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,/^.zon meggyőződésből, hogy a* Nemzet 
tsak önnön magából, maga által , és 
maga saját nyelvén mívelődhetik k i , 
ho<;y teliát az Ö boldogsága olly fzoros 
öíízefiiggésben vagyon nemzeti nyelv
nek tsinosodásával, gyarapodásával, és 
kiterjedésével , Js így aJ tudományok
nak aJ Nemzet testben való virágzásá
val , hogy ez am azt, mint az árnyék 
aJ testet elválhatatlanul követni fzokta : 
írtam ezt az Értekezést a3 nyelv ügyé
ben, és aJ mi betses Tud. Gyűjtemé
nyünk ízámára el is küldöttem. Onnan 
némelly tekintetekből az általnézés vé
gett hozzám viíTza útasíttatott —  által 
néztem és benne kevés tűrhetetlen gánts- 
ra találtam : és mivel az én bírálóm 
olly jó v o lt, hogy tij'ztes 

J iú i  bűz g  ó s á g g a l , és 
dom ányos esm érettel értekezés

nek  , és a3Tudom ányos G yűjte
m énybe való fe lv é te lre  érdem esnek  
vallaná; ehhez képest kár volna talán
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azt tovább is magános fzobámban a3 
portol ellepetve tartani, és az elfeledés 
eméfzto fogainak prédául által engedni. 
—  írta k , megvallom, erről az ítéle
tem fzerint különös fontosságú tárgyról 
több tudós Js buzgó Hazafiak , kiknek 
belses neveiket itten tifztelettel említ
hetném ugyan, ha aJ két Haza előtt 
úgy is eléggé esméretesek nem volná
nak : de talán nem léfzen felesleg való, 
és hafzontalan fáradtság., ha e" tárgy
ról gyűjtött némelly éfzrevételeimet 9 
és gondolattyaimat az olvasó közönség
gel ezennel közlöm, azt tartván , hogy 
aJ jó , Js hafznos dolgot soha sem lehet 
eléggé ajánlani, k iváltt, aJ mig arra 
fzembetünö fzükségünk vagyon. —•



N e'm elly nem zeti billyegeh .

A ’  kiilömbbféle Nemzeteknek több egymástól 
megkülömböztető, 5s elválafztó jegyeik vágy
nak , mellyeket meg annyi nemzeti billyegek- 
nek tarthatunk: illyenek a’ külső testi forma, 
öltözet, eledel, értelem, és indulatok. így 
péld. ok. feketék az Afrikaiak, barnák az A- 
siabéliek , fehérek az Európaiak , és vernj'ege- 
sek , vagy réz fziniiek a’ regi Amerikaiak : má
sok, mind a’ Bukhária, és Patagóniabéliek na
gyon magosak, majd mint az Óriások, és a’ kik 
az ég sark abrontsa alatt laknak, pulyák; közép- 
ízeriiek az Európaiak, és ezek között magos fzál, 
és nagy képű emberek az Olafzok , kisebbek a’ 
Németek, vékonyak az Orofzok, izmosak, és 
köptzösök a5 Magyarok. Némelly Nemzetek na
gyon erőssek, és olly nehéz terheket birnak, 
mellyeket mi fel is alig emelhetünk, nehéz, és 
hoíTzas munkát győznek , és a’ legkeményebb 
időt elfzenvedhetik : mások, ellenben gyengél
kedők, betegesek, könnyen elfáradnak, elnát- 
hásodnak, kevés ideig élnek, vagy mindég nyo
morognak.—  Az öltözet is külomböző a’ kü- 
lömbbféle Nemzeteknél. Nem említem itt , 
hogy sokan , kiváltt a5 fél vadak, máig is me
zítelen járnak , és mint a* Medvék megfzörösöd- 
nek , a’ Chinai fehérnép kitsinységétol fogva olly 
fzorongató , és apró lábbelit visel, hogy ott a’ 
meglett aïïzonyoknak sints nagyobb lábak,
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mint nálunk vl hat efztenáoS gyermekeinek : a* 
Malabároknak pedig különös fülön függőjök van, 
mellytöl füleik úgy megnyúlnak , hogy sóder
jaikon lafognak ; de elhalgatván itt több réíTze- 
rint nagyon különös, és nevetséges, réíTzerint 
test undokitó, és káros nemzeti viseleteket: az 
Éfzakiak többnyire bőrbe , az Egyptomiak teve 
fzörbe, a’ Séresek selyembe öltöznek : az Asiai- 
ak földig érő, az Európaiak kurtább ruhákban, 
és pedig a5 Németek több rétii hasogatottban , az 
álhaíatlan módin nem kapkodó Magyarok a’testhez 
difzesen álló kurtában, és prémesben, a’ Lengyelek 
bővebb, a’ Törökök még ennél is bővebb mér
tékű, ’s rántzokba egj'engetett ruhákban járnák. 
A* ruha magában ugyan senkit sem tefz okossá, es 
böltsé; Montesquieu fehér kittel köpönyegben az 
efzes Montesquieu, a5 Törvények lelkének nagy 
tudományi! Trója volna ; valamint Agnesia  ̂ kis 
AÍTzony egy koltz hatzukában is Agnesia , es a 
majom, ha búbot tennénk is fejére, es tzifran 
felbokrétáznánk , tsak majom maradna; de a 
ki oktalan öltözete által magát nevetségessé, sőt 
betegessé tefzi , ez által magát kedvel tető, és a’ 
gondolkodásra alkalmatos voltát elvefzti. —  Az 
eledel sem egyféle: az ember mindenütt efzik, 
és ifzik , de nem mindenütt ugyan azon nemű 
étkeket : vágynak Afrikában , Amerikában , es 
Aufztraliában még most is, a? kik emberhússal ci
nek , de illyenekkel, mint vadakkal es barba- 
rusokkal semmi közöm , azokról sem fzol lók , 
a5 kik tsak nem mindent nyersen efznek ’s hide
gen ifznak , ’s e’ mellett erőssek, és egéfzsegesek ; 
tudgyuk az Oláhoknak máléját, és pálinkáját ; az

Oro-

6



Orofzoknak zab kenyerét, pafzullyát, és égett, 
boi’át ; és a5 Törökök riskásáját, ’s berbéts hú
sát ; tudjuk, hogy a’ Németek örömest rozs ke
nyérrel, krumplival és serrel, a’ Magyarok 
pedig inkább búza kenyérrel, hússal és borral él
nek, noha az utóbbi efztendökben a’ fziik ter
méstől, és drágaságtól kíntetvén, a’ krumpli 
nékiink is nagyon hatalmas potolekul fzolgált 
mindennapi kenyereinkhez. —

De az értelem sem azon egy a’ Nemzetek 
között: a’ melegebb Tartományokban restebbek 
lévén az emberek, azért butábbak is, nem kí
vánnak gondolkodni, és fejeket törni, tsak Isten 
nevében éldegélnek, a’ mint lehet; közép Afri
kában még most sem tudnak írni : tudatlan, és 
együgyű az író kéz, és Kamtsadal, deli Ame
rikában a’ Jámeofzok ötnél többet olvasni nem 
tudnak, hogy azomban mi Milliókat felfzám- 
lálunk. Az Anglusok mély elméjiiek, ’s különö
sen mélyebb visgálódásokra fzülettek , a’ Fran- 
tziák tál álma nyosak, a’ Németek mindent köve
tők, és nyiltt efziiek, a’ Spanyolok, Orofzok, 
Törökök közép fzerü elméjiiek, a’ Magyarok min
denre egyaránt alkalmatosak. —  Az indulatokra 
nézve is elütnek egymástól a’ Nemzetek. A’ Fran- 
tziák jó kedvűek, és még étlenségekben is fütyülök, 
és danulók; az Anglusok gondolkodók, a’ Tö
rökök buják , az Olafzok feleseg féltök, a’ Len
gyelek irigyek, a’ Spanyolok kegyetlenek , az Ola
hok haragosak, ’s boflzúlállók, a’ Magyarok 
komolyak, ’s tsak valjuk meg gyengeségünket ! 
annak megesmérése már jobbulás —  legalább 
Fjeink az irigykedésre, és annak testvérére, az

eggyet
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eggyet nem értésre, és meghnsonlásra hajlandók 
voltak.—  Ezek ugyan nemzeti billyegek, de mi
vel sokat függenek a’ külömbbféle éghajlatoknak, 
élet módoknak , társolkodásnak, és kiválta5 ne
velésnek behatásaitól, azok nem olly kirekefztö 
sajátjok a’ Nemzeteknek, hogy mások is nagyobb, 
vagy kisebb mértekben azokkal ne bírhatnának. 
Tegyük áltál a’Szeretsent, és Szeretscnnét Hazánk
ba, es harmadik unokájok tsak nem egéíTzen ol- 
lyan lefíz, mint orfzágunknak többi lakosi. Hoz
zuk a’ tsinos, és miveltt Európai Nemzetek közé 
a5 Számojédek, vagy Jámeofzok orfzágában fzü- 
letett buta gyermeket, és azt ízorgasan, vigyáz
va, és figyelmezveneveljük, egy okos, kelíeme- 
tes, és alkalmatos Európai válik belőle. Az 
érentett nemzeti billyegeket tehát tsak úgy kell 
érteni, hogy az egéfz Nemzetet egy Massában 
véve, közösek ugyan annak nagyobb réfzével, 
de nem elidegeníthetetlen tulajdon.

A z eg y e tlen  e g y  ig a z  5 3s valóságos 
n em zeti b illy e g .

De egéíTzen másképpen vagyon a5 nyelvre 
nezve: tsak a’ nyelv valóságos, és minden más 
Nemzetektől megkülömböztetö terméfzeti billyege 
akár melly Nemzetnek is. E’ nélkül Nemzetté 
nem valhat, sőt, mint Nemzet, fenn sem álhat. 
Jól mondgya Herdar , ez a5 derék Német Litera- 
to r , hogy a5 nyelv az ideáknak isteni tolmátsa, 
és minden Mesterségeknek annya: tsak a5 nyelv 
eggyessége forrafztya ÖÍTze az embereket. Son- 
nvnfeis *) írja, hogy a5 déli -Amerikai Népek,
------------ —  mel-
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mellyek egymás nyelvén befzélhettek, úgy néz
ték egymást, mint rokonokat, mint fzövetsége- 
seket : a’ kikkel pedig nem befzélhettek , e’ miatt, 
mint ellenséget, egymást kegyetlenül megtámad
ták. És azok a’ fél vad emberek, kikhez Ovi
dius fzámkivetésbe küldetett, ezt a’ fzép elméjű 
Rómait Barbarusnak tartották, tsupánazért, mi
vel ötét nem értették: azt a5 Morvái Missiona- 
riust pedig, a’ ki Grönlandi nyelven tudott fzol- 
lani, az Efzkimauxok , mint rokonjokat fogad
ták. *) Hlyen 'hajoló erővel bír a5 nyelv az 
emberek eggyesitésére nézve! A ’ Görögök , no
ha több egymástól független fzabad társaságokat 
formáltak, noha kiilömbözo, néha éppen ellen
kező törvények által kormányoztattak , de azért 
tsakegy Nemzetet tettek, ama hatalmas fzép Gö
rög Nemzetet: ellenben a’ meíTzé terjedő Római 
Birodalomban ö/Tze fzoritott kíilombbféle nyelvű 
Népek, azért, hogy egy volt az Uralkodó, a* 
Rómaiakkal egy Nemzetet nem tettek. És hogy 
magunkról fzóllyak : a’ mi Atyánkfiái, az Erdélyi 
Magyarok más törvények fzerint kormányoztat- 
nak ugyan, de azért vélünk ugyan azon nyelv
nek kaptsa által eggyesiilvén tsak egy Nemzetet 
tefznek —  valamint ellenben a’ Horvátok, jól
lehet vélünk azon egy törvényeik vágynak, de 
a’ nyelv’ külörabözése miatta’ Magyarokkal egy 
Nemzetté öíTze nem olvadnak, valamint az Er
délyi Száfzok sem a’ Székelyekkel.

Ugyan a* nyelv tarthattya fenn a’ Nemzetei 
még akkor is, midőn már Birodalmat, vagy

or-
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orfzágot nem téfzen így a9 pártos Zsidóság > 
noha az cgéfz világon el helyed ve, Haza, Fe
jedelem, és Oltár nélkül vagyon, még is az egy 
nyelv segedelmével mind e’ mai napig fenn tar
totta magát, azt, mint legfőbb kintsét a9 lehet
őségig őrizvén, ’s arra a’ gyermekeket gondosan 
tanítván , 9s noha ez a9 Zsidó Nyelv attól a5 ré
gitől nagyon külömbözik, de azt elenjféízni nem 
engedi, ne hogy azzal eggyütt a* Nemzet létele 
is végképpen elenyéfzfzen. Hát a9 maroknyi 
ronda Tzigányság, mint különözött Nép, mi- 
kép9 maradhatott fenn annyi vifzontagságok kö
zött is , mellyek ennek a9 Népnek léteiét egye
nesen érdeklették? tsak a9 nyelv tartotta fenn 
ókét annyira , hogy a9 legkeményebb rendelések 
se hághatlak nyakokra. —  Mi tsuda tehát, ha 
a9 nyelv megfziinttével megfzíinik a9 Nemzet 
is? Tudgyuk , miilyen változásokat tettek Euró
pában az ötödik, 9s következő fzázadban azok 
a9 hatalmas Nemzetek, mellyek régi lakásokat 
elhagyván, surii rajok módjára tolakodtak a9 
világnak ezen tsinosabb réfze felé, és itt új Bi
rodalmakat alkottak. Hol vágynak a9 Gothusok- 
nak annyi vitéz Nemzetségei? hol a9 Vanda- 
íusok, Alanusok, Herulerek, Cimbriusok, Mau- 
rusok , Geták , Gepidák, és Longobardok? az Ő 
maradékaik a9 fóldfzinéröl tsak el nem tűntek. 
A 9 Gothusok maradéki még ma is meg vágynak 
Olafz, és Német orfzágokban, valamint Vanda- 
lusok Afrikában, Alanusok , és Maurusok Fran- 
tzia, és Spanyol orfzágban, a9 Longobardok 
Olafz orfzágban, 9s a9 t. De magok a9 Nemze
tek eltűntek: mivel nyelvek a9 mindenféle Nem

zet-



zetségeknek vándorlása, ’s öffzekeveredése miatt 
elenvéfzett, ’s azért most már tulajdon hazájok- 
lian zsellérkednek, ’s egy jobb sorsnak minden 
vernénylése nélkül hordozzák azt a’ fzolgai jár
m ot, mellyel a* míveltebb nyelvű Nemzetek 
vetettek gondolatlan nyakokra. Sót a’ nemzeti 
nyelvnek tsupán elkorlsosodása is a’ Nemzet 
elfajulltságát okozza. A ’ meghasonlott Görö
göket a’ barbarusok el nyomván, ’s nyelveket 
megvef/tegetvén, eltűnt a’ Görög kényesség, 
és egy Török durvaságnak képébe öltözött, és e’ 
derék fzép Nemzetet annyira megaljasítotla, 
hogy ma már a’ terméfzet megfefzültt energiá
jával se hozhat elő tsak egy Lykurgust, tsak egy 
Themistoklest is. —  így fzármazott ama’ Római 
büfzkeségbö! a’ nemzeti nyelvnek kavarékja után 
az alávaló Olafz puhaság, a5 világ’ uraiból hires 
énekesek, hang mesterek , és képírók lettek. —  
Ennyire függnek a’ nemzeti fzokások, erköl- 
tsök, gondolkodás modgya, maga a’ terméfzet a’ 
Nemzet nyelvétől ! —

Valamint tsak a’ nyelv Órái lója, ’s fenn. 
tartója a’ Nemzetnek, a* mint előbb emlitém, 
úgy tsak a’ nemzeti nyelv tsinosítása, növelése, 
tökéíletesítése, ’s terjefztése tefzi a’ Nemzetet 
híressé, boldoggá, ditsÖségessé , és halhatatlan
ná. Ez okozza a’ Nemzetnek megvilágosodását 
annak kebelében kifejti , és gyarapittya a’ hafz- 
nos esméreteket , neveli a’ tudományokat, ter- 
jefzti a’ fzép mesterségeket, a’ fzivekben felin- 
gattya a’ lágyabb érzéseket ; gyalullya, és simittya 
a’ darabos fzokásokat, fellobbanltya a’ ditso- 
ségnek nemes kívánását, és a’ nagy, és fényes

tse-
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tselekedetekre tágas mezöt nyitván, a’ Nemzet 
ditsöséges elhiresedését fzinie a5 halhatatlansá
gig felmagafztallya —  kiváltképpen a’ nemzeti 
nyelv oktat bennünket az Emberiség történe
teire, ezekből meg annyi hafznos tanúságokat 
rajzolván élőnkbe. Mennyi nagy Plánumok, 
mennyi boldogságunkra arányzó intézetek ma
radtak volna e l , ha a’ nyelv nem egyesítette 
volna a9 nagy gondolatokat, a’ jó tanátsokat, a* 
megkivántató erőket! Mind addig Babylon tor
nya fzépen haladott, mig annak építői egy 
nyelven voltak ; és építése tsak azután fzünt 
meg, hogy az építőknek nyelve megzavaradott. 
Nem Amphion lantja építette a’ városokat, úgy
mond a’ derék Ilerder *), nem egy bűbájos 
veíTző változtatta kies kertekké a’ pufztákat ; ha
nem a5 nyelv tette ezt, ez az Embereknek nagy 
eggyesítőjök. Tsak általa, volt lehetséges a’ fziv- 
nek, és léleknek örök formájában az Emberi
ség’ története. —  Itt azt se hagyjuk jegyzés 
nélkül, hogy valamint a5 régi, úgy a’ mai idők
ben is maga a* vitézség is eggyűtt lát tátik járni a’ 
nemzeti nyelv virágzásával, és tudományos cul- 
turájával. A’ história legalább elég világosan 
nmtattya, hogy mind a’ Görögöknél, mind a’ 
Rómaiaknál az elfzántt bátorság, vitézség, ha- 
zafzeretet, fzóval, minden nagy tulajdonságok 
majd nem mindenkor a’ nemzeti nyelvnek, és 
tudományoknak fzeretetével voltak eggyesülve. 
TJiemistokles, ez a5 Nagy Görög hadi vezér ép
pen olly jelesen mcgkülömböztette magát a’

tu-
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tudományokban, mint a’ fegyverben; ö egy 
volt Anaxagorásnak legderekabb Tanítványai 
közül. Dionysius a’ Svrakusai uralkodó olly 
mélyen véste elméjébe Platónak , az ô Tanítójá
nak oktatásait, hogy orfzágábol kiüzettetvén, 
és kérdeztetvén, mit hafználna most már néki a’ 
világi böltsesség? azt felelné: sőt inkább az
most Jziikse'gesebb, hogy sem akár mikor volt :
mert arra tanít,hogy a' , és
a? rajtam el követett bojfzusdgot békével fzenved- 
gyem. A’ Rómaiak, a" Görögöknek mindenkori 
követőik ugyan ezt tették. Lucullus azon üres 
órákat, mell vekre az ö helyheztetésében, és 
kritikai foglalatosságaiban fzert tehetett, á ltu 
dományokra, a’ tudósokkal való befzélgetések- 
r e , és oktatásaiknak hafználására fordította. Pau
lus Aemilius Persiának meggyőzője nagyon fzéles 
tudománnyal bírt, úgy nézte a5 tudományt, mint 
a’ fiatal ember nevelésének megkívántaió tu
lajdonát, a5 honnan egéfz tekéntetét arra fordí
totta az Athenabélieknél, hogy Metrodor Fi- 
losofust gyermekei nevelőjének megnyerje. Sci  ̂
pioy az Afrikai, a’ kinek Róma annyival tarto
zott, mint Ramulusnak, az Ő Fundálójának, 
mivel azt attól a’ végső vefzedelemtöl mentette 
meg, mellybe Hannibal gyözedelmei ejtették, 
a’ hadi terhes alkalmatlanságok után a’ jó köny
vek5 olvasásában keresett pihenést. Tudgyuk , a* 
két Cátók miilyen kedvellöi voltak a5 tudomá
nyoknak. Cato, a5 Censor , több könyveket írt, 
nagy orator, és jő történet író volt, ’s életé
nek estvéjén is a* Görög nyelvet tanulta. „ Még 
v öregségében is tanulhat az ember, úgymond:

„  azért
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„  azért kérkedett Solon, hogy öreg efztendeH 
„  ben is naponkint tanul : én példáját követni 
„  kívántam, és öregségemben ollyan kivánság- 
,, gal tanultam a’ Görög nyelvet, mint a’ ki 

 ̂ ho/Tzas fzomjuságát oltani akarja. “  *) A ' mi
deaíos Magyarjainknak kedvekért , a5 kik még 
mind öremest olvassák a’ deáksággal tarka bár- 
lázott könyveket, alá írom a’ deák textust. A* 
másik Cató, az utikai, nem bírt ugyan annyi 
tudománnyal, ’$ bélátóelmével, de ő is indula
tosan kedvelte a’ tudományokat, a’ mint Cicero 
** ) bizonyíttya felőle. Ezekhez ragaílzuk még 
Julius Cœsdrt, ezt a’ legnagyobb hadi vezért 
mind azok közül, a5 kik előttünk éltek, magá
nak Rómának, a’ világ AíTzonyának meghódító
ját. A ’ Gallusiy és polgári hadakról írtt Com- 
mentariusai eléggé mutatlyák, mennyire kellessen 
a’ tudós világban betsiilni azokat, kik fegyve
reik által a’ világ uraivá tudták magokat tenni! 
—  így még ma is a? leginíveltebb, ’s leglucló-
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*) Quid quod etiam addiscunt aliquid ? üt 
Solonem versibus gloriantem videmus, qui 
se quotidie aliquid addiscentem senem fieri 
dicit: ut ego feci, qui græcas literas senex 
didici, quas quidem sic avide arripui, quasi 
diuturnam sitim explere cupiens. Cic. de 
senect. Cap. IX. sub fin.

Animadverti Catonem, cum in senatu 
sententiam diceret, locos graves ex Philo
sophia tractare , abhorrentes ab hoc usu 
forensi, et publico ; sed dicendo consequi 
tamen, ut illa etiam populo probabilia vi
derentur. Cic. Paradox. Cap. I.



Sabli Nemzeteket tapafztallyuk a' Taktika fzerént 
egyfzer’smind a’ legvitézebbeknek lenni. —

A ’ mennyire a’ régi világnak históriáját tud- 
gyuk, az abban élt Nemzetek között azok voltak 
a’ légi udósabbak, s’ leghíresebbek, mell vek 
leginkább kimívellék, és lökélletesítelték anyai 
nyelveket, mint a’ Foenitziaiak az égi testek, és 
hadi mesterségek tudományában egy formán 
híresek. *) A’ Chaldæusok nagy betsben vol
tak a’ régiek előtt a’ tsiilagzatokrol valá tudo- 
mánnyok miatt. Az Fgyptomiak a’ lerméízeti , 
és orvosi tudományokban nagy előmeneteleket 
tettek , es azért a’ Görög Böltsektöl gyakran meg- 
látogattattak. A ’ Görögök korán éfzre vették, 
mit tehet a’ nemzeti nyelv mívelése, tökélicte- 
sítése, és virágzása, ehhez jó korán hozzá fog
tak olly fzerenlsés előmenetellel, hogv utóbb 
ők lettek a tudományokban, és fzép mestersé
gekben az Emberi Nem' Tanítói, ez tette Őket 
végső elenyefzések után is halhatatlanokká. A ' 
l i  miveltt, és tökélletességre jött fzép Görö" 
nyelv a’ Fejedelmek Udvaraiba eljutván, ezen 
folytattak a’ Közönséges alkudozások, köttettek 
a frigyek, es az egy idejű Nemzeteknek híre
sebb emberei ezt vetélkedve tanulták. Ez a’ fzé- 
pen virágzó nyelv Íratta fel vélek , mint meg an
nyi emlék ofzlopokra az ö boldog idő fzakaflzo- 
kat, hatalmokat, böltsességeket, viseltt dolgai
kat, es azt a’ nemzeti elhiresedést, melly az em
beri iparkodásnak végső határa: mind ezeket.

ma
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mai* is olvassuk, és tsudállyuk hajdani Nagyságo
dat. _ A’ Rómaiak követték Őket. A ’ győze
delmes Római fegyver által mar meg volt hódít
va Görög orfzág, már törvényeket fzabott eleibe 
Róma, de a? kimíveltt tsinos Görög nyelv, a’ 
meggvarapodottGörög tudományok tették, hogy 
a’ meggyözettetett Görög Orízág még soká
ig uralkodott önnön meggyőzőjén. —  Tsak ak
kor fésült ki legkellemetesebben az a? fzabadság , 
melly Romulustol kezdve a? város felépittetése 
után majd hét fzáz efztendeig bimbózott, mi
dőn 7í Rómaiak a’ Görög nyelvet orfzágokbol 
kiutasítván , Rómának nyelvét a’ ktilömbféle 
Nemzetek bévetlék. Akkor ditsőségeskedett leg- 
fzebben Róma, midőn a* Tanáts házban, és a’ 
rostrumokon Cicero oratorkodott, és Virgilius 
Augustus eredetét a’ híres Aeneásban hérosi 
versekkel raagafztalta. —  A ’ NemzetekJ betse 
minden időben az ó nyelveknek mivelttségétöl 
függött: mennél tökélletlenebb volt nyelvek, 
annál hátrább voltak a’ kifejlődő lelki tehetsé
gekben, és mennél virágzóbbá tették nyelveket, 
annál jelesebbekké lettek. A ’ Görög, és Római 
nyelvnek boldog idő fzakaíTzaiban éltek a’ leg- 
fzámosabb nagy Emberek, virágzottak leginkább 
a’ tudományok. —

Minekutánna a’ mai miveltt, és tsinos Eu~ 
ropai Nemzetek a’ deák nyelv kemény uralko
dása alatt több fzázadokig sínlődtek, végre a* 
Görögök, és Rómaiak példájából éfzrevették, 
hogy ezek a? legfontosabb okokbol építettek an
nyit nemzeti nyel veken,.mellynek védelme alatt 
mind addig a? legfzebb fénnyel ragyogtak, a>

míg
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míg nálok ez a’ fzentelt Palladium épen mara
dott, és gondosan megöriztetett. Kezdett fze- 
meikröl a’ hálog hullani, a’ római nyelvnek 
terhes nyűgéből ki vergődni, helyette annyai 
nyelveket fel venni, ezt mívelni, fzépíteni, és 
tökélletesíleni, a’ tudományokat azon tanítani, 
azt a’ törvényes, és orfzágos dolgoknak folyta
tására felmagafztalni. Ez volt az Ő előmenete
leknek, és nöttön nőtt nevekedéseknek kezdete.
—  És valóban ezen az úton nem lehetett nem 
előre haladni, és tökélletesedni : mert az igaz 
tsinosodás, a’ valóságos cultura nem más az el
mének , és akaratnak tökélletesitésénél, a’ fzép- 
nek, jónak, és nagynak betsülésénél, terjefzté- 
sénél, és gyakorlásánál, az emberiség értelmei
nek , a’ fzeretetnek, barátságnak, ’s a’ t. ki fej- 
léseknél, a’ tudományoknak, és fzép Mestersé
geknek virágzásánál : a’ hol ezek othon vágynak, 
ott tsinos, ott miveltt a’ Nemzet. Már pedig ki 
nem látja, hogy mind ezek tsak nyelv által kö- 
zöltethetnek, tsak nyelv által terjedhetnek fzá- 
zadrol fzázadra, ’s mai'adékrol maradékra? és 
pedig legfzaporábban, legfoganatosabban, és 
legállandóbban tsak a’ Nemzeti Nyelv által?
—  A ’ Nemzetek’ történeteiben, mint meg an
nyi tükrökben fzinte tapinthatólag láthatjuk ál
lításomnak valóságát ; láthatjuk, hogy minden 
Nemzetnek tsinosodása, ’smivelttsége tsak a’ nem
zeti nyelvnek tsinosodásával kezdődött, ébredett, 
és haladott. A ’ Görögök, és utánnok a’ Rómaiak 
azért emelkedtek a’ tudományoknak, és kiváltt 
amazok a’ fzép Mesterségeknek olly fényes , 
poltzára, mert nemzeti nyelveket a’ bámulásig

Értik. nemi. Nyelv. R ki
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kimivelték, és tökélletesit élt ék. Az Európai 
Nemzetek aJ Cili túrának tsak alsó fokán állottak 
mind addig, a5 mig saját anyai nyelvekkel nem 
gondolván, tsak a’ deák nyelvet majmolták, 
és pedig nagyon roíTzul majmolták. A ’ Görög, 
és római Literaturánál tovább nem mentek, 
böltselkedni tsak Flátóbol , tsak Arislotelesböl 
tudtak, magoktól gondolkodni nem is bátor 
kodtak , sőt Aristotelestöl eltávozni sokáig Eret
nekségnek tartották. A? fzép Mesterségek pedig 
méltatlanul éppen a földön hevertek. A ’ Nem
zeteknek legnagyobb réfze köd , és homály kö
zött botorkált. —  De hála ! ezt a5 közönséges 
Lethargust a’ Nemzetek Geniuííza megfziintette: 
hála azoknak a’ lelkes Férfiaknak, kik egy holt 
nyelvnek bilintseiböl ki bontakozván, anyai 
nyelveken mertek legelöífzör mégTzóllamlani , 
gondolataikat, és fzívek érzéseit ezen a9 leg- 
terméfzetesebb vehiculumon elő adni ! —  Tsak 
az anyai nyelvnek megzendiilése ébrefzti fel a' 
nemzeti lelket , tsak ennek fzózatjára fésülnék 
ki a’ fzunnyadozásban volt lelki tehetségek és 
vetélkedő munkásságra hevülnek. A5 mig tsak 
a’ deák nyelv uralkodott az oskolákban, és tör- 
vényfzékeken, a’ legynagyobb génié is tehe
tetlen fzendergésben nyavaígott, ha alkalmatos
sága , Vagy kedve nem volt ezt az imádott deák 
nyelvet tanulni : egy uralkodó vilfzás gondolko
dás5 módja azt a' hibás elhitetést fziilte, hogy 
nem lehet okosan gondolkodni, hanem ha deák 
nyelven, azért nem is gondolkodott. A ’ tudo
mányok meg annyi titkok voltak, mellyekbe a5 
Profanusok —  a5 nem deákosok —  nern teként-

het-

i8



liettelc- Hála még egyfzer a’ Nemzetek’ geniufz 
fzának, melly a’ komor fátyolt elvonta , és a 
tudományoknak, ’s fzep mesterségeknek ízent 
titkaihoz kinekkinek utat nyitott Ízületeit édes 
anyai nyelven. -— Mind örökke igaz marad az, 
a’ mit egy jó Hazafi mondott: tsak a nemzeti 
nvelv fzenteli bé a’ Nemzetet a’ miveltt Nemze
tek sorába, tsak az emeli fel a’ nemzeti Cultu- 
rának, és hazafiúságnak rendülhetetlen ol'zlopat, 
tsak az tartja fenn magával a’ Nemzettel együtt.

