
panak minden egyéh nemzeteinel; jólleliet ezek köziilné 
mellyek sokkal kevesehhé korlatolt szabadsaggal hirtak. 
A’ franczia literaturahan sok predikacziok 65 kiilönhféle 
alkalinakkal küz helyeken inondott egyéh heszédek 116111 
с5а11 61165 526111161 65 52611150111161 а11а11а11, lianeinhennek 
ваш/011 11611165 61265611, 11161652 képek 65 ‘161156965 helyek 
is talaltatnak. Mindazaltalhizonyos az, hogy a’ francziak’ 
ékesszolasa altalahan véve inkahb viragos mint velös, ’s 
inkabh tud tetszeni vagy hizelkedni 1111111 ineggyözni’s 
raheszélni; ’s igaz marad az, hogy a’ merész 65 lelkes 
ekesszolas vagy egyediil ‘сад-у föképen a’ szahad népek’ 
tulajdona. Az önkényíi korinanyok alatt a’ neinzetek’ lel 
kében bizonyos asszonyi puhaság uralkodik, ’s azon fel 
jiil a’. szonoki inesterség annyi ösztönt sein talal nagyra 
vagyasra, lnint а’ népszeriigazgatás alatt. Csak а’ 1611111 
lomokra 65 а’ ЁЗП’ЁПУЗЗЁКЭКГВ lévén szoi‘ltva, 1161111111 
hefolyàssal az országos tanacskozasokhan ’s azon nagy 
alkalmakkal, 1101 аж 61111161‘611 szahadon gyakorolhatjak el 
inéjeket, hol a’ raheszélés a’ legfontosahh dolgokat elha 
tàrozhatja, ’S hol következesképen ezen inesterse'g’ ta 
milasara sok ösztön van. A’ tapasztalas tanítja, hogy аж 
011у országokhan, mellyekhen 1111111 а’ szahad korinany 
zasuakhan аж 6116552612151 heszédekkel az einherekre na 
gyobh inértékhen lehet hatni, az ékesszolas legnag‘yohhI 
erovel hir ’s legjohh elömenettel gyakoroltatik. 
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Ha az ékesszolas’ eredetét akai'juk nyomozni, nein 
szükség a’ régi idöklie igen nagyon visszainennünk, vagy 
azt a’ napkeleti ’s egyiptoini régiségek’ einlékei között 
keresniink. Volt ugyan minden kétségen ШИН mar akkor 
is az ékesszólasnak egy liizonyos neme , de az közelelili 
járt a’ kültés’ inestei'ségéhez, mint ahhoz, a’ mit tulajdon 
képen ékesszòlasnak neveziink.,Mig a’ tarsasagi élet ke 
veselilié gyakoroltatott, ’s a’ peres kérdések’ elhatarozá 
sara leginkabli eröszak liasznaltatott, addig az èkesszó 
las’ inestersége ’s az okoskodassal ralieszélés kevessé le 
hettek esineretesek. Az assyriai és egyiptomi birodalinak, 
inellyek, a’ mennyire tudjuk, legelsölien tainadtak, 611 
ke'nyen alapultak. Az igazgatas’ gyeplojét csak egy, vagy 
'kevé's einher tartotta kezélien. A’ sokasz'ig vak engede 
leinliez volt szokva; inkalili erövel, mint raheszeléssel 
liii'atott engedelinességre: következésképen inég akkoi: 
azon társasagi íinomsagok, inellyek а’ nyilvanos szónok 
latokat fontosakká. teszik, épen nein divatoztak. 

сваи: a’ görög szaliad köztarsaságok’ eredetekor ta. 
laljuk az ékesszolásnak mint rabeszélés’ inestei‘ségének 
szeinlieti'inö nyoinait, ’s az ezeklien oll'y tagos mezötnyert, 
a’ inìllyennel sein az elött, lsein talan azota. sein bi1-t; ’s 
niinthogy mindazok, kik szònoksagra törekednek, a’ gö 
i'ög ékesszúlast нитками csoaanak és csodaljak, Шеп 
dönek tai-tom annak vizsgalz'isára valainivei tölili iigyel 
met fordítani. 

Görögoi‘szag sok apro köztársaságokra volt oszolva, 
meliyek eleinten шашек vagy -- inint a`kkor neveztettek 
- tyrannusok -altal igazgattattak. vMiutan ezek utolili a’ 
nep’ felvilagosodasa altal az uralkodastól megfosztattak, 
sok demokratiai kormanyzasok натощак, meliyek сеан 
nein egészen egyenlö terveken épültek, inellyeket egy 
irant dicsöséges szaliadság’ lelke elevenített, ’s inellyek 
között sziinetlen féltékenység ’s vetelkedü nagyi'avagyëas 
leit helyet. Legviragzóbli lioldogsagok ’s tudomanyos di 
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«csösëgek a’ marathoni ütközettöl fogva Nagy Sandor-ig 
tartott, ki azokat jarma alá. vetette. Ezen idöszak mintegy 
150 esztendöt foglal magaban, ’s ekkor éltek csaknem 
minden hires költöik és bölcselkedöik , ’s` különösen leg 
nagyobb szonokjaik. 'Ezen idoszak utan is voltak még köl 
töik és bölcselkedoik; de az ékesszolás csaknem egészen 
elenyészett. 

Görügorszag’ minden szabad köztársasagai közütt, 
mind az ékesszolásra mind egyéb miivészetekre nézve, 
az athenaeiszerzett пацана]: legnagyobb dicsóséget Az 
athenaei 11011 nagyon lelkes , elmes és élénk eszü volt ’s 
részint a’ polgari kormany’ gyakor ’s llirtelen valtozasa, 
részint a’ kereskedés altal, nagy polgàri miveltségre 
emelkedett. А’ kormány’ szelleme demokratian alapult, ’s 
a’ törvényhozás a’ nép’ jogaihoz tartozott. Volt ugyan se 
natus, melly ötszaz tagokbol allott; de az elhatározó 
vegzések mindenkor a’ polgarok’ közgyülése-iben tétet 
itek ’s ezen gyiilésekben a’ dolgok részint ékesszólasi 
okoskodások részint egy kevert népség’ szenvedélyeinek 
’s hajlandosaginak cze'lirányos gerjesztése altal 111110102 
maak el. Ezen gyiilésben hozattak a’ törvények , 1101082 
tattak az orszag’ tisztviselöi, ’s döntettek el a’ liaborut 
’s békét targyazó kérdések` A’ legföbb hivatalokra az ut 
minden polgarnak nyitva allott; ’s még a’ .legalacsonyabb 
kezmives sem volt akarmelly törvényszékeknél is a’ do 
loghoz szolz'isbolkizarva. Az illy orszagban az ékesszolás, 
mint a’ hatalom- és tekintet-szerzés’ legbizonyosabb esz 
köze, természet szerint а’ legnagyobb buzgosággal gya 
korolt'atott; meg pedig nem a.’ csupan csillogó és пища: 
mutogatò, hanem az ollyan, mellyet a’ tapasztalas leg 
gyözöbbnek ’s legszivrehatòbbnak lenni bizonyított. Mert 
az iinnepélyes szónoki beszédeket itt nem valamelly mu 
lé'kony kedveltetésen kapkodas szülte,. hanem az orszá. 
vgos dolgok’ folytatasara ininél nagyobb mértékben наша. 
tas: mellyre mind a’ nagyravagyok mind a’ nemes gon 
dolkodasuak törekedtek. 
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Az illy felvilágosoiiott ’s éles eszii nemzetröl , melly 
egyszersinind a’ mesterségekben is minden szépet nagy 
inértékbeii tudott érezni , fel lehet tenui, hogy helyes ésv 
ñiiom izle'ssel is megkülönböztette magat. Ugy is volt a.’Á 
dolog; még pedig annyira, hogy аж attikai izlés ’s atti 
kai mod példalieszéddé valt. Meg kell ugyan vallani, 
hogy nagyravágyó demagogusok ’s megvesztegetett szo 
noliok néha a’ népet csillogó ’s ‘шум ékesszólás altal 
inegvakították ’s rosz utra. vezették; inert az athenaeiek 
eszòknek minden élessége inellett is nyugtalankodásokra 
’.s lázangasokra nagyon hajlók ’s igen ujsagcsodalòk vol 
tak. De iiiikor valainellyr fontos dolog iìgyehnöket magára 
vonta , mikor öket valainelly‘ nagy veszély а’ szédelgés 
liül felébresztette ’s itélö tehetségöket nehéz próbára. 
tette’. akkor az igaz és hainis ékesszòlást igen meg tudtàk 
egyini'istol kiilönböztetni. Így Deinostlienes inindenkor 
meggyözte ellenfeleit; inert elöailasa mindenkor czélirá~ 
nyos volt, ’s nein pompás szókkal, hanem fontos okokkal 
harczolt, ’s az athenaeiek’ igaz hasznát vilàgosan szeinlie 
tiinövé tette. Midön valainelly veszély az országot fenye 
gette ’s a' sziveket nyugtalanitotta; inidön a’ nep össze 
gyült ’s аж а1‘1‘а rendelt szeinély által inindeneket felszò 
litatott, hogy inondanák meg a’ fennforgó köz dolog iránt 
vélekedésöket: ollyankor az iìres szúszaporítasok, àl okos 
kodások vagy szörszálhasogato е1шё51сес1ё5е1с,’ az olly 
megvilagosodott ’s köz dolgokban jartos gyülés által 
nemcsak kinevettettek, hanem meg is büntettettek volna. 
Legnagyobb szonokaik is félve léptek fel Ia’ beszélesre; 
inert tudtak , hogy а’ népnek szàmot `kell adniok tanà~ 
csaik’ kimeneteléröl. Мёд‘ а’ leghataliiiasabb fejedelmek 
jutalinai es egyéb serkentései sein alkotliattak аж igaz 
ekesszôlas’ elömozdításara' olly oskolát, a’ inillyen az 
athenaei szabail köztársaság illyen állapotjaban önkint 
alakult. Ott аж eicesszolásnak a’ szabadság’ és felekeze 
tekre oszlàs’ vitalkodásai ’s а’ köz dolgok’ folytatásának 
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módja adott életet és штате‘, nein pedlg a’ tanuló 
повышен maganos elniélkedés, ~ mellyet az ékesszólàsra 
nézve néinellyek olly igen hasznosnak szoktak tartani. 