De lássuk közelebbről azokat a'’ módokat, 
mellyeknek efzközlése áltál a’ mai legtudosabb , 
’s legvirágzóbb Európai Nemzetek az Ő tudo
mányos Culturájoknak, ’s polgári boldogságok
nak azon magos poltzára jutottak , mellyen a 
mi időnkben olly difzesen állanak.

I. Tudós Társaságok3 felá llítá sa .
A’ már magában is olly kedves tarsolkodas 

tsudálatosan ki fejti az elmebeli tehetségeket, ki 
fzélesiti értelmünket, ítélettételeinknek tsorbáit 
ki egyengeti, és eligazítja. Sok tsak félig fzü- 
letett gondolat, és érzés ismét elenyészik a’ 
magánosságnak véfzteglő kebelében. így tűnt 
el sok jámbor fzándék a’ tökélletességig való meg 
érlelodése előtt, melly a’ magánostsendességben 
fogantatván a’ másokkal való közlés által élefztö 
táplálatra, és erőre nem kaphatott. Melly bo ,

• ’s áldott hafznokat várhatni abból, ha a’ tudo
mányok’ gyarapítása végett bizonyos törvények 
alatt Társaságot állítanak a’ Tudósok! Ter- 
méfzetes, hogy midőn másokkal közöljük gon
dolatainkat , nagyobb vigyázattal fejtegetjük azo-

B 2 kát,
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kát, hogy sem midőn ísak, magunkra hagyatva 
gondolkodunk: éppen igy midőn másoknak hal- 
gátjuk befzédjeit, és értelmes vélekedéseket vagy 
elválaljuk, vagy hibás előadásaikat megtzáfolni 
akarjuk, a’ dolgot nagyobb figyelmezéssel, és 
több néző pontból vizsgáljuk, hogy sem ezt ma
gunkba zárkózva egy homályos érzés fzerint ten
ni fizok tűk. Midőn tehát a’ tudósok egymással 
közük tudományos gondolataikat, ekkor egy
mással mint egy váltogatják tapafztalásaikat, és 
esméreteiket, a’ tárgyakat más, és más oldatok
ról, és külombbféle ö/Tzefűggésben vizsgálják; 
és igy valamint egy felöl több rejtett minémüsége- 
ket, és homályos igazságokat derítenek fel ; úgy 
más réfzrölnaponkint élesedik, és tökéletesedik 
elméjek5 a? társasági közlésnek fénkövén. Sok fizem 
többet lá t, és több kéz (záporán épit —  egy 
tűz könnyen felgerjefizti a? másikát, és az eg}dk- 
nck lelkében lappangó mennyei fzíkra könnyen 
lángra lobbanik egy más fzikrának érdeklése ál
tal. —  A ’ tudós elméknek öíTzefizovetkezéséböl 
tehát nem lehet nem gyarapodni a’ tudományok
nak, és hafznos esméreteknek, kiváltt a5 nemze
ti nyelvnek, ha ez a’ fzent tzél oka az ölfizc- 
ízövetkezésnek. Hát ha itt még azt is meggon
doljuk , hogy illyen tudós társaságok a’ nemes 
vetélkedésnektüzét táplálni, és gerjefzleni fizok- 
ták, melly, a’ mint tudjuk, a’ jobb lelkeket 
olly hathatósan ingerli, melengeti, és felma- 
gafztalja ! így valóban a’ nemzeti nyelv, és 
tudományok virágoztatása végett öffizefzövelke- 
zett Tudósoknak ditsoség fzeretete mindenkit 
a" legboldogitóbb kilátásokkal biztat. —

De
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De félre a’ tsupa biztatásokkal ott, bol a’ 
bizonyos tapafztalás Valóra mutat ! Minekután- 
na Card. Richelieu 1565-dik efzt. a* Frantzia 
nyelvmívelo Társaságnak talpkövét megvetette, 
’s Colbert Minister 1660-dik efzt. a’ Párisi tu
dós Akadémiát felállította, fzemlátomást jobbra 
fordult Frantzia Or fzág állapottya, sebes lépé
sekkel közelített virágzásának azon pontjához, 
mellyen ma láttyuk fény leni. A y Nemzet kivet
kezett durvaságából, letett darabos erköltseiröl, 
a’ nemzeti nyelven írt tudományos könyvek ál
tal ízlését kitsinosította, nyelvét pedig a’kepp* 
tökélletesítette , hogy azt fzinte egéfz Európával 
megkedveltelvén, a’ Fejedelmek udvaraiba, és 
kabinéttyeikbe ritka fzerentsével beiktathatná. 
Ezen frantzia Akadémiának foglalatosságai kö
zül legíőbbike volt az, hogy a’ Kritika rendfza- 
básai fzerint kéfzült, ’s a’ nyelv terméfzetére 
oktató Grammatikát adott k i, melly egyfzer’s- 
mind a’ nyelv æsthetikàjàt is előterjefztené. Az
után egy bő Szótárnak kidolgozásához fogott, 
melly a? fzámos befzédbéli külombségeket, fzól- 
lás formáit, a’ külömbféle fzókat, ezeknek fzo- 
rosabb meghatározásával eggyiitt foglalná ma
gában. Ennyi jelességekkel bírni akaró Szótár 
azután tsak 57 efztendökkel jelent meg. így a’ 
nyelv rendfzabásait megállítván, és az annak 
előtte ingadozó értelmű fzóknak jelentéseit ál
landóul kimutatván, a’ tudós férjfiaknak fzáma 
fzembetiinőképpen fzaporodni kezdett : űgŷ  tet- 
fzett, mintha a? régi Görög, és Római jeles írók
nak lelkei a* frantzia testekbe költöztek volna, 
olly fzép, és talpra esett munkák jelentek meg 
a5 tudományoknak, és fzép mesterségeknek sok-



felé terjedő ágaiban. így a5 nyelv megtifztult, 
kifzélesedett, meggazdagodott, és kimíveltetett, 
az ifiúság nem volt kénlelen egy nehéz holt 
nyelvnek megtanulásában nyoltz, és tíz efzten- 
döt tölteni, hanem azonnal a’ legrövidebb úton 
—  az édes anvai nyelvnek útján —  hozzá fog
hatott, és meíTze haladhatott a5 valóságos tudo
mányokban. így a’ Nemzet fzínéröl fzerentsé- 
sen lehullott a5 tudatlanság hályoga a’ tapafzta- 
talással eggyesült okoskodásnak világánál fogva 
a’ terméfzet titkos belsejéig hatott, földmivele- 
sét, kereskedését, meggazdagodását, önn tö- 
kélletesedéséfc, kivált nyelvének kimívelteteset 
annyira vitte , hogy ez a’ külömbféle nyelvek
nek romladék forgáttsa, molly eleinte majd nem 
mindenre alkalmatlannak tartatott, a? tudomá
nyoknak, és mesterségeknek, a’ más nemzetbéli 
pallérozottabb, ’s tudósabb Embereknek, sőt 
minden Európai Fejedelmeknek közönséges es 
kedvelt nyelvekké vált; ollyan ditso poltzra jut
ván, mellyen egykor a’ fzép Görög nyelv sokkal 
méltóbb jussal tündöklőit. —  Boldog Isten, melly 
nem várt, és temérdek nyereség egy nyelv ügye
lő tudós társaságtól a’ nemzeti nyelvre nézve !

A ’ Londoni tudós Társaságot Baco Fi?ru- 
larnius amaz esméretes usurpator Cromvvl alatt 
állította fel, annak első Protectora ö maga volt, 
utánna 77. K íroly  Király, és az utanna követ
kező uralkodók. Ezen tudós Társaságnak mun
káit *) a’ tanúittak köz megelégedéssel, ’s ked
vességgel fogadták, és Biiscking ítélete fzerint

nem '

* )  Azok Philosophical Transaction név alatt 
jöttek ki.
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îtôm is volt Európában ennél jelesebb tudomá
ny ú férjfiakbol álló Társaság: nem tsuda tehát 
ha még a’ fb hivatali! Tífztviselö is ditsoségnek 
tartotta, ha tagja lehetett. Ennek a’ tudós Tár
saságnak Anglia felettébb sokat köfzönhet nyel
vére1 nézve: e’ nélkül talán nem volna a’ tekin
tetnek, és tifzteletnek azon poltzán , a' mellyen 
fénylik a’ tudós Nemzetek’ sorában. —

De lássuk egykét Szóval a’ fzomfzéd, és ben
nünket olly közelről érdeklő Német Orfzágot is. 
Lajos, Anhalti Fejedelem állította fel az első 

Német tudós Társaságot 1617-dik efzt. Ennek 
is egyedül való fő tzellya a Nemet nyelvből a 
sok Idegen Szóknak kiküfzöbölése, és annak tö- 
kélletesítése volt. Mindjárt kezdetben sok neve
zetes tagjai voltak, úgymint; l rilheltn Vina- 
r ia i, és jluguslus Magdeburgi Ilerlzegek, es 
5o efztendőknek el forgása alatt annyira gyara
podott , hogy 800 tudós tagokat Számlált.  ̂Ma 
homályba borult ugyan fénnyé, minekutanna 
Német Orfzágnak több helyein új tudós Társa
ságok támadtak; de tulajdonképpen ennek a 
tudós Társaságnak kofzönheti a Nemet nyelv 
utóbbi tökélletesedeset, es a Nemet Tudósoknak 
példás buzgóságát.—  A’ XVIII-dik fzázadnak 
első felében némelly fzép reménységü, es ne
mes indulatú Iíiak Lipsiaban öílzeállottak y mun
káikat egymással közlöttek* es aJ mellyek a 
fzoros Critikának fzabasait kiallottak , két fo
lyó munkákban *) kiadták. A ’ meggyarapodotl
Német Litteratúrának ezen nagy lelkű pallya-

fu-
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futói mindenképpen méltók az említésre. A ’ zsen
ge Társaságnak nevezetesebb tagjai voltak: Kra- 
mer, Gártner, Gellert, Gieseke, a’ két Schlá- 
g e l, Rabner, Schmid, Klopstok, Ebért, és 
Zacharias, kikből utóbb classicus Német írók 
lettek. Ez «V Társaság tsinált Epochát a’ Német 
nyelv’ , ’s jobb ízles’ történeteiben. —  Igaz ugyan, 
hogy Frantzia Orfzág, és Anglia akkor mar jól 
előre haladtak nyelveknek tudományos kifejte
getésében , midőn a’ Németek a’ ditso pályafu
tásra felotsódtak, de alufzékonyságokat fárad
hatatlan fzorgalmatosságok helyre hozta, és a’ 
múlt fzáznak utolsó felétől kezdve óriási lépésekkel 
siettek a’ tökélletességnek fő pontjára.

De vessünk itt egy tekintetet ama meïïze 
terjedő Orofz Birodalomra is. A ’ nagy névre 
olly érdemes Katalin Orofz Csáfzárné, a’ ki 
fzéles Birodalmának erejét annyira nevelte, 
hogy az Európai első nagyságú Hatalmasságok’ 
sorában méltó helyet foglalt, Pétervárában egy 
tudós Akadémiát fundált, mellynek egyedül va
ló foglalatossága a’ Tudományok’ terjesztése, az 
Orofz nyelv mívelésc, és tsínosítása volna: te
mérdek Birodalmában több tudós Társaságokat 
állított, azokat a’ Pétervári Akadémiával olly 
formán eggyesítette, hogy azon egy tzélnak el
érésére eggyesűltt erővel törekednének. Az em
lített Akadémia a’ tudós Társaságoknak eggyütt 
munkálódásával az Orofz nyelv rendfzabasait 
megállította, az írás módját elintézte, azután 
cfi.y philologiai Szótárt kéfzítctt a’ józan Kriti
kának útmutatásai fzcrint. Ezen feliül az emlí
tett bölts Csáfzárnénak rendeléseihez képest több
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nevezetes Varasokban folyo munkák, hónapos 
írások, tudós újságok, es Journalok támadtak, 
mellyek mindnyájan az Orofz nyelv elterjefzté- 
seben , es cul túrájának előmozdításában hatá
rozódtak.—  Illy áldott vegtzélra intézett igye
kezeteknek ditsö jutalma az lett, hogy az Orofz 
«yelv, jóllehet a’ Tót nyelvnek tsak leánya y 
végre egy tudós, és diplomatika nyelvnek tífztele- 
tére emeltetett, mellyen ma az Udvar maga is, 
es az ő Tanattsa hatalmasan forgatja a’ Biroda
lomnak nagy fontosságú dolgait ; így jutott arra a’ 
f ifzteletre is, hogy Német Orfzágnak legtudósabb 
férjfiai ma mar azt megtanulni iparkodnak. —  

Nem említem itt az Olafz, és Svéd tudós 
Társasagokat, hanem röviden tsak «azt jegyzem 

meg, hogy nintsen ma Európában egy miveltt 
Nemzet, Orfzag, sőt tsak kisebb terjedésű Tar
tomány is, mellyben több illjr tudós Társaságok 
refzfzerint egyenesen a nyelv mívelésére intéz
ve , refzfzerint a* tudomány ok’ meffze terjedő 
birodalmának külömbbféle ágaira felofztva ne 
találtatnának. —

 ̂ EgeJfzen vaknak kellene tehat lenni annak, 
a’ ki a’ nyelv mívelésére rendelt tudós Társa
ságnak tetemes nagy hafznait által nem látná, 
vagy tellyesen megátalkodottnak, ha látni nem 
akarna. JVlelly boldogító következései lennének 
egy Magyar tudós Társaság felállításának! Mi- 
dőn ez az imént említett tudós Társaságok’ di
tsö példáit követvén, magát egéífzen a’ nemzeti 
nyelv mívelesere, es ezen a’ legrövidebb úton 
a? Tudományok terjefztésére adná, sokakban 
a Jzunnyókáló lelki tehetségek a’ viífzahatás ál

tal
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lal felinga H a t n á n a k , a’ simulni, es tokelletesefj- 
ni indult nemzeti nyelvet azok is me? kedvel le - 
nék, a’ kik most lágymelcgek iranta: különösen 
a’ Nemzet nemesebb réfzéböl azok, kik halz- 
nos foglalatosságok nélkül lévén vagy hiyalkod- 
íiak, vagy idegen nyelveknek, és fzokasoknak 
ronda követésével bajmolódnak, a’ magyar ol
vasáshoz édesednének, ’s értelmek haíznos es- 
méretekkel derülne fel. De a’ Köznépben is 
sok helytelen, és fzipte megöröködött vélekedé
sek kiirtódnának, ’s helyekbe állapottyaboz il
lő, ésönn boldogulását tárgyazo kepzelek jut
nának. A ’ fzép Nem idejét nem vefztegetne Isu- 
pán testének ékesgetéséyel, és az álhatatlan mó
diknak majmolásával ; hanem a’ lialznosan mu 
lattató olvasás által sok tudományos tárgyakkal 
megesmérkedvén, ’s különösen fzámara kelzuUt 
könyvekből kötelességeit megértvén, gyakran 
vefzedelemben forgó ártatlanságai a leselki ° 
tsapodároktol megmenteni, és a’ hívsag fzar- 
nyain indult képzelményeit mérsékelni tanulna, 
ez által kedves nemét is a’ férjfiak tifzteleterc 
méltóbbá tenné. Szóval, a’ Nemzet fzeméröl 
az értetlenség hályoga lehullván, s az okosko
dással járó gyakorlás által áldott hajnal virrad
ván , az értelmesek fzáma naponkint fzaporod- 
nék, .a’ káros vefzleglést serénykedés váltana fel, 
az uj találmányoknak megesmertelese a köz em
bert földjének jobb mívelesere, s termesinek 
jövedelmesebb hafználására tanítaná, az indu- 
striának, és kereskedésnek lelke felébredne, 
munka, ’s kézi mívek (Fabrikált, ’s manufaktú
rák) állanának fe l, ’s a’ Nemzet polgári letele-
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iiet mintegy új boldogságára serkenne. —  Itt 
azon megbetsülhetetlen nagy fontosságú hafzon- 
rol se felejtkezzünk meg, hogy a’ nemzeti nyelv 
Hlyen tudós Társaságnak mívelgeto kezei kozott 
a5 míveltségnek ollyan pontjára jutna , mellyazt 
az orfzágos dolgoknak folytatására (ha még ol
lyan nem volna) rövid idő alatt tokellelesen al
kalmatossá lenné ; nem fzorúlnánk így holt nyelv
re, idegen nyelv nélkül pedig Örök időkre el
lehetnénk. —  Tsak illyen orfzágos Társaságtól 
várhatnék egy Adelung útmutatásai fzerinl tö- 
kéHetes nyelvtudományt, (Grammatikát) a’ fzok 
értelmét fzorosan meghatározó, a5 regi, ’s újabb 
helyeseknek talált fzóknak béiktatásával a’ le- 
Kétségig meghövítendő Szótárt, az írás módjá
nak megállapítását, a’ külömbbféle környékek’ 
fzóllás formáinak Idiotikonnyát, ŝ a51. —

Végre meg nem álhatom a’béli buzgó óhajtá
somnak ha mind rövid jelentését is : vajha egy
néhány tudós, alkalmatos, és több nyelvekben 
jártas férjíiak bő jövedelmű Hazánk Nagyjainak, 
mint meg annyi nagy lelkű Métzénásoknak köl
tségein ÉPzak-nyugoti Asiába utaznának azokra 
az eredeti tájékokra, mellyekböl a’ mi Eleink, 
a’ régi Magyarok , jöttek e’ mai áldott Hazaba, 
így a’ nemes hazafiúságlol gerjedezo tudós uta
zóknak egyenesen a’ mai Astrakannak, vagy Ba
skírjának kellene eredniek a’ Volga, Don , Klí
ma , és Terek (Török) folyóvizeihez altaljában 
a’ Kaspium Tengerhez, a’ mai Caucasiát, és a’ 
ízomfzéd Tartományokat is bejárván. Jó volna 
talán az Expeditio némelly tagjainak Persián túl 
a’ Güssenfeld által kéfzittetett Mappan találtató

Soon-
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Soongarren Tartományt is meglátogatni, a* 
melly Usbekkel határos, és az Altai hegyekig 
terjed. Usbeknek Turkestan nevezetű Tarto
mánnyá mellett láthatni Berek Tartományt, és 
Talas folyó vizet. Az Irtis folyó vize a’ Kis cilpu 
taván kerefztül fo ly , mellette vágynak a’ Cha- 
mar, talán Szamár hegyei, ott láthatni Tekes 
folyó vizet is. Mennyi magyar hangzatú neve
zetek ! —  Helyesen jegyzi Szüdi István Ur a’ 
Párthusokrol írtt fontos Értekezésében *) hogy 
legalább addig, míg a* dolog meg nem vizsgál
tatnék , nem kellene egéíTzen megvetni az író
kat, kik a’ Magyarok lakóhelyeit a’ Chinai Bi
rodalom felé helyheztették. —  Illyen utazási 
nyomozások állal talán Nemzetünk’ valóságos 
eredetéről, első lakhelyéről, más Nemzetekkel 
való rokonságáról, a’ fenn lévő maradványok
ról, és azó  legrégiebb történeteiről, mellyek 
a’ mi Históriánkban még mind bizonytalanok, 
és nagyon homályosak, egy kis világosságra ta
lálnánk! talán elválalható hihetőséggel kitetsze
nék, azon egy , vagy külömböző, de még is 
rokon Nemzet voltak e’ a’ Hunnok, Avarok, és 
Magyarok ? ’s lehetne még ma is a’ régi ma
gyar nemzeti rokonságnak maradvánnyaira , 
vagy nyomaira akadni? ’s miilyen mai Nemze
tekkel láttassanak a’ Magyarok az ő fzokásaikra, 
erköltseikre, ’s nyelvekre nézve legfzorosabb 
atyafiságban lenni? Ezek a’ Nemzet történetei
ben meg annyi megbetsülhetetlen nyereségek 
volnának. —  De még ott is bő lehetne az ara

tás,
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tás, a' hol nem reménylenénk : tsak egyetlen 
egy fzerentsés felfedezés is sok homályba borúltt 
tárgyakra, sőt az egéfz régi Históriára nem ke
vés világosságot terjefzthetne, annál is inkább, 
liogy az Avarok magokat még némelly marad- 
vánnyaikban fenntartották, a’ honnan nagyon 
hihető, sőt bizonyosnak állíthatni, hogy az Ava
roknál sokkal ífiabb Magyar elöidonek marad- 
vánn}7aira ott bizonyosan lehetne akadni. —  Hát 
a’ nyelvtudományra, főképp a’ Magyarra nézve 
mit nem várhatnánk egy illyen tudós Expedi- 
tionak vizsgálódásaiból ? Már ez magában is meg- 
érdemlene egy tudós utazást. —  Ha ezen Nem
zet ditsöségét tárgyazó Expeditio fzerentsésen 
felkéfzülhetne, nagyon jó, és kívánatos volna 
magyar nyelven írtt históriánkkal, Statistikáink- 
k a i, Geographiánkkal, ebbéli mappákkal, 
és egyéb hafznos könyvekkel az Asiai Magyaro
kat megesmértetnj, *s fenn maradandó emléke
zet okáért nálok hagyni. Az Expeditio vifzont 
hozhatna tőlök könyveket, kéziratokat, ?s más 
emlékjeleket, a’ miilyeneket talájna : így lenne 
illyen Expeditionak mind reánk , mind az Asiai 
Atyafiakra nézve fontos és állandó emlékezete, 
így feléledne a’ távollévő, ?s elfzakadott régi 
Atyafiak között a? fzunnyadozóköltsönös magyar 
fzeretet! — A* mi mai magyar nyelvünk kéttség 
kívül felettébb sokat külömbözik attól, meliyet 
a’ mi Eleink Asiábol hoztak magokkal, az itt 
találtt idegen Nemzetek között való letelepedés, 
a’ jövevényeknek többfzöri nagy fzámú béköltö- 
zéseik, és öfizevegyeledéseik , a’ Nemzetnek fze- 
rentsétlen esetei, az időknek fergeteges váltó-
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ai és fzövevényes környülállásai idő foJytá- 

v a’ nyelvet amaz eredetitől nagyon elvaltoz- 
tathatták_és 1,3 mindjárt a’ tifzta magyar nyelv
nek most már semmi maradvánnyal nem volná
nak is Asiában , (a' mit mindazáltal hihetőnek 
nem tartok), de még is öfiTzehasonlithatatlaiml 
bizonyosabbat lehetne a’ közvetetten tapafztalas, 
és az ott lakó Nemzetekkel való esmerkedes, 
társalkodás , és figyel mező befzélgetések áltál 
nyelvünknek termél'zete, fzármazása , es rokon
sága felöl kitapogatni , hogy sem minden gram
matikai és etymologiai öíTzehasonhtasok altat, 
mellyeket Író afztalaink mellett igen gyakran 
nagyon fonákul tefzünk. —  A mi derek 

Sándorunk, egy nemes Székely , a megkivan- 
tató tudományokban, a’ históriában; a regi,
és mostani Geographiaban, az elő, s kihalt n y e -
vekben magát tökéletesítvén, minden idegen 
segedelem nélkül , ’s ősi vagyonnyanak feláldo
zásával a’ legterhesebb, ’s legvefzedelmesebb 
útra mert indulni, ollyan helyekre, es Tarto
mányokba fzándékozván a’ hol kétség kívül a 
ré°i történeteknek sok titkai re|tve fekfzenek: 
d<T eggyes utazónak faradozasaitol, mcllyek úgy 
is fzámtalan környülállásoktol függenek, tsak 
ugyan nem lehet azt, és annyit várni a’ mit, 
és a’ mennyit egy jól elrendeltt tudós Expeditio 
telivesíthetne : es'ha több híres Férjfiakat, egy 
Huinboldot, Belzonit, Caillandot, Seezent, Sie- 
bertet, Belmoret, Spixet, ’s más többeket az 
ö Hazáik pénzzel gazdagon felkefzitve, mellze 
útra erefztettek: nem kételkedem, hogy a’ mi 
nemes Hazánknak nagy lelkit Nagyjai ebben a’
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líifséretes igyekezetben a’ Külföldet követni, és 
bőséges jövedelmeikből a’ Haza Oltárára ada
kozni , 5s így halhatatlan neveiket kitörölhetet
len vonásokkal feljegyezni, kéfzek ne lennének, 
Bár ezen hazafiéi fzívböl pattant kis fzikra lán
got gerjefztene a? két Magyar Hazában , és azok
nak keblét buzgó felhevíilésre gerjefztené, ay 
kiknek hel vheztetések , tehetségek , fzerentséjek, 
és környülállásaik kedvezőbbek, és tálentomok 
fényesebb az enyimnél ; mert nagyon reám il
lik Horatziusnak ezen mondása: Fungar vice 
cotis, exsors ipse secandi. —  Botsássa meg a’ jó 
akaratú olvasó ezt ti kitérést, a’ melly talán 
mind e’ mellett is alkalmatos helyen esett egyedül 
kedves Hazám boldogságának, ’s ditsőségének for
ró kívánásától okoztatva.

Egy tudós Magyar Társaságnak fellyebb ér- 
deklett hafznaí tagadhatatlanok. Eddig is látták 
ezt Tudósaink, ’s annak felállításáért mindenkor 
Lazafiúi buzgósággal esdeklettek. Tudva vágy
nak Bessenyei Györgynek *), Décsi Sámuelnek 
*2) , Erdélyben Aranka Györgynek *3), és a’ 
kit mindenek előtt említenem kellett volna, Ré- 
vay Miklósnak *4) nyelvünk derék bajnokának 
ditsö fáradozásai. I)e a? nagy érdemeknek há- 
ládatos megesmérését sértő fzentségtörés volna,

ha
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*) Lásd Egy Magy. Társaság iránt való jám
bor fzándéJt. Bétsb. 8. 1796.

*2) Pann. Fen. Bélsb. 8. 1790.
*5) Egy Erdélyi Magy. Nyelvmívelő Társa

ságról való elmélkedés. Kolos. 8. 1792.
*4) Planum erigendæ eruditæ Societatis Hun 

garicæ alterum elaboratius. Viennæ. 8. n.o.