Pisistratusról — ki Solonnal egy idöhen élt,4’s az ez 
ша1 alkotott igazgatasmódot lerontotta - azt monilia 
Plutarchus, hogy _elsö volt, ki az athenaeiek közül az 
ékesszòlas’ mesterségét különös nagy liuzgosaggal ta 
nulta ’s gyakorolta. Az ebhen nyert iigyesség ша1 а’ f6 
hatalniat inagáévà. igyekezett tenni; ’s inidön igyekezete 
впал: czélt ért, a’ fö hatalinat nagy maga-inéi‘sékléssel 
gyakorolta. Azon szònokokrúl , kik Athenaelien ezen idó 
töl fogva a’ peloponesusi hábornig virágoztak, а’ шне 
netiras nem tesz einlítést. Perikles, ki ezen liálioru’ kiii 
tésekor halt meg, elsö volt, ki az ékesszólást rendki 
viili ’s olly magassáig‘ra- emelte, hogy az мам kövecke 
zök каши egy anni sem мамаши feljiil. ö nemesak 
szònok, hanem egyszersmind orszagláshoz értö ’s hadi 
vezér is volt; mind a’ köz dolgok’ folytatásában sok ta 
pasztalassal, mind a’ szivek’ megnyerésében nagy ines 
terséggel Dirt. Az atlienaeieken 40 esztendeig csaknem 
hatartalan hamlomuial uralkodott; ’s a’ történetirók azt 
inondjak, hogy tekintetet ’s hefolyasát nein csak 0112119; 
Iasi talentoinainak , hanem rendkiviili ékesszólasának is 
köszvönhette, mellyel, inintliogy szenvedélyes neinii volt, 
miiitlent levert, ’s a’ nép’ hajlandoságit _tetszése szerint 
ugy intézte, a’ mint akarta. Ezért Olympius vezeték ne 
vet kapott, ’s az inondatott róla, hogy lieszédeivel meny 
tlörgést taniaszt mint Jupiter. Nagyravagyásaért gánrso 
last érileinelliet; ’de minden esetre igen nagy tulajdonsá. 
gokkal birt, ’s ékesszólasanak az a’ bizodaloni алой е1 
lenállliatatlan eröt, inellyel neines gondolkozasaért a’ nép 
наша 'viseltetett , ’s iiielly nélkiil a’ népszeríi iiralkodà 
sokban a’ szónok kevés tekintetre teliet szert. Mindenböl, 
a’ init felole tndiink , azt kell kihoznunk, hogy neines in 
dulatu, nagylelkii ’s maga давала‘ nem lesö volt. Сланц 

i. кбт. . 24 
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ságot nem gyiìjtött; ’s júllehet а’ közös Шлемы-Вы nag-,y 
suinnlákat штат el, ‚малыш azokat töhbnyire az or 
szàg’javára fordította. Halàla’ közelgetésekor, mint ir 
их, abban kevélykedett, hogy hosszas uralkodása alatt 
egyetlenegy роща“ sem kényszeritett miatta gyászolni. 
Egyébiránt Suidas azt hagyta emlékezetben, Воду Perik 

` L les az elsö volt, ki közlielyeken папаша beszédeket elöre 
kidolgozott. 

Perikles után a.’ peloponesusi háboru alatt Kleon, Al 
ciliiades, Kritias és Theramenes tüntek fel; mindnyájan 
hires athenaei polgárok, kik’egyszersiuind ékesszólások 
által is magokat niegkülönböztették. Ezek nem voltak ш 
lajdonke'pen szònokok ,‹ ’s nem az iskolákhan miveltettek 
Мекка, hanem a’ köz dolgok es köztanácskozások àltal, 
niellyekhen az emberek egyniást kölcsönösen lelkesitik ’s 
а’ lélek’ lninden tehetségeit felelevenitik. Az ezen idöbelì 

` szònoki irásniódot valalnennyire megesmérhetjiik azon 
besze'dekböl, mellyeket Thucidides -- ki ezen idöben élt -- 
lnunkájába beiktatott. Az fériìas, tiizes és olly tömött volt, 
hogy e’ miatt csaknem homályossá lett. Cicero bizonyitàsa 
is megegyez ezzel. ,Az ezen idöbeli szónokok - Шу szól 
— fontos kifejezésekkel éltek, gondolatokkal bövelked 
tek; ’s шока‘ olly rövideden tették ki, hogy а’ rövidség 
miatt néha valanxennyire homályosok is vo1tak.‘ *) Az ily 
lyen iráslnúd igen kiilönbözik attòl , а’ mit mai паров a’ 
népszeriì èkesszóláshoz sziikségesnek шпиц]: és sokat l, 
tetetliet fel velünk azon hallgatúknak lelki tehetségei fe-/l 
löl, kik elött azon beszédek tartattak. ' 

Minthogy Perikles’ ideje után az ékesszólás‘ mester 
sége hová таль fomosabba lett, ezen környiihnény al 
kalmat adott azon addig esméretlen emberek tàmadására, 

*) „Grandes erant verbis, crebri senteutiis, compressione 
rerum breves, et, ob cam ipsam causam, interdum sub 
obscuri.“ 
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kik rlietoroknak vagy nèha sophistáknak is neveztettek , 
’s a’ peloponesusi hahoru alatt nag'yon megszaporodtak. 
Illyenek voltak Protagoras, Prodikus, Thrasymus, és 
mindnyájok között a’ leghiresehh — а’ Leontiumi Gorgias. 
Ezen sophistak a’ szonoki mesterséggel nagyon szorszal 
hasogato logikat is egyesítettek; ’s ‘Штамп veve a’ nie 
taphysikai skeptikuokhoz _vagy kételkedökhez tartoztak. 
Mindazaltal Gorgias csak ékesszólas’ шкода volt, ’s rend 
kivül nagy hirt nevet szerzett maganak. Siciliahan azon 
varoshan, mellyben нищете“, olly nagy mértékhen tisz 
teltetett, hogy pénzeket verettek, mellyeken az ö neve 
olvastatott. Késöhhi esztendeihen Athenaehen telepcdett 
meg egész halalaig, melly életének 105dik esztendejéhen 
történt. Herinogenes *) fenninarasztott töle némelly töre 
dékeket, mellyekhöl irasa’ ’s elöadasa’ тома: megesniér 
hetni. Ezek teljesek niesterkélésekkel, ellentételekkel ’s 

_elinéskedést mutato kifejeze'sekkel; ’s azt hizonyitjak, 
hogy ekkor mar a’ görögök a’ душ-вышки’ mestersé. 
gehen igen inessze mentek. Ezen rhetorok nein elégedtek 
meg azzal, hogy tanítvanyaiknak csak altalanos oktatast 

,aldtak volna az ékesszólashan ’s az ízles’ formalasahan, 
hanem a’ beszéd’ inindenféle nemeire ’s akarinelly i'igynek 
védelmezésére ’s egyszersmind ‘мощам is akartak ta 
nitani. Ezen czeljokhoz képest ok adtak elöször szahalyokat 
az ugynevezett köz helyekrol (loci communes) ’s inin 
denféle tárgyok’ okainak mesterséges feltalalasarol. Köny 
nyen el lehet gondolni, hogy az illyen emherek’ kezéhen 
az addig gyakorlott férilas ékesszolasnak el kellett fajulni 
’s szörszalhasogato és keveset érö inesterséggé valtozni. 
Nein is ok nélkül tarthatjuk öket az igaz ékesszólas’ ‘elso 
elrontoinak. A’ nagy Sokrates is ellenek szegezte inagat. 
Azon okoskodas altal , melly neki tulajdona ’s egyszers 
mind niély is egyszeri'i is volt, nevetség шеи-душа maia 

*) Illyen czimü munkájában: D¢ ¿deis L. и. C. 9. 

24 * 
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üket tenui, ’s isinét azt a’ természeti nyelvet és jòzan gon 
dolkodast igyekezett visszaállitani, mellyet az okoskodas 
sal és ékesszòli'issal visszaélés számkiiizött volt. 

Ezen 1116-165111111, valamivel kèsölilien, mint a’ most 
einlitett liölcseikedö, viràgzott Isokrates, kinek inunkái 
niég most is inegvagynak. Ez tulajdonképen az ékesszó 
las’ tanítòja volt, ’s tanítàsaval nagyolili gazdagságot és 
hirt szerzett inagának, mint akarki is az 6 idejelieliek kö 
zi'il. Ö mint szònok sincs minden érdem nélkiil. Beszé 
dei teljesek jòzan erkölcstudoinanynyaL.irásmódja esen 
des és könnyen folyo; de erö nélkiil sziikölködik. Az or 
szag’ köz dolgailian sohasem tai'tott nyilvanos lieszédet, 
sein iigyek felett köz helyeken nein szúlott; ’s azért dol 
gozatai csak az iskola’ шашки-а vagynak készitve. ,Elo 
adása -- Cicero szerint-alkalniasalili a’ maga-mutogatàsra 
inint a’ harczolasra, ’s a’ fiilek’ gyönyörködtetésére mint 
а’ törvényszéki vetélkedésre.‘ *) А’ Leontiunii Gorgias' 
irasinódja leginkahh i'övid inondasokkal ki'ilönliöztette meg 
inagat , inellyek rendszerint egyniás között egyensulyt tar 

 

‘ tottak. Isokratesé ellenlien teljes és folyó volt; ’s az inon 
datik felöle , hogy 6 hozta be elöször a’ beszedeklie azon 
kidolgozott kerék inondasokat, mellyek kellemes hangzas’ 
és végzödés’ inestersége altal magokat megkülönliöztetik, 
Bizonyos dolog, hogy Isokrates a’ kellemes hangzasi'a 
töi‘ekedéslien igen inessze ’s a’ tulsagíg ment. Mit inond 
junk az olly irúról, a’ ki egyetlen egy lieszéd’ kidolgo 
zásaval tiz» esztendeig foglalatoskodott? Melly felesleges 
gondot ’s- faradsagot foi'dítliatott az a.’ kifejezés’ minden 
csekély iinomsagaira ’s az egyes mondatok’ összeillegeté 
sére. A’ Halykarnassi Dionysius Isokratesnek es néliány 
más göi-ög szónokoknak munkaikról egy teljes inegitélö 
éi'tekezést hagyott fenn, melly — vélekedésein szeriiit - 
a’ régiséglieli kritikáknak egyik legjolibikîa, ’s töbii mint 

*) „Pompae magis quam pugnae aptior; ad voluptateni au 
riiun uccomodatus potins quam Judiciorum certamen.“ 
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egy tekintetben olvasast érdemel. Dicséri Isokrates’ iras 
módjának kitiinö kellemét ’s erkölcsi gondolatainak je 
lességet; de nem kevesehbé gancsolja. szerfeletti ines 
terkèlését ’s kiilönösen azt, hogy mondatai igen egyforma 
szabasuak ’s esésiiek. Inkabb virages nyelvtanltònak nézi 
ötet, mint ollyan szónoknak`, -ki a.’ rabeszéléshez értene 
’s maga irant bizodalmat gerjeszteni' tudna- Cicero meg 
vallja ugyan a’ kritikahoz (ан-1020 mnnkáinak nèmelly lie 
lyein lsokrates’ hibait; mindazáltal mégis menti azon tel 
jes hangu lnondatokat, mellyeket Isokrates hozott szo 
kásba, ’s mellyekre maga Cicero talan igen is hajlandó 
volt. Azt mondja egyik értekezésében *) , hogy ö és ba 
rátja Brutus e’ részben nem tudtak megegyezni, és hogy 
ez ötet Isokrates irant részrehajlónak tartotta. Általában 
véve Isokrates’ irasmódja nagyon kedvelteti magát az 
olly iiatal emberekkel, kik irasheli dolgozatokat készítni 
kezdenek; ’s természet szerint kedveltetheti is. Rendsze 

res szabásu ’s pompàs llangzásaval nlegbajolja fiileiket; 
de midön köz helyeken beszelnek vagy a’ közönség’ 52:51 
mara irnak , ugy talaljak, hogy az illy igen kikeresett 
mod sem a’ dolgok’ intézésére, sem а’ iìgyelenl’ ébresz 
tésére ’s lmegnyerése're nem alkalmas. Egyébirz’int, a’ 
régi irok’ tudósítasa szerint, Isokratesnagy hirt adott 
Aristotelesnek, ki vele egy idöben vagy nem sokkal 
utàna élt, alkalmat Rhetorikaja’ irasára: melly munka 
valósaggal az ékesszòlasnak egészen mas modjat ajánlja, 
mint a’ millyen Isokratesé ’s az akkor idöheli еще» 111е 
-toroké volt. Aristoteles , ugy látszik, a’ szonok ilgyelme't 
inkább a’ hallgatók’ meggyözésére ’s buzdítasar'a, mint 
a’ kelleineshangzat’ ’s ékesnlondatok’ keresésére kivànta 
fordítatni. 