La itt mély tifztelettel nem említeném M. ér, N. 
Birodalombéli Gróf Szék Teleki Láfzló Cs. K. 
Kamarás Urat, a3 Királyi Tablanak Báróját, 
és Somogy Vármegyében a3 FŐ Jspányi Hivatal 
Helytartóját, Hazánk fő tudósát, kinek halálát 
minden jó Hazafi bánatos fzívvel kesergetté : a 
ki a’ M. nyelv előmozdításáról írtt buzgó esdek- 
léseiben egy orfzágos tudós Társaságról előbb 
Löltsen értekezvén , utóbb nagy lelküséget az
zal bizonyította meg, hogy jutalomtetel mel
lett azt a* kérdést tette: Miképp lehetne egy 
Magyar tudás Társaságot legkönnyebb, ’s he 
lyesebb mádon felállítani ? Erre koz helybeha- 
gyással felelt a3 mi gyökeres tudományi!, 3s fa 
radhatatlan fzorgalmii  ̂ Hazánkfia Fő Tifzt. S 
Nagys. Fehér György, Új Pesti hegyvári Prépost, 
Cs. Kir.Tanátsos , ésa3 Tudományok Győri Ke
rületében Fő Igazgató *). Szabad legyen itt a" 
nemzeti nyelv növelésének , és terjefztesenek ezen 
hatalmas módját azon éfzrevétellel befejeznem , 
hogy már több ízben próbáltak Tudósaink ki
sebb társaságokba fzövetkezni, mint a3 miilye
nek a’ Magy. Museum, mindenes Gyűjtemény. 
Orfeus , a’ Soproni, és Erdélyi nyelvmívclö Tár
saságok , ’s a3 t. voltak , de nékik a3 fzerentse 
éppen nem mosolygott kedvezoleg. Ennek oka 
akár a’ kedvetlen környülállásoknak ölfzetalál" 
kozásában, akár a3 megkívántató törvények nél
kül kélzülttj 3s azért könnyen fzélyel ofzoiható

Lásd Jutalomra érdemesített Értekezés egy 
Magyar tudós Társaság legkönnyebb, ’s leg
helyesebb felállításáról. Pest. 8. löop.
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egyesületben akat’ végre bizonyos em berek iö! 
fzárrnazó akadályokban volt légyen, a’ kik ked 
veket talállyák abban, ha a’ jámbor fzándékot 
holmi koholtt fzínek alatt elnyomhatják, és de 
rék hazafiéi törekedéseket gátolhatják —  engem" 
az a* biztató remény táplál, hogy mihelyest az 
imént említett jutalmas feleletben egy Magyar 
tudós Társaság felállításának megkönnyebbített 
módját követni akarjuk; azonnal lábra állhat 
egy orfzágos tudós Társaság I. Ferentz Királyunk
nak fzelíd, ’s atyai uralkodása alatt, kivált Ő 
Cs. Kir. Fő Hertzegségének, a? mi fzeretett Pa
latínusunknak hatalmas közbenjárására. —

II. yT Tudósoknak pártfogása  „ m eg 
ju t  almazása  , ŝ köz tifzteletben  

való tartása .
Ez olly múlhatatlanul fzükséges a’ tudomá

nyoknak, és fzép mesterségeknek megkedvelte- 
tésére , terjefztésére, és virágoztatására, mint 
a’ melegítő napnak jótévő ereje a’ vetemények 
érlelésére. A’ tudományoknak gyönyörködteté
sei fzámosak, és olly hiv követői lépéseinknek, 
és tselekedeteinknek, hogy, a’ mint Cicero 
mondja, minden kornyülállásokban vélünk vágy
nak, velünk eggyütt lefeküfznek, álmunkban 
előttünk lebegnek , reggel velünk felébrednek , 
a’ mezőre jönnek, és utazásinkban kísérnek, ál
táljában mindenütt égy mutatván magokat, mini 
jótévőink. Midőn mindenek elhagynak, a" gaz
dagság elmúlik, a’ jó barátok eltűnnek, a’ fzeren-
tse hátat fordít, a5 roflz emberek üldöznek: tsak

, ?
Értek. a’ nemz. Nyelv. ^  a
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a3 tudományok maradnak hatra, mellyek elónlc  ̂
be terjefztik baráttságos karjaikat, hogy meg* 
ölellyenek, erőt, nyugodalmat, és vigafztalást 
találjunk.—  Cassiodorus igazán mondotta: „ A* 

tudományok a’ Birodalomnak lökéllelesítésére 
M fzolgálnak, egy udvari embernek okosságát ne- 
„ vélik, egy vitéz bajnoknak bátorságát gerjefz- 
„ tik, és a’ Fejedelmeket az uralkodás mestersé- 
M gében tökélletesítik“ *). Illy tetemes hafznok 
nem méltóke’ minden kitelhető tifzleletre , ju
talomra, ’s pártfogásra ? —  A ’ honnan a’ Tudó
gok, Költők, és jeles Müvéfzek minden időben 
több, vagy kevesebb öfzlönt, tifzteletet, és 
megkülömböztetést találtak. Es tsak őket illeti 
a’ méltó ditsőség, és a’ Nagyoknak tellyes be- 
tsülettyekre válik, midőn a’ Tudományok, és 
fzép Mesterségek iránt való tifzleleleket azoknak 
felmagafztalása, és megjutalmazása által nyilat
koztatják k i, a’ kik Génié, és tudomány által 
az emberiséget ékesítik, és nemesítik. Legyenek 
tsak Moecenások ; úgymond Martialis Flaccus- 
hoz, tehát nem hibáznak Márók, és a’ te hely
séged is Yirgiliust fzíil néked.

Ha vilTza megyünk a’ lefolyt régiebb idők
be, és azoknak történeteire, úgy talállyuk, 

__________  l‘0»y
*) Desiderabilis eruditio Literarum, quæ 

naturam laudabilem eximie reddit orna
tam. Ibi prudens invenit, unde sapien- 
tiorfiat; ibi bellator reperit, unde animi 
virtute roboretur; inde Princeps accipit, 
quemadmodum populos sub aequalitate 
comporat. Nec aliqua in mundo potest 
esse fortuna, quam literarum non augeat 
gloriosa notitia. Cassiod. Var. Lib. I. p. 5.
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liofiçy tsak ollyan Tartományokban, és Nemze
tek között virágzottak a’ tudományok, tsak ott 
derült fel a’ gyakorlott józan éfznek , böltses- 
ségnek , ékesen fzóllásnak , isteni költésnek , és 
egyéb hafznos esméreteknek világoskodó napja, 
a? hol mind ezek köz tifzteletben voltak, a’ hol 
a’ Tudósok, az emberi Nemnek legfzebb difzei, 
betsben tartattak, oltalmaztattak , fényes hiva
talokkal , és gazdag jövedelmekkel jutalmaztat
tak, sőt a* leghatalmasabb Királyok baráttsá- 
gára is méltattak.—

Azokban az időkben, midőn még a’ Tudo
mányok , és képző mesterségek a? kifejlésnek, 
és tökélletesedésnek azon poltzára nem emel
kedtek , a’ mellyen ma olly gyönyörűen difzle- 
nek, a? következő jelenetek könnyen megfog- 
hatókká Iefznek, és még ma is örvendetesek 
maradnak.— Itt az egyenlítések fzükségtelenek, 
vagy éppen helytelenek volnának.

A ’ Régiség ugyan eléggé mutattya, miilyen 
tifztelet illesse a5 Tudományokat, és azokat a? 
tanúit férj fiák a t , a’ kik Nemzettyeknek dífzére 
fzületvén, az emberiségre boldogító súgárokat 
árafztanak. Miílyen tifztelettel viseltettek a’ Gö  ̂
rögök Homerus, a’ legrégiebb, 's egyfzer’smind 
legjelesebb Költő iránt! Az ő neve minden aja
kokon forgott, képe mindnyájok fzemei előtt 
lebegett, lliássábol az Olympiai Játékokban 
egéfz darabok énekeltettek tifzteletére , több Vá
rosok vetélkedtek fzületése fzerentséjében, má
sok néki Templomokat emeltek , az Argivusok 
fzent Innepléseikben segítségül hívták , és tifz
teletére efztendonkint áldozatot küldöttek Chios

C 3 fzi-
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Izigelébe. —- De Homerus ditsosége nem egye
dül benne határozódott, hanem unokáira is a 
Homcridesek neve alatt általfzállott : ezek dr.á 
g a , és fényes öltözetekben jártak , ’s fejeken 
arany koronát viseltek. Melly temérdek jutal
ma egy tudósnak ! Miilyen lelkesítő öfztön le 
hetett ez a’ fzinte isteni tifztelettel határos e l
ragadtatás a’ Görög Költőkre nézve, kivált, ha 
még azt a’ különös törvényt is meggondoljuk , 
melly Görög Orfzágban a’ Költőnek megbántá- 
sát keményen tilalmazta! Ama méltán elhirese- 
dett Olimpiai Játékok valamint altaljában a’ 
nemzeti vitézség’, ügy a’ görög tudományok’ meg- 
kedveltetésének, és terjefztésének is megannyi 
fzenteltt pályázásai voltak. Möltök , Óra torok , 
Filosofusok, Történetírók a’ Templomok előtt 
lévő folyosókon, és magasabb helyekről olvas
ták munkáikat. —  A’ Pythiai Játékokban is il- 
lyen nemes vetélkedések tartattak a’ költés mes
terségéből. Melly hatalmasan gerjefztő meg ju
talmazás volt a’ Bírák kedvező ítéletét egefz Gö
rög Orfzág fzíné elöli kihirdetve hallani ! Egykor 
Plató az Olympiai Játékoknál megjelenvén, az 
cgéffc Gyülekezet feléje fordult, "s a’ leghizelke- 
dőbb kifejezésekben adta tudtára , mennyire be- 
tsülje jelenlétét.—  A ’ mig Athena virágzott, ö 
volt a’ fzelíd tudományoknak, és fzép Mester
ségeknek ditső hazája, kivált Periclestöl Nagy 
Sándorig a’ böltselkedésnek, ’s ékesenfzóllás- 
nak megféfzkellt helye, ő volt Görög Orfzág- 
nak, '’s az egy időbéli tsinosabb Nemzeteknek 
tanító mestere: de sehol sem is voltak a’ Tu
dósok , ’s a’ fzép mesterségek gyakorlói ollyan



tifzteletben, kedvességben , és pártfogásban , 
mint Athenában. Ez a’ Város Zénónak a’ kö
zönséges kintstárbol fényes Mausoleumot állított, 
Demosthene snek is ofzlopot emelt : nem tsudá- 
lom tehát, ha még Sándor is a’ nagy Oceanus 
látogatására indulván, a’ vefzed elmek kel nem 
gondolt, tsak hogy a’ tudós Athenának ditsé- 
retét megnyerje. —  Antigonus, a’ Matzedoniai 
K irály, így írt Zénónak: „ Engemet a5 fzeren- 
t) tse magasabb poltzra emelt ugyan, de te, 
„ mint tamiltt ember, fellyebb való vagy ná- 
„ Iámnál. Jöjj azért hozzám : te az én udva
ri romban nem tsak egy Királynak, hanem az 
„ egéfz Matzedoniai Nemzetnek is hafznos lé- 
„  fzefz. —  —  A ’ ki az erköltsöt a’ Királyba 
v> tsepegteti, a’ népben gyökerezted meg azt. u 
Zeno így felele: „  Örülök annak a’ nemes tüz- 
,, nek, melly téged’ lelkesít: fzép dolog még 
„  annak a’ Nagyságnak, és pompának közepette 
„  is, melly a’ Királyokat körülvefzi, a’ tudo- 
„  mányt, és erköltsöt betsülni. Hanyatló időm, 
„ és gyengeségem nem engedik , hogy hozzád 
„ mennyek , hanem helyettem két tanítványi- 
,, mát küldöm, azok előtted a’ böltsességnek , és 
„ igaz tifzteletnek útját megnyitják. u Tudjuk, 
miilyen tifztelettel fogadta két ízben Dionysius , 
a’ Siciliai Tyrannus Platót, midőn ez ötét Sy- 
rakusában meglátogatná, eleibe ment, és kotsi- 
jában jobb felöl ültette: tudjuk azt is, hogy Mi
thridates ezen Bölts iránt való lifzteletének je
léül annak álló képét egv derék mester által el- 
kéfzíttetvén , azt a’ leghíresebb Pontusi Kirá
lyok közé helyheztette. De maga ez a’ Plato is
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ollv betsben tartotta a” tudományt, hogy tse- 
kély értékére nézve tíz ezer denariuson *) vette 
meg Pithagorásnak három könyvét. Midőn a’ 
Syrakusaiak némelly Athenabelieket elfogtak, 
a’ kik Euripidésböl bizonyos verseket megtanul
ván, azokat elöltök elmondották, a* fzabadon 
bofsátással jutalmazták meg őket. Hát azt emlí
tsem e \  hogy egy költeménjmek minden ver
séért, mell vet a’ Görögöknek Xerxesen vett győ-» 
zedelmére írt Chorrilus Poéta, egy Statert *2) 
fizetett a9 Matzedoniai Kiráty Archilaus ? —  De 
az különös jegyzést érdemel, hogy még a’ La- 
tzedemoniaiak is (ez a’ majd nem tsupán tsak 
had viselésre, és vitézségre neveltetett Nemzet) 
nagyon fzemhetunő tifztelettel viseltettek Ter- 
pander, és Alcman verseihez, tiltva lévén, hogy 
azokat egy fzolga se merje énekelni, ne hogy 
az isteni dolgok ekképpen megalatsonvodnának. 
—  Görög Orfzág* meghódítója Filep Király így 
írt Aristotelesnek : „ Nem annyira azért adok ha- 
„ Iákat az isteneknek, hogy fiat ajándékoztak, 
„ mint inkább azért, hogy az ollyan üdőben 
„ fzületett, mikor ötét egy Aristoteles nevel- 
„  heti. Azért reád bizom annak nevelését, re- 
„  ménylvén, hogy te azt mind hozzám, mind 
„ magadhoz méltóvá tefzed. u Miilyen tifztelet 
a’ tudomány iránt! Maga pedig N. Sándor mii
lyen betsületben tartotta légyen a* Tudósokat, 
már az által is elegendőképpen kimutatta, hogy 

________  " Pe-

*) Lásd A. Gell. Lib.5. c. 17. Egy Denarius a* 
mi pénzünk fzerint i5 kr.

*2) A* mi pénzünk fzerint mintegy tíz jó fo
rintot érő arany pénz.
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Perillus, egy fzegénv Filosofus Leányainak ki- 
házasílásokra ötven Talentomokat *) ajándéko
zott, és Thrálziai hadakozásából villzajövén, az 
ellenlálló Thebaiakat megverte, városokat fel- 
dulta, az életben maradottakat rabságra vitte, 
de Pindarus házát, és nemzetségét megkímélte *2). 
Homerusnak pedig olly nagv tifzteloje vo lt, 
hogy azt mindenütt magával hordozná, és íze- 
rentsés hadai közben egy drága kövekkel kira
kott iskatulába tétetné, és alunni menvén an
nak könyveit tőrével eggyütt vánkosa alá hely
eztetné *3). ’S midőn egy Követ egy fzeren- 
tsésen végzett dolognak hírét nagyon ömledezo 
örömmel tudtára adná : Mi hírt hozol, úgymond, 
a’ melly illyen örömre érdemes volna, ha tsak 
azt nem, hogy Homerus feltámadott? *4). Al
cibiades egykor egy Oskolába menven, es ott 
Homerus munkáit elÖmutaltatni kívánván , mi
dőn a’ Tanító azt felelné, hogy annak munkái
val nem bírna, a’ Tanítót boílzusan artzul tsap- 
ta, és megvetve elhagyta *5). N. Sándor Ari- 
stotelest, az ő nevelőjét 800 Talentomtnal ju
talmazta meg az állatokról irtt munkájáért; de 
vifzont Aristoteles is ollyan kedvellöje, ésbetsü- 
lÖje volt a’ tudománynak , hogy Speusippus Fi- 
losofusnak megmaradott kevés fzámú könyveit 
három Attikai talentomon *6) vette meg. Az

em-
*) Kilentzven ezer forint.

*2) Aelian. lib. l5. c. 7.
*0 ) Plutarch. in Alex. lib. 7. p. 668.
*4) Id. de profect. virt. T. II. p» 85.
*%) Aelian. lib. l5. c. 58.
♦ 6) Aul. Gell. lib. 5. c. 17. Egy Attikai Talentom 

tett 1800 magyar forintot.
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említett Fejedelem a' tudományoknak , és fzép 
mesterségeknek tifzteletéböl azt rendelte, liogj' 
ötét senki ne festené, tsak Apelles, senki már
ványba ne vésné, tsak Pyrcoteles, és senki értz- 
bol ne öntene, tsak Lysippus. Nem tsuda te-, 
hat, h a a’ Görög tudományok , és fzép mester
ségek annyira meggyarapodtak Nagy Sándor 
uralkodása alatt, es majd nem azt gondolom, 

az akkori Böltsek, es híres míivéfzek nem 
annyira az Ö idejében , mint inkább érette tá
madtak. De alfal megyek már a’ Rómaiakra.

Roma az ö ifiií korában keveset tudott, de 
nem is sokat ügyelt a’ tudományokra. Tsak a* 
vitézségét ti fzt el ven, Hőseinek homlokát boros
tyánokká! kerítette; tsak győzedelmi kapukban 
gyönyörködött, tsak a* Brutusokat, és Popli- 
i ólakat , M. Scevolákat, és Coriolnnusokat, a’ 
Fabiusokaf, es Cincinnatusokat, a? Valériákat, 
es \ eturiakat kedvelte. A’ Római nép tsak az Ö 
' játékaiban —  vagy a’ Gladiátoroknak vad

üzdeseben talaíta legfőbb gyönyörűségét. Ta
lentumnak, es más Görög Városoknak leron
tásokkor a’ Tudósok is, mint rabok, Rómába 
nurtzoltattak. —  De későbbén éppen ezek ked
vel tették meg a’ Mars martzona fiaival a’ fzelíd 
Múzsákat; Apollo tifzteletere tsak hamar Ró
mában Templom emeltetett. A ’ Költők nagy 
betsben kezdenek tartatni. Az öregebb CaVo 
Enniust Afrikai Tifzttartóságábol magával Ró
mába vitte, és ezen tselekedetétCornelius több- 
re betsiili akármelly gyözedelmi pompánál: idö- 
ve7 knmusnak pompás ofzlop emeltetett. —  Az 
Ainkai Scipio mindenütt, minden táborozásai

ban
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ban magával hordozta Ennius Poétának kisded 
állóképét, és halálos ágyában azt rendelte, hogy 
vele eggyütt temessék el. Mem. Gemellus Lu- 
cretiussal az ifiabb Scipio, és Lelius Terentius- 
sal jó barátok voltak: ugyan ennek az ö víg já
téka , az Eunuchus, nyoltz ezer tallért hozott 
bé. Tudva lévő dolog, melly kedvesek voltak 
Augustus, Moecenas, és más Római nagy em
berek előtt Virgilius, Horatius, Tibullus. —  A’ 
Görög Filosofiát hasonló kedvességgel fogadta 
Róma. Epikurus tudománnyá millyen fényre 
kapott Lucretius verseiben ! Miképp* virít Plató 
Akadémiája Cicero befzélgetéseiben ! és Cato 
ollyan difzévé lett a* Stoica Filosofiának, mint 
ennek fzerzője, a* Citteai Zeno. — A* mi az éke
sen fzóllást illeti : a? rég i, és új Nemzetek közül 
talán egy se mutathat annyi derék Oratorokat, 
mint Róma. C. Cethegus, Cato, az Afrikai Sci
pio, a* két Gracchusok, M. Antonius, L. Cras
sus , Hortensius, Caesar, és az ékesen fzólfás- 
nak attya, Cicero, meg annyi első nagyságú tsil- 
lagok az ékesen fzóllásban. De nem hibázhatott : 
az a’ kedvesség, és tifztelel, mellyel a’ Római 
fő emberek fogadták a* tudományokat, ezeket 
könnyen virágzókká tehette. Pompejus Athená- 
ba menvén, a* tudományok iránt viseltető tifz- 
teleiéből minden ott lévő Filosofusnak eggyen- 
kint egy Attikai Talentomot ajándékozott *). 
Jul. Cœscir pedig azon tudósokat, kik az orvosi 
tudományra adnák magokat, fzabadokká tette, 
hogy így az idegen tudósokat Rómába édesíte-

4 i

*) Plin. lib. 7. c. 5o.



né, az ott lakókat pedis; az ott maradásra annál 
inkább lekötné*). De kiváltképpen esmérefesek 
Augustusnak azon kegyelmei, jótéleménrtyei , 
és jutalmai, mellyekkel a7 Tudósokat tetézte. 
Azt beízéllik; midőn Virgil ins a’ CsáPzár , és az 
ő Felesége Livia , mint Marcel tusnak Annva előtt 
az Ő Aeneissének hatodik könyvét *2) olvasta ,

és
• ■ .i „— ■ ■ ■ ■ ■ > T i— .........'■ » M #

*) Svet- in J. Caes.
*2) itt vágynak Virgilius versei, mellyeket 

annyifzor fzebbeknek találtam , a* hány- 
fzor olvastam :

Qüis , Pater, Ille, virum qui sic comitatur euntem ?
Filins , an ne aliquis magna de stirpe nepotum ?
Quis strepitus circa comitum ! quantum instar in ipso est ? 
Sed nox atra caput tristi circumvolat umbra.
Tum Pater Anchises lachrymis ingressus obortis.
O Nate, ingentem luctum ne quaere tuorum.
Ostendent terris hunc tantum fata, neque ultra 

Esse sinent. Nimium vobis romana propago 
Visa potens, Superi ! propria haec si dona fuissent.
Quantos ille virum magnam Mavortis ad urbem 
Campus aget gemitus? vel quae, Tiberine, videbis 
Funera , cum tumulum praeterlabere recentem !
Nec puer iliaca quisquam dc gente latinos 
In tantum spe tollet avos : nec romula quondam 
Ullo se tantum tellus jactabit alumno.
Heu pietas, heu prisca fides , invictaque bello 
Dextera ! non illi quisquam se impune tulisset 
Obvius armato : seu cum pedes iret in hostem ,
Seu spumantis equi foderet calcaribus armos !
Heu miserande puer ! si qua fata aspera rumpas ,
Tu Marcellus eris, manibus date lilia plenis:
Purpureos spargam flores. animamque nepotis 
His saltem accumulem donis , et fungar inani 
Munere.
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és az utolsó versekre jött. mellyekben erről a’ 
fiatal Hertzesről befzéllétt, a’ ki már akkor meg- 
hdálozott, a’ C'áfzárné annyira megillet ödött, 
hogy elájult: de magához térvén, meghagyta, 
hogy Virgilíusnak minden verséért, melly meg 
Marcellus ditséretét foglalná magában, tíz Se- 
stertziumot * *) fizetnének. A9 Rómaiak Jerusá- 
lemnek megvétele , és elpufztítása után Josephust, 
k i, mint Rab vitetett Romába, fzabaddá tet
ték, sót a* Zsidó régiségekről írtt könyvéiért 
még oízlopot is emeltek néki. —  Septimius Se
verus Appianusnak a’ haláfzatro! irtt hoíTzas 
költeménnyét úgy jutalmazta meg, hogy min
den versért egv Statert fizetett.— Gratianus Cs. 
Ausonius Költőt írásai miatt Consulságra emel
te ; valamint a’ jó Antoninus Arrianusnak histó
riáját nevezetes summával jutalmazta meg, $ 
ezen feliül Consullá tette. Sót meg a’ fösvény 
Vespasianus Csáfzár is ápolta a’ tudományokat, 
és betsíilte a’ tudósokat : azok a* fizetések, mel- 
lyeket a’ Tanítók fzámára rendelt, két, három 
Universitásoknak jövedelmeit is meghaladták.-— 
így kedvelték a’ tudományokat, így betsiiltek 
és jutalmazták â  Tudósokat a’ nagy Fejedelmek, 
és híres emberek! Sőt Seneca azt mondja, hogy 
a’ Tudósokat, kik a’ Léleknek mintegy orvosai, 
isteni tifzteiettel kell illetni *2). A9 gondolko-

dás-
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*) Mind öíTze 260,000 Tallért.
*2) Animi remedia inventa sunt ab antiquis 

Philosophis. Suscipiendi propterea sunt, 
et ritu Deorum colendi. Quam veneratio
nem Praeceptoribus meis debeo, eandem



4Í
elásnak illyen módja, illyen megtifzteltetések,
5s jutalmaztatások mellett nem lehetett másképp5, 
hanem hogy a’ Görög Helicon , Parnassus, és 
Pindus Tiberis mellé költözzenek. —- Kövessék 
a’ mi Nagyjaink e’ nagy lelkeknek példáit, le
gyenek Moecenások, leíznek mindenkor jeles Tu
dósok is. —

De térjünk a’ régiségből a? mai világba , s’ 
rövid tekintettel fussuk keretitől Európának leg- 
tudósabb, ’s legnevezetesebb Nemzetjeit. Kezd
jük ama5 hatalmas ízigeten , Nagy Britannián.—

A7. a’ tsekély njiveltség, mellyet a5Rómaiak 
vittek Britanniába, a5 dúló Száfzok járma alatt # 
vadsággá változott, és a5 pu fztí tó Normannok 
még inkább nevelték azt. A* nagy Alfréd *) 
kezdette a" tudatlanságba merült Brittusokkal a

illis praeceptoribus generis humani debere 
me existimo. Si Consulem videro , aut Prae
torem , omnia, quibus honor haberi so
let, faciam, equo desiliam, caput adape
riam, semita cadam. Qnid ergo ? Mar
cum Catonem utrumque , et Lelium sa
pientem , et Socratem cum PJatone, et 
Zenonem, Cleanthemque in animum me
um sine digmitione summa recipiam ? Ego 
vero illos veneror, et tantis nominibus 
semper assurgo. Senec. E p ist. 64.