Isaeus és Lysias , kiknek ne'hány beszédei 111090112‘! 
‘атак, hasonlokép ezen idoszakba tartoznak. Lysine 

 

*) Orator ad M. Впиши. 
o 
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inég Isokrates elött irt, ’s példany azon irásinodban, 
inellynek а’ régiek tennis és subtilis nevet атак. 
Nala Isokrates’ pompájábòl semmi sincs: az ö nyelve 
iiiindenkor tiszta, tökéletese'n attikai, egyszerii ’s mes 
terségtelen; de munka'ii kevés erövel birnak ’s néha hi 
degek 15.“) 

*) A’ Halikarnassi Dionysius, midön Lvsiást és Isokratest 
mesteri belátâssal összehasonlitja, Lvsias’ irásmòdjàban 
egy bizonyos kellemet’s egyszeríiségböl származó ékes 
séget tesz megkülönböztetö tulajdonságnak. „zeipwœ 
ya@ ñ /lvdw Мёд; ¿xav то 1019151‘ ñ ö' Idoxgarßç 
ßelatou.“ ,Lysias‘ iràsmòdja természeti kellemet, Iso 
kratesé kellemre törekedést mntat.‘ Ugyanezen biráló 
Lyslásnak az elbeszélés’ könnyüségére, érthetösègêre’s 
hatòságára nézve minden egyéb szónokok felett elsösé 
get tulajdonít; jóllehet‘ niegvallja., hogy elöadása inkább 
polgári ügyekre mint fontos és országos tíirgyokra illik. 
Meggyöz ugyan, de a' nélkiil, hogy a' lelket felemelné 
vagy indulatba. hozná. Isokrates pompi'is és fényes 016 
adása inkább iliik iinnepélyes és nagy alkalmakra. Sok 
kal gyönyörködtetöbb mint Lysias, kit a’ gondolatok ’s 
érzések’ nemességére nézve is sokkal feljülhalad. Az 
emli'tett gör‘og biráló azon jegyzéseket, mellyeket Iso 
krates’ hamis inesterkéléseire nézve tesz, a’ következö 
jeles észrevétellel fejezi be,mellyröl a’ köz helyeken feilépö 
szónokoknak soha sem kellene elfelejtkezni: „Ту; pei/rol, 
ůywyqç twv negwöwv ro xvxlioil. um twv oxn‘uauo‘uwv 
1m; Aegean: то ysifgamwöeg, ёи ёёозщшёт’. 581.611“ 
ya@ f1 дшиош лимит; щ’ 911191101 111; Ãeëewç, nou. tu 
xo‘ui/fs lanzaron ro alnůn/ov‘ zgaugoi/ ô’ êmrnöwiiœ 
£11 äweìexrip rroliruq) &quot;ш êvaywimy, ro ô‘uotowrov 
tig xon‘a fpvow. ßslsfai, 5s й giving том; vorlyaow 
ëfzwůao 111i/ legal, â ‘гл legal, ‘ш а’оцуости. oviißs 
lq) де 3i; fragt noleiw яш ¿tpm/ng leg/01m, xa» ìů/„w 
тд rou zegt ipvlng zgszoi/n шубы/01‘ ev âzxaçouç, 
‘ш zampa, nou ůeargtxa, xm Mugamwôn Taura 
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Isaeus leginkabh azért nevezetes, minthogy tani‘toja 
volt a’ nagy Demosthenesnek , ezen ierñúnak , kiben az 
ékesszólas nagyobb fénynyel tiindöklött, inint talán akár 
killen is, a’ ki valalia szònoki névvel tiszteltetett meg. 
Ennek irói tulajdonsága ’s elöadási inódja tehát tölünk 
kiìlönös íigyelmet ei‘deinel. › 

Nein töltöin az idöt Demosthenes élete’ környiiliné 
nyeinek elöszamlalásával; azok egyébirant is eléggé es 
inéretesek. Hogy ö az ékesszolásban inagat megkiilönböz 
tetni rendkivüli módon törekedett; hogy elsö proliatéte 
lei foganatlanok voltak; hogy minden akadály'okkal, niely 
lyeket testi alkatjának ’s heszélö eszközeinek hijanossá 
gàban talált, fáradhatatlaiiiil kiizködött; hogy huzainosab 

äx баба йш’ы’и бшшьъ” ¿u :ragaalaw ôrpslemv. 
gallon' ё’ беда, ôn mn ßlaßvg o’w ¿una yevotro. 
Zagtei/noyoç ya@ по’; ev 0:18311, xm xalwç'ywo 
psi/og, oì‘wgoi/ „9a7/‘ua xm, no'ìte‘motœtov êlaqi.“ ,Perio 
dusainak fölöttébb mesterségesen vivését ’s kei'ekitését 
’s az igen virágos nyelvetl épen nein hagyhatom hely 
ben: nála a.’ gondolat a.’ klfejezésnek ’s az lgazsâg az 
ékesgete'snek gyakran szolgájává tétetik; hoiott minden, 
köz helyen ’s nagy tárgyokrôl mondandó beszédben, 
mindenek felett а’ természetet kell követni; a’ természet 
pedlg világosan azt akarja, hogy a’ klfejezés kövesse а’ 
gondolatot, ne a’ gondolat a’ klfejezést. Mikor valaki köz 
tanácskozásokban lép fel, ’s hàboru vagy bekeséql lránt 
àd tanácsot, ищу valamelly egyes polgár mellett beszél, 
kinek mint vétekkel vádoltatottnak élete veszélyben f0 
rog: akkor, vélekedésem szerint, semmi mesterséges czlf 
rasàgok , szlnjàtékhoz illö szépségek és a’ Iìatal kornak 
tetszö vlràgok sincsenek i116 lielyen; söt meg vagyok 
gyözödve , hogy sokszor àrtanak is. Az olly ékesgetések, 
mellyek egyéb környülmények között szépek voliiának, 
illyenkor elvesztik erejeket ’s ellene dolgoznak azon 
rèszvételnek, mellyet a’ hallgatók’ lelkében ta'imasztani 
118118118.‘ 
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han tanullxatás ’s foglalkozhatás ищет‘; pinczébe шко 
zott; hogy magàt a’ nep-gyülések’ zajàhoz а’ tenger’ part 
„и szònoklás által s_zoktatta; hogy kimondása’ hibàjâ. 
nak orvoslása ve'gett мадам kövecseket такт hangi 
csált; hogy, némelly helytelen mozdulásitól el akarván 
szokni, otthon vállai felett ñiggö mezítlen fegyver mel 
lett пакт-101%‘ magát а’ beszéléshen: mindezen köriìlmé» 
ńyek -mellyeket Plutarchusban olvasunk - nagy mérték 
vben bátorításokra szolgálhatnak azoknak, kik az ékes 
yszòlás’ mesterségèt akarják tanulni; inert megbizonyítják, 
`milly nagy segedelmet nyujtliat а’ Inesterség és szorga 
lom olly jelesség’ elérésére is, Àmellyet а’ termeszet meg 
tagadni итак. 

Demosthenes megvetvén azon virzigos és mesterkélt 
beszédinódot, mellyet az idejebeli rhetorok gyakoroltak, 
_vissza жён Perikles’ Ваш es férlias ékesszòlására; ’s erö 
és hevesse'g teszi elöadásának ‘б liélyegét. 'Sella sem 
volt szónoknak заем) luezeje, mint Demosthenesnek az 
Olynthusi és Filep ellenibeszédeklien, mellyeknek erdeme 
mînden kétségen kiviil nagy részint a’ ищу nagyságá 
Vhòl ’s az azokat lelkesítö nemes gondolkozásbol ’s szép 
hazañui штаты származik. Ezen heszédekben а’ szo 

r nok’ czélja nem egyéb, mint honfìait a’ Macedoniai Fi 
lep ellen, Görögország’ közös ellensége ellen, boszonko 
dásra ingerelni, ’s azon álnok rendszabàsoktól elidege 
niteni,fmellyek атм öket ezen ravasz fejedelem àlomba 
rlngatni ’s velek a’ veszélyt elfelejtetni igyekezett. Ezen 
czél’ elérése ‘мёд-ей látjuk, mint fordít hasznára mìnden 
ìllö eszközöket, `mellyek ат! egy, igazság-szereteséröl, 
miveltségéröl ’s vitézségéröl ugyan liiressé lett, de sok 
tekintetben megromlott ’s elfajnlt népet felserkenthetni 
reménylett. Az athenaeieknek merészen szemökre hànyja. 
tunyaságokat, а’ köz joval nem gondolásokat ’s megvesz-v 
tegettetésrehajlandó voltokat; mig más felöl öket hajdani 
dicsöségekre és а’ meg feltalàltathat()` segedelmi kutfökre 
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emlékezteti. A’ vele egy idöheli szůnokokat, kiket Filep 
inegvesztegetett, ’S kik a’ népet hékével maradasra akar 
tak hirni, nyilvan ’s kiinéletleni'il megtamadja mint haza 
Мишка‘. Ö maga neincsak наш: ellentallasra щи hon 
iiait, hanem ai'ra is шт, mikép kelljen azt végrehajta 
ni. Beszédei teljesek lelkesedéssel ’s a’ hazaszeretet’ 
langolo tüzével. Bennek a’ kidolgozas nein kiilönhözteti 
meg magat inesterséges ékességgel és ragyogassal. A’ 
szonok gondolatok’ ’s kiilönösen ван.‘ gondolatjai’ ereje 
атм hélyegzi magát ’s einelkedik fel minden ещё!) sno 
nokok felett. Ugy итак, mintiia a’ szokra seininit sein 
iigyelne, hanein csak a’ dolgokra. Elfelejtjük az olvasás 
kö‘zhen a’ szonokot, ’s csak a’ targyrol gondolkodunk. 
Nala Semmi kérkedés es poinpazas nincsen; nem (ай! 
tatnak mesterséges hevezetések, hanem mihelyt 11211192 
ioit egykét mondassal az igazsag’ hevevésére elkészítí, 
egyenesen a’ dologra megyen altal. 