*)  Maga Alfréd, ez a' nagy Fejedelem egy 
volt a’ maga idejében élt legnagyobb T u 
dósok közül. A’ görög és deák nyelveket 
jól tudván Dávid Zsoltárjait, Esopus me
séit, Boëtiusnak de consol. Philos, munká
ját, Bedának az Angliai Egyház történe
teit, az Anglus Száfzoknak énekeit, ’s pél- 
dabefzédjeit Anglus nyelvre fordította.



i  adományokat megkedveltet n i, és Oxfordban, 
7s Cantabrigiában fő Oskolákat állítván, ’s ezek
be Nemet és Frantzia Orfzágokbol Tanítókat ho
zatván , a’ tudatlanság setét fellegeil elofzlatnk 
—  A ’ másokat meghaladott «agy lelkek az ül
döző fzerentsének nehéz időfzakaífzában minden 
kor édes vigafztalást találtak a’ tudományok
ban, és a? magánosságot a’ tanulásnak fzentelték. 
így Erzsébet is azon zavaros, és kéttséges idő
közben, melly az ő uralkodását megelőzte, so
káig Harford várában tartózkodott, magát min
den koz foglalatosságoktól elvonva , és tsak a’ 
Líteraturával barátkozva. Itt gyűjtötte azokat 
az esméretcket, és bélátásokat, mellyek későb
ben az ő trónusának fénnyét, és emlékezetét 
annyira felmagafztalták. Az idegen nyel vekre 
rendkívül való talentomrnal bírt, mellyet benne 
ama híres Roger Ascham nagyon jól tudott táp 
lálni. Több fzerentsés fordításokat tett deákból 
és görögből, Önnön munkái közül is sokat írt 
ezekben a' tudós nyelvekben. Nem tsak prósá- 
ban, hanem a’ költésben is, kivált az Ódában, 
Alagyában, és Epigrammákban jelesen kimutatta 
magát*). Későbben Erzsébet az Anglusok Semi-

ra-
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*) Az Ö írásai ezek: A Coment, en Plato. Iso- 
cratesnek két befzédjei, és Eurioidesnek 
egy fzomorú játékát deákra, Boëtius köny
vét de Cons. Anglusra fordította. A Na- 
varrai Királynénak kegyes elmélkedéseit 
is frantziábol Anglusra általtette. Három 
befzédek, egyet Cambridgeben , kettőt Ox
fordiján tartott, és az Ô befzédje a’ Paria

na ont-



ramisa aZ OT/ágban a’ tudományokat a’ Tudó
sok’ megkedveltetésével új fényre hozta: az o 
orfcáglása alatt kezdődött az a’ fzerentses Kpo- 
cha, mellyben a’ tudományok óriási lépesekkel 
közelítettek Angliában mai fényességeknek poi-
tzára. Spencer nevezetes Angiul Költő bemutat
ta egykor a’ kilentzedik éneket Sir Philip Sidney- 
nek , ki akkor nagy tekintetben állott , ez ol
vassa , és bámul, kivált a’ kéltségbe eses leírá
sán. Hevülttében Számtartóját hivatja. Fizess, 
úgymond, ezen versezet írójának 5o font Ster
linget. A’ Számtartó a’ sommát sokalván , hol
mi bizodalmas ellenvetéseket tefz. Fizess  ̂ hát 
egyfzerre 200 fontot, válafzola Sidney , s ntí 
befzélj sokat; mert meglehet, hogy még többet 
adatok ezen nagy Talentomnak , ha gyönyörű 
verseit tovább ol vasom. Azután Er’sébet Királyné
nak ajánlotta a’Költot, a’ kitol későbben efztendön- 
kint való fizetése is járt. I. Jakab az ö Bcisilicon 
Doron tzímu, ’s több munkái által világosan ki
mutatta a’ tudományokhoz vonfzó fzeretetét, es

tifz-
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menthez. A’ prayer Composed by her. 
Another for the use of her fleet in the 
great expédition in i5çj6. Egy kötet imád
ságokból Olafz, Frantzia , és Spanyol nyel
veken. (Ezeknek eredeti kézíratja a’ Ki
rályi Könyvtárban tartatik). Több Leve
lek réűzerint nyomtatásban. Továbbá: 
Sallustiusnak fordítása is néki tulajdonít- 
tatik. valamint Horatiusbol de Art. Poët. 
némelly töredékek, és Plutarchusnak ér
tekezése de curiositate. L. Valpole : Cata- 
loque of the royal and noble authors of 
England, vith lifs of their works.



fcîfzteletét. II. Károly a’ Londonban öíTzeállott 
tudós Társaságot Királyi tudós Társaság’ rang
jára emelte, és Buttler Sámuelnek, egy elmés 
Költőnek verseit annyira kedvelte, hogy azökboi 
egéfz lapokat könyv nélkül elmondott. Miképp’ 
elektrizálhatta a’ Tudósokat az a’ fényes jutalom, 
az a’ köz kedvesség, mellj'el az Auglusok Shakes- 
pecif t tiíztelték ! Az a’ pompás Jubileum , mellyet 
ezen Költőnek emlékezetére ünnepül fzenteltek ! 
Az a’ nemzeti háládatosság, mellyel az említett 
Unitiért, és Dryderi Jánost nagy pompával a’ 
Westmünsteri Abbalziába , a’ hol tsak Kirá
lyoknak, és nagy hősöknek tetemei nyűgofznak, 
temették ! Az Anglusok jeles tálentomú Tudósai
kat fényes, és jövedelmes hivatalokkal fzokták 
megjutalmazni, a"’ mint ennek világos példáit 
láthattuk Sviftben, Priceben, Adissonban.—  
Az úgyis tudva vagyon felölök, hogy kitetfző 
Tudósaiknak magafztalásában, ’s ditsoítésében 
fzinte Enthusiásták. —  A’ legnagyobb Heros sem 
volt nagyobb tifzteletben nemzete előtt, mint 
a’ nagy Newton a’ terméfzet törvénnyeinek ez a’ 
fzerentsés felvilágosítója. Ö életében a’ királyi 
Kintstárnak Cancellariusává, azután három efz- 
tendővel annak Fő Gondviselőjévé tétettetett, 
és ezen gazdag jövedelmű hivatalban haláláig 
meg is tartatott. Anna Királyné, és I. György 
Király betsülték tudományos érdemeit, és fő 
kegyelmeknek több rendbéli jeleit lapafztaltat- 
ták vele. Mi helyest halálának fzomorú híre el- 
terjedelt, maga az LTdvar tétette meg a’ rende
léseket az ő holttestének pompás eltakarítására. 
Hideg tetemei, mint valamelly Fejedelemé , «V

pa-
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parádé n y o m á b a n , az úgy mondatott Jerü- 
sálpmi kamarában kitetettek a nép fzemleleseie, 
Sok Lordok, és nagy emberek el is mentek 
azon ölTzeomlott sárháznak vegsÖ megtekintésé
re mellyben lakott az a’ Lélek, melly az égi 
testek futásának is törvényt fzabott. Meghide- 
fjült tetemeit ritka fzertartások között a W est- 
münsteri Apáturságba kísérték, a’ halotti van
nat a’ Nagy Cancellarius, es mas fő fzemelyek 
vitték , és ama ditsö emlékezetű hoŝ  Stanhnpe 
mellé temették, és a’ Nemzet költségén kefzultt 
emlékofzlopjára ezek a’ magafztalo fzavak ve- 
settek :

H. S. E.
Isa e u s  N e w to n  

Eques Auratus.
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Sibi gratulentur mortales,
Tale, tantumque exstitisse 

Humani Generis decus.
Natus X X V . Dec. A. D. M. DC. XLTÏ.

Obiit XX. M a rt.------- M.OCC. XXVII.

TTL György Király ama tudós Égvizsgálót 
Herschelt 5 ezer forint holtig való fizetéssel tifz- 
telte meg Uranus felfedezéséért. —  De elhalgat- 
ván itt —— rövidség okáért a’ sok jutalom pénze
ket, és a’ Tudósoknak megtifzteltetéseit, nem 
ízóllván Hűméről, Robertsonrol, ’s a ’ t. tsak 
Lord Byront említem a’ legújabb időkből, a 
kinek Kiadója ollyan Honoráriumot aján o tt,

melly



tnelly nem kevesebb 16,000 Guineánál, ollyan 
sommánál, miilyennel egy új Költő sem kérked- 
lietik, es Lord Byron még fiatal ! —  Ez a’ te
mérdek Honorárium elég világosan mutatja az 
Anglusoknak azon enthusiasrnusát, mellyel By
ron Múzsája iránt viseltetnek. Ennyi jutalmak , 
megtifzteltetések, serkentések, és kedveskedések 
nem hoznák e* virágzásba a’ Tudományokat, nem 
okoznák e’ a* nemzeti tsinosodást még a* motskos 
Számojédek, még a’ míveletlen AbiíTzinaiak, 
még a* fovényes Arabiának közepette is? —

Az egykori Velentzei Köztársaság Sannazar 
Költőnek Sonnetjét, mellyet ezen Táros* tifz- 
teletére írt, úgy ajándékozta meg, hogy min
den versért 100 tallért mutatott bé néki. — Ba~ 
variának leírásáért kapott Appan Fülöp Ötödik 
AlberttólBavariai Hertzegtöl 25oo tallért. (Tsak 
nem még egyfzer ennyire ment Cambdenek ho
noráriuma Angliának leírásáért).

A* mi Frantzia orfzágot illeti : itt Nagy 
Károly kezdette a? Tudományokat feleleveníte
n i, a* ki a’ Y llf-dik Századnak ama derék Tu
dósa Flaccus Alcuin által az Orfzágban Osko
lákat állítván fel, sok efztendőkrekiterjedőhafz- 
nőt fzerzett. —  Az általa megvetett talpkőre épí
tett I. Fcrentz is *), a* ki minden gyengeségei, 
és fzerentsétlen hadai mellett is méltán a* ditsé- 
retes Fejedelmek közé tartozik, áltudományok* 
felélefztése végett a* Párisi Universitásba gazdag 
fizetéssel ollyan Professorokat rendelvén, kik a* 
Zsidó, Görög, és Deák nyelveket, at  Orvosi 
_____________  tu-
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* )  Frantzia Orfzágban,
Értek. aJ m a gy . N y e l v - Ï)
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tudományt, és iVÍatliesisl tanítanák : éŝ  a’ U
Olafz, és Görög Orfzágban, és Asiában a ritka 
könyveket öíTzekerestetvén, Királyi Könyvtárt 
állított fel.—  V. Károly 4ooo tallért, mint elő- 
}áró Honoráriumot fizettetett ki Raul de Pécs
én ek , Ágoston ezen munkájának , De Civitate 
Dei, frantziára lett fordításáért, annak végez
tével pedig egy Maitre-des Requêtes hivatalát 
nyerte el. Ámoyt Notablenek halála után a 
Bellosanei Apáturságot nyerte jutalomul Helio
dorus Románjának (jóllehet középfzerü) fordí
tásáért.—  Réne Chapin a’ vámokról fzólló írá
sáért nemesi rangra emeltetett, es az Ő Coutu
mes d’ Anjou első ofztályáért 1000 Pistoletet 
(frantzia arany) nyert. —  Desportes Fülöpnek, 
Thironi Apáturnak kolteményes munkai 3o,ooó 
Livra jövedelmet hoztak hé : ezen feliül IX. Ka
roly , III. és IV. Henrik külömbbféle kegyel
mekkel , és ajándékokkal teteztek. —  Balzac be- 
izé Ili, hogy egy előtte esméretes ferjfiu egy kü
lönös stylusú ajánló levélért de Joĵ eusê  Admi
rálistól 10,000 tallért kapott, abban a’ többi 
kozott illyen kifejezések fordulnak elő : Az ei- 
költsnek , a’ ditsö hírnek zcnithje, a’ tsudáknak 
Királya , és a’ Királyoknak tsudája, ’s a* t. 
Rontardot II. Henrik, II. Ferentz, es III.Hen
rik kegyelmekkel , és jótéteményekkel teteztek. 
Megnyervén a5 jeux florauxnál az első jutalmat, 
Toulousi városa Őtet ezüstből ontott Minervával 
tifztelte meg. Maria Stuart pedig egy nagyon 
drága Buffetíel kedveskedett neki, a7 mellyen 
egy rózsa bokornak formájában a’ Parnassus a 
fzárnyas Pegasussal, és más attribútumokkal
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áífzlett.—  Thomasin Jak. Fül. Olafz Orfzágban 
Püspökséget nyert azö (nagyon középfzeríi, és ta
lán Rhodiustol \o\l$önöza\X)Elégéséiért. Collelet 
6 versekért élete fogytáig tartó Pension kívül 
600 livrât kapott Richelieu Cardinalistol, és 
más alkalmatossággal 5o Pisloletet az ő iVTono- 
loque des Tmleriesének két verseiért. Ugyan 
ez a’ Cardinalis Achillim Claudiusnak Olafz Köl
tőnek egyetlen egy Sonnetért ] 000 tallért aján
dékozott. —  Tsak egy Oda volt, a? melly által 
Chapelain 5oo livrábol álló efztendei fizetést ér
demlett Mazarin Cardinalistol.-— Most jövök a 
Moecenások között a’ valódi virtuosusra , XIV. 
Lajosra *). Ennek a’ Frantzia Augustusnak fzá- 
zadja volt az, mellyben a’ Tudományok legna
gyobb erőben virágoztak ki Frantzia Orfzágban. 
OBoileauval, és Racinéval baráttságosan tár
salkodóit , az előtte felállíttatott Frantzia tudós 
Társaságnak Protectori hivatalát magára válalta , 
>S még más 5 Akadémiákat fundált Párisban. Az ő

D 2 ada-

Jenisch hatalmasan kikelt ugyan ezen Fe
jedelem ellen, a’ többi között azt állítván, 
hogy ô nála a’ Tudományoknak, és fzép 
mesterségeknek pártfogása, és megjutal- 
mazása nem annyira felemelkedett gon
dolkodás, és megnemesedett ízlés volt, 
mint inkább kérkedés, és hívságos fény
űzés: de itt ez a’ fzemrehányás éppen nin- 
tsen a’ maga helyén, és tsak azt mutatja, 
hogy a* Nagyokban örömest vagy mindent 
ótsárlanak, vagy mindent magafztalnak. 
A* jó magnak elvetése, a’ melly jó gyü- 
möltsöt hoz , a9 magános embereknél ér
demes , a' Királyoknál ditsÓséges.



adakozóságának bizonyságul Szolgáljon a’ „gen$ 
de lettres44 fzámokra rendeltt Pensióknak rö
vid kivonása az 1663-dik efztendőnek kezdetéből :

Au Sieur la Chambre etc. excellent homme 
pour la physique et „la  connoissance des pas
sions et des sens 44 200 Livr.

Au Sieur Couvart etc. admirable pour ju-> 
ger toutes les productions de 1’ esprit, i 5oo livr.

Au Sieur Pierée Corneille „premier poète 
dum monde44 (!) 2000 livr.

Au Sieur Ménagé, excellent pour la criti
que „des pièces44 2000 livr.

Au Sieur Corneille le jeune, bon poète 
françois et dramatique, 1000 livr.

Au Sieur Molière, excellent poète comi
que, 1000 livr.

Au Sieur Benserade, poète françois „fort 
agréable14 i 5oo livr.

Au Père Lecointre, de P oratorie „habile 
pour P histoire44 i 5oo livr.

Au Sieur Geoffroy „historiographe du Roi4C 
56oo livr. (Ez valóban vagy felettébb sok , vagy 
felettébb kevés egy királyi Historiographusnak).

Au Sieur Huet, de Cæn „grand personna
ge qui a traduit Origene44 i 5oo livr.

Au Sieur Sorbieres „savant etc. lettres hu
maines44 1000 livr.

Au Sieur Danvner „savant etc. lettres hu
maines44 5ooo livr.

Au Sieur Ogier „ consommé (!) dans la théo
logie et les belles lettres44 i5oo. livr.

Au Sieur Le Laboureur „habile pour P hi
stoire44 1200 livr.
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Aux Sieurs de Valois, frères „qui écrivent 
V histoire en latin44 2Í00 livr.

Au Sieur Chapelain „le plus grand poète 
françois, qui ait jamais été (!) et du plus solide 
jugement44 3ooo livr.

Au Sieur abbè Cassaigne, Poète, Orateur, 
et savant en Théologie. i 5oo livr.

Au Sieur Mezeray, historiographe. 4ooo livr
Au Sieur abbédé Burgeois , consommé dans 

la Théologie positive, Scholastique dans 1’ hi
stoire, des Lettres humaines, et des langues 
Orientales, 3ooo livr.

Au Sieur Desmarets „le plus fertile auteur 
et doué de la plus belle imagination44 qui ait 
jamais été (!) 1200 livr. *).

Ide járulnak még tsupán Literatorokat il
lető 12 Dotatiók. Hogy Lajos igazán fzerette, és 
betsülte aJ tudományt, eléggé mutatja az is, 
hogy egy görög kereskedőnek , a* ki egy égés
ből megmentett egéfz Liviusnak általadatását 
ígérte, 5o,ooo tallérból álló nevezetes sommát 
ajánlott. De a5 Kereskedő, nem tudni, miért, 
fzaváfc nem alván, Lajos azután az Ö Konstantin 
nápolyi Követére, Ferriolrabízta, hogyazegefz 
Liviust nyomozza , és azért egy odavaló Könyv
tár’ Őrzőjének fzáz ezer tallért ígérjen. De ez 
a’ fényes ajánlás is sikerét lenül inul t el. —  És 
mi következik mind ezekből?— hogy a’ Feje
delem jól általlátta, hogy kedvezőleg fzembetii- 
nö külsőség nélkül nem igen lehet nevezetes író
kat várni, hogy a* jeles Talentumokat gyámo-
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lítani, és megkülömböztetm fzükséges , és hogy 
e’ végre a* Pensiók nagyon alkalmatos efzközök 
’s a’ t. Tudjuk azt is, hogy egy Voltaiénak, egy 
Genlisnek ’s a’ t. az o tudós munkáik fzáz ezere
ket hoztak bé. —  Mindenkor ditsŐségére válik 
Frantzia Orfzágnak , hogv Montesquieu , Mon
taigne, Descartes, Corneille , Voltaire, La Fon
taine , Rousseau , Lavoisier , La Lande ’s a’ t. 
Frantziák voltak : de a’ tudományok , ’s fzep 
mesterségek soha olly ditsö fényre nem emelték 
volna Frantzia Orfzágot a’ Múzsáknak azon hat
hatós ápolgatása nélkül, a’ millyennel voltak 
azokhoz a’ Richelieuk, a’ Colhertek, az Aure- 
lianumi Hertzeg, ’sa’ t. A’ hol az Udvar, esa’ 
Nagyok így pártfogolják a' nemzeti nyelv, 
Tudományok’ bajnokait, ott a7 Nemzet’ dífze- 
nek hamar kell virítani, és terjedni! —

A ’ mi a’ fzomfzéd Német Orfzágot illeti: 
nem említem itt V. Károly Csafzárt, a’ Tudó
soknak ezen védőjét, és jutalmaztatóját; nem azt 
az egyetlen egy II. Fridrikct Prussus Királyt, 
a’ tamíltt embereknek meghitt barátját, Vol- 
tairének , d’ Argensnek , d’ Alembertnek hív le
velező társát : e’ nélkül is eléggé mutatják a’
Német földön meggyarapodott tudományok, es 
első rangú Tudósok azt a’ nagy tifzteletet, párt
fogást , és jutalmat, mellyben bo mértékkel refze- 
sülnek. Nintsen ma egy Tartomány, egy Fe
jedelem, egy uralkodó Hertzeg, a’ ki első kö
telességének ne esmerné a’ tudományokat ápol
n i, nevelni, és öregbíteni, a’ tudós Ferjfiakat 
jutalmazni, királyi tanátsosi ranggal , ’s egyeb 
érdem jelekkel lifztelni. —



A’ mi végre a* terjedt Orofz Birodalmat il* 
leti: halgatással tifztelem itt K a ta lin n a k , ezen 
bölts Csáfzárnénak ditséretes törekedeseit., es a 
kitett tzélra, â  nemzeti culturanak előmozdí
tására 9 és siettetésére foganatoson tett intézet- 
jeit —  minnyájan ízemmel látó tanúi vagyunk, 
roelly bő fizetéssel, ízép ígéretekkel, es fejedel
mi kedvezéseknek ajánlásával hívja, édesgeti, 
és ketsegteti Birodalmába Sándor  Csafzar a ne
vezetes Külföldi Tudósokat : a* Honnbélieket pe
dig hol hivatalokra lett előléptetésekkel, hol 
rangbéli megtifzteltetésekkel, ’s felseges megelé
gedésének egj'éb jeleivel serkenti, gerjefzti, es 
öfztönözi. Nem régen is láttuk ennek példáját 
Sevaskianof Tanátsosban , a’ ki Linné Terme- 
fzet Históriájának első darabját Orofz nyelvre 
fordította, és a5 kit drága brillantes gyűrűvel 
ajándékozott meg. így nem késhetik, majdan elő
jön , és talán már közel vagyon ezen nagy Biroda
lomnak boldog idöfzakaflza is , hogy a Tudomá
nyoknak virágzása , az Orofz nyelv terjedese , es 
tökélletesedése által a’ tudós, és mívelttEurópai 
Nemzetek’ sorában ő is difzesen fenyeskedjek.

Éppen illy fényes példái vágynak a festett 
képek’ nagy betsülésének , és felettébb magas 
árrának is , és áltáljában a’ fzep mesterségek 
méltó tifzteletben való tarlasanak.

A ’ Görögök, és Persák kozott való ütközet 
a5 Thebai Aristidestöl rajzolva. A ’ tábla 100 
figurákat foglalt magaban. Mnason Fiatéi T y 
rannus mindeggyikért külön 10 Minat*), mint

egy
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egy harmadfél fzázat, és így az cgéfz képéré 
25,ooo jó forintokat fizetett. —  Bacchus ugyan 
azon Müvéfztöl. Látván Mummus Consul, hogy 
T. Attalius Király 6000 Sestertiumon * *) vette meg # 
azt képzelvén , hogy az a’ Talismánnak neme 
volna , magának tartotta.

Protogenes Appellesnek legméltóbb vetél
kedő társa nyomorúsággal küzdött. Appelles ne- 
mesfzívűsége az alávaló irígykedésen túl hatván, 
az elhagyatottnak egy festett képéért 5o Talen
tumokat *2) ajánlott: erre nem sokára Protoge
nes ditsősséggel, és gazdagsággal tetézve lenni 
látta magát.

Appelles egy menykövet fzóró Sándorért 
egy véka pénzt nyert.

Ajax , és Medea Julius Cæsàrnak festve Ti- 
momachusnak 80 Talentomot fzerzett.

Atalantet, és Meneagert Paarhasiustol fest
ve Tiberius 5o,ooo forinton vette meg.

Pausias tsupán tsak egy virág árosnénak 
másolásáért 2 Talentumot kapott Buccultol.

Az újabb festett képekről a5 XVIII. Század
nak végétöl a9 XIX-diknek kezdetéig a9 követ
kezők méltók a9 figyelemre:

Sz. Hieronymus Correggiotol. Ennek meg- 
tarthatása végett egy Milliót ajánlott a’ Pármaí 
Hertzeg Bonaparténak : ezt a’ győzedelmes el 
nem válalta. V. János Portugalliai Király, a9 ki 
1750. efzt. halálozott meg, ugyan ezért a9 Pár
mai Antalnak 46o,ooo livrât ígért: és már kö

zel
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zeï voltat az eggyesség pontjához, midőn az 
Infant Don Fülöp ezt erővel elfoglalván, (le fit 
enlever) idő folytával a* képző mesterségek5 Aka-

I
démiájának , a5 melly 1757. efzt. állíttatott fel 
Pármában, eggyik fzálájában felállíttatta.

Dujardin Károlynak Charlatanját d5 Anguil- 
lers 1785. efzt. a’ királyi kabinet fzámára i 8,5oö 
livrán vásáriotta rmeg.

Adám, és Éva Cignanitol. A5 Míivéfz ezt 
a’ képet tsupán Önn gyönyörködésére festette. 
San-Cesario Cardinalis eltökéllé , hogy akármelly 
árron magáévá tefzi. Cignani oda ajándékozta. 
A5 Cardinalis 5oo dupla aranyokat küldött néki 
azzal a5 jelentéssel, hogy Ő most tsak a5 váfznat 
és fzíneket fzándékoznék megtéríteni*

Potternek legelőjét , egy kis festett képet, 
Tolezon Űr 24,000 livrán vett meg Slingelland- 
nak auetióján, és Tolezon Úr halála után 1800. 
efzt. még 3ooo livrával drágábban adattatott el* 
—  Egy festett vidék állatokkal ugyan ezen Mû- 
véfztöl 1800. efzt. 613o livrán vétett elett meg. 
—  Egy virág Van-Huysumtol 655o livrán : a5 
Páfztorok imádása Rembrandtol 10,000 livrán: 
Teniersnek egy festett képe 6020 livrán : Má
ria köfzöntése Lesueurstol 11,090 livrán : Tem
plom felfzentelése ugyan attól 7800 livrán: egy 
sunkát evő ugyan attól 17,000 livrán: Murillas- 
nak jó páfztora, és fzent János 4o,65o livr. 5sa5t.

Midőn 1799 , és 1800 efzt. Rómában Bor- 
ghese, Colonna, Doria, 5s több Házak kénte- 
lenek volnának írott képeiknek nagy réfzét ár- 
rúba botsátani, hogy a5 reájok vetett rendkívül 
való adókat lefizethetnék , több Anglusok , a5 kik
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álkor Rómában voltak, 60 darabokat vettek 
meg. Egy közűlök azokból némellyeket kiyálafz- 
tolt Itt van vélekedése fzerint azoknak igen 
tűrhető betsüjök :

Két tábla Claude-Lorraintol : Karthágónak 
révpartja, és egy vidék (mind a’ kettő Colon- 
nának Galériájából) 57,600 livrán.

Kettő Salvator Rosato! : Egy vidék Meretis 
riusnak , és a’ parafztnak történetével : azután 
Mózes megtalálása (hasonlóképpen Colonna Ház
ból) 84,000 livrán.

Sz. Katalinnak házassága , egy kis kép, Par- 
mesantol (Borghese Palotájából) 42,000 livrán. 
Poussinnak Noéja 5o,4oo livrán. Gerolfusnak 
Ágostonja 57,800 livrán; ’s a’ t.

Az említett megtifzteltetések, magafztalá-- 
sok, érdemjelek, és ditsőítések a’ híresebb régi 
Nemzeteket, Rómaiakat, es kivált a tudós 
Görögöket könnyen felemelhettek a’ nemzeti 
nyelvnek , és tudományos Culturanak azon fé
nyes pontjára, melly végső elenyefzesek után is 
olly fzépen tűnik fzemünkbe: es ugyan ezen az 
úton jutottak a’ mai jeles míveltt, és tudós Eu
rópai Nemzetek is a’ tudományoknak , és önnön 
kimívelödéseknrk azon magas poltzára, mellyen 
olly fzépen fénylenek. A ’ honnan tellyes bátor
sággal lehet állítani, hogy minden Orfzágok- 
ban, és Nemzetek között, a7 hol a Tudósok 
betsültetnek , és a? fzép elmék megjutalmaztat
nak, a’ tifztelet, és jutalmak, mint Cadmus kí
gyójának fogai hova tovább több, és több Tu
dósokat fzereznek. Hogy Descartok, Corneil- 
íek , ’s t. XIII. Lajos alatt : Racinek, Boileauk,
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t. XIV. Lajos alatt: Voltairek, Montesquieuk,
t. XV. Lajos alatt: La Landok, Lavoisierek, 

'st. XVI. Lajos alatt: Spencer, Shakespear, 
Baco, Erzsébet orfzáglása alatt, Boyle II. Ká
roly alatt, és Newton, Clarke, 3s t. I. György 
alatt a’ Tudományoknak dífzére voltak ; ezt nem 
más okozta, hanem mivel ezen Uralkodók alatt 
a’ Tudományok , és fzép mesterségek hatható
san, és állandón! ápolgaItattak. —-Nem kevés di- 
tsőségekre fzolgál az a3 magyar tudósoknak , hogy 
illy hatalmas serkentések, és jutalmak nélkül is, 
tsak a3 Iíazafzeretete, és a’ Tudományok tifzte- 
lete által gerjefztetve a’ nemzeti nyelvet mível
ni, tsinosítani, és annak legferméfzetesebb , 3s 
így legrövidebb útján a’ Tudományokat hony- 
nyokban terjefzteni mind ekkoráig buzgón tö
rekedtek, több fzép munkákkal a3 tudományok’ 
külömbbféle ágaiba fzerentsésen belé vágtak, 
alig hagyván a3 tudományos esméreteknek fzéles 
birodalmában ollyan tárgyat, mellyet legalább 
távulabbrol ne érdeklettek volna. Tsak kitet- 
fzik itt is ditso Eleinknek az a3 nemes tulajdon
sága, melly fzerint még a3 fegyver forgatásnak 
közepette is kedvelték a3 Tudományokat, nyil
ván bizonyítván felölök Priscus Rhetor, hogy 
fzokások volt Hőseik tetteit énekelni, és versek
ben raagafztalni. —  Nem vakmerő állítás e3 te
hát, hogy Eleink a9 tudományokban teljesség
gel járatlanok, és a3 gondolkodás módjában va
dak voltak? sőt nem következik e’ világosan, 
hogy nékik tulajdon betűik, és írásaik is voltak 
hogy pedig ezekről tsak homályosan tudunk va
lamit, vagy hogy azok teljesen elenyefztek*