Demosthenes sokat nyer, ha Aeschinessel еще]: 
Pro corona cziin alatt esmeretes heszédéhen összehason 

li'tatik. Aescliines nemcsak vagytarsa, палец} személyes‘ 
ellensége is volt ’s az akkori leghiresehh vszonokok közé 
tartozott. De ha mind a’ ket heszédet olvassuk, ugy ta 
laljuk, hogy Aeschines Deinostheneshez képest eri'i'tlen 
’s a’ lélekre sokkal csekélyehh henyomast tesz. Okosko 
давай а’ kérdés alatti törvény irant éles elinét штата}: 
ugyan; de Demosthenes ellen intézett szeinrelianyásai 
igen altalanosak és keveset nyomok. Demosthenes ellen 
hen ollyan mint a’ sebes arviz, mellynek semini sem all 
hat ellene. Nagy hevességgel földliöz veri ellenségét; 
charakter-ét a’ legtüzesehh szinekkel lefesti; ’s különös 
èrdeme ezen heszédnek az, hogy henne minden leirasok 
ладу mértékhen festök. Mindenütt nemeslélek és hecsii 
let’ inély érzése latszik henne; ’s a’fszónok azzal az erö 
те} ’s méltôsaggal heszél, mellyekre csak nagy tettek ì 
es a’ közjo’ forro Szeretete einelhetik a’ lelket. Mind a’ 
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két szónok szerfeletti szabadsaggal lieszél. Áitalában 112 
a.’ mértéktelen zaliolatlansag, mellyet a’ régiek’ erkölcsi ‘ 
megengedtek ’s melly sokszor -- mintv nemcsakV itt, ha 
nem Cicero’ Philippicáilian is látjuk -— egész a’ csufnevek’ 
adasaig ’s parasztos durvasagig lealacsonyul, a’ mi fiile 
inket nagyon sérti. Az, a’ mit a’ régi szónokok az illy 
merész szaliadsaggal nyertek, nem 61‘ fel azzal, a’ mit 
más felöl az által méltosagokra nézve vesztettek; ’s ezen 
tekintetlien azt az illendöséget, melly az újalili ékesszó 
lásban uralkodik, 1116111111 nyereségnek lehet tartaní. 

Demostlienes’ stylusa erös és tömött; de nélia - 
meg kell vallani -- keinény és darabos is; szavai nagy 
mértékben jelentök ’s fériiasan ’s velösen vannak elren 
delve. A’ csekélyelib kellemekkel nein goiidolvan csak a’ 
gondolatok’ ’s érzések’ fónségéi-e látszik czélozni. Az el 
mondáslian ’s testének az elmondashoz alkalinazásàban 

azt inondjak —- nagyon heves es tüzes volt: a’ init, ha 
irása’ modjat meggondoljuk, könnyen el is hihetünk. 
Leikét, ugy látszik, inkabli вид-01116119; 1111111 akarmelly 
nemü kellem liéiyegzi. Mindenütt komoly gondolatokkal 
teljes és szenvedélyes; sehol seinalacsonyítja le inagát, 
’s mindentöl tavoi marad, a’ 1111 tréfanak vagy játéknak 
tartathatnék. Csodálkozásra 1116116 ekesszolasalian legfel 
jelili azt az egyet lehet gáncsolni, ‘hogy néha keinény és 
száraz. Nélia kellem és kecs nèlki'il látszik szükölködni, 
melly környiilinényt 11’ Halikarnassi Dionysius 11111161 ma 
gyaraz meg, hogyA igen szorosan követteThucydidest, kit 
a’ stylusi'a nézve remek gyanánt nézett, ’s kinek 16116 
netirasi'it — azt inondjak — nyolezszor irta le sajat kezeivel. 
De ezen hijanosságok felesleg is kipòtoltatnak azon fér 
iìas ékesszólas’ liàmulasra 1116116 ereje altal, melly vala 
inínt inindeneket, kik ötet hallgatták, elragadott, ugy 
még` ina is eleven részvételre és inegindulasi'a gerjeszt. 

Demosthenes’ ideje 1111111 Görögország elvesztette sza 
liadsagat ;v következèsképen az ékesszolás is elhanyatlott 
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’s viszont azon erötlen beszédlnóddá. valt, mellyet elébb a’ 
rhetorok és sophistak divatba hoztak vala. Igaz, hogy 
Demetrius Phalereus, ki mindjárt Demosthenes után élt, 
valamennyíre hiressé tette magat; de a’ szerint, a’ mit 
rola tudunk, inkábh virages mint lelkes szónok volt, ’s 
inkabb a’ stylus’ kellemeire mint a’ dologra iigyelt. ,In 
kabb gyönyörködtette — ugy mond Cicero -- mint- hevi 
tette az athenaeieket.‘ *) Az ö ideje'után egy jeles gö 
rög szónokrol sincs emlékezet. 

*) „Delectabat athenienses magis quam inflammabat.“ 



HUSZUNEGYEDIK LECZKE. 

(Az e'keuiso'la't’ lò'rle'ueteínek дышат). 

noMAi nKEsszoLÁs. cionn'o. MA1 ÈKEsszóLÁs. 

Мыши az ékesszólás’ eredetéröl ’s annak állapotjárol 
a’ görögöknél szoltunk, most annak elömenetelét a’ ro 

- maiaknàl fogjuk тащит, kiknél az ékesszolasnak leg 
alább egy remekét a’ legfényesebb ’s legilicsöbb forma 
ban talaljuk. A’ roiiiaiak soka csak durva hadakozò nein 
zet ’s minden inesterségekben tuilatlanok voltak. A’ szép 
mesterségek késön, csak Görögország’ ineghódoltatása 
‘пап vétettek fel наши; ’s a’ romaiak a’ görögöket a’ tu 
doinanyok’ minden nemeiben inestereiknek vallottáik. 

„Graecìa capta ferum victorem cepit, et artes 
Intulit agresti Latio.“ 

Hor. Epict. ad Aug. 

,A’ meggyözött Görögország elfogadta чай gyözöit, ’s a’ 
щита Latiumba bevitte a’ mesterségeket.‘ 

~ Valaminthogy a’ romaiak az ékesszòlást , poesist, ’s 
a’ tudoinányokata’ göi'ögöktöl vették, ugy meg kell val 
lani, hogy az azokhoz megkivántató elinebeli tehetségekre 
nézve utôbb is tölök messze elmaradtak. Ök altalaban 
komolyabb ’s iinnepélyesebb, de kevesebbé eles eszü , ’s 
kevesebbé elinés nèpet tettek. Nein birtak a’ görögöknek 
seni elevenségével, sein iìnom érzésével; szenvedélyeik 
nein gyúlailtak fel olly könnyen, gondolkodások nein 
volt olly gyors, ’s a’ görögökhez képest phlegmatikus 
természetiiek “так. Nyelvök is ‘еппёвге‘бшпезЪазопйь 
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— tott, i‘endszeres, ünnepélyes és nyomos volt; de 110111 ta 
láltatott henne az a’ mesterségtelen ’s jelentéssel teljes 
egyszeriiség, ’s kiilönösen az a’ mindenféle irz'ismòdra 
alkalnias hajlékonysàg, mellyel a’ görög nyelv niagat 
minden egyebek fölött olly igen niegkülönböztette. 

„Grajis lngenium, Grajis dedit ore rotundo 
Musa loqul.“ 

,A’ görögöknek a’ Musa _szép elmét ’s kerekded 110020 
1101 1111011.‘ 

Ugyanazért, ha а.’ görögöknél és romaiaknál a’ tu 
doinányos munkz'tkat összeliasonlitjuk, inindeniìtt azt a’ 
ki'ilünbséget fogjuk taláilni, hogy a’ göi'ögökhen jeleselib 
elnie, a’ roinaiakban több rendszeresség és iiiesterse'g 
vagyon. A’ init a’ göi'ögök feltalaltak, azt a’ i'oinaiak 
csinosaliha tették; az elsök eredeti ’s neha csinatlan irok, 

az utóbliiak inesterséges ntánazòk. 
Minthogy a’ romaiaknál a’ szabad köztúrsaság’ idejé 

lien nagy részint népigazgatas divatozott, nein szenved 
ketséget, hogy a’ nép’ koi'inanyzói ’s vezetöi a’ 113111151 
nos ékesszólást jó idején ugy nézték iiiint az igazgatás’ 
liatalmas rug‘ójat, ’s a’ tekintet’ és befolyás’ eszközét. De 
a’ liirodalomnak ezen régihli allapotjaban az elïéle nyil 
vános heszédek aligl érdeiiielhették meg az ékesszólás’ 
nevét. Jòllehet Cicero a’ hires szonokokról ii‘t 011011020 

sélien (de Claris Oratoribus) az idösb Catót ’s némelly 
vele egyidöbelieket ezen tekintetlien valainennyire ne 
vezeteseknek mondja is lenni, niindazáltal megvallia, 
hogy azoknak eloadása nagyon durva ès darabos volt: 
„Asperum et liorridum genus dicendi.“ Csak kevéssel Ci 
cero’ ideje elött tamadtak Romalian valamennyire hires 
szónokok. Crassus es Antonius -- kik Ciceronak „110 Ога 
1010“ cziniíi munkáijaban beszélgetö szeiiiélyek, ’s kíknek 
elöadàsok’ módjat Cicero mind ott mind egyeb rhetorikai 
inunkaiban szépeii lefesti -- ugy latszik, а’ legjelesebbek 
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voltak. De minthogy sem ezektöl, sem Hortensiustòl , ki 
Ciceroval egy idöben élt ’s annak a.’ tö’rvényszéki `ékes 
szúlásban vágytársa volt, V`sexnmi munkátkat nem birunk; 
azért feleslegesnek tartom, Cicero’ munkáibòl azon tudó 
sításokat ide iktatni, mellyeket ezen nagy elnberekröl 
М, ’smellyekben ékesszolások’ minemüségétlerajzolja. *) 

Az a’ tárgy , melly ezen idöszakban leginkább meg 
érdemli íigyelmiinket, maga Cicero, kinek шаг csak neve 
is mindenre 'emlékeztet, а’ mi az ékesszolásban fényes 
és nagy vagyon. Életének történetiràsa ’s kiilönösen em 
beri ’s’polgári gondolkodás-módjának lerajzolása most 
nem tartozik czélunkhoz. Itt сваи ugy tekintjiik ötet mint 
ékes nyelvii ne'pszónokat , ’s megelégszünk azzal, hogy 

Y mind jelességeit, mind pedig (ha vagynak) hijánossàgait 
is megemlítsiik. Jelességei minden ellenmondás nélkiìl 
nagy mértékben tündökölnek. Minden beszédeiben külö- У 
nös nagy mesterség tünik ki. Többnyire rendszeres be 
vezetèssel kezdi el azokat , ’s a’ hallgatókat nagyon gon 
dosan (ища elkészíteni ’s magának megnyerni. Elöadása 
világos, ’s okai iigyesen vagynak elrendelve. Ö sokkal 
könnyebben megértetìk mint Demosthenes, ’s e’ részben 
ezt jóval feljiilhaladja. Nála mindent az illö helyen 1111131 
lunk; soha sem kezdi hallgatòit felhevíteni,»mig öket 
meggyözni nem igyekezett; ’s azl indulatoknak kiìlönösen 
а’ csendesebbeknek gerjesztésében felette szerencsés. 
Eq'y iro sem esmérte вона а’ szòk’ erejét és hatalmát 
joblian, mint Cicero. Kifejezéseit nagyon szepen és pom 
pásan ömledezteti, ’s a’ periodusok’ alkotásában a’ leg 
nagyobb mértékben gondos e's vigyázó. Mindenkor ke 

 

*) А’ ki е‘ részben bövebb felvilàgositást kivàn, annak leg 
jobb az eredeti iràshoz folyamodnl, ’s Giceronak követ 
kezö munkáit, mellyek több tekintetben ñgyelmet érde 
melnek, olvasni: „De oratore; Brutus, sive de Claris l 
Oratoribus; orator ad Marcum Brumm.“ 
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rekded és teljesen folyo stylussal él, ’s azt вона meg nein 
szaggatja. Cicero minden targyot nagyon szeret нашем; 
nyelve, stylusa pompas, ’s gondolkozas-modja nagy iner 
tékhen nemes. Elöadasa altalahan véve terjedékeny; 
mindazaltal аж sokszor szerencsésen мышца ’s a’ 
targyhoz alkalmazza. A’ Catilina ellen irt négy heszéd 
közül p. o. mindeniknek, különösen az elsönek es utol 
sònak, hangja ’s irasmódja nagyon kiilönhözö; ’s szemhe 
tiinö jozan itélettel azon környülinényekhez van szahva, 
mellyek között mondattak. Mikor egész orszagot illetö 
Шлюз dolog lelkesíti vagy hoszontia тег, akkor azon 
terjedelmes és шансы eloadastol, inellyre egyéhkor hai 
landó, szembetiinöképen eltavozik, ’s nagy inértekhen 
hevessé ’s hatalmasan “имеют lesz. Ez az eset van az 