59



ezt ugyan nem tsudálhatjub Nemzetünknek an
nyi fzomorú esetei, és vifzontagságai között. —- 
Későbben Sz. István, és utánna következett Ki
rályaink alatt a* Püspökségeknél , Apátságoknál, 
és Monostoroknál voltak oskolák, ezekben ta- 
nítfattak a’ magyar Ifiak. Jelesebbek voltak az 
Efztergami, Sz. Mártoni, Vátzi, Vefzprémi, Pé
csi, Pécs várad i , Nagyváradi, Nitrai, Fehér
vári, és Csanádi. Mar a* XIV. Szazadban Uni- 
versitások virítottak Hazánkban. A9 legelső volt 
t. i. Pécsi: ennek mind a’ Tanítókra, mind 
a" Tamilokra nézve fzép fzabndságok engedtet
tek az o felállítójátol N. Lajos Királytól, ésmeg- 
erősítojétöl V. Orbán Pápátol*). Volt meg egy 
n ás Universitas is, mellyet Zsigmond Kir. hi
hető N. Lajos Leányának Máriának tanáttsábol 
i 588. efzt. emelt, ’s IX. Bonifacius P. mege
rősített. A 3 XV. Században sokkal felségesebben 
virított a’ nemzeti Cultura Corvinus Mátyás K i
rályunk alatt, kinek valamint egyéb fényév* ér
demeit, ügy a’ Literaturában mutatott nagy 
tetteit is tsudálla akkor Európa. Majd nem té
kozló költséggel ollyan roppant könyvtárt állí
tott fel , mellyhez hasonlót abban az időben nem 
mutathatott Európa. A 9 nagy Királynak példá
ját vetekedve követték tehetősebb Hazánkfiai : a"
két Vitéz Jánosok, Dóczi Orbán, Bátori Mik
lós , Szécsy Dénes , Orfzág Mihály , Szilágyi Mi
hály, Gereb Láfzló, ErdődiFerentz, és Tamás, 

mások. A ’ Pozsonyi Akadémia (raelly Istro-
po-

Vallafzky Consp. Reip. Lit. in Hung. Sert. 
Poster. §.6. p. 85.
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pepitának neveztetett) Junius hónapban 
efzt. állíttatott fel : a’ romlásnak indúlt Budai
pedig helyre hozattatott. Megtétettek tehát a’ 
Iegfzebb lépések a’ Nemzet Culturájának elose- 
géllésére, és fel emelésére; de ezt a’ kövelke- 
zett fzomorú esetek fzerentsétlenségünkre meg
gátolták.—  Lehet e’ most már Eleinket a’ tudo
mányokban járatlanoknak, es egefTzen durvák
nak rágalmazás nélkül állítani? —

Derítsük fel tehát rántzos homlokunkat, és 
tágítsunk tűnődésünktől öflzefzorúlt melyünkön: 
a’ mi nemes gondolkodású Nemzetünk eppen 
nem érzéketlen a’ Tudósnak érdemeire, betsiili 
a’ tudományokat, és megkülömböztetett tifzte- 
lettel viseltetik nagy érdemű tanúlttjaihoz. V i
lágos bizonysága ennek az 1817-dik eíztendőnek 
November 23-dika, mellyet méltán a’ 
nyelv ditsöse'gére, és a’ Tudományok 
tére fzenteltt első nemzeti Ünnepnek mondha
tunk, ollyan Ünnepnek, mellytö! virágozni in- 
dúltt nemzeti Literaturánknak íveit fzámlálbat- 
juk , mint az Olympiadesek a’ pályafutásban ju
talmat nyert első győzedelmestől.— Örök emlé
kezet, és ditsoség fogja körüllebegni a’ késő ma
radéknál is boldogúlt nagy Méltóságú 
bányi István Cs. Kir. belső titkos Tanátsosnak 
árnyékát, a’ ki végső akaratja fzerint azt ren
delte , hogy a’ Nemzet javára fzántt tőkepénz
nek efztendei kamatjaiból egy azon efztendei 
legjobb eredeti magvar munka jutalmaztassák 
meg, és mind annyifzor tudományos kérdés ju
talom mellett a’ megfejtésre tétessék fel. Az 1815- 
és következő efzteudőbéli első megjutalmazások-



ra érdemeseknek tatai a tlak Szántó*
Petto Fer ént z Tábla-Biro, e s T . T. Virág Be
nedek két jeles Tudósaink, kik a jutalmat eg^ 
fekete petsétes levélbe zárva a’ nagy Méltósága 

Vrményi Jó’sef U r ,Ő Excellente!a|«inak azOr-
fzág’ Bírájának, mint O Cs. Kir. Fo llertzeg- 
séee, Orfzágunk’ kedveltt Palatínusa allai kine
vezett Képviselőnek kezéből veitek a’ Nemzeti 
Museum térés fzálájában. Ezen tífztessegtetelre
megjelentek a’ Királyi Dieasteriumok , a N. Var
megyének Tifztjei, a’ két fő varosban levő Ha
za Nagyjai, és sok nemes, s tudós Hazafiak, 
kik mindnyájan ez úttal világosán kimutattak a 
tudományoknak, és nemzeti nyelvnek fzerete- 
tét, és betsülését olly bo mértekben , hogy ez a 
legmívelttebb Európai Nemzetnek is ditsosegere 
vált volna. — Illik itt a’ mar fellyebb magaiztalt 
néhai G. Szék Teleki Láfzló Cs Kir. Kamaras 
Urat másodfzor is tifztelettel említeni, a ki K. 
Sz Pethe Ferentz Tábla Bíró Urat maga reíze- 
röÍ egy aranyórával, és d.Tzes ezüst pixissel 
ajándékozta meg: melly ajándék a 'n a g y  lelkű 
adónak, és érdemlőnek egyformán ditsoseges. 
Megesett a’ ditso Martzibanyi Família tudomá
nyos jutalomtételének második fenyes kiofztasa 
is Martius a3-dikán 1820. efzt. azon örvendez- 
feto külömbséggel mmdazonaltal , hogy most 
már Felséges Jó’sef Cs. Hír. Fő Hertzeg, fzere- 
tett és tífztelt Nádor Ispanyunk, Ferdinand 
Királyi Fő Hertzegnek , Magyar Orfzági ío  ha
di Kormányozónak társasagában a Pesti Um- 
versitás Nagy Palotájában ofztotta ki az érdem
iéit jutalmakat. Ezen tifzteletletelre meghivat-



ínk az Orfzàç Záfzlós Urai, a3 két íö városban 
tartózkodó Fő Uraságok, a3 nagy Méltóságú Cu
ria, Királyi Helytartó Tanáts , és Kir. Kamara: 
úgy nem külömben a3 hadi Kormány3 Trfztvi- 
selöi, T. Pest Vármegyének jelenlévő tagjai, a3 
két városi Tanáts, az Universitásnak, és a’ Pesti 
3s Budai deák oskoláknak Tanítói. A 3 nagyobb 
jutalommal megtifzteltettek : Fő Tifzt. 3s Nagy». 
Filter György Prépost Ú r , és T. T. Kisfaludi 
Kisfalnál Sándor Úr. Ezután következtek a* 
megjutalmaztatott Felelők: M. G. Szék Teleld 
M  séf Cs. Kir. Kamarás, és a3 Nagy Mélt.M. K- 
Helytartó Tanáts Titoknok ja, az elhunyt nagy 
lelkű Atyának méltó fia. Palótzi Horvát Adám 
Ú r , több T. N. Vármegyék3Tábla Bírája , de a3 
kit a3 a3 ditsőségben való réfzesülés előtt a3 ha
lál eloltott. Tifzt. Gáti István , a3 Helvetika 
Vallástételt követő Szathmár-Németi Gyüleke
zetnek Prédikátora. Tifzt. Kolmár Jó’sef, a3 Hel
vetika Vallástételt követő Rév-Komáromi Gyü
lekezetnek eggyik Prédikátora. De itt harmad- 
fzor is méltó tifztelettel illik említenem néhai 
G. Szék Teleld Láfzló Urat, a3 ki az eggyik 
felelőt T. Gáti István Urat 100 Rh forinttal aján
dékozván meg, ezen feliül két tudós Feleletek
nek kinyomtatására kívántató költségeket aján
lott. és 1818-dik efztendőre egy másik kérdést 
is tett fel megfejtésre, mellyre esméretes bőke
zűsége fzerint a3 Martzibányi Familia jutalmá
val megeggyező jutalmat ajánlott. —  Salygatom, 
sőt bizonyosnak tartom, hogy illy fényes meg- 
tífzteltetés kimondhatatlan hafznú befolyással 
léfzen nemzeti nyelvünkbe, és Culturánkba : a

ju-
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jutalmaknak nagyon halznos következései vágy
nak. Illyenkor a’ kikben a’ felsőbb tehetségek 
mintegy bádgvattan fzunnyadoznak, mintegy 
elektrika fzikra által illettetvén , megkettöztetett 
munkássággal felgerjednek , a’ jutalmak ketseg- 
tető fénnyé által felhevíttetvén , bámulásra mél
tó fzorgalomra buzdítlatnak , és a’ legfzebb ki- 
fejtodzésre virradnak , a’ fzebb elmék illyen 
megkülömböztetés által a’ munkálódásra felhe- 
vüíve, a’ nemzeti hírmezején, a’ legditsőbb pá
lyafutásnak erednek. Segítik tehát az elmetehe
tségét a’ kifejtésre, és serkentik az elrestült, ’s 
elaludt fzorgalmat a’ megtifzleltetéssel felruházott 
jutalmak. À ’ hazai Literaturának nyiló virágjai 
nem hervadoznak ott a’ nap hévségében, a’ hol 
azokat a’ köz tifzteletnek harmatja fzi'inet nél
kül eleveníti.

Itt jegyezzük meg azt is, hogy az a’ ma- 
a var lelkű Ketskemét városa Katona Urat
a’ Bánk Bán tzírnii fzínjátéknak eleven efzü író
ját városi Fiscalissággal, és 100 forint jjénzbéli 
ajándékkal jutalmazta meg. —  Említést érdemel 
az a’ megtifzleltetés is, mellyel fzámos Magyar 
Tudósok Kirág Benedek Urnák neve napját 21-ik 
Martziusban 1821. efzt. baráttságos, ünnepléssel 
fzenlelték T. T. Vilkovils Mihály Ur dífzes Pa
lotájában, a’ hol, mivel a’ megtifzteltetetett 
gyenge egésségü volt, a’ fő oldalon az Ő képe 
virágos zöld kofzorúva! ékesítve felfüggefztetett. 
Itt minekulánna Ilorvát István Ur jeles tudo
mányi! Hazánkfia az ünneplett Férjfiú fzép tu
lajdonságainak fejtegetésével megnyitotta az ün
neplést, és több Magyar Tudósok apróbb fzép
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elmebeli fzüleraénnyeiket felolvasták: az egéfz 
Gyülekezet ártatlan örömmel eltelve háromfzori 
éljen kiáltással tifztelte Virág Urat, és ezen ne
vezetes éfzrevétellel rekefztette bé ünneplését: 
É l kiki elme után, több réfzét sírba temetjük. 
(Vivitur ingenio, cætera mortis erunt.) Való
ban ideje volna egyfzer, hogy Révai, Szabó, 
Csokonai , ’s nyelvünknek egyéb bajnokjai a’ 
sírban difztelenül ne sorvadnának, hanem el
hunytok után háládatosan tifzteltetnének meg! —  

Mit nem várhatnánk a5 Magyar Tudósok
nak esméretes igyekezetétől, hazafzeretetétöl, és 
buzgóságátol, ha a’ T. N. Vármegyéktől Tábla 
Bírósággal, mint nem rég T. T. Döbrentei Gá
bor Úr az Erdélyi Museumnak érdemes Kiadó
ja , Hunyad , és Heves Vármegyékben ; és T. T. 
Trattner János Tamás Ur Petrózának földes Ura 
a’ Literatura gyarapodása végett tett sok jeles 
typographiai munkálódásaiért Szathmár, és Kras- 
só Vármegyékben : a’ Felségtől pedig Királyi 
Tanátsossággal, érdempénzekkel, és a’ felséges 
megelégedésnek egyéb jeleivel ; ha a’ Cathol. 
Egyházi fzemélyek Apátursággal, Kanonokság- 
gal, *s altaljában előmenetellel, az Ágostai, és 
Helvetika Vallásnak pedig Consistoriumi, ’srnás 
megkülömbözteto Hivatalokkal , ’s bővebb jö
vedelmekkel tifzteltetnének meg! Ha Orfzágunk- 
ban egy Tudós Rend állíttatnék fel, meüynek 
difzes tzímere p. o. egy arany Bagoly (a’ régi tu
dós Athenának symboluma) volna ezen körül
írással—  j f  Tudományoknak —  melly tsak az 
első rendű, ’s ritka érdemeket gyűjtött Magyar 
Tudósok melyén—  minden egyebeknek kirekefz- 

Érttk* h nemz, Nyelv. E te-
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tésével—  difzeskednék, 'sa't. ! Mi tette a-’ Franj 
tzia Tudós Társaságot olly tenyéfzövé, olly elő * 
menetelessé? egy tifztelettel billyegzett arany 
Liliom , egy arany pénz. —  Mert mind örökké 
igaz marad a’ Poétának ezen mondása :

Laudataque virtus
Crescit, et immensum gloria calcar habet.
Hagyd rekeíTzem bé egy Böltsnek fzavai- 

val : a’ Tanítókat, úgymond, és Orvosokat nagy 
tifzteletben kell tartanunk: mivel az Orvoslót 
megbetsiilhetetlen dolgokat, életet, és egéfzse- 
get, a’ Tanítóktól pedig lelki mível ést vefziihk 
Senec. de Benef.

III. j Í* gondolkodásnak 9 és írásnak 
illendő fzabadsága.

A’ gondolkodó tehetség, terméfzeti tulaj
dona a’ Léleknek, azt maga az Isten tette a* 
Lélekbe; éppen ügy nem lehet a’ Léleknek nem 
gondolkodni, valamint az ép, és helyes ízem
nek nem látni. Valamint az embert kivált azö 
nemesebb réfze, a’ Lélek, és ennek betses tehe
tségei tefzík emberré, az Isten hasonlatosságára 
alkotott okos, és értelmes teremtménnyé: úgy 
tsak a’ gondolkodó, és okoskodó tehetség tefzi 
tulajdonképpen a’ lelket lélekké; e’ nélkül az 
ember tsak egy ollyan testi réfzekböl öfTzefzer- 
keztetett müfzer volna, mellyben a9 változások
nak a’ mechanikai fzabások fzerint kellene vég
hez menni, mint minden egyéb miifzerekben—  
a5 gondolkodásnak , és az azt követő okoskodás
nak tehetsége tehát a5 léleknek elidegeníthetet
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fen tulajdona. — Es mivel a’ Lélelnek gondol
kodása a’ testi élő efzközös réfzektöl, vagy or
gánumoktól, és ezeknek külömbozŐ roinémusé- 
geitöl, valamint a’ külső érzékenységekbe ható 
tárgyaktól , és ezeknek külömbbféle Tzempont-

Í
aitol is függ, így a’ bennünk támadott gond o- 
átoknak is kiilömbözöknek kell lenni : a’ gon
dolkodásnak kíilömbözősége tehát a* léleknek 
második tulajdona. Ha az örök Istenség azl akar
ta volna , hogy mindnyájan mindenekben egy
formán gondolkodjunk ; ekkor ügy intézte vol

na a’ lelki erőket, és az élő efzközös réfzeket, 
mint az órás az órának kerekeit, de így nem 
emberek, hanem más teremtmények váltak vol
na belőlünk.—  Ma tehát a’ gondolkodásra, és 
ennek külömbözöségére illyen tehetséget vettünk 
a* TeremtŐtol, hatalmunknak is kell lenni ezen 
gondolkodásnak , és az ö külöinbbféleségének 
kijelentésére, és másokkal való kozölhetésére : 
külömben valamint hafzontalan volna a’ fzem, 
mellyel látni nem lehetne, éppen olly hafzonta- 
lan volna az éfz, ha azzal élni nem lehetne; ha
fzontalan a’ józan fzabadsággal gondolkodó te
hetség, ha a5 mit fzabadon çodolunk, azt má
sokkal akárbefzéd, akár írás által nem közöl
hetnénk.—  Mivel továbbá a’ gondolatoknak ab
béli kijelentése, és másokkal való közölhetése 
semmi által hamarább, és gyorsabban meg nem 
eshetik, mint írás, és kivált nyomtatás által, 
tehát az írásnak, és nyomtató sajtóknak illen
dő fzabadságot fzíikséges engedni. A ’ könyv- 
nyomtatás az a’ tsatorna , mellyen a’ Böltseknek 
tanításaik, és mindenféle hafznos esméretek a5

E 2 les*
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legrövidebb úton fzivarognak be a’ Nemzetek" 
leikeibe, ez eggyesíti az embereket emberekkel, 
felfedi az igazságokat: élesíti az elméket, job
bítja a3 fzíveket, gj^arapítja a’ tudományokat, 
a’ Religiót a’ maga tifztaságában fenntartja , a’ 
jókat a’ jámborságban megerősíti , a’ gonofzokat 
pedig a3 megjobbúlásra öfztönözi : ennél ugyan 
hafznosabb találmánnyá nem lehetett az emberi 
elmének. A 3 XV. fzázadtol fogva, mellyben ez 
az áldott találmán3' napfényre jött, fzinte az ál- 
mélkodásig meggyarapodtak a5 tudományok azok
ban az Orfzágok bán, mellyekben a3könyvnyom- 
tatás elterjedett ; és a5 gondolatok közlésének 7 
a könyv írásnak illendő fzabadság engedtetett.

A 3 régi tsino9 , és tudós Nemzetek, a’ fza- 
bad Görögök, és Rómaiak úgy nézték minden
kor a5 fzabad gondolkodást, és fzóllást, mint az 
Isteneknek betses ajándékát, és az embernek 
legfzentebb jussát, mint a’ tudatlanságnak, és 
babonának elfzéllefztőjét, minta3 józan értelem
nek , ’s okosságnak fenntartóját, fzóval, mint a* 
Népek’ boldogítóját. Szabadon ír t , és fzóllott 
a’ Görögöknél kiki, a’ mit akart, és a3 miről 
akart; Róma is orátori izéket állított fel a’ pia- 
tzon, fzabad volt arra felállani, a’ kinek tct- 
fzett, és befzelleni, a3 miről tetfzett —  ez a’ fza- 
badsag az Ő polgári alkotmánnyoknak , és igaz
gatási formájúknak mintegy belsejében fekűdött; 
de olly kedvező volt nyelvek kifejtődésének , és 
a Tudományok gyarapodásának, hogy elenye- 
fzések után is élnek Böltseiknek halhatatlan mun
káikban, és a3 későbbi Nemzeteknek tanító mes
tereikké lettek. Ez a3 gondolkodás, és fzóllás
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fzabadsága közlőit az ö tudós munkáikkal ollyan 
tulajdonságot, tudniillik, egyenes nyilt fzívüsé- 
get, es férjfias előadást, mellyet az újabbaknak 
írásaiban hijábán keresünk , a’ kik gyakran az 
igazságot a’ fzóknak mesterséges palástjával hí
mezik, és a’ fzorongató könyvvizsgálatok miatt 
sokfzor kéntelenek hímezni.—

Az újabb tudós , ’s míveltt Nemzetek min
denkor buzogtak ezen fzabadság mellett. Tsak 
hamar általlátták, hogy az a’ Nemzet nem mefíze 
haladhatna az Igazságok orfzágában, mellynek 
lelke meglévén fzorítva, a’ mélyebb bélátásra 
nem botsáttatnék , és a’ dolgokat nem annyira 
tulajdon, mint más fzemeivel nézné. —  An
gliában, ebben a’ Tengerek által a’ többi Euró
pától elfzakafztott Orfzágban, ebben a’ maga 
függetlensége miatt büfzke, és önn ditsőségét 
annyira féltő Nemzetben a’ gondolkodás, írás, 
és nyomtatás’ fzabadsága közönséges, a’ tilalom 
tsak a’ nyilván vefzedelmes, vagy a’ tűrhetet
lenül motskolódó, és fzemtelen írások ellen va
gyon intézve: és vagyon e’ Angliánál virágzóbb, 
’s tudósabb Nemzet Európában ? —  A’ mi a’ Fran- 
tziákat illeti, a’ mívelttségnek olly nagy mérté
kére vihették , és az Európai Uralkodók udva
raira , a’ frigy kötésekre, eggyezésekre, ésTra- 
ctatusokra kitérjefzthették volna e’ nyelveket, 
ha nálok a’ gondolkodás , és nyomtatás illendő 
fzabadsága lebilintselve tartatnék ? Tudjuk, hogy 
erre mindenkor a’ legnagyobb fzemességgel ü- 
gyeltek, mellette, mint a’ Nemzetnek eg}r fe
lettébb betses, és azért félthető kintse mellett 
minden időben kikellek: sőt a’ mi napjainkban
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az a’ torvényjavallás, mellynek tzélja némelly 
Journaloknak megfzorítása, és a5 Politzia ha
talom alá vettetése volt, miilyen ellenkezése
ket, kikeléseket, és tüzes vetekedéseket okozott 
a’ Képviselők Házában ! —  A’ fzomfzéd Németek 
ennek a* fzábadságnak köfzönhetik nagyobb ré- 
fzint Literaturájoknak rövid idő alatt a’ bámu
lásig lett nevekedéset, es a’ mindenfele Tudo
mányoknak fzerentsés elterjedésed Az egyetlen 
egy 1T. Fridrik uralkodása, (hogy felejthetetlen 
emlékezetű If. Jó’sefnek rövid ugy«n> de lelkes 
orfzáglását ne említsem) melly a5 gondolkodás , 
és írás fzabadságát annyira előmozdította,^ volt 
az az áldott napfény, .mellynek jótévő sugarai 
a’ Német nyelvet felélefztették, és majd nem 
egéíTzen megérlelték, es a’ nemet tudossagot olly 
sebes lépésekkel elterjefztettek ! —  <

A* jó, és nagy Fejedelmek <i gondolkodás , 
és írás’ illendő fzabadságát nem fzorongatták. 
Scindor a’ Satyrákat tsak nevette , Augustus 
viífzafizette, Tiberius, mintha nem tudná , tet
tette, Titus pedig megvetette. Három jo Csa- 
fzárok , Theodosius, az Atya, Arcadius, es Ho
norius amannak méltó fiai, törvényt fzabtak*), 
hogy ha valaki őket a’ befzédnek, vagy írásnak 
nyughatatlan fulánkjaval sértegetne, ezert ugyan 
ne büntetődjék, se törvénybe ne idezteztessek ; 
mert ha, úgymond, ezt megfontolatlansagbo! 
tselekedte, el kell nezni, 1ia dühosködesböl, il
lik rajta fzánakodni, ha pedig boíTzúállásbol y 
meg kell engedni. XIV. Lajos örömest olvasta
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az ötét tzélba vett gúnyoló írásokat, és nem ta 
gadta, hogy néha tamiltt helőlök , és hogy sok 
esetekben tsak a* bofTzonkodás bátorkodnék ki
mondani az igazságot a’ fejedelemnek. —  Azon
ban a? gondolkodásnak, és nyomtatásnak illen
dő fzabadsága az, melly valamint a’ köz jónak, 
úgy a’ Fejedelemnek gyakran hafznos : ez által 
eshetik legjobban értésére aJ közönséges dolgok
nak folyamatja . az Igazgatás hibái, és fogyat
kozásai , és a’ Tifztviselök magokviselete ; meg
orvosolhatja tehát a’ betsiifzott viíTzaéléseket, és 
elejét veheti a5 rendetlenségeknek. Néha tsak a’ 
nyomtatásnak illendő fzabadsága által hathat
nak füleibe az elnyomatott ártatlanságnak , vagy 
üldöztetett igazságnak panafzló hangjai, mellyek 
a* nélkül talán a’ trónusig soha sem hatottak 
volna, ezért a* köz jó , mind egyre sinlődésben 
maradván. Nagyon jó lábon kell annak az Or
szágnak állani, *s a’ Fő Igazgatásnak önnön igaz
ságos voltához bízni, a’ hol a’ jófzívü alattvaló
nak megengedtetik azt kimondani , és leírni, aJ 
a’ mit az ember örömest mondana, és írna; 
mert hifzen a’ valótalanságok úgy is megtzáfol- 
ják önnön magokat, valamint az igazságok min
denkor azonok maradnak. —  „A* míg az én Fi- 
,, nantziám jól folyiku úgymond egykor egy nagy 
Uralkodó „ a’ míg hadi seregeim jól gyakorol- 
„  tatnak, fzabadon befzélhet, és írhat akárki 
„  az én igazgatásom, és hadi fenyítékem ellen; 
„ de ha ezek közül valam elyikét, vagy talán 
„  mind a’ kettőt vefztében hagyom, ekkor ta- 
„  Ián abba a’ gyengeségbe eshetem, hogy az írók- 
„  nak halgatást parantsoljak.u —
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Azonban senki se gondolja, hogy midőn a’ 
nemzeti nyelv ; ’s tudományok gyarapodása vé
gett a* gondolkodás’, ’s nyomtatás fzabadságát 
vitatom, egy minden tartalék nélkül való vad 
fzabadságot értek. Isten ójjon bennünket illyen 
Izabadságtol ! Nem fzabadság ez , hanem vak
merő dühösködés , melly a’ legfzentebb isteni, 
’s emberi törvényeket felforgatja, ay mitől min
den jámbor, minden ember barát méltán ifzo- 
nyodik. Ha valamelly írónak vakmerősége an
nyira menne, hogy a’ Religiónak legfőbb igaz
ságait megtámadná, a’ legfőbb valóságnak léte
le , Lélek halhatatlansága, ’sa^t. ellen dühösen 
kikelne, a’ Fejedelmet méltatlanul gyalázná, a’ 
törvényes igazgatás formájának talpköveit fefze- 
getné, a’ jó erköltsöket sértegetné, elfzenved- 
hetetlen fzemtelenségeket mázolna , vagy a’ tsen- 
des polgárokat felzendülésre nógatná —  itt vol
na a’ helye, hogy a’ könyvvizsgálók minden ki
telhető vigyázóságokat elővennék , hogy a’ rofz- 
fzat első eredetében megfojtsák, a’ vefzedelmes 
írásokat elnyomják, és a’ fakadó félben lévő is- 
tentelenséget meggátolják. Ez illyeneknek fzer- 
zoit kitanulván, méltó büntetés végett az Elöl
járóknak béadják, vagy ha ez nem lehetne, a’ 
könyvnyomtatót, a’ ki illyen kárhozatos mun
kát törvényes helybehagyás nélkül kinyomtatni 
méréfzelt, jelentsék bé , magát pedig a’ munkát, 
a’ hol tsak lehetne , titkon öíTzefzednék, és azt 
inkább halgatással hoznák feledékenysé gbe, hogy 
sem egy lármás, ’s többnyire foganatlan megtil
tás által a’ Közönséggel még inkább megesinér- 
tetnék. —
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De ebből még koi'án sem következik, hogy 
tékát mind ollj'an könyvek a’ nyomtatástol el- 
áltassanak, mellyekben a’ külömbbféle tárgyak
ról holmi kételkedések, vagy ollyan állítások 
fordulnak elő, m ellek másoknak gondolkodá
sok módjával ellenkeznek. Már fellyebb említ- 
tetelt, hogy valamint egy réfzröl a’ gondolko
dás fzabadsága , úgy más réfzröl a* gondolatok
nak külömbbfélesége magában az okos emberi 
terméfzetben fekfzik , mellytöl tehát senkit el 
nem lehetne zárni. — Harmintz órák állanak afz- 
talomon , úgymond V. Károly, a5 Reformátzió- 
nak ez a5 nagy ellenzője, és közölök kettő sem 
egyez meg azon egy perlzentésnek tökélletes mu
tatásában , hogyan jöhettem arra a* gondolatra, 
hogy az embereket egyformán gondolkodni ta
nítsam? nem voltamé’ különös efztelen , és tsu- 
dálatos fennhéjázó?—  Sőt éppen ez a’ külöm- 
bözés okozza az igazságnak világosabb felderült- 
tét : mert a’ két egymással ellenkező dolgok
nak egymás ellenébe való tételéből jobban ki
fejtik az igazság *). Volna e’ most annyi vilá
gossága, fénnyé és méltósága a’ kerefztény Re- 
ligiónak , ha ennek ellenségei a’ hit barátjait an
nak magyarázására, pártfogására, és védelme- 
zésére nem kénfzerítették volna ? —  Megtifztúlt 
volna e’ a' Filosoíia a’ Scholastikusoknak homá- 
ljos zűrzavarjától, ha Aristoteles , és Carte- 
sius követői egymás ellen nem támadtak volna? —  
így fejtik ki léptsonkint a’ tudományoknak, és 
igazságoknak világát a’ külömbözo értelmek. —
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A ’ mondottakból lehat ennyi következik , hogy 
a’ könyvvizsgálásnak ott, hol a* nemzeti Litera- 
tura, úgy fzólván , még tsak fakadásában vagyon, 
lágyabbnak, fzelídebbnek kellene lenni, mint 
sl9 hol már a tudományos Cultura magas poltz- 
ra emelkedett, és a’ hol már a’ Publikum az 
eláradott mindenféle könyvek között kénnyé ked
ve fzerint válafzthat, a’ mint ezt előttem má
sok is megjegyzették.—