Antonius, Verres es Catilina ellen tartott heszédeihen. 
Cicero mindezenjeles tulajdonsagok mellett sem nient 

némelly hihaktòl, mellyeket megjegyezni szükségesnek 
tartok. Mert az ö ékesszòlasa a’ sok szépségért, melly 
henne talaltatik, olly szeint‘enyvesztö reinekké lett, hogy 
gondos megvizsgalas nélkül az ifjakat könnyen hihas uta 
nozasra мышца: ’s én azt hiszem, hogy ez mar nénielly 
Код‘ meg is történt. Az ö beszédeihen, kiilönösen azokhan, 
mellyeket iìatal koraban készített, a’ mesterség felettéhb 
szembetünö ’s gyakran egész a’ kérkedesig megyen. Az 
ékesszólassal nagyon észrevehetöképen pompat iiz. Ugy 
швы, hogy sokszor azzal, a’ mit mond, inkabh свода! 
tatast akar nyerni, mint meggyözést eszközölni. Azért 
némelly lielyeken шкал‘: tiindöklö mint alapos okosko 
dasu; ’s ott, a’ hol tömött gondolatok kivantatnanak, 
szószaporltò. Periodusai inindenkor kerekdedek ’s kelle 
mes hangzatuak, nem vadoltathatnak elfaraszto egyfoi‘ 
masaggal, minthogy hennek eleg különft-ìlesegl van; de 
мамы, hogy a’ pompas elöadast nagyon keresi: stylusat 
néha erötlenné teszi. Valahol alkaloni van Arán. , шшаещш 
szeret пацан)! heszélni. Nagy tettei, ’s azon tontos szol 
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gálatok, mellyeket пища nant bizonyított, inentik 
ugyan те: valaiiiennyire e’ részben , ’s a’ régiek gondol 
kozas-inódja is az illendöség наш nagyolili szaliadsagot 
нам: neki; inindazaltal, ha mindezt tekintetbe veszszük 
is, inégsein lehet kérkedékenységét egészen elfödözni, 
’s молот lieszèdei, söt minden Шанхай, azt а’ lieiiyo 
mast teszik rank, hogy ö jo einher volt ugyan, de Щи‘ 
saggal is nem kevéssel birt. Азов musk, mellyeket itt 
Cicero’ ékesszólására nézve einlítek, a’ maga idejelieliek 
elött sein inaradtak gancsolatlanul. Latjuk ezt Quintilian 
Iiol, ’s az illy czimii lieszélgetésnek „De `causis. corruptae 
eloquentiae“ írójaból. Brutus- mint tudjuk- liagyadt és 
velötlen szónoknak (fractum et elumbem) nevezte. „Sno-l 
rum teniporum homines 5- ugyniond Quintilian - inces 
веке audeliant eum, ut tunn'diorem et Asianuin, etredun 
dantem, et in repetitionilius niinium, et in salibus aliquando ` 
frigiduin, et in compositione fractum et exultanteni, _et 
pene viro molliorein.“ ,Ötet a’ maga idejelieliek аним 
torkodtak vadolni, hogy duzzadt stylusú, атм pompat 
és vesztegetést szeretö, magàtrgyakran isniétli, elniéssé 
geilieii nella. hideg, a’ kidolgozaslian lankadt, az elöa 
dasban pedig erötlen, dagadozo ’s puhabb mint fériìhoz 
i11ik.‘ Ezen vadalok minden kétségen ШИН inessze inen 
tek, ’s rosz indulatot ’s szeniélyes gyíiiölséget arultak el. 
штат észrevette'k, de nagyították is; ’s ennek okát ali 
lian a’ különliözö izléslien lehet feltalalni, inelly Cicero’ 
idejélien az ékesszolasranézve két nagy felekezet — az at 
tikai és az шип - közim дышат.- Az elsö felekezetlie 

liek annak fogták tüzesen partját, a’ mit ök egyszerii, 
czifratian ’s természeti stylusnak штык; ’s ezek azzal 
vadoltak Cicerot, hogy ettöl eltavozott ’s az ázsiai vira 
gos elöadasra hajlik; Cicero elienben rhetorikai шинш 
lian azt igyekezik megmutatni, hogy ezen felekezet az 
attikai igaz ekesszòlàs’ helyélie hideg és шага: elöauasn 
akar tenui ’s azt пища, hogy az ö irásinodja az 'igaz at 

/ . 
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tikai stylus szerint van штат. Quintilian’ штык’ 
utolsó könyvének 'l0dik részében ezen két _felekezetnek és 
ëgy harmadiknak а’ keus кант középsönek, mellyen 
диодам-па]: nevez, vitálkodasaikról teljes tudósítast 
ad, Cicero’ részére hajlik, ’s a’ teljesebb, bövebb ’s gaz 
dagabb irasmódnak, akar attikainak акт‘ azsiainak ne 
veztessék , elsöséget tulajdonít: ’s állítasat a’ következö 
igen igaz jegyzéssel fejezi be: „Plures sunt eloquentiae 
facies; sed stultissimum est quaerere, ad quam rectarus se 
sit orator; cum omnis species, quae modo recta est, ha 
beat usmn. -- Utetur enim ut res exiget, omnibus nec 
pro causa modo sed pro partibusv causae.“ ,Az “ешьт 
nak több вещей vagynak, ’s nagy esztelenség azt kér 
деяний,‘ mellyik szerint kellien a’ szúnoknak magat alkal 
mazni; holott mindenik nem, melly magában nem hibas, 
hasznos v шт. A’ szònok la’ szerint, ‘а’ mint a’ környiil 
mények kivanjak, 4mindenik nemet fogja милым. Még 
pedig nein csak altalaban a’ beszéd’ targyara. hanem an 
n’ak egyes részeire nézve is.‘ I , 

Ciceronak Demosthenessel összehasonlitasáról вот‘: 
так а’ intimi-ak. Az èkesszólás’ ezen két fejedelmének 
kiilönbözö iraslnodja ’s mindeniknek kiilönös tulajdonsaga 
тыквы olly szembetiinöképen kitetszik, hogy az össze 
hasonlítas sok tekintetben könnyii. Demosthenes’ tulaj 
пова- az erö- és keménysegfCiceroé pedig a’ szépség és 
maga-kedveltetés. Az elsöben‘több fériìasságot, a’ maso 
Мыши több ékességet talalunkf; az elsöben több darabos 
sagpde több lelkesség és tömöttség is; a’masodikban 
pedig több kellem, de a’ mellett több bágyadtság és er 
nyedtség is vagyon. 

’Azok, a' kik ezen kiilönbséget Cicerònak kisebbítése 
nélkül Vmeg akarták magyarázni; azt mondották, hogy- 
hallgatoik’ különbsegét tekintetbe kell venni; hogy a’ ki 
mivelt athenaeìek könnyen megérthették Delnosthenes’ 
tömött és okokból allo ékesszòlasát; de néphez имевш 

i. хбт- ' ' 25 
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komm), viragosaim és‘iiiaiiozobb eloadáskivántaton &quot;a&quot; 
штаммы , minthogy -e'zek nenifvoltak olly éleseszüek ’s 
a’ beszéd’ niesterségéhez nein értettek annyira. Веды-р’ 
nientség nein elégséges. Mert ineg kell gondolnunk, hogy 
a&quot;`görög szónok meg tiibbször beszélt kevert sokas'ág 
{ПРИ mint a’ -roinai. Az athenaeieknél a’ hazanak csak' 
nem mindenH -köz dolgai. a’ népgyiilésekben'vvétettek 

` tel;` ’s а’ hallgatok é‘sfbirók a’ köz népböl állottak. ACi-L 
‘cero- рейд‘ rendszerintjdë’ senatorok’ gyiilés'éliez (Batres 
¿(ivoiis'kc’ripti),l vagy iiiilgor vetek’ inegitéléséi‘i'll volt a&quot; szow,y 

.praetorlioz fs _kivalia'sztott birákhoz . intézte 'szavait' ;ys ’s 
nein lelietrykepzelni, hogy Íroináiban _a’ legföbb делай ’s 
фуры) nevelesii eiiil‘i‘e'rclin-élv aziiigy&quot;‘megértetélse ’s а’ 
это}; ‘kgdveltetese ‘yeggn jiçqeaeimeseim ушам; ki 
vantatott кота?! „nur az' _atfhèl'i'iaàei ll'röz polgároknálr.“ v'i'alan 
ti’îi‘fle‘eiielir‘ë @à innf’elivz„»„ha..&quot;fnew». im 
а’ tökëïeœs ‚тиф‘? when И?‘ wlsiii‘ilêâèèëüëëls' 'ery -ns' i ‚и; személyben egyesitése ’s mind'lazgi’itiilajiŕöiiságoknak ’f6 
Iirélrtékre. vivi-isleÍ fibbia ‘dipinta’ liiennyit `a’_i'iorli'itokyköz'è 

5261316“;еШЪцёАШЁЁфёЁЁб! varni lehet. Az erönek 
“ Ъ‘УШ? » &quot;И&quot;: - — içgiyigxçpirmçiìeiië; эграъчд‘а‘дйщехпа hogy a’ kelleinnek ’s 
einen?? .ïêwìagn‘ii ватт‘ “Щ ‘fahnen’ emi 
lnierb‘endegyilitt llehesseii;“zäkett‘öre egyiitt ’s egyenld merd 
te'k’ben iigyelinezé's~neinî'fériissuze egymással ; ’s _La&quot;inelly 
el'in??I` az ékes'ség’res kellein’ulegmagasabb lépcsojére tud 
Í‘ëŕíiïl -esëëièwéefélsïeiiii-si» melly ,az eiöre, чёт 
щгъддё'ац гщетещцщрцдмщ vilàgos dolog„ hogy ebben 
ад a’f Её‘ like# ßz‘iiißlfßi’bslreßiö ,külëelréß- — . À A ' iIse'i'niïsthein‘e‘s‘‘i'eíié'zve ino'stohaköil‘ńy’iilinény az, hogy 
neincsak,lil’iagy’- ‚уёщёщддзтщдожди‘ okoz, lianein a’ 
nyelv is , iifellye'ii ir', _közi'ilünk legtöbbek elött keveselibe 
esinére'tes Шара’ deák, ’s kevesebbè `vagyunk &gt;ji'irtosok 
a’ glirög’réguiségekbeìn mint a’hroinaiakban. Ciceròt 116111 
iiyebben megértjiik, ‚в‘ адёуй nagyobb gyönyöi’rel is ol 
'v’assuk ’De hav ezen k'öŕ'nyiilme'nyt tekiiitet'be nem yves’zsziil‘t 
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is, Cicero 11101‘ magában is kelleinesebli iro mint a’ másik. 
)Mindazaltal inégis azt 111020111, hogy inikor a’ haza vesze 

/ 1101011111011 forogiia , vagy valaiiielly egész orszagot illetö 
’s olly fontos dologrol volna szó, melly köz iigyelniet 
‘толпа-11109010 , egy a’ Demostlienes’ lelkével ’s inoiljával 
mondott heszéd töbhet nyoinna ’s nagyobh dolgokat vinne 
vëghez, min‘t a’ Cicero’ irásmódjával készült. Ha Demo 
sthenes’ Philippikài egy angolországi gyiilésben ’s liasonlo 

_ környülmények között tartatnànak, még ma is gyözedel 
inesek lennének. Az a’ magaval ragadó stylus, az az erös 
okoskodàs, az a’ boszonkodás, harag, mereszség- és 020 
badsag-szeretet; nielly azokat mindeniitt lelkesiti, 111101’ 
111011у iiiostani gyiiléshen is csalliatatlanúl nagy követke 
zéseket sziilnének. De kétlem, hogy Cicero beszédeiröl 
:ezt lehessen mondani, kinek ékesszólása akàrinelly szép 
’s akàrmelly egyezö is a’ romai izléssel, mégis igen sok 
szor közellt a’ declaniatiólioz, ’s a’ beszélés’ azon 11101150 
161, mellyet ini a’ nagy fontosságu dolgoknál várni szok 
tunk, .igen messze eltávozik. *) 

A’ franczia niíihirák, midön Demosthenest 00 Cicerót 
összeliasonlítjak, ладу 10021111 az utolsonak adják az elsö 
séget. Pater Rapin jesuita a’ leghíresebli görög 00 romai 
irok’ összehasonlltását tárgyazó munkajaban hasonlóké 
-pen а’ romainak kedvez. Állítàsa’ erösítése végett egy 
-igen kiilönös okot hoz elö, inellynek nagy fontosságot 
ltulajdonit: azt t. i., hogy Demosthenes nein esinérhette 
.olly tökéletesen az einberi terniészetet és indulatokat mint 
Cicero. Miért pedig? —- Azért, mert nem olvashattaAri 
-stoteles’ értekezését а’ rhetorikáról, mellyben — ugy 

*) Itt egészen egy értelemben vagyok azzal, a’ mit Hume 
Dávid az ékesszólásról irt értekezésébeii mond: azt ál 
litja, hogy az emberl eline’ mlnden szüleményei között 
Demosthenes’ beszédet legközelebb járulnak а’ tökéletes 
sógliez. 

` 25 * 
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11101111’ ezen míibiro -- az emheritermész'et’ titka'egészen 
fel van fedezve; és hog'y ezen fontos okoskodàsàt gyá 
molítliassa, vitàlkodásba hocsátkozik Aulus Gelliussal, 
meg aka'rván mutatni, .hogy Aristoteles’ Rhetorikaja nein 
elebb hocsátkozott közre, hanem csak akkor, mikor De-l 
mosthenes legalábl» nevezetesebb' beszédeit mátr tartotta 
volt. Enn'él gyermekibb'állítàst alig lehet gondolni. Az 
olly szón'okok mint Cicero es Demosthenes, az emberi 
szenvedélyeket ’s~ azok’ gerjesztésének mesterségét sokkal 
fönségesebb kutfokböl tanulják meg mint a’ millyen egy 
rhetorikai értekezés. vlvliindazàltal egy -franczia miibiro 
c'sakugyan eltért honlìainak szokott utjàról; ’s miután 
Ciceróra. minden illendö dìcséretet ruház, mellyre olly sok 
4îdös'zak’ megegyezö bizonyitàsaf-szerint méltan $211 
'mot tarthatni látszik, végre la’ lpáilmát1 Demostlienesnek 
nyujtja, Ez a’ mübiroiFenelon, a’ hambrayi hires érsek 
’s Telemach’ szerzöje; ö ki az elöadás’ kellemeinek ’s vi 
rágainak liizonyosan nem ellensége. Találtatik ezen ité 
lete a’ rhetorikáról és poesisról irt elmélkedéseiben, mely 
lyek az ékesszólást tárgyazô beszélgetèsei ntán toldalékul 
szoktak állani, ’s minthogy ilzok -- vélekedésem szerint‘ 
-’ е2е11 tárgyról а’ legjobllat, a’ mit akármelly'luai mü 

‘ biráknál is találni lehet, magokban foglalják , nag-y mér 
tékben'megérdemlik az olvasást. Fenelon szavai a’ követ»l 
kezök: „Je ne crains pas dire, queDémosthéne me parait;~ 
superieur à Cicéron. Je proteste que personne n’admire 
plus Cicéron queje fais. Il emliellit tout Yce qu’il touche. 
Il fait honneur à' la parole. Il fait des mots ce qu’un autre 
n’en saurait faire. Il a, je ne sais combien de sortes d’e-- 
sp1-it. Il est même court, et vehement, toutes les fois 
qu’il veut l‘éu'e; contre Catiline, contre Verres, contre 
Antoine. Mais on remarque quelque parure dans son dis 
cours. L’art y `est merveilleux; mais 011 l’entrevoit. L’ora 
teur en pensant au salut de la republique, ne s’oublie pas, 

_ et ne se laisse pas oublier. Démosthéne parait sortir de soi, 
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„et ne voir que la patrie. Il ne lcherche point le heau; ille 
fait, sans y penser, il est au dessus de l’adiniration. Ilse 
_sert de la parole, comme nn honiiue modeste de son ha 
bit, pour se couvrir. Il tonne; il foudroye. C’est un tor 
rent, qui entraine tout. 0n ne peut le critiquer, parcequ’on 
est saisi. 0n pense aux choses qu’il dit, et non à ses pa 
roles. 0n le perd de vue. 0n n’est occupé que de Philippe, 
vqui envahit tout. Je suis charme de ces deux orateurs; 
mais j’avoue que je suis moins touché de l’art infini , et 
de la inagnilique éloquence de Cicéron , que de la rapide 
Simplicité de Démosthéne.“ 

Az ekesszolas’ viragzasa a’ roinaiaknal igen kevés 
ideig tartott. Cicero’ ideje ulan naponkint alabh szállott, 
‘аду inkami egészen ellianyatlott; ’s nein csodalhatjuk, 
hogy ez Шу történt. Mert neincsak a’ szahadsagœgeszen 
elenyészett, hanem a’ наши! kényii uralkodas is inin 

-‘deniitt éreztette vas igajanak súlyat; minthogy az isteni 
gondviseles ezen hirodalomra haragjahan hosszu sorral a’ 
мышцами» zsarnokokat hocsatotta, kik valaha kiralyi 
széken az eniheri neiiizetet gyalazták- és штанах. Ezek 
nek uralkodasok alatt terinészet szerint lehetettt &quot;шт az 

izles’ i‘oinlasat ’Saz einheri elinének elcsüggedését. Né 
inelly gyönyörködtetö inesterségek, mellyek a’ szahad 
sag-gal nein olly igen szorosan fiiggenek össze, egy ideig 
inegtartottak inagokat; de azon férfias ékesszolasnak, 
melly a’ senatus’ gyiileseib‘en ’s a’ köz dolgok’ intézései 
_nel gyakoroltatni szokott, mar tölihé nein lelietett helye. 
Az a’ valtozas, melly az ékesszolasra nézve a’ polgari 
igazgatas’ terinészete ’s a’ neinzet’ erkölcse акт okozta 
tott , szépen le lvagyon irva azon heszélgetéshen, melly 
nek шт ez: De causis corruptae eloquen 
tiae, ’s niellyet némellyek Tacitusnak, inasok Quinti 

. iiam'iak tuiajaonltanak. ‚А‘ 1ш5г111к0йг1в’,1)“!1111‘829&quot;65111 
zelkedés’ ат mindent elragadott magaval; a’ forum, 
mellyen egyéhkor olly sok готов dolgok végeztettek el, 
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pusztán állott. Ezeii ugyan még ekkor is forogtak fenn 
néinelly magános iigyek; vde a’ közöiiség nein gondolt 
azokkal, és nein forditott seinini iigyelinet is ai‘ra, a’ mi 
ott történt: alig all itt meg egy két hallgató a’ szónok 
mellett, ki csaknein egyedül maga. van ’s mintegy pusz 
tàlian lieszél. A’ szonoknak pedig örömkiáltásokra, tap 
solasra és olly nézö sokasagra van szüksége , inillyenre 
liajdan minden nap számot tarthatott, inidön ötet olly sok 
és jeles emliei'ek vették köriil, midön a’ cliensek’ nagy 
seregén kivi'il iu'ajd egész triliusok, majd szövetséges va 
rosok’ követei jelentek meg, ’s inidön a’ romai nép сваи 
nein minden iigyet a’ inagaénak nézett.‘ *) 

Аж ékesszòlas’ végsö rouilasat a’ declamatorok’ os' 
kolái okozták. Ezeklien képzelt és csufos targyok, inely 
lyeknek a’ valoságos életliez seinini közök sein volt, szol 
galtak az ékesszólàsra gyakorlasul, ’s minden hainis és 
mesterkélt ékesse'gek uraikodò izléssé valtak. ,Engedeline 
tekkel legyen inondva — így szól Petronius az ékesszó 
lásnak maga idejebeli tanitoilioz -- ti vagytok azok , kik 
az igaz ékesszúlast legelsölien eleniésztettetek. Mert iires 
hangaitokkal nevetseget okozván azt cselek’edtétek, hogy 
az ékesszúlasból minden elenyészett, a’ ini lienne i'èrñas 
és valósagos volt. Ugyanazért en részemrol meg vagyok 
gyözödve, hogy ifjainknak oskolaitoklian egészen eszte 
lenekké kell lenni, inivel azoklian semmit, a’ ininek-hasz 
nat lehetne venni, sein nein latnak, sein nein hallanak; 
hanem сна]: regéléseket tengeri ralilokról, kik kezeklien 

*) „Unus inter haec et alter, dicenti assistit, et res чет‘: 
111 solitudine agitur. Oratori autem clamore plausuque 
opus, et velut quodam theatre, qualia quotidie antiquis 
oratoribus contingebant; cum tot ac tam nobiles forum 
coarctarent; cum cliontelae, et tribus, et municipiorum 
legationes, periclltantihus assisterent; cum in plerisque 

'judiciis crederet populus Bomanus sua interesse quid 
iuiiicaretur.“ 
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lanczokat tal-tva allanak a’ pai-fon; és zsarnokokról, kik 
a’ gyermekeknek azt parancsoljak, hogy atyjaik’ nyakat 
vagjak el; csak feleleteket, mellyek pestis’ idején azt 
kivánjak, hogy harom vagy több szilzek aldoztassanak 
fel; ’s csak édes es mézes зайка‘ ’s штанах, mellyek 
fíiszerekkel csönlörletesekké tétetnek. A’ kik illyen lelki 
eledellel taplaltatnak, lvalohan azok szintén ugy nem 
nyerhetnek jo îzlést, mint jó illatot nem azok, a’ kik fiis- ’ 
tös konyhaban laknak. *) A’ görög шест-он’ kezeiben a’ 
régi szónokok’ férńas és „темпа ékesszòlasa — mint 
fönnebb megmutatam - sophistai szörszal liasogatassa fa 
jult el; a’ romai declamatorok’ kezeiben pedig felesleges 
mesterkéléssé, ellentételezéssé és ellnéskedéssé valt. Ez 
a’ romlott izles Seneca’ irásaiban kezd megjelenni; ’s/az 
ifjabb Pliniusnak Trajanusra irt hires magasztaló beszédé 
ben is , mellyet a’ romai ~ékesszúlas’ utósó erölködésének 
leitet nèzni, kimutatja пища“. Júllchet az'iró jeles ellnéjii 
elnber volt,'1négis munkája minden könnyüség és termé 
мес hijaval van. Mindeniitt az latszik , hogy a’ gondol 
kodas rendszerinti мышцы е1 akarl tùvozni ’s eröltetett 
felemelkedésre törekedik. 