IV. A* Tudományoknak az Oskolák
ban anyai nyelven való tanítása.

Nem fzúkségitt azelőidönek két leghíresebb, 
legböltsebb Nemzeteit, a’ Görögöket, és Romaia
kat említenem, ezekről úgy is mindenki tudja, 
hogy egéfz nevelések, és oskolai tanítások a’ Nem
zet nyelvén ment. — A ’ mi a5 deák nyelvet illeti , 
annyit bizonyosnak mondhatunk , hogy az mint
egy talpköve volt az Európai Nemzetek tudo
mányos kifejlődésének. A’ gondviselés a’ Görög 
és Római Classicus munkákat megtartotta az el- 
enyéfzéstöl, hogy a’ vadságba esett Európa leg
alább is ezer efztendővel előbb evitzkéljen ki a 
setétségböl. Ezen régi íróknak fzorgalmatos ta- 
núlása felettébb sokat tett a5 Lélek ereinek edzé
sére ; azok, valamint a’ Spanyol Orfzágban meg
telepedett Arabsok— a’ külömbbféle Szerzetes 
Rendek —  a* Konstantinápolyból kibújdosott 
Görög Tudósok —  azújonnan felállított fő Osko
lák—  a’ könyvnyomtatás —  sőt a* kerefztes ha
lakkal feléledett kereskedés— és a9 napkeletiek
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fáikkal fzerzett csmerettség ’sa* t. segítették Eu
rópát a’ míveltségnek azon állapotjára , mellyben 
most látjuk, és a’ miilyenben a’ történetek bizony
ságtétele fzerint soha sem volt az emberiség.— Va- 
lyon Leibnitz lett volna e’ Leibnitz Plato nélkül ? 
Locke Aristoteles nélkül? a’ mi nagy érdemű Pe- 
thénk a’ pallérozott mezei gazdaságnak Századokat 
által élő írója Columella nélkül? Annyira haladott 
volna e’ a’ Mathesis Enclides nélkül? ’s ki tudja 
Hipocrates írásai nélkül talán még mais Para- 
celsusnak setét évjében botorkálnánk.— Ne ta
gadjuk meg a’ régiektől az őket illető ditséretet : 
esmérjük meg az Ő ditsősségekre, hogy az em
beri értelemnek két lég felségesebb tárgyai—  a 
Religio, és Filosofia— a’ napkeleti Literaturán 
kivül, a9 Görög és Római Literatura által nyert 
tifzta fényt, fzéles mezőt, és erőt: de kéntelen 
vagyok itt egy úttal azt is megvallani hogy a’ 
Régiek, kivált a’ deák nyelv bálványos tifztele- 
tének nagyon káros következése lett. A z efz~ 
koz tzélld fordíttatott Európának minden Or- 
fzágaiban , leghatalmasabban pedig , ’s^legtarto- 
sabban a’ mi Magyar Hazánkban. —  Altallátták 
azt a9 mai legmíveltebb, ’s legtudósabb Nemze
tek , az Anglusok , Frantziák, és Németek , hogy 
lehetetlen ollyan Nemzetnek a’ tudományos Cul- 
turában meïïze előhaladni, mellynek nagy fá
radtsággal, és idővefztegetéssel előbb egy holt 
nyelvet kell megtanulni, hogy ofztán azután ak
kor kezdjen a’ tudományok tanulásához , midőn 
életének majd nem fele korára jutott , és a9 kű- 
lömbbféle tudományokban már jártasnak és köl
tesnek kellene lenni. Ezen ókból a* deák ny elv
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lieb ett —  éreffc megfontolás után —  nemzeti nyel
veket vették elő, ezen tanították a’ tudományo
kat , terjefztették a’ fzép , és hafznos esmérete- 
két, ?sígyemelödteka’ nemzeti tsinosodásnak , és 
Culturának azon magas fokára, mellyre a’ tsupa 
deákság mellett soha sem jutottak volna. —  itt 
tsak a’ határos, és bennünket olly közelről ér
deklő Németekről fzóllok. Mikor kezdett ezen 
derék Nemzetnek lelke nyelvével eggyütt éle- 
medni, fzemei a’ jótévő világosságra megnyílni, 
és a’ tudományok fzembetú nőképpen gyarapod
ni? Nemde akkor, midőn 1687. efzt. Thoma- 
sius Kerestél y  Túpsiaí Professor német nyelven 
kezdette legelőfzör az Akadémiai tanításokat foly
tatni , *s ebben ötét azután mások is követték ? 
—  Mihelyest a5 Német Tamilok között azok, kik 
A* Tudományok mélyébe jobban bele akarnak 
erefzkedni, és a’ jó ízlést valódi kútfőkből ta
nulni, a’ deák nyelvben annyira mentek, hogy 
a* deák írókat vezér nélkül is érthetik, itt több 
időt nem vefztegetnek, hanem a* tudományokat 
anyai nyelveken halgatják, ?s tanulják, és ekkor 
nem tsuda, ha közöttök egy 18 ŝ 20 efztendős 
Ifjú több ’s gyökeresebb tudománnyal bír sokak
nál közülünk, kik az oskolai porban fzinte meg
vénültünk. —

Mennél könnyebb, ’s megfoghatóbb a’ ta
nítás módja , annál hamarább és könnyebben ta
núi az ifíúság is , annál jobban halad elmebéli 
tehetségeinek ki fejtegetésében, annál fzaporább 
lépéseket tefz a’ tudományokban. Mi ellenben 
kéfz akartva úgy meghoíTzabbítottuk a5 tudomá
nyok útját a5 deák nyelv hoíTzas tanúlása által,



íidgy ugj'an ezért tudományos Culturánkban a’ 
mai tudós Nemzeteknél talán egy két fzázzal hát
rább is vetődtünk. Nints nálunk semmi válafz- 
tás a’ Tanítványok, és jövendŐbéli állapotjok 
között, mindnyájoknak egy formán kell a’ deá
kot tanulni, mintha mindnyájokbol megannyi 
deák Böltseket akarnónk alkotni. Ugyan mi hafz- 
nát vefzik ennek a’ nyelvnek a’ jövendőbeli ka
tona , mester ember, és mezei gazda ? Nem fe
lejtik e’ el egy két efztendő alatt, a’ mit olly 
húzomosan tanultak? ’s így nem tarthatják e’ a’ 
deákra fordított tíz, ’s tizenkét efztendőt valósá
gos tékozlott időnek? Nem lett volna e’ jobb, 
ha ezen egéfz időt életeknek jövendőbéli fogla
latosságaiban töltötték volna? így legalább a’ 
dologhoz hozzá fzokván , most talán nem zúgo
lódnának annyira viflza tetfző munkás sorsok 
ellen. Nem örökös kár e’ annyi időt egy olly 
nyelvnek megtanulására vefztegetni, melly a’ 
közönséges életből végképpen kizáratott, ’s a’ 
mellynek tökélletes tudására talán egy könnyen 
el se juthatunk? Hogy a’ mi jámbor Eleink a’ 
deák nyelvet bévették, erre talán az akkori 
időknek környülállásai kéntettek, akkor a’ ta
nítás, és a’ közönséges dolgok folyamalja ezen 
a’ nyelven ment más Nemzeteknél is. De most 
már a’ dolgok megváltoztak. A ’ mai mívelt, je
les, ’s tudós Európai Nemzetek az orfzágos dol
gok folytatására egy holt nyelv helyett élő anyai 
nyelveket vették fel, és ugyan ezt hozták bé az 
oskolákba is olly fzerentsés előmenetellel, hogj 
ezen időtől kezdve a’ tudományokban , Izep mes
terségekben, és polgári lételeknek boldogításá-
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, on valnmint meíTze előre haladtat, úgy n» 
meíTze hátra maradtunk. —  Valóban tsudálm le
het hogy mi Magyarok vagyunk az utó sok a 

lUmzott Európának Nemzeti között, luk nem-» 
L S , l l e .  az Oskolákban, és Fő Törvény- 
fzékeken mind ekkoráig honni méltóságra nem 
emeltük! Pedig talán egy Nemzetnek sem volna 
naevobb fzüksége nemzeti nyelvének kUerjelz- 
lésere és felmagafztalására, mint a Magyar
lak  hogy ezen boldog Hazában a’ külömbbfele 
nveívfi lakosokat azon egy nemzeti nyelvnek 
lantsa által a’ köz jónak gyarapitasara, s így a 
boldogulásra eggyesítené. Azok a t,(Tzte' et^ ^ _  
tó Atyák, kik napnyúgotrol, es Olafz Orfzag- 
bol közinkbe hozták a’ Rel.giot, esazakkorma- 
sutt is divatban lévő deák nyelvet Orfzagunkban 
elterjefztették , és törvényes rangra emeltek kó
lán sem vélték, hogy majd a’ miveltsegnek gra- 
ditsain előhaladó Magyar Nemzet mindenkor 
a_nra ecv vágásban maradvan, a deák nyelv 
mellöl fm elly  akkor megfzelídülésének munkás 
’s hathatós efzköze volt, önnön Nemzetiségének 
olly káros hátra maradasaval sem foge allan .

'y De tsak vegyük gondolora, nem tsudalatos 
dolog e’ a’ fzegény ifiat meröv hafzontalansaggal 

es ollyan Valamire kenizeritem 9 a 
S ig n e m  l e t e t i ?  Tsak a; deák ékesenízól^ 
vefzem fel, és a’ gyönyörűséges Poesis . Minek- 
titánná az ifiú egy holt nyelvnek
núlása végett négy, ’s ot efztendoket eltöltött, 
azután a’ deák éhesenízollasra vifzik, es a ha- 
fzontalan oratori próbatételekben ismét egy elz 
tendot eltékozoltatnak vele. vagy
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Cicerót akarnak e? belőle tsinálni ? hifzen e’ vég- 
re féri fini elmélkedés, sok munka, és érett idő
kor kívántatik. —  Most a’ Poesisra megy alfaj? 
és itt ismét egv efztendőt vefzt el betses életé
ből. A ’ költés mestersége soha sem léízen akár
kinek is egyedül való életebéli foglalatossaga, 
kivált a’ deák Poésis. Mire való a’ jövendőbeli 
Tifztviselőnek, Lelki Páfztornak, vagy Ügyvéd
nek a’ gondosan méregetett fzó tagok öffzeagga- 
tásának mestersége? Vagy ha tsak ugyan a’ Ta
nulónak különös hajlandósága volna a’ Poesisra, 
nem volna e’ elegendő az első fzükscges útmu
tatást megtenni, a’ főbb Költőket neki kimutat 
ni, és a’ többit reá bizni. Boileau, és Vvitaira 
a9 deák Poésissal egy efztendeig nem kínlódtak, 
és azért idővel meg is fejedelmi Költőkké lettek. 
Ebből tsak ennyi következik , hogy a’ mi Ifiaink 
Oskoláinkban sok időt eltöltenek, es azokból 
egv nyomorult konyha deákságnál mást ma
gokkal nem hoznak. —  Ne vonja boífzus. rantzok- 
ha homlokát a’ deák nyelv barátja, midőn itt 
konyha deákságunkat említtetni olvassa. Mert az 
Idegenek hallanak ugyan bennünket deákul foly
vást befzélleni, és írni : de tsudálják e’ fzapora 
deákságunkat ? Nem : hanem mosolyogjak  ̂mert 
látják, mennyire kíilömbözzék az a' Ciceróétól , 
Virgiliusétol, és Horatiusetol. Vagyon e a mi 
oskolai Tanulóinknak tsak képzetek is Cicero 
fzédítŐ, Virgilius’ férfias, Horatius’ velős, és 
Ovidius' kell emetes deákságárol? és ha e' mai 
időben a* régi Rómának fzep nyelven valamit 
tifzlán, és ékesen akarunk olvasni , nem kell e 
önnön hazánkat elhagyni, és ezt a' Külföldön
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keresni, a» ho! ez a’ nyelv a’ ma«a tifztaságábaft 
megmaradhat ; mivel arra hafználtatik, a mire 
alkalmatos? Az Olafz, és a’ Nemet Fold több 
tifzta és ékes deák írókat mutathat, hogy sem 
a’ mf deák Magyar Orfzágunk. —  Tsak valjuk 
meg tehát, hogy ekkoráig  ’ tudom ányoknak  
tsak héján r á g ó d tu n k , m időn azoknak tanulá
sára egy  holt nyelvet, ott is  a  legnehezebbe
két válafztottuk : legfzebbidőnket a ’ Tudom á
nyok megtanúlhatásánakefzközére
és al midőn a’ Tudományok’ értelm éhez kellett 
volna jutnunk, a z időből m ár ^

Mit kellene tehát tennünk, hogy ezt a 
hoflzas tsavargást elkerüljük, és tudományaink
hoz a’ legrövidebb úton , ’s a’ legkevesebb idő 
vefztegetéssel jussunk? —  Az okosság javai,a 
hogy a’ kitett tzélnak eleresere a’ legrövidebb 
», legbizonyosabb utat válaíTzuk, ’s mivel akar- 
melíy Nemzetnek is a’ tudományok’ megtanulá
sára legrövidebb ’s legbizonyosabb ut az o tu
lajdon nyelve, ezt kellene nekünk is Oskoláink
ba beiktatni. Ha az Anglusok Frantziak es 
Németek anyai nyelveken taníthatok a tudo
mányokat, miért ne lehetne ez meg nálunk is, 
kivált, minekutánna Tudósaink a Tudományok
nak többféle nemeiben helyes munkákat k e l 
tettek ? Igaz ugyan, hogy ez eleinte valamennyi
re nehezebb volna mind azért, mivel minden 
kezdet rögös ; mind azért, mivel a Tudomá
nyokban sok ollyan mester nevezetek (termim 
technici) fordulnak elő, mellyek meg nintsenek 
meg a’ Magyarban. De a’ kezdet rogossege a 
folytatás, és gyakorlás közben önkent meglzun-
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ne; a? görög és deák mesternevezetek pedig egy 
ideig a’ Magyarban is megmaradhatnának ; míg 
majd azokat egy tudós Magyar Társaság, melly 
a’ fellyebb érdeklett mód fzcrint könnyen fel
állhatna, fzerentsésen kidolgozná. —  Azonban 
mivel a’ hirtelen változások ritkán fzerzik meg 
a’ vártt hafznokat, kezdetben tsak ollyan tudo
mányokat kellene nemzeti nyelven tanítani, mel- 
]yek a' Nemzet massáját közelebbről érdeklik; 
mint p. o. a? Filosofusi Karban a’ terméfzet his-. 
toriáját, és tudománnyát, a’ görög es Római - 
Phylologiát az Aesthetikával, és hazai történe
tekkel együtt; de kiváltt az Oekonomiát, és 
Technológiát , hogj  ̂ így Nemzetünknek neve
lkedő polgárjai a5 pallérozott mezei gazdaságnak 
Fő tételeivel megesrnérkedvén , idővel általok a’ 
földmívelés tökéletesednék, a? nemzeti iparko
dás felgerjefztetnék , a* kereskedés gyarapíttat- 
nék, és így az Orfzág virágzására olly fziikseges 
Fabrikák , és Manufaktúrák felállításának útké- 
fzíttetnék.—  A' törvényes karban a5 Jus Mercan- 
tilét, Finantziát, Politziát, és Statistikat : az 
orvosi karban a’ Chemiát, Botanikát , Chyrur- 
giát, és orvosi Politziát: végre a? Theologiai 
karban a’ Hit ágazatinak tudománnyát, Polemi- 
kát , Morálist, az Egyházi történeteket, és Pa- 
storalist, mellyeknek a’ Lelkipáfztorok a Hívek 
között úgy is nem deák, hanem anyai nyelveken 
vefzik hafznokat.—  A 5 most említtetteken kívül 
a5 többi Tudományok még egy ideig az Akadé
miákban és Universitásban deák nyelven tanít
tathatnának, az úgy is értetődvén, hogy az al
sóbb oskolákban azokat , kik efzek és tollok uta$

* Értek, a* nem*. Nyelv.  ^  ^ 8
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fosnak élni, és a’ tudományok' nagyobb tökéi- 
létesítésére magokat adni —  de tsak ezeket  ̂
deák nyelvre gyökeresen kellene tanítani, a’ rm 
egy jobb methodus mellett rövidebb idő alatt is 
m e g e s h e t n e ,  hogy sem ez ma történik. —  Md- 
Iven bő hafznok áradnának tsak az említett Tu
dományok magyar nyelven leendő tanításából 
is az anyai nyelvre, a’ Tudományok’ kiterjedé
sére, és áltálján fogva az egéfz Nemzet előmene
telére, és boldogítására nézve, ezt nem fzükség 
i t t  hoíTzasan emlegetnem; mert a’ kik ép fze- 
mekkel bírnak, úgy is látják.

Azt itt a* deák nyelv pártfogol ne gördí
tsék elombe, hogy a’ Magyar nyelv a’ Tudo
mányok előadására és tanítására meg alkalmat
lan, ‘_Mert ha valóban illyen, ezt is a’ deák
nyelvnek fzinte az elragadtatásig lett megkedvel
é se , és imádása okozta: eztette, hogy ezen ked
d i t  nyelvtől az Egyházban , az oskolákban, a’ 
kormány, és törvényfzékeken eltávozni vadság
nak , sőt bűnnek tartották. Es e’ nyavalyás el- 
hitetés még sokáig vilTzatartóztatta volna az Em
beriség előhaladasát, a’ Nemzetiség' kifejlését, 
ha tsak némelly felemelkedett gondolkodású lel
kek nem támadtak volna e’ vas járomnak lerázá
sára. Ezek világosan általiéi ták , hogy az idegen 
nyelvek a’ nagy ’s ditso tzélra —  ’  nemzeti ki
fejlődésre, ’ s tökélletesedésre— tsak távúiról va
ló segéd efzkozök volnának; hogy azt tsak a' 
nemzeti Literatura áltál lehetne eleim , tsak ez 
zel fejtene k i , és hogy a’ Nemzet tsak a’ maga 
nyelvén juthatna el a’ Zenith pontra. Egy ide
gén, és kivált holt nyelvnek, mint a’ miilyen a

deák ,
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deák , tsak igen kevesekbe, a’ Nemzetnek alig 
fzázad réfzébe , lehet befolyása. —  Az egéfz Nem
zet testet tsak saját anyai nyelven lehet kimivel- 
ni. —  E’ talp igazságot minden újabb míveltt 
Nemzeteknek történetei olly nyilvánságossá té- 
fzik, hogy erről ugyan a’ Külföldön egy józa
non gondolkodó elme sem kételkedik többé. —  
Tsak nálunk vágynak a’ holt deák nyelvnek olly 
megrögzött pártfogói, kik a’ nemzeti nyelvnek 
gyarapodását a’ Nemzet boldogulására nézve 
már is károsnak tartják. De nyissák meg fze- 
meiket, és tekintsék egyfzer már körül mago
kat , miképp nőtt az újabb Európai cultura el
sőben is Olafz Orfzágban a’ nemzeti Nyelv fel
vétele, és míveltetése által. Innen miképp ug
rott által Spanyol, Portugal! , és Frantzia Or- 
fzágokba— későbben Angliába , és Német Or- 
fzágba. — De tegyük, hogy nemzeti nyelvünk 
a’ tudományoknak előadására még nem egéíTzen 
alkalmatos, ha annak kimiveléséhez soha nem 
kezdünk, mind örökké alkalmatlan marad. Min
den nyelvek tsak halkal mentek a’ tökélletesség- 
re. Cicero’ idejében kételkedtek arról, ha vaí-
lyon lehetne e’ deák nyelven a’ filosofiai tudo- 
mányokat folytatni ? Ez a’ nagy Filosofus es 
Orator előáll, római nyelven kezd a’ fennjáró 
mélyebb böltselkedésröl befzélleni, és polgár
társait azokhoz az előadásokhoz ízoktatta , mel- 
lyekröl előtte nem tudtak másképp gondolkod
ni, hanem tsak görögül.*) A ’ Német nyelv tsak 
a’ múlt fzázad elején'is éppen olly alkalmatlan

F a volt

*) De Nat. De«r. I. §. 8.



volt a’ tudományokra : de egy nevezetes Filoso 
fus W olf a! Filosofiát által vifzi nemzeti nyelve
be, és jeget tör hazafiainak. íme a’ ditsö pél
dák, tsak követnünk kell! —  De talán nem is 
éppen ollyan alkalmatlan a’ mi nyelvünk a’ tu
dományok előadására, a’ mint ezt a’ deák nyelv 
védői vélünk örömest elhitetnék. Elég jó köny
veket mutathatunk elő, mellyek a* tudományok
nak kiilömbféle ágaiban fzerentsés előmenetellel 
kéfzültek. Minden hizelkedés nélkül való az az 
állítás, hogy a’ Magyar Literntura 1780-dik efz- 
tendo ólta óriási lépésekkel haladott elő, és egy 
Nemzet sem kérkedhetik azzal, l^ogy olly kevés 
idő alatt a’ Literatnrának ollyan alsó gráditsá- 
vol, mellyen az előtt állott Magyar Orfzag, an
nak ollyan magasságára emelkedett volna. —  Ha 
meggondoljuk, hogy midőn a’ mi még durvább 
Eleink e’ boldog (lazában megtelepedtek , akkor 
már Angliában Alfréd, Frantzia Orfzágban Nagy 
Károly a’ tudományokat ápolgatván , nevekedo 
állapotra hozták: ha felveíTzük , hogy Angliában 
Erzsébet alatt és Frantzia Orfzágban I. Ferentz 
alatt a’ Tudományok, és l'zép mesterségek úgy 
kezdettek gyarapodni, mint fi. Jó’sef alatt Ma
gyar Orfzágban , úgy látfzik, hogy az említett 
Órfzágokban a’ Tudományok mintegy 120 efz- 
tendökkel előbb kezdettek éledni, és virágozni. 
De azt még sem mondhatjuk, hogy az említett 
két fzáz húflzor magasabban állanak a’ tudomá
nyokban, és fzép mesterségekben.—

Azt se mondja senki, hogy egy illyen ke
vert nemzető, és ajaku Orfzágban, mint a’ mil- 
lyen a’ mi áldott Hazánk, mellynek a’ Magya
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rok alig tefzik felél;, a’ magyar tanítást lehetet
len behozni.—  Mert Slatistika Dátumokból bi
zonyos az, hogy Magyar és Erdély Orfzágban 
a’ Magyarok fzáma jóval is többre megy min
den közöttünk megtelepedett idegen Nemzetbé
lieknek fzáaiánál, és ezeknek is majd fele érti 
a’ magyar nyelvet: a’ nem értő tsekelyebb refz 
pedig nem köteles e’ magát az uralkodó Nemzet 
nyelvéhez alkalmaztatni? —

Azt se vesse senki fzememre, hogy fonto- 
latlan tanátsommal a’ deák nyelvet felettébb 
megtsökkenteném, vagy talán egéífzen feledé- 
kenységbe is hoznám Nemzetemnek —  Ez nem 
fzándékom. Hifzem fellyebb mondám, hogy a' 
deák nyelvre fzorgalmatosan kellessen tanítani 
azokat, kiknek arra elkerülhetetlen fztiksegek 
vagyon, mint a’ miilyenek a jövenbŐbeli Pa
pok, Bírák, Ügyvédők, és mind azok, kik a 
jó ízlést, és böltsességet eredeti kútfőkből akar
ják meríteni. Azoknak sem ajánlhatom elégge a 
görög és deák nyelvet, kik a’ Poezisra hajlan
dók lévén , abban tökélletesedni akarnának. A’ 
mire intette Horatius a’ Rómaiakat :

___ _ —  vos exemplaria græca
Nocturna versate manu, versate diurna, 

ugyan arra intem én is a’ mi Költőinket: éjjel, 
’s nappal forgassátok a’ görög és deák írókat, 
Ők a’ jó ízlésnek az æsthetikai gondolatoknak 
tamíltt mesterei. A’ mai legtudósabb, legmível- 
lebb Európai Nemzeteknél nem tsak némelly 
Tudományok, hanem azoknak egéfz serege a’ 
Nemzet’ nyelvén tanittalik , ’s azért feledekeny- 
sécbe ment e’ közöltök a’ deák nyelv ? Nem ér- 
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tik e’ az o Tudósaik tökélletesebben a’ classikus 
Authorokat, nem írnak e9 velősebben, es tifz- 
tábban deákul, hogy sem mi, kik a’ mi nyo
morult konyha deákságunkkal olly nagyra va
gyunk?—  De külömben is a? pufzta deákság ma
gában meg senkit tudóssá nem téfzen. Sonnen- 

fe ls , ez a’ nevezetes német Tudós bizonjútja 
egyik munkájában, és sajnálom, hogy hamar
jában efzembe nem jön, mellyikben —  de ő bi~ 
zonyítja, hogy Hazánkban való utazása közben 
nem egyfzer kért tőle alamizsnát egy kétkanáfz 
legényke, kik ötét ezért alkalmas deáksággal 
fzóllították meg : ezeket, gondolom , a’ deák nyelv
nek legbuzgóbb védelmezői sem fogják talán tu
dósoknak tartani*—  És a’ hajdani Roma vidé
kéin nem befzéllettek e9 a’ borjú páfztorok is 
deákul, és tudósabbak voltak e5 ezért a’ mai 
borjú páfztorainknál, vagy gulyásainknál? —

V. A* tudom ányos dolgoknak nem 
zeti nyelven való m egírása .

A’ nemzeti nyelv az a’ tsatorna , mellyen 
a5 tudományok, és hafznos találmányok a’ Nem
zetnek minden soraival a’ legrövidebb úton kö
zöltéinek , és a’ Nemzet kebelében leghamarább 
elterjednek. Mind addig tsak lassú lépésekkel 
haladhattak elő Európában a9 valóságos Tudo
mányok, míg azok idegen nyelven taníttattak, 
és írattattak, így a’ Nemzetnek legnagyobb re- 
fze előtt mintegy elrejtetett a5 tudomány, mi
vel holt nyelven taníttatott az oskolákban, és 
íraitatott a’ könyvekben. A’ tanúló ifiúság lég
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belsesebb idejét előbb a’ deákságnak me "tanu
lására áldozta, és azután, a5 mint igen helye
sen mondja Aristoteles, a rák héján rágódott.
A ’ közép időben tsak a’ scholastica Filosofiának 
kevertt zűrzavarjával vefződtek, és az üres Sy- 
stemáknak koholni egymás ellen nagv lármával 
ugyan, de tsekély hafzonnal tsatáztak : hogy
azonban illyen oskolai versengések között a’ ta
nuló Ifiúság henyélve töltötte idejű, es mind 
az, a? mittett, abban állott, hogy Tanítójának 
állításaihoz esküdött. —  Az újabb időben áltál- 
látták ezt a’ híjában valóságot, az okosabbak 
rá untak a’ fziintelen való tzivodasokra , es üres 
Subtilitásokra, a5 tsupa lehetőségek orfzágát, 
mellynek a* valóságos világban olly kevés hafz- 
na vagyon, megeléglették, és tsak a' valókról 
kezdettek elmélkedni, tsak a* köz életre vontt 
boltselkedés maximáit követni. —  De kivaltt ak
kor ízűnt meg a’ sok üres fzo hang a* tudomá
nyokban, midőn ezeknek tamtasaban egy holt 
nyelv helyett az anyai nyelvet vették fe l, és a’ 
tudományok tárgyait nem deák , hanem fzüle- 
telt anyai nyelveken írták. Tsak ekkor kezdet
tek a5 tudományok otthon lenni, és a’ Nemzet 
sajátjává válni. Elzre vettek ezt a’ mai tudós, 
és mívelt Európai Nemzetek, az Anglusok, Fran- 
tziák, és Németek, \s azért akármelly jól tud
ják , ’s értsék is a’ deák nyelvet, de tudományos 
kon3rveiket tsak saját nyelveken írjak. Az Euró
pai nyelvek között az Olaíz nyelv volt az első 
a ’ kimíveltetés sorában. Mar a? XIV. fzazadban 
három elsőrangú írók voltak, Dante,  ̂ Petrar
ca, és Boccacio, kik az olafz nyelv tsínosításá-
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ban nagyon hafznos fzolgálatot tettek. —  Későb
ben az olafz Liferalura a’ Medicis ek és Estek 
alatt fzépen virágzott, noha ma valamennyire 
meglsökkent.—  Mennél fzárnosabbak valamelly 
Nemzetben ennek nyelvén írtt tudós munkák, 
annál tudósabb maga a’ Nemzet is, annál job
ban virágoznak kebelében a’ tudományok is. Lát
juk ezt, és tapafztaljuk a’ mai legvirágzóbb Eu
rópai Nemzetekben. A ’ tudomány, és igazság 
betses ugyan minden nyelven, de azokat még is 
anyai nyelvünkön mind kívánatosabban olvassuk, 
mind pedig tartósaidban botsátjuk elménkbe.—  

Úgy tetfzik , erre mind eddig keveset ügyel
tek Tudósaink. Ha tartós elmélkedéseiknek be
tses gyümöltseit, és elmetöréssel fzerzett tudo- 
mannyokat egy holt nyelven leírhatták, azt 
gondolták, hogy már eleget tettek kötelességek
nek , meg nem gondolván, hogy így egéfizen 
eltevefztették tzéljókat. Mert a’ Szerző azért 
írja tudós munkáját* hogy Nemzet fiaival a’ hafz- 
nos esmereteket, és kitaláltt igazságokat közöl
je , Őket taníttsa, és Nemzetében a’ tudomá
nyokat gyarapítsa : a’ könyvírásnál az elhírese- 
des öfztönül fzolgálhat ugyan, de végtzél nem 
lehet, az ügy is követi az igaz érdemeket. Tu
dósaink deák nyelven írott munkáikkal tsak azok
nak hafznáIhattak , kik a5deák nyelvet értették , 
az az:, a’ Nemzet legkisebb réfzének , ’s így tu
dós igyekezeteknek hafzna a’ Nemzet legna
gyobb, ’s legfzámosabb réfzére nézve telíyes- 
seggel elvefzett. A ’ deák nyelv által Tudósaink 
Hazánkban mintegy különös ordát állítottak fel, 
mellynél , mint régentenaz Egyiptomi Papoknál,
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volt minden értelem , és tudomány , de a’ község 
előtt elrejtetett, egy hiaroglyphusi írás módját 
hozván bé közinkbe, mellyet tsak az ő Feleke
zetekhez tartozók értettek, de a* sokasa" előtt 
érthetetlen volt: ugyan ezért nálunk a5 Tudo
mányok közönségesen ki sem terjedhetlek.—  Ez 
nem is lehetett másképp. Meg kell ott a’ tudo
mányos culturának vagy állapodni , vagy tsak 
rák módjára lassan haladni , a’ hol a’ tudomány 
t<?ak a* tamilftaknak titka. — Volt okom tehát 
állítani , hogy Tudósaink deák nyelven írván 
könyveiket, eltévefztették tzéljokat. —

Akármelly Nemzetben is tsak annak élő 
nyelve által lehet közönségessé a? tudomány, 
tsak a’ Nemzet nyelvén írott tudós munkák ál
tal juthat a’ inivcltségnek bizonyos grádicsára. 
Lehetnek valamelly Nemzetben sok derék Tu
dósok, de a’ Nemzet azért fzembetiinőleg nem 
híresedik. Például lehet Dania , a’ hol a? tudós 
nyelvek által fzép tudományra jutott Férjfiak 
vágynak , de maga a’ Nemzet mennyire vagyon 
eulturájára nézve akár Angliától, akár Német 
Orfzágtol ? —  Hijjában ! Európában megfzüntma 
már a’ deák nyelv a’ tudományoknak és nem
zeti culturának tsatornája lenni : sőt ollyan tudo
mányok is vágynak , p. o. a’ hadviselés, és hajó
zás, mellyek deák nyelven nem is lenyéfzhetnek.