A’ roluai birodalonl’ llanyatlasakor a’ keresztény val 
las’ bevétetése az ékesszòlas’ egy új nemének, az egy 

*) „Pace vestra llceat dixisse, primi omnem eloquentlam 
perdidistis. L_evibus enim ac inanlbus&lt; sonis ludibrla 
quaedam excltando, effeclstis ut corpus orationis ener 
varetur atque caderet. Et ideo ego existimo adolescen 
tulos in scholis stultlssimos iìerl, quia nihil ex iis, quae 
in usu habemus, aut audlunt, aut vident; sed piratas 
cum catenis in наше stantes; et tyrannos edicta scriben 
tes, quibus lmperent illlis ut patrum suorum capita 
praecldant; sed responsa in pestilentia'data, ut virgines 
tres aut plures immolentur; sed mellltos verborum glo 
bulos, et omnia quasi papavere et sesamo sparsa. Qui 
inter haec nutriuntur, non magis sapere развит, quam 
bene olere qui in спина habitant.“ 
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házi atyák’ apologiáinnk, predikácziúinak ès разной На 
sainak adott eredetet. A’ два!‘ egyliázi atyák között sty 
lusok’ tisztasaganak tekintetéböl La’ctantius es Minutius 
Felix legnevezetesebbek, ’s utóbb a’ hires sz. Ágoston is 
nagy iiiéi'tékével Мг: az eleven es паи’) elöadásnak. De az 
egyházi atyàk közi'il senki sein adott követésre meltó renie- _ 
`ket az ékesszolásban. Milielyt a’ harmadik vagy negyedik 
századig 1e jöviink, ugy штык, hogy nyelvök darabos 

V ’s altalaban ràjok ragadott az akkoi'i ниш’ izlése, a’ duz 
на: és feszes gondolatoknak és szójátékoknak szeretete. 
A’ görög egyliázi atyák között ékesszòlási èrdeméi'e лёж 
ve sz. Glirysostomusy niindeneket igen felji‘il halail. Nyelve 
tiszta, stylusa képekkel teljes, gazdag, kellemes és nélia. 
szenvedély-geijcsztö. De mind а’ inellett sokat tart nieg 
abbol, a’ nii inindenkor az шт ékesszolásnak szokott 
tulajdonítatni: a’ terjedékenységböl, tékozlo böségböl és 
duzzadtsagbol. Azonban а’ predikaio széki ékesszólásra 
nézve liaszonnal olvastatliatik, niinthogy mentebb a’ lia 
mis ékessegektol, mint a’ deák egyliazi atyak. 

Nein talalván seiniiii egyebet kiilönös &gt;iìg‘yeleini‘e 
me'ltot a’ közep idöben, àltaliiiegyek az ékesszòlas’ inos 
tani állapotjáira. ш meg kell vallani,- hogy a’ nyilváiios 
szonoklas egy europai neinzetnel sein nézetett ollyr nagy 
fontosságu tárgynak, ’s nein iiiiveltetett olly nagy ‘gond 
dal, mint a’ göi'ögöknél es i‘oiuaiaknal. Hire seliol sein 
növekedett annyira, ’s iiiunkalatjai' seÍiol sein &quot;шик olly 
nevezetesek; ’s az a’»inaga.sabb neme, melly aina’ régi 

.. nemzeteknél olly tekintetre tett szert, ugy szólváll CZélba 

 1 г-—‘11——“1

sein vétetett; jóllehet egy и] liivatal allltatott fel, melly 
az èkesszolásnak különösen kedvez ’s igen neiiies uiezöt 
nyit: értein az egyliz'izi hivatalt. Ugy latszik az idö’ lelke 
e’ részben niegvaltozott. Két orszagban reiuényllietnénk 
leginkabb az ékesszolás’ lelkét feltalalhatni:_Francziaor 
szágban es Nagy-Britanniàban. Francziaorszagban azért, 
папе!` ez a’ пешие‘ minden szép inesterségekre kiìlönös 
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liajlandòsàgot mutat, ’s azokra a’ mult XVlIdik штамп 
а’ közönség ша1 nagy niértékben serkentetett is ; Nagy 
Britanniábaii pedig azért, niivel a’ nemzet jeles elinebeli 
telietségekkel is hir, szabad korinány alatt is él. De inégis 
tagadhatatlaii , hogy az ékesszólás egyik országban sein 
emelkedett fel közel is régi fényére. Mig az elmének 
egyéb sziileinényeire nézve mind a’ prosàban mind a' 
poesislian a’ görögökkel és romaiakkal dieséretesen ve 
ytélkedtek, sot néinelly munkakbanfazokat talán feljiil is 
haladtak: Deinosthenes és Cicero mind e’ mai napig 
senkit sem talalnak, ki nekik az elsöséget peressé tenne; 
’s képtelen kérkedékenység volna akái'kit is az újabliak 
közíil velek egy rangra, vagy hozzàjok csak közel is 
helyezni. 

 

Különösen azt, hogy Nagy-Britannia az ékesszolásban 
шапки, mellyet шов: elfoglal, fényesebb polczra nem 
eiiielkedett: ugy итак inéltan csodalliatjuk, ha ineg 
gondoljuk ezen neinzetnek inegvilágosodott ’s egyszers 
inind агата és merész lelket, inelly az ékesszólasnak 
nagyon швы; kedvezni; ’s azt a’ környiilinényt is fontba 
vetjiik, hogy niinden „так oi-szágok között egyedül 
Anglia az, inelly nep-igazgatassal hir ’s töi'vényhozás 
végett ollyan gyüléseket tarthat, a’ millyeneket az ékes 
szòlas’ lelkesítésére nagyon hasznosoknak lelietne gon 
dolni. *) Mindazáltal mindezen kedvezö környiilinények 
mellett is meg kell vallanunk, hogy az ékesszolas’ leg 

*) Hume Dávld az ékesszólásrôl irt próbájában ngyanezt 
jegyzi meg, egyszersmlnd szokott ékesmódla szerint na 
gyon meg 1s vllàgosítja. De б azt ген! fel` hogy nem 
leliet elégséges okát adnunk: mlért áll alàbb мл] ékes 
szólás а’ réginél. E’ részben én különbözö vélekedéssel 
&quot;замок, ’s még ezenleczke’ befejezése elött liozok elö 
némelly környiilményeket , mellyek - ugy liiszeni - ezen 
fogyatkozást az ékesszólás’ liàroin nenieire nézve leg-in 
kàbb okozzi'ik. ' 
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több agozataiban nemcsak a’ görögöknek és romaîaknak 
nagy mértékben, hanem me'g a’ franczialznak is utánok 
allunk. Jeles és nagy' hirii bölcselkedöink a’ tudomany’ 
minden részeiben talán nagyobb szammal vagynak mint 
akarmelly nemzetnek. Mind izlésselhmind tudománynyal 
лад-у mérte'kben birunk.,vagynakßŕigen, пая-у neyii iróink 
’s költöink; de szonokkal in_illy kgvéssel dicsekedhetiìnk! 
’s hol talaltatnak az illyenek’ eliuéjének emlékei? Igazh, 
hogy minden idöszakhan találtattak,l_ kik&gt; a&quot; parlamenti 
tanacskozások’ vezetése altal magoknak tekintetet szerez 
tek; de ezen tekintetet többnyire in_kább bölcseségöknek 
’s közaolgokueli jartassagoknak, 'mint szonoki 1а1е1110 
maiknak köszönhették; ’s —- némelly kevés eseteket ki 
vévén, mellyekben az ékesszólasi te'hetsé'g` valòhan na 
gyon kitiiudöklött -- a’ parlamenti `szonokoskodz'ts’ mes 
terségejobban csak ideig- 611112- 1а1‘16 kedvelést és tapso 
last, mint maradandú hirt ’s nevet szerzett. A’ törveny 
széki ékesszólásban is tagadiiatlanul mutathatunk sok je 
les ügyviseloket; minaazaltal munkaik köziil eqy sem tar 
tatott érdemesnek ari-a, hogy a’ maradéknak altaladatnék, 
’s nem is tartott az általok tamasztott 'iìgyelem továhli, 
mint a’ meddig lieszédeik’ targya’ a’ közönseget foglala 
toskodtatta; mig` Francziaorszagban azon törvényszéki 
beszédek, mellyeket régebben Patru ’s az ujahb idökben 
Cochin és D’Aguesseau tartottak, gyönyörködve olvas 
tatnak, ’s a.’ íranczia ini'ibirák által gyakran ugy hozat 
nak fel mint az ékesszólas’ remekei. Hasonlúképen a’ pre 
dikáló székeken is a’ britanniai theologusok, ollyan jol 
kidolgozott ’s okos mnnkákkal különböztették meg mago 
kat, millyeneknél jobhakkal talan еду nemzet sem шеве 
kednetik. sok nyomtawn preaikàczioink teljesek józan 
észszel ’s theologiai és. erkölcsi tudománynyal; de ben 
nek az ékesszólàsnak, a’ rábeszélésnek ’s a&quot; szivreliatas 
nak azon ereje, iuelly a’ predikalàsnak fo' czélja, vagy 
az tartoznék lenni, közel sincs illö idomban az 1:16 

\ 
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adott dolgok’ jeles hecsével. Vélekedesem там, ke 
vés mesterséghen vagyunk olly nagyon hatra mint a’ pre 
dikalashan: a’ minek okait ntóhh lesz alkalmam fejtegetni. 
A’ dolog’ igy létére nézve elég lesz azt megjegyezni, 
hogy az angol predikacziok a’ helyett hogy вып-ем“) ’s 
lelkes szonoki heszédek volnanak, ritkan einelkednek jú 
zan és нага: okoskodas’ liangjanal fölehh. Ellenhen a’ 
francziaknal Bossuet’, Massillon', Bourdaloue’ és Fle 
chier’ predikáczióihan sokkal magasahh nemii ékesszolást 
latunk czélha véve ’s nagy részint el is érve, mint a’ 111-1 
tanniai predikatoi'oknal. 