Nem tsak anyai nyelven írtt eredeti mun
kák, hanem a’ talpra esett fordítások is nagyon 
segítik a’ nemzeti nyelvnek előmenetelét, és tu
dományos kifejlődését. Ezen az úton jártak a3 
mai tsínos , és míveltt Európai Nemzetek is. 
Előfzör is a5 régi görög és római classicusok fór-
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dításán kellene kezdenünk * *)* Athena és Róma 
tanították a’ tudományokra, józan gondolko
dásra , és emberiségre mind azokat a’ Nepeket, 
mellyel nyelveknek darabosságát és fzokásaik* 
nik vadságát letették. Soha Gellert, Klopstok, 
Lichtvern, Popé, Jóimg, Tasso, Gucirini, 
eme, Boileau , és mind azok a’ Német, An- 
glus, Olafz, ésFrantziaírók , a’ kik remek mun
káik által a’ halhatatlanság kofzorúját fűzték hom
lokaikra , anyai nyelveknek fzépségében , és tifz- 
taságában annyira nem emelkedtek volna , ha 
a' régi görög és római classicusokat olly nagy 
lzorgalornmal nem tanulták volna. Ezen ókból 
mondotta a’ mi nevezetes Kollárunk is , midőn 
Popénak ezen Magyar fordítása.* A z Ember 
próbája adattatott kezebe: Sokkal kedvesebben
venném , ha valamelly görög , vagy római 
cfassicusnak fordítását nyújtanák kezembe 
mert alig hidjem , hogy egy ollyan anyai nyelv
ben lehessen ékesen írn i, helyesen gondolkodj 
n i, és a nyelvet tökélletesiteni 9 mellyben a 
régi classicusok nem olvastatnak. «— Ezek után 
felettébb betsesek a5 nyelvre, és tudományos 
culturára nézve a’ mai tudós, ’s míveltt Euró
pai Nemzetek derék munkáinak fordításai is: így 
gazdagítják egymást, és költsönösen nevelik Li- 
teraturájokat a’ Frantziák , Anglusok, es kivált
képpen ti mi derék fzomfzédink a’ Németek, a’ 
kik legfellyebb is egy két efztendo alatt lefor
dítják nyelvekre mind azt, a’ mi jó, fzep, é 
tudományos jön ki ama’ jeles két Nemzeteknek

___  Az
*) A’ kezdet megesett, tsak folytassák Tu

dósaink !
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Az Anglus látván, hogy azt, a’ mi idegen nyelv
ben fzép , hathatós, és felséges , jól eltalálva], 
az eredeti Szerző5 értelmének kimerítésével fze- 
rentsésen fordították, i Ilyen fordítást többre fzo- 
kott betsiilni magánál az eredeti munkánál. —  
Járjunk mi is ezeknek a’ már kitsinosodott Nem
zeteknek nyomdokain, a’ régi és újabb tudós 
nyelveken írtt halhatatlan munkák közül men
nél többeket, és mennél nagyobb fzorgalom- 
mal fordítsunk nyelvünkre , így el nem marad
hat nyelvünknek bővítése, tsinosodása, és ked
ves Nemzetünknek a5 tudományokban fzeren- 
tsés gyarapodása.

Nagyon sokat tefznek a’ nemzeti Litera- 
túrának élefztésére, gerjefztésére, és gyarapí
tására a5 jutalom mellett feltett kérdések is. Már 
maga a5 jutalom hathatós öfztön lehet az író- 
n ak arra , hogy erejét a5 tudós Kérdés raegfej- 
tegetésére fordítsa ; de ha a5 jutalom elnyerésé
ből a9 megérdemlőre háromló ditsőséget nézzük, 
(a* mire a5 nemesebb fzíviiek úgy is legjobban 
néznek) így valóban nem kevés serkentésekre 
Pzolgálnak a’ nemesebb Lelkeknek a5 jutalmas 
Kérdések. A ’ honnan a’ mai pallérozott Nem
zetek közönségesen élnek ezen ofztönnel az el
méknek felgerjefztésére. Nintsen ma egy Eu
rópai tudós Társaság is, melly efztendőnkint 
egy vagy több kérdéseket jutalom mellett ne 
tenne fel a5 megfejtésre, így a5 legdítséretesebb 
vetélkedésre lobbantván a’ tehetős elméket; ’s 
nem lehet tagadni, hogy íllven jutalom tételek 
által már sok mind eddig homályban lebegő 
tárgyak óhajtott felderítésre virradtak. —  Tsak



j)5 Koppenhágái Universitas 1816. efzt. hatna! 
több jutái más kérdésehet, ay Breslaui Universi
tas is hatot tett fel; hogy a’ kir. Prussus rúd. 
Akadémiát, a’ Göttingai, Amsterdami?s a71. tu
dós Társaságokat ne említsem. Sőt még az Oro- 
fzok is, noha későbben fogtak önnön kimívelte- 
tésekhez, hazafiéi buzgóságtol élefztetvc. gyak
ran nem megvetendő sommákat tefznek fel ju
talomul, hogy nyelveknek, ?s Literaturajoknak 
virágzását siettessek.— Áldott emlékezetben van 
még ma is B o y le , ez a’ nemes fzivii Filosofus ,̂ 
és terméfzet búvára, a ki efztendei jutalom te
leiével olly fzép fzolgálatot tett mind a’ kerefz- 
tyén Religiónak , mind a5 tudományok gyara
podásának : néki köfzönhetjük Derhámnak két
megbetsülhetetlen munkáját, mellyeknek eggjú- 
két *) anyai nyelvünkön is olvassuk. Nem tsak 
Hollandia, hanem az egéfz tudós világ is tifzteli 
Tvylert > tifzteli Stalput, a* kik hasonlóképpen 
fzép somma tökepénzt hagytak illyen jutalom
tételekre. —

De hála a’ Magyarok Istenének ! nem va
gyunk kéntelenek mind tsak idegen példákat em
líteni. A"* mi Hazánkban, és Nemzetünk között 
is támadnak, ha még most tsak kitsinyben is, 
T^y terel, és Stalpotok, kik jutalomtételekkel 
serkentik, és gerjefztik a5 liteflatori munkássá

got.

*) Lásd Physico Theologia, az az: az Isten 
léteiének és tulajdonságinak a’ Teremtés 
munkáiból való megmutattatása. Irta An
gliában Derhám Viliam Vindsori Kanonok, 
’s a’ t. Fordította Segesvári István Bétsben, 
8-vo 1796.
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Úr Literaturánk körül fzerzett bokros érdemei
nek tifzteletére két fát ültettek.—  De mindenek 
felett örök tifzteletben léfzen a' háládatos ma
radéknál néhai Martzibány István , ki e’ fzent 
végre letett tőkepénznek kamatjából illyen ju
talom kérdésnek tételét állandóul efztendönkint 
rendelte.— Különös említést érdemel itt, hogy 
Hazánknak egyik nagy lelkű Dámája Mélt. Pon- 
grátz Theresia Grófné, néhai Motesitzky János 
Úrnak Özvegye ditső hazafiúságbol a nemzeti 
nyelvnek virágzását ohaitván és tehetsége fzerint 
eiosegélleni kivánván , Nádasd* ol Tek. N. Posony 
Vármegyéből 1821. efzt. Pünkösd Havának 20- 
dik napján költ, és a’ nagy érdemű Martzibányi 
Familia Intézetére ügyelő kiküldöttség Elölülő
jéhez küldött Levele fzerint efztendönkint, a’ 
míg hoílzú kiterjedésre nagyon méltó élete en
gedi, mindenkor köz folyamatban lévő pénzben 
két jutalom kérdés feltételére 100 és 100 forin
tokat olly bolts kinyilatkoztatás mellett ajánlani 
méltóztatott: hogy az egjdk jutalom kérdés ko
rosabb Tudósoktol, a? másik pedig egyedül tsak 
tanuló i fiák tol felváltva hol a9 törvény, hol az 
orvosi tudományokból magyar nyelven fejtessék 
meg. És minekutánna az említett Mélt. Grófné- 
nak ezen érdemes hazafiéi áldozatja a9 Martzi- 
bányi Familia tudva lévő Intézetére ügyelő Ki~ 
kiildottség által Hazánk fzeretve tifzteltt Nádor 
Ispánnyának egéfz alázatossággal béjelentetett, 
és ii mindenféle fzép, és ditső igyekezeteket ke
gyesen oltalmazó Felsége Királyi Fő Hertzeg 
ezen űj tudományos Intézetre is hatalmas párt
fogását is kiterjefzteni méltóztatott : azonnal 1821-
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dik , és 1822-dik eizt. a’ két két jutalom kérdé
sek a’ Magyar Nemzeti Museum által ki is híi- 
dettettek. Ezen áldozat a’ Haza oltárára a’ nem
zeti Literatura ügyében letéve annál nagyobb 
figyelemre, és magafzlalásra méltó, mivel tud
tommal ez az első áldozat Hazánknak érdemes 
Leányai közül, melly idővel több követőkre ta
lálván a’ sok réfzekböl egy nagy tekintetű Il 
lőm fog nevekedni, és a’ lassan folydogáló tsor- 
melve többeket felvévén magába , egy méltósá- 
gos folyamatú es bo medrü folyóvá fzaporodni. 
■— Hifzen a’ Párisi Akadémia is hatvan ezer fran
kot ofztogat ; ez sem egy napi áldozat! Illően 
jutalommal járó serkentéseknek , és buzdítások
nak múlhatatlan következése a’ nemzeti Litera- 
turának fzapora lépésekkel haladó gyarapodása.

Az említlettekböl láthatták az én olvasóim, 
hogy voltak, ’s ma is vágynak édes Hazánk’ 
kebelében , a’ kik nemzeti nyelveket kedvelvén, 
Literaturánkat egéfz tehetségekkel, ’s tüzes buz- 
gósággal elősegíteni ; ’s íróinkat nagy lelkű ju
talmakkal serkenteni édes kötelességeknek tar
tották, és tartják. G. Festetics Györgyök, Szé- 
tsényi Ferentzek , Telekiek, Martzibányok örök
re kellemetes nevek lefznek honni Literaturánk- 
nak történeteiben. Tellyesen nem fzükölködünk 
ugyan Moecenások nélkül, de ha mind azok 
■ Volnának, kik lehelnének; ha a’ külsőt többre 
nem betsülnék a’ hazainál ; ha nagy jövedelme
iknek tsak fzázad réfzéböl áldoznának is valamit 
Literaturánk előmenetelére, úgy talán azon a’ 
poltzon állanánk, mellyen más Európai tsinos 
Nemzetek difzeskednek. —-E^y Franlzia Dáma
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a7t monda ama’ tudós Bentleyröl hogy ineg 
tudná u ŷaH mondani hufz nyelveken, miképp 
Z Z j k i ’ fzéket, de nem érti, miképp kel- 

Te,«en'azon ülni: nem ok nélkül mondhatom 
sok réei és újabb Magyar Bentleyenlröl; hogy 
ha mindjárt ezen ízótskát— leves — hufz nyel
veken tudják is nevezni de abg van minden
e n  húsleveskéjek, ha tsak egy vendég ízereto 
ió barát nem híjjá őket egy két tál etehe. E eg
L - n é k e m  is vagyon fzerentsem es fzoruoru- 
s,á"0m egyfzer’smind ollyan hepelzu « h o  tu
dományé, e’ mellett fzoros erkolts. fzabasu e> 
nagyon ditséretes igyekezető egy par férfiakat

r J i i r ^ y  S L t m e s f e i e í . e . y  De ezek-

őkokbol— balgatok itt,, e he yettin- 
kább a’ múlt időkből említek nemelly tanuk , 
,i„v a’ mint efzembe jutnak, a fzoros chro- 
nologiai rendtartásra való ügyelet nélkül.

%Homerus,feltévén hogy élt a világon a 
záratlan ajtók előtt k e n y é rie te k e t keregetett. 
Plautus ho"y maganak , es az öveinek fzukseges 
élelmet fzerezzen, napfzámban órletgetett , es 
azt az üres időt, m e l l y e l  ezen unalmas mun
kája engedett, víg játékok irasara fordította. Sa- 
, 1 \  * hoffv eev portió levesre fzert tegyen , 
J a adja Dionra tett classicus jegyzéseit, altaj- 
látván , hogy még is jobb tudós jegyzések n e - 
, 1 Jlpnni hoey sem etlensegeben meghalni.
“ " U  sín,ötive eméfz^lik
me" A’ leesanvarubb kornjulallasok kozott 
nyavalyogtak, mint «> feegény^nek megannyi
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hősei, Castel Tetro, (Aristotelesnek Commen- 
tatorjá) Agrippa Cornelius a3 Necromantikus, 
jBodinusy a’ ki Montesquieunek jeget tört a’ tör
vények leikéről írott halhatatlan munkájához ; 
Tassa , a3 kinek egykor egéfz hétig élni kellett 
költsön kért tallérból ; a5 kit ízűn télén üldö
zött a’ mostoha sors, akármerre fordult ; Bor- 
ghese Pál , jóllehet tizenöt kézi mesterségeket 
értett , ezek között a’ Költés mesterségét is/  
végre az éhelhalásnak kegyes karjai között ízen* 
deredett el; Cervantes is úgy járt quoad pun 
ctum oeconomiae, mint az ő herosa; Milton 
fzámkivetve pártfogás nélkül ögyeleg ; Buttler, 
az a5 nevezetes Költő, minden rátartosaga mel
lett is , igazán fzolván, éhei halassal vegezte 
életét. Duchesne a3 történet iro , Baudoin az 
Akadémiának tagja , raugelas a’ îünguista; Du  
Ryer tragicus Költő , és a3 Koránnak derek 
fordítója , minnyájan a3 fzukölködessel kíifzköd- 
tek : Dryden egy Könyvnyomtatóhoz fzegő-
dött , de a3 ki az érdemet nem tudta becsül
ni; Otvey koldus volt, és egykor olly éhes, 
hogy a3 nyújtott darab kenyerket olly mohon 
falta fe l, hogy abban lett halála ; Johnson úgy 
balt m eg, ap mint élt —  nyomorúságban —  
nem külömben Ooldschmith, mint útfzan ja
ró Flautista Európát béfzédelegte, es mint ön- » 
non gyilkos fejezte bé életét. Rousseau musikai 
nótákat ír, mivel íilosofusi nótáit nem értik. 
Gellert egy pár nagyon jó kötetekért  ̂egy pár 
jó garast kap ; Bürger, jóllehet felettébb pol
gári módon költemény es elzü, tsak tengődik, a 
mi valóban meg nem fér a3 dífzes polgári gon-

Értek. (t nemt* JSyeh’- ^
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dolkodással; Sonnenberg elféledésbe jön, és egy 
más Génié, fzegénységben halálozik meg.

Hlyen volt sorsok azoknak, kiknek nevei
ről tsak tiTztelettel elegyes tsudálkozással gon
dolkodunk ; illyen volt sorsok azoknak a’ Férj- 
fiáknak , kiknek munkáikkal a’ Nemzetek mél
tán büfzkélkednek, a’ nélkül,, hogy egyfzer’s- 
mind megfzégyenüljenek. —  Én azon megtöltö- 
zött temérdek nagy mcdentzéböl, mellyben il
lyen tudós Martyroknak neveik egymáson hal
mozva hevernek, két újom végső hegyeivel itt 
tsak egynéhányat húztam ki, hogy őket a’ gon
dolkodó Közönség eleibe egy kis elmélkedés vé
gett állítsam. —  Nem botsátkozom én mélyebben 
ezen fzentellt neveknek Biographiájába, nem 
visgálgatom , mennyire érdemelhette meg talán 
egyik vagy másik a’ mostoha sors tsapásait ön
nön hibája által: itt éppen olly meglepő felvilá
gosítások adnák elő magokat, valamint akkor, 
ha némelly íróknak nem annyira elme —  mint 
inkább pénzbéli jó állapotjokrol —  tétetnének 
holmi visgálódások. De fzabad légyen ide egyet
len egy kis glossát fiiggefztenem. Nem tetfzhe- 
tik e’ képtelennek, midőn azon nagy férjfiaknak 
nyavalygását meggondoljuk, ha látjuk, miképp 
erőlködnek egy réfzröl a5 képző és tanító Inté
zeteknek lökélletesítésén, hogy az embereket a* 
tanulásra, a5 tudományoknak fzeretetére , és be- 
tsülésére gerjelTzék; hogy azonban más réfzröl 

kitanúlttakat nyomorogni , és fzükölködni 
hagyják? Mire valók ezek a’ megfefzített nemes 
erőlködések, ha foganatosán jutalmazó körök 
hibáznak? Mire való a’ Tudósoknak és jeles mes-

te-
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tereknek ez a’ hyper népesítése ? E’ magyar Ha
zának több városaiban magas emeletü difzes os
kolák állanak, és tsak egyetlen egy alalsony 
ház sintsen, a’ melly azokat, kik onnan tudo
mánnyal megrakodva kiköltöztek, a’ fziikölkö- 
dés fzennyétöl megmenlené —  Magyar Orfzágnak 
tsak egy Gymnasioma sintsen, melly egy kis 
titkos ajtón a’ véle fzorosan öllzekaptsoltt, és a’ 
Tudósok eltartására rendenlt épületbe vezetne.—  

Nem tagadhatjuk, hogy nálunk a’ Szegény 
Aristoteles többnyire még mind botskorban jár, 
’s a" kik a’ Literalura pályáján futnak, nagyobb 
réfzint olly kellemetlen sorsban vágynak , hogy 
fzép elméjüknek fzüleménnyeit vagy magok meg
erőltetésével , és kéfz vefzteséggel adják ki ; vagy 
ki nem adhatván, a’ feledésnek örök örvénnyé 
nyeli el azokat. Melly sok derék munkákat meg
menthettek volna ettől azok, a’ kik a’ mosolygó 
fzerentsének ölében pazarolva arra vefztegetik 
bő értékjeket, a’ mi sem nékik betsületjekre, 
sem a’ Hazának javára, és dicsőségére nem vá-
b k._De ugyan mi okozza nálunk a’ Moecená-
soknak ritka tüneménnj^eit? —  Nem az okozza 
e’ , hogy tifztelt Nagyjaink lemondván Hazánk 
jól nevel» Szépjeiröl, a’ Külföldiek karjaik kö
zött keresik házassági boldogságokat? Tsuda e’ 
ofztán, ha illy külföldi Szövetség eloltja bennek 
nemzeti nyelvek iránt való hazafiéi lángokat? Es 
Nagyjainknak neveltetése kedvezhet e nemzeti 
Literaturánk megkedvelletésének és gyarapod- 
hatásának? Tudjuk, hogy serkedö Ifjúságokban 
többnyire idegen , és egéfizen másképp gondol
kodó , és érző nevelőkre bizattatnak , holott hon

G 2 mink-
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minkban sokkal alkalmatosabbak vágynak Ha
jóknál. —  Továbbá, fzokássá Nagyjainknál 
az ő gyenge Növendékeiket elsőben is idegen 
nyelven befzéltetni : ezen kezdik dadogásokat, 
azután nevekedvén több idegen nyelvekre is ta
níttatnak , mellyek mintegy anyai nyelvekké vál
nak : s utoljára mintegy ráadásul tsak ugvan ta
nulják nemzeti nyelveket is, bogy legalább fze- 
génv magyar Jobbágyaikkal fzükség idején 
befzélhessenek. Most már tsudálhatjuk e’ , ha 
Napkeleti Ősi nyelveket, melly olly kellemetesen 
zengett ditsö Eleinknek ajakain, de a’ mellyhez 
tsetsemös korok tol fogva nem fzoktak, darabos
nak, durvának és nehéz'kimondásának tartják, 
végre megvetik annak tudós roívelöivel éstsinos- 
gatoival együtt? —  De ha mindjárt jártosak is né- 
melly Nagyjaink anyai nyelvünkben , sőt ezt be
dőlik is, de gyakran idegen varasokba vefzik köl
tséges lakásokat, idegenekkel társalkodnak : ez ha 
egéíl'zen el nem oltja is, de nem fogyafztja e’ azt 
aneroes lángot, melly a’ nemzeti Cuíturát és fényt
kettőzött lépésekkel tudta volna gyarapítani ? _

De viíTzatérek felvett útamra . mellytöl ezen 
tsekely elterest tálán örömest meghotsátja a’1 
hazafi fzívü olvasó. A ’ honni nyelv kimívelésé- 
nek , s a tudományok terjefztesenek nagyon 
hathatós efzközei az újságleveleken kívül, a’ fo
lyó tudományos munkák, a’ héti vagy hónapos 
írások, melly eken több tudós elmék együtt dol
goznak. Hlyen tudományos írások a’ Német Bi
rodalomban a’ politikai újságokon kiviil i5o 
volt folyamatban , Frantzia Orfzágban 363 , N.- 
Britanniában 5260 , (tsak magában Londonban
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Sa. *) Az egyesült Éfzak -Amerikai Tartomá
nyokban 364 , Orofz Birodalomban i 5 , (Péter-

vá-

Az,itt következő Londoni Journaloknak, 
és Újságoknak áltainézése hiteles kútfőből 
van merítve.

Minden reggel megjelennek Ministe- 
riális újságlevelek: The Morning Post ;
the new Times. Neutralis újs. lev. The 
public Ledger. Opposit. újs. lev. The Ti
mes ; the Morning advertiser ; the Morning 
Herald; the Morning Chronicle; the Bri
tish Press. Minden estve, Minist: The 
Courier; the Sun. Neutr : The Traveller. 
Oppos : The Globe; the Star; the States- 
man. — Hétfőn, Szerdán, Pénteken estve; 
The Evening Mail ; the London Packet ; 
the London Chronicle. Kedden, Szerdán, 
Vasárnap estve: The Commercial Chro
nicle; the Englisch Chronicle; the gene
ral Evening Post ; the St. James Chronicle. 
Szerdán estve: The Britisch Mercury; the 
philantropie Gazette; the Moderator. Ked
den és Pénteken estve: Courier de Lon
dres. Kedden és Szombaton estve : The
London Gazette (udvari újság). Vasárnap 
estve: Baldwin’s Journal ; the Literary Ga
zette ; the Miror of Times ; the provincial 
Gazette; the Westminster Journal. Vasár
nap reggel : The Dispatch; the English- 
mann ; the independent Whig; Duckitts 
Dispatch; the Legislator ; the Monitor; 
the Sunday Advertiser; the weckly Intel- 
ligencer; the Constitution; Minister, még 
The Antigallical Monitor. Vasárnap és Hét
főn reggel: Oppos. Bell's Messonger ; the 
National Register ; the Neptune ; the Cham
pion ; the News; the Examiner. Neutr; The

Ob-



1 0 2
várában q). Svéd Orfzágban 26 Tud. folyó írá
sok adattak ki 1812. efzt.— Ez illyen folyó mun
káknak nagy fzükében vagyon ugyan még fze- 
gény Magyar Nemzetünk; de jámbor fzándékú

’s
Observer. Hetfíín reggel: The Farm er’s 
Journal. Kedden reggel : The Liw Chro- 
nicle. Minden harmadik héten: The Hus- 
hand Cry (Policzei újs.). Minden Hétfőn: 
The Literary Advertiser.

Az Angliai Journalistikának termé
kenységét , és azon fzoros pontosságot, 
mellyel az Anglus foiyó írások expediál- 
tatnak , képzelhetjük a’ következendoböl : 
Valamint Lipsiában az új piatz, úgy Lon
donban á’ Pater noster úttzája, és némelly 
határos úttzák a* Könyvkereskedésnek leg
elevenebb pontja. Az Anglus hónapos Jour
nalok minnyájan a’ legnagyobb pontosság
gal jelennek meg minden hónapnak utolsó 
napján, hogy a’ Provinciákba és Kolóniák
ba való elküldetések egyfzer’smind meg
történhessen, a* honnan minden hónap
nak utolsó napján mindenkor több pakol- 
tatik Öffze a’ Pater noster úttzájában 2000 
Bollotoknál, ’s 60,000 Journal füzeteknél, 
és a’ cultivált földnek minden réfzeire el- 
küldettetik. Londonban a’ Longman, Hurst 
és Comp. legnagyobb könyvkereskedési In
tézetében az Irófzobák azon Tartományok 
fzerint vágynak megjelelve , a* hová az 
elküldetések és levelezések mennek. A’ hon
nan az Irófzobák az Ö bémeneteleiknél a’ 
Keleti, és Nyúgoti Indiának, Efzaki Ame
rikának, Déli Amerikának, Portugalliá- 
nak , és Spanyol Orfzágnak, Frantzia Or- 
fzágnak, és Hollandiának, Német Orfzág
nak, és efzaki Tartományoknak jegyeivel 
vágynak megkülömböztetve.
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’s jó igyekezető Tudósainknak ditsőségekre lé
gyen mondva ! még sem vagyunk tellyességgel 
ezek nélkül. A ’ két Politika újság Leveleken ki
vid vagyon 1817. efzt. kezdődött Tudományos 
Gyűjteményünk, mellyben mindjárt támadásá
nak kezdetén 80 tudós Hazánkfiai vettek réfzt: 
nem építünk talán a’ levegőben, ha azzal a’ ked
ves reménységgel biztatjuk magunkat, hogy 
hova tovább több Tudósaink fzövetkeznek öfz- 
v e , hogy ezen áldott Jelenetnek, melly nélkül 
e d d i g  is kár volt fzükölködnünk, nagyobb ál
landóságot, dífzt, és kiterjedést fzerezzenek. —  
Még egy illyen tzímií : Egyházi és
Tudósítások  betses folyó írás kezdődött t820. 
efzt. mellynek Kiadója ama’ terjedt tudományú 
és esmértt hazafiúságú Fő Tifztelendö Horvát 
János Ú r, Rudinai Apátur, és Vefzprémi Ka

nonok, a’ ki a’ theologiai tudományoknak anyai 
nyelvünkön leendő írását és terjefztését vette 
ízéiül : ezen hafznos írásnak folytatása , és veze
tése végett tartós egéfzséget, és fzámos efzten- 
döket fzívéböl kíván a’ tifztelt Kanonok Urnák 
a’ tudományoknak minden barátja.— A ’ Panno
nia folyó írás 1819-től fogva Gr. Festetits ügyel- 
lete alatt járt ugyan még, de az Előfizetők tse- 
kélv fzáma miatt megtöméséhez közelgetett, 
vagy meg is fziint. —  Még két folyó munkákat, 
mint annyi kedves illatú virág füzeteket emlí
tek , meliyek, a’ mig voltak, nagyon tetfzetö- 
sen dífzlettek virágozni indúltt Literaturánknak 
térmezején. Az egyik a’ nemzeti Gazda volt , 
mellyet T .T. Kis-Szántói Pethe Ur öt
efztendeig nemes magaelfzanassal., példátlan fzor-



galmatossággal, és a’ legtifztább hazafiul érzés?» 
se 1 majd nem tulajdon költségén folytatott: mert 
tsekély fzámu Előfizetői a5 nyomtatási költsége
ket koránt sem*pótolták ki, nem hogy jutalmat 
Pzerezlek volna a’ nemes fzívu fáradozónak. így 
áldozott e’ jó flazafi a’ Haza oltárán , vagyon- 
nyát a* köz jóért nem kéméivé , fáradtságait nem 
sajnálva, a’ vele egy időbéliektöl érdemeihez 
képpest nem eléggé betsiiltetve, és majd tsak a* 
háladatos maradéktol áldatva. Sajnálni lehet, 
hogy tovább nem oktathatta Nemzetet a’ tö
kéletesített mezei gazdaságnak Főtételeire, nem 
gyarapíthatta közöttünk, és betsültethette a’ föld 
mívelést, ezt a’ minden mesterségeknek király
néját, a’ kereskedésnek és meggazdagodásnak so
ha ki nem apadó kútforrását. MegPziint ez av 
betses héti írás 1818. efztendönek második felé
ben. —  A’ másik az Erdélyi Museum volt, a? 
jeles érdemli T. T. Döbrentei Gábor Tábla Bíró 
Úrtol kiadatva , és egy efztendei folyainatja után 
ez is véget ért 1818. ePzt.