Általahan az ékesszólas’ állapotja Francziaorszaghan 
és Nagy-Britanniahan tulajdonkép abhan kiilönbözik, hogy 
a’ лампах az ékesszólásnak szivrehato erejéröl sokkal 
magasahh képzeteket темпе]: lelkök’ eleihe; ha szintén 
a’ végrehajtashan nélia azokon alól maradnak is. Mi bri 
tannusok ellenhen az ékesszolas’ alacsonyahh nemére szo;l 
ritottuk inagunkat; de a’ végr‘ehajtasra —— а’ mint teriné 
szet szerint varni lehetett -- nagyohh ligyelmet fordítot 
tunk. A’ franczia szonokok sokkal merészehh képekkel 
ékesitik heszédeiket; ’s elöadasokhan sokkal eleveneh 
hek, forrohhak ’s fölemelkedettehhek. Nalok a’ dolgozas 
sokszor nagyon szép, de néha igen terjedèkeny, ’s az 
eröre és hatóssagra nézve hijanos. Ezen hiha részint ta 
lan a’ nemzet’ természetéhöl szarmazik, melly шт haj 
landókka гений inkahh az ékességre mint a’ dolog’ valo 
sagara ñgyelinezni; részint pedig polgari igazgatasok’ 
inodjahòl, melly a’ nyilvanos szónokoskodast az orszag’ 
dolgaiha nagyon hefolyni nein engedvén azt a' legjohb 
alkalointol, mellyhen eröre szert tehetne, iuegfosztja. 
Ugyanazéi‘t az ö ékesszolasoknak legfolih lielye a’ predi 
kalo szék. A’ franczia akadeinia’ tagjai is -tartanak felvé 
tetésökkor beszèdeket, niellyekhen sokszor jeles eline 
tiindöklik; de minthogy szerencsétlenségökre lieszédök 
nek elegendö targya nincsen, töhhnyire liizelkedesre ’s 
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dicséretre szállanak le: a’ 1111 аж ékesszòlásnak legtermé 
ketlenebb ’s legilletlenebb mezeje. 

Megjegyzèm гением), hogy а’ görögök és romaiak 
аж ékesszólás’ magasabb nemére törekedtek, mint а’ mos 
taniak törekednek. A’ régiek’ ékesszolasa heves és Vszen 
vedélyes természetii volt, melly altal а’ hallgatok’ szivet 
gyujtani, ’s képzelödésöket elkapni igyekeztek; ’s a’ 
gondolatok’ ezen hevességéhez szabattak&quot;s alkalinaztat 
tak testök’ inozdulatjaiis, а’ „supplosio pedis&quot; és „per 
cussio frontis et femoris“ nz'ilok - mint Cicero’ irz'isaiból 

látjuk -- szokott‘gestusok voltak a’ törvényszéki beszé. 
dek’ alkalinával; jollehetinainapon az eifelék mindeniitt, 
(kivévén talán a’ játékszint) lielyteieneknek ’s iiletlenek 
nek tartatnanak. A’ mai ékesszolás sokkai inérséklettebb 

és hidegebb, ’s kiilönösen Nagy-Britanniaban csaknein 
egészen az okoskodva tanitás’ és értekezés’ liangjara szo 
rítja inagát. Elöadasa csaknem egészen ollyan, mint a’ 
mellyet a’ régi ini'ibirák „genus dicendi Àtenue v. subtile“ 
névvel neveznek, ’s ineliy inkább ineggyûzésre ’s tani 
шага, mint szenvedelmek’ gerjesztesére czéloz, ’s nem 
igen iiiagasabb hangot vesz fel, mint а’ közbeszédnek és 
tudomanyos értekezésnek szokott nyelve. 

Több okokat lehet elöhozni, miért inaradott a’ mai~ 
vékesszúláis olly szeros koriatok között, ’solly alacsony 
-àllásbanl Elsöben azt liiszem, hogy ezen változást részint 
a’ .gondolkozás'azon helyesebb és megjobbitott mòdjanak 

kell. tulajdonítani, inellyaz i'ijabb idöben gyakoroltatik. 
Alig leliel kétségbe hozni, hogy a’ régi gürögök és 'ro 
maiak sok olly dolgokban, mellyek csupán elinét kiváin--_I 
nak, ininket feljüihaladtak; de inàsfelöl -ugy tartom 
- azt is ineg kell engedni; hogy n_éinellytárgyokban 
cles itèletilinkkel ’s pontos okoskodàsunkkal eleiklie lép 

\ tiìnk. A’ melly inértékben а’ világ gyarapodott; a’ böl 
cselkedés is azon inértékben elöbbre ment. Az értekezés’ 

`es okoskodás’ lelke kiilünösen Anglialian nagyon _kimivel 
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tetett ’s csaknexn minden tárgyokra kiterjesztetett. Azért 
mi több gyanuval viseltetünk az ékesszúlás’ viragi нам. 
’s4 örizkediink , hogy az ékesszolas дна! meg ne csalas 
sunk. A’ mi nyilvanos szonokaink kénytelenek a’ ke'pze 
lödés&quot; tüzesítésében, ’s a’ szenvedélyek’ hevítésében tar 
tozkodóbbak lenni; ’s talan az uralkodo izlés altal ванн: 
elméjek is sokkal csendesebb repülésre van szoktatva. 
Megvallom, az is hihetö , hogy az a’ magunk-mérséklé 
se, lnellyet olly örölnest izlésiink’ megtisztulásanak (пш 
ydonitnnk, sokszor csak lassúbb vérünk’ ’s természeti hi 
degsegiink’ következése. Mert‘ugy latszik, hogy a’ gü 
rögiik’ és romaîak’-különösen az elsök’-elevensége ’s 
érzékeny indulatja sokkal nagyobb volt, mint a’ miénk; 
azértA az ékesszólàs’ szépségeit sokkal mélyebhen erez 
ték, mint mi. ‚ 

Ezen nemzeti tulajdonsagokon kivül таит, а’ nyil 
vanos szonokoskodás’ három nagy nemeinek némelly Ы 
lönös környiilluényeit is tekintetbe kell venniink, mely- ’ 
lyek közöttiink az ékesszolas’ gyarapodasat gatoltak. Jol 
lehet Nagy-Britannia’ parlamentje a’ legszebb lnezö, mely 
lyet Europa mai паров a’ nyilvanos szónoknak nyit; mind-‘ 
маты mégsem volt az ékesszólás abban вона is olly ha 
talmas eszköz, mint Görögország’ és Roma’ népgyiilései 
ben. Az elöhbi igazgatasok alatt az önkényi hatalom igen 
kemény palczat tartott kezében, ’s az utòsú idökben a’ 
ministerek’ befolyasa nagyon elhatalniazott. Az ékesszó 
las’ ereje, ha szintén nem cseke'iy&quot; volt is, mégsem ё“; 
fel az emlitett két birodalolnbeli ékesszolas’ erejével; kö 
vetkezésképen nein is tanultatott olly szorgalonimal ’s buz 
gósaggal , mint ott, hol a’ köz dolgokra bizonyos és el 
lene allhatatlan erövel tudott ваш. 

A’ törvényszèki ekesszolasnal a’ régiekhez képest 
meg kevesebbé' kedvezö környiihnények között vagyunk. 
A’ ré'gieknél a’ ‘так rendszerint nagyszamot tettek, ‘б! 
vény csak kevés és egyszeriivolt, az iìgyek’ elhatáro 
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газа nagy részint a’ jòzan ész’ iteletére volt hagyva. Ott 
шип а’ törvényszéki ékesszólás széles mezöt talált. De 
mai napon a’ dolog egészen másképen van. Most a’ ш: 
ve'ny’ kiszolgáltatása sokkal akadékosabb. Az alihoz tar 
tozo tudomány' olly nehéz dologgá. lett, hogy azt a’ ‘б: 
vénytudónak' nevelésében {б tanulmanyává. ’s bizonyos 
teln‘ntetben egész 'elete’ foglalatosságavá. kell tenni. A’ 
beszélés’ mestersége most csak másod rendbeli ügyes 
seg, inellyre sokkal kevesebb idöt és munkát fordíthat. 
Azonkivül a’ törvenyszéki ékesszólás Башка! keskenyebb 
liaiárok közé is van szorítva, ’s —- kevés eseteket кт 
vén — csak шеи-питают“ törvényekböl, rendelésekböl 
’s végzésekböl okoskodásban all; következéskepen a’ tu 
doinány зайка! inkam» тематик,&quot;- mint az ékes 
szolàs. .ai 

A’ predikálo „ш ékesszôlásra nézve bizonyosan 
“шип akadály volt; hogy Angliilban a’ predikácziók’ вза 
badon ’sf'papirosv 'nélkiil mondása helyett azoknak опа 
'sásamindeniitt пошив‘! valt.l Ezfáltal a’ gondos vigyazás 
'nyerhetett , de azéke'sszólàs -in'inden kétségenkiviil sokat 
vesztett; inert az olvasott beszéd sokkal kevesebbé hate, 
mint a’ szabadon elmondott. A’ két mod шт ininii az 

&quot;elöadásra mind a’ »beszédtartasr'a nézve változás ише 
nik, ’s egyik moll nein oilyan ‘мышь tes'z'ahhallga' 
{Мн-а inint a’ máslk. De egy niàsik környiilinènyis nem 

‚Киеве: ártott. Némelly a’ reformatie ешь: iámaaowvai 
`11181 felekezetek -Mkiilönösen néinelly ‘ты-61110461: -'- Aa’ 
'predikálàsnak bizonyos tiizes, lelkes, вы: népliez &gt;al 
вашим mofnai választották; ’s ezeknek köv'etöi мы&quot;) 
is hasonló tiìzesség` ’s hevesség мы kiiiönböziették meg 
lnagokat. Az a’ gyiilölség, melly ezek irant gyakorolta 
tutt, azt okozta, hogy az uralkodo egyház/hoz tartozok 

`----' mintliogy ezen buzgoságot niértékfelettinek tartottak 
'~--v az ellenkezö мамаша mentek мы, ’s szántszandék 
kal liideg és igen niérséklett tanltàsokat tai'tottak. Ezen 
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okbúl a’ rábeszélés’ mestersége, mellynek a’ мешат 
okban fo dolognak kellene lenni, csupa okoskodó ’s leg 
feljebli értehnet vilagosító elöadássá valtozott: а’ mi neui 

‘ csak a’ predikátori ékesszólast kelletén'él мышь hangra 
шпиона 1е , hanem arra is alkalinat ада“, hogy miutan 
a’ közönség’ fiile az illy hideg ’s szenvedelmetlen beszé 
dekhez szokott’:i egyéb nyil'vános подошло]: is hasonló 
inodon tartattak. 

E’ szerint az ékesszólás’ mostaiii állapotját ’s ezen 
‘állap'otnak okáttehèt'segeinszerlntinegmagyaráztan. Az 
ëkesszólás гена: ‘li-&quot;mint Мат!‘ --‘-&quot;elves_ztett'e azon'fé 
ny'ességehI inellyel a’ regl ‘ lidöbeii liilrt; ’s a’ шут, 
hogy fenséges és szenvedeliiiesfvolna, máx' 'most nag-yon 
’mérsellett-,és'hideg liangi'i.A Mindazáltal még под lielyeii 
is, ii‘iellyen most ill-,doutes «és пап мешка: érliet el 5 
_’_s ‘iiikáhlr-‘a‘ выдана!‘ ’lç nèszvétel’; mint a’,jeles:elme’ 
uiìleìirlfëtr‘eiiek‘l lelŕetftulajdonit'anl, 'hogy eddigl magasahh 
pelear@ nem 4eiiielkëdett.' -Meg most is'olly mezöt nyit, 

_ niellyen szép' diîcspsfegetflehet aratni ;’ ’s iiiäga olly e'sz’. 
ЕМ; mellyet ц,’ legtontosalilrî'szándékok’ teljes‘itésére le 
het мамы. lAlibun a’régi példányokatmeg mostls' nam' 
lraszonnal ищет“: elölklie'követés végett; ljollehet ezen 
követésnél némelly tekintettel kell lenniink ari-a, a’ mit 
az izlès’ és erkölcsök’ mostanl 'allapo1ja:lúwán: a’ miröl 
utóbb lesz âlkalma‘mdiövebben szólani. 
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