Itt a’ magyar munkákról Pzolván, talán he
lye léfzen annak , ha az olvasó Publikumról, a’ 
Könyvnyomtatókrol, ésárosokrol, ha mind fut
tában is, értekezem. Jóllehet a’ mi íróink Har 
zánkban olly fényes pályát nem futhatnak , mint 
az Anglusok: Frantziák és Németek, a’ kik tel- 
lyes örömmel vehetik kezekbe a’ tollat, tudván, 
hogy, ha munka jók kedvességet nyerend, azt 
nem tsak nagy kitérjedlségü Hazájokban, hanem 
egéfz Európában, sót a’ Tengereken tűi lévő vi
lág réfzeiben is olvassák : de azért e kisded Ha
zában sintsenek olvasók nélkül a’ jól kéfzült ma-
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gyár könyvek, a’ mint ezt Gyöngyösi, Báró- 
tzi, Csokonai, Kisfaludi munkáiknak többfzöri 
kiadásaik mutatják. A’ mi íróink arra a5 fzeren- 
tsere ugyan még most, és talán jövendőben sem 
tarthatnak fzámot , hogy munkáikat a’ bakon 
ülő Inasok, és a5 piatzi kufórok rá értekben ol
vasgassák, mint Angliában: de arra mégis rá 
mehetnek, hogy a* Publikumot mind inkább az 
olvasáshoz édesgessék , olvasóiknak ízámát hová 
tovább jobban fzaporítsák , és Literatúránkat a’ 
Külföldiekkel megkedveltessék — ha , tudniillik , 
jól elkéfzülve egélTzen a’ könyvírásnak adják ma
gokat, és munkáikat vigyázva, és egéfz fzorga- 
lommal kidolgozva írják. E’ végre a’ görög, es 
római classikusokat figyel mezve tanulni izükse- 
ges , és az újabb tudós Nemzetek remek mun 
káit követni felettébb hafznos. Örömmel említ
hetni itt, hogy Mayr Göttingai Professor (1806. 
efzt.) Költőinket olvastatni , és magyaráztatni 
halván, Nyelvünknek édesen folyó keliemeitöl 
megbájoltatva , azt egéfz buzgósággal tanulni kez
dette, és annyira vitte, hogy most már befzél, 
és ír magyarul, és könyveinket folyvást olvassa. 
—  Hogy azonban Orfzágunkban az olvasó Kö
zönség nem olly ter|edt, mint Nemet es Frantzia 
Orfzágban, és hogy sokan magyar Könyveink
nek olvasásától még mind idegenkednek , ennek 
is fő okát a’ deák nyelvben találom. Az Olafz 
Orfzágbol hozzánk költözött deák nyelvnek tar- 
lósabb uralkodása vágyon rajtunk, hogy sem 
azokon , a’ kiknél egykori Hazája volt. Kitsi- 
nált, és tagadhatatlan igazság az, hogy a Nem
zet tsak önnön magából, maga által és tsak

sa-
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saját nyelvén mívelödhetik k i , tsak ez által tart
hatja fenn Nemzetiségét, tsak ez által léphet a* 
fél vad állapotból egy fzelíd , és érett korra. 
Minden Nemzetnek valóságos culturája nem ide
gen, hanem saját nyelve növelésével kezdődött, 
nevekedelt, és idő folytával tökéletesedett.
,, Lélek, úgymond Montaigne, emeíetenkint 
„  épít a5 Literaturában , és Culturában.w De 
minek kell iit a’ talpkőnek lenni ? Idegen nyelv
nek e*, vagy Anyainak? Kétség kivül ennek, 
így fzóll Harelér , másképp idegen jármát hor
doz.— Mi pedig Magyarok mind e’ mai napig 
nem az anyai, hanem az idegen deák nyelvet 
teíTzük talpkövül, és végtzélul; ezt a’ kíilömben 
fzép és liafznos nyelvet nem úgy hafználván, 
mint efzközt, jmelly által tudományt és esmére- 
teket gyűjthetnénk , és a’ régi nagy Emberek’ 
Jelkébe béhathatnánk. Oskoláinkban, és nevelő 
Intézeteinkben aJ fő arány a’ deák nyelv: ez a’ 
Talentomnak és tudósságnak a’ Tanúlók között 
einór mértéke. Legfzebb időnk, nyers ifjúsá
gunknak legdrágább efztendei, mellyekben a’ 
nemzeti Literaturát megkedvelhettük , és valódi 
tudományt gyüjthettiink volna , a’ deák nyelv
nek kinyújtott, és vefzödséges tanúlásával elre
pülnek, a’ mint Seneca böltsen mondja, nem 
annyira az életnek, és Hazának, mint inkább az 
oskolának tanúlván.— A’ tamilok kikerülvén az 
oskolából, és mindent a’ deák nyelv fzempont- 
jábol vizsgálván, a5 nemzeti Literaturát pedig 
meg nem ízelítvén , az anyai nyelvnek édességét 
nem érzik ; mivel bennek az egéfz érzést, és íz
letet a’ deákság (egy nyomoréit konyha deák-
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ság) elfoglalta. Magyar könyvelt et nem vefznek, 
ufsagokat, és folyó írásokat nem jártatnak , nem 
olvasnak.— De minek is olvasnának? hifzen a’ 
deák nyelvet úgy nézettek , úgy tsudaltatták vé
lek , mint minden böltsességnek követ, mint 
végső határt, mellyet meghaladni nem lehetne, 
akarni, bűn volna — e’ holt nyelvet vegtzel gya
nánt tekintvén, mivel azon rontsolva , ’s meg
annyi barbarismusokkal folyvást befzélhetnek, 
és írhatnak , úgy nézik magokat, mint tzelra ju
tott ’s tökélletes Tudósokat: mire valók volná
nak tehát nékik a’ magyar elmefzülemények, 
munkák, könyvek? Hifzen ők már a’ fő böl- 
tsességre, az egyetlen egy tzélra , a’ deák nyelv 
esméretére eljutottak. Így betellyesedik Cicero 
mondása: Multiad sapientiam pervenire potuis
sent, nisi se jam pervenisse putassent. Végre is 
az imádott deák nyelv miatt portol meglepetve 
hevernek a’ Könyváros boltokban a’ munkák, a 
nyomtatók elidegenednek a’ magyar elmemívek- 
nek kiadásától, ’s lemondanak a’ Szerzők meg- 
1 utálmázásáról : mi tsuda , ha ekképpen tsak sín
jének , tsak nyavalyognak a’ Magyar Múzsák, 
és a* Nemzet tudományos kifejlődése lassú lép- 
detsöléssel haladhat előbbre ! —  Az oskolákban 
volna annak helye, es ideje, hogy a tanulók
ban a’ nemzeti tudományos, és olvasó Lelek 
felgerjefztetnék , és elterjefztetnék : itt lehetne
ollyan eredeti írókat nevelni, kik egykor majd 
ditsősségére válnának a’ Nemzetnek. A régiség
nek legnagyobb emberei nem idegen , hanem 
anyai nyelveken írták halhatatlan munkáikat: 
még Vérül ami JBaco is az Anglus Litera túrának
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akkori gyarló állapotában a’ Nemzet nyelvén 
írta meg ma is nagy betsben lévő munkáját de 
«Augmentis Scientiarum^ mellyet. azután deákra 
fordított. —

A ’ mi Könyvnyomtatóinkat illeti, ezek híz** 
nak meg többnyire a" Szerzők’ agyvelejével, a5 
fzegény írók pedig elsoványkodnak. —  Ez nem 
igazság.—  Nem kívánnak a’ Magyar írók tudós 
munkáik után meggazdagodni, mint ama’ Fer- 
ney Filosofus, mint Ba)de, Diderot, Nicolai, 
Posselt, ’sa ’ t. Literatm ánknak ezen betses idő 
kora nintsen jelen , es talán még nagyon mefz- 
fze vagyon: de sok költséggel, idővefzléssel , 
sőt gyakran egéfzségeknek rongálásával egybe- 
kaplsoltt fáradtságokért illendő jutalmat várni, 
és venni tellyes igazságok vagvon. Tsak akkor 
fejük ki tellyes fénnyében a’ lángéfz (Génié) , ha 
a’ Tudós a’ táplálat gondjainaF Ferületén kívül 
él , és az írók mindenkor illendő honoráriumot 
vefznek.—  Erre talán leghamarabb eljutnának Tu- 

* dósaink , ha magok között megegyezve arra tó- 
kellenek magokat, hogy jelesen kidolgozott munT 
kaikat ingyen, vagy alávaló orron kezeikből ki 
ne ereíTzék , így talán illendő jutalommal megr 
kérettetnének. Lám a’ Német Orfzági Könyv- 
nyomtatók az írókat, kiváltt a’ nevezetesebbe
ket, jól fizetik, és gazdagon megjutalmazzák, e’ 
mellett magok is tifztességesen élnek.

Jöjjünk már Könyvárosainkra: de előbb 
fzóljunk valamit az előidönek Könyvkereskedé
séről. —  Előbb gondolat, azután nyelv és írás. 
Előbb levelek és táblák, azután kötetek és köny
vek. Alkman , Pienithusnak fia volt az első, úgy

mond
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*üond Theodóretus, aJ ki rendfzeresen (syste* 
Jtaatice) könyvet írt.

A ? könyvekkel kétség kivül legelofzör a’ Zsi
dók kereskedtek. Az ő íróik, kik Sopherimnek 
mondattak, másolásokkal (copiæ) már kereske
dést űztek. Kiriath - Sepher város Palaestinában, 
a’ hol a’ Hebræusoknak nemzeti Könyvtárok 
volt, ugyan az ő Sopherimjeknek az a’ helyek 
volt, mi ma a’ Németeknekl.ipsia.—  Kiriath- 
Sepher mag} árul ennyit téfz : „ Könyvek városa/'4

Elevenebbek voltak a? genialis Görögök. 
Köny vírók (PipiioyQayoi) és leírók (ra/tyQucpoc, 
vagy eMiygcKpoi) néminémü tzéhet formáltak. 
Ezen utolsóbbak kereskedést űztek , talán inkább 
a’ munkák elterjefzlése végett, hogy sem nycre- 
Jkedésböl. —  Ök annak neveztettek, a’ mik vol
tak, (ftifihLOTiolcu, PififooxccTiiihoi') Könyvárosok- 
nak. Magános emberek , magok a’ Famíliák fe
jei is, a’ kik leírókat (másolókat) tartottak, (Ci
cero, Juvenalis, etc.) azoknak productumaival 
kereskedtek. így Atticus, így Hermodorus ; ez 
tekintettel, és kiterjedéssel. Hermodorus keres
kedik : mivel? Könyvekkel és böltsességgel. így 
kérdezkedtek a? vevők. Nem sokára egy neme
sebb kereskedési formát vett macára a' könyvek 
eladása : Athena birt már rendes könyváros bol
tokkal, voltak a’ Literatoroknak bizonyos öíTze 
gyülekező helyeik is. Zeno itt esmérkedett meg 
Cratessel.

A ? Görög mustra gyorsan és tüzesen érdek- 
lelte az energikus Rómaiakat, ezeknek Literatu- 
rájokat, ’s ez által a5 könyvekkel való kereske
dést. A ’ leírók, és eladók (közösen Librarii) buz~

* § ón
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gón munkálkodtak. Augustus, ez a: Fejedelmi 
Mœcenas, a’ tudományoknak kedvellője, tifz- 
telője, és jutalmazó ja ezen gazdag kafznű keres
kedési ágnak kifejlődését siettette. A ’ Könyvke
reskedés virágzásba indul. A5 két Sosiusok meg
áld ömböztetik magokat. Nagy gondjok volt a’ 
másolások’ fzépségére, hibátlanságára , és a? kö
téseknek ízléssel tellyes elintézésére. Kereskedő 
boltokat állítottak Vertumnus Templománál , ’s 
Janus ofzlopainál * *). A’ könyváros boltok fza- 
porodni kezdettek. A ’ Sigillaria útfzában volt 
egy *2), és a’ Caesar Forumjánál a’ másik *3). 
A ’ Concurrentia, mell y a’ Kereskedésnek éltető 
gyökere, nevelte a’ kelendőséget és fzorgalmat. 
A ’ Bibliopolák fzáma mind egyre fzaporodott. 
Trypho *4), mint helyes belátáslí , jó ízletű , 
és köz jóra termett Férfiú jelesen kitűnik. Mi- 
nekelőtte másolásait az eladatás végett kitenné, 
Quintilianus tanátsát követvén, azokat előbb a’ 
Szerzők, és Criticusok által megnézette, és vizs
gáltatta. AJ középpontból, Rómából, a’ Provin
ciákba terjedett a’ kereskedés. Atrectus . Decius, 
Dionysius, F elix , Jucundus, Secundus’s a’ t. 
megannyi neveik a’ római Provinciákban lévő 
Köny városoknak.

Ha valamelly Birodalom hanyatlani kezd . 
kereskedés faján legelőfzör is a' Könyvkereske

dés-

*) Hic liber æra meret Sosiis , hic et mare 
transit. Horat.

*2) Gellius Noct. Att.
*53  Martialis.
*4) Non habeo, sed habet bibliopola Thrypho

Mart.
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elesnek ága fzárad el: valamint ellenben a’ Biro
dalom virágozni indulván , a? kereskedés fiiján 
legelŐfzör is a’ Könyvkereskedés virít. így volt 
ez a’ Hyerarchia alatt. A ’ Püspökök még buz
góbban, kogy sem a7 Caesarok, nógatták, és 
sürgették a? leírókat, és több munkákkal tetéz
ték. Ezeket most Librariusoknak , Antiquarium 
soknak , Bibliopo Iáknak nevezték. Es millyen 
volt a’ munkák érdeme , és árra? Itt következ
nek némelly Dátumok.

Plato éppen nem lévén gazdag, (hifzen Fi- 
losofus volt!) a’ mi pénzünk fzerént 3ooo fo
rintot fizetett Philolausnak, egy Pithagoræusi 
Filosofusnak három kis Tractatusaiért *). Speu- 
sippusnak , Plato Tanítvánnyának írásait három 
Talentomon (3ooo talléron) vette meg Aristoteles,

Ptolomæus Philadelphus az Athenabéliek- 
töl i 5 talentomokon (ugyan annyi ezer talléro
kon) vásárlotta meg Sophocles, Euripides, és 
Aeschylus Tragoediáiknak eredeti kézíratjait: és 
Galienus *2) , a’ ki ezt befzélli, azt tefzi hozzá, 
hogy ezen fellyül az Athenabélieket minden Adó 
alól felfzabadította, és élelembéli dolgokat nagy 
bőséggel küldött nékik. Az öregebb Plinius’ 
munkáiért Longius Licinius tíz ezer tallért 
ajánlott.

A’ IX. fzázadban a’ könyvek felettébb rit
kák voltak , tsak kevés magános fzemélyek bír
tak azokkal. Egy kézírati kötet fontosabbnak 
tartatott akármiilyen más reálitásnál: nagyon

tér-

* )  Gellius. Lib. III. Cap. XVII.
*2 )  Gálién. Comm. II. in epid. 5.
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ierméfzetesen, mert a ' könyvek a’ valódi reali
tások. A ’ legnevezetesebb Klastromoknak tsak 
egy Misemondó könyvök volt. Loup, Ferrieresi 
Apátur 855. efzt. azon esenkedett III. Benedek 
R. Pápának, hogy juttatna néki egy lemásolást 
Cicerónak könyvéből de Oratoré, ésQuinctilia- 
nusbol; mert, úgymond, tőre*
dekeket bírunk belölök,de , ,
(completum) exemplar egèfz 
ban nem találtatik. —  Ha valaki egy Templo
mot, vagy Klastromot egy könyvvel megaján
dékozott^ tehát ez fzemélyesen az öreg oltárnál, 
és a’ leginnepiebb egyházi fzertartások között 
történt. — A’ X. fzázadban Grecie nevű Anjoui 
Grófné Aimonnak Halberstadti Püspöknek egy 
Homiliákbol álló Gyűjteményért adott 200 ürut, 
6{ septier gabonát, (egy septier ia vékát tart 
magában) ugyan annyi rozsot, ’s kását, és 5 
nyest bort.

A ’ Kéziratoknak betséröl a’ XV. fzázadban, 
kevéssel a’ Könyvnyomtatás feltalálása előtt hol
mi tudósításokat ád Naudé*). Hogy Páduai fz. 
Antal az ö házát adta oda Liviusért, nem tu
dom, hol olvastam.

A’ tudományokkal cggyütt az ő íö vehicu- 
lumjok is, a’ Könyvkereskedés eltűnt. Mind 
a’ kettő ismét felébredt, és pedig sokkal hatal
masabban , hogy sem az előtt, midőn Nagy Ká
roly előlépett. Több képzetek , több fzavak, 
több írások , több Könyvek, több másolók és 
több Köny városok. Ezek a’ , és ha

tulaj-

*3 Lásd Addition à l’ histoire du Roi Louis XL



tulajdon könyves boltokkal bírtak , Stationariu- 
sok tekintetre, és külső illendőségre jutottak. 
Ok, mint magok is többnyire Literatorok , a’ 
kik a’ tudományoknak lerjefztésére, és felma- 
gafztalására nem keveset tettek , a’ kik ha íz no- 
sabbak voltak másoknak, és az egérnek, hogy 
sem magoknak, méltók voltak a"’ pártfogásra, és 
tifzteletre. A ? rangra és elsőségekre nézve egyen
lőkké lettek a’ Párisi Universitas tagjaihoz, a; 
taxák, és adók elengedtetek nékik. —  A 9 Könyv- 
árosoknak, és az ő foglal .(osságoknak hafznnt, 
érdem it, és fontosságát megesmérvén , és be 
tsülvén, Európának egyébh Hatalmas ágai is 
követték a’ Frantziák’ példáját, gerjefztették 
oltalmazták , és jutalmazták a Könyváro ságot 
—  Ezen idő tájban a’ Könyvnyomtatás felt lálás » 
egéfízen más fzínt adott a’ Könyvkereskedésnek, 
azt egv filosofusi formába öntői te.—

Orfzágunknak nevezetesebb városai nem fzü- 
kölkodnek ugyan Könyvárosok nélkül, de azzal 
éppennem kérkedhetünk, hogy magyar tudós 
munkáink nagy fzámmal kelnének : ezt okozza 
réfízerint a? magyar nyelvnek geographiai fzoros 
határa. A ’ Frantziáknak , és Németeknek mun
káik a’ tengereken tál az esméretlen világban is 
esméretesek. Nékünk Magyaroknak mégnintsen 
literatori Taktusunk. —  Kotzebue azt mondja 
egy helyen a’ Németekről*): „ A 9 míg a7 Német 
Könyvárosnak, mint kedvező fzerentset ágy kell 
nézni, ha egy megkedveltt munkából több efz- 
tendők alatt 3ooo példányokat eladhat, hogy 

________ ______ azon-
Lásd fiiéin. v0d)cift.

í r  tik. a nem*. Nyelv.
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azonban a’ Erantzia, és Anglus egy hét alatt i* 
elad a0,000, mind addig azoknak fzáma, a’ kik
nek a’ Lélek munkáira nézve érzések, és ízlesek, 
volna, valóban nagyon tsekély léfzen.“  —  Ha 
Kotzebue a’ Németekről így Jeremiáskodik, 
ugyan mit mondhatunk mi a’ Magyarokról ? 
Mennyire állunk mi azoktól? NémetOrfzágban 
minnyájan olvasnak, németül mindenfele olvas
nak: ezt nyilván mutatják , akármit mondjon
itt Kotzebue, a’ német jobb munkáknak több 
ezer példányokban több ízben megújított kiadá
saik : éppen nem ritkaság, hogy Német Orfzág- 
bán egy megkedveltt mnnkábol kevés hónapok 
alatt 10— 12,000 példányok elkeljenek, ez na
gyon fzámos olvasó Közönségét lefz fel. Nálunk 
ellenben kevesen olvasnak, és annak is , a’ mit 
olvasnak, majd fele idegen Literatura : Német 
Orfzágban nem esmérnek magyar könyvet, ott 
tsok honni terméseknek örvendenek; e’ Magyar 
Hazában többnyire elől'zör is az Idegent kapják, 
a’ Magyart unják —  tsuda e’ ofztán a’ magyar 
könyveknek , és ezekkel való kereskedésnek fenn 
akadása? Majd nem azt mondhatom, hogy ná
lunk több nyomtattatik, hogy sem olvastatik, 
hogy ellenben Német Orfzágban többel olvas
nak , sem mint nyomtatnak. —  Egy annak tetfz- 
hetö eretneki paradox-ia—  de lassan! éppen a’ 
paradoxumokban feküfznek gyakran az igazsá
gok. A ’ könyvárosi tekintetre nézve olly fzen- 
Vedő állapotban lévő kis Magyar Hazában rend- 
fzeresen sokkal többet írnak, es nyomtatnak, 
lioay sem ama’ fzéles terjedési! Német Orfzág
ban , mdlynek elmebéli productumai az egélz

vi-
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világon circnlálnnk. Ez tovább is így folytattat- 
ván, majd Bibliothekák jelennek meg , a’ vásár
ban kitétetnek ugyan , de vevőkre nem találnak ; 
a’ vásár pedig vevők nélkül nem vásár, hanem 
tsak üres fzóhang. —  Noha Könyvarosainknak 
fösvénysége, és a’ fzertelen nyerekedésnek lelke 
is okozza magyar könyveinknek fenn akadását. 
Meg nem elégefznek a’ fzokott jutalommal, a 
fzáztol tízzel, vagy tizenöttel, mellyel, úgy 
gondolom, eleget ki vagyon fizetve azon tsekély 
fáradtság, hogy a’ vevő eleibe vifzik a’ könyvet: 
hanem fzáztol harmintzat kivannak, es ezen Ibi
iül még jóval drágábban is adják a’ könyvet an
nak fzabott árránál. így húzzák , vonják a’ Szer
zőt és a’ Publikumot, mind a’ keltőnek egyfor
mán ártván: annak, mert a könyvnek felvertt 
árra miatt a’ nyomtatványok megrekednek : en
nek , mert a*könyv áriától elijedve, ’s azt ott 
hagvva , önnön tökélletesedésében fzenved hátra 
maradást. De az írók is látván, hogy minden 
kellemetlen éjtfzakázásaikkal végre is a’ Könyv- 
nyomtatókat, és árosokat gazdagították , fzá- 
mokra pedig semmi más nem maradott hátra 
azon sovány hafznon kívül, hogy neveket az el
adó könyvek lajstromában olvashatják —  elked
vetlenedve letefzik kezekből a tollat, es a kik 
Nemzetieknek jótévői és dífzei lehetlek volna, 
megnémúlnak.— Az önn kény fzerint felemelt 
könyvárrának talán az áltál lehetne elejei venni, 
ha a’ könyv homlokara annak fzabott arrat is 
kinyomtatnák , mint más Nemzetek , kiváltt a’ 
Franiziák tselekedni fzoktak.—

Il a
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A ’ Hazának minden jó Polgárja a* legedet 

sebb örömök között méltán olvadozhat, látván 
nemzeti Literaturájának fzépen gyarapodó elő
menetelét, és mind inkább nevekedÖ kifejtését, 
és ezzel együtt a* Nemzet culturájának siető gya
rapodását : hát még mennyivel -fellyebb emel
kedhetnék Literaturánk, ha Könyvnyomtatóink
nak fösvénysége, és hazai fzeretettel palástoltt 
minden kérkedések mellett is többnyire tsak ön 
hafznii keresések a’ magyar írókon, és munká
kon fennyen nem uralkodna , és így sok külöm- 
ben jó magyar könj^veknek megjelénését réflze- 
rint nem késleltetné, ré/Tzerint Örökre meg nem 
gátolná ! —  MeHy jótévő volna tehát egy ollyan 
Intézet, melly egy réfzröl a’ Könyvnyomtalok’ 
telhetetlen nyerekedésének , és a’ mi ebből ter- 
méfzetesen fzármazik, az Ő fösvénységeknek gá- 
tot vetne; más réfzröl pedig a’ jó magyar mun
káknak kinyomtatását siettetné , és efzközölné! 
Értem , ha egy nemzeti Köny vnyomtató Műhely 
az Orfzág közepén támadna.—  Ez minden meg
erőltetés nélkül, és majd nem azt merem állí
tani, könnyen, és mintegy éfzrevehetetleniil vég
hez mehetne, ha egy hazafiéi fzózat ey Magyar 
Hazában megzendűlne, és a9 jó Nemzet fiait egy 
kis áldozatra felkívánná —  ollyan önként válal- 
kozó, és nemes gondolkodású legalább ötven 
Hazafiakat , a’ kik folyvást ío  efztendeig öt
ven forintot a' Haza oltárára Jelennének : eb
ből a5 nem olly gazdag jövedelmű , és nagy 
birtoké Hazánkfiaitól is könnyen kitelhető ne
mes adakozóságbol tíz efztendők alatt ollyan 
tőkepénz gyűlne öíTze, mellyböl egy nemzeti

Könyv-



Könyvnyomtató Műhelyt OiTzágunk közepén, 
vagy a’ hol legalkalmatosabbnak gondolnék , 
könnyű fzerrel fel lehetne állítani: mellynek 
egyedül való foglalatossága volna a’ jól ke- 
fzültt, tudós, és a’ nyomtatásra mindenképpen 
méltó magyar munkákat önnön költségen, es a? 
Szerzőknek nyújtandó tifztességes Honorarium 
mellett kinyomtatni. De mindenek előtt ezen 
lábraállott nemzeti intézet történetét kellene le
írni , a’ Hazát illy boldogító Jelenetről tudósí
tani, és azon 5o nagy lelkű Adakozók neveinek 
Őrökösítésével a’ nyomtatandó magyar munká
kat elkezdeni. —  Hogy illyen áldott Intézet a’ 
Nemzetnek, és könyvfzerzöknek egyaránt hafz- 
nos lenne, kétséget nem fzenved. A ’ Nemzet
nek annyiban ; hogy így a* nyelv és tudomá
nyok virágzásba indulnának, annyi hafzontalan 
könyv napfényre nem jönne, jó és tudós mun
kák nélkül nem fzükölködnénk , a’ telhetetlen 
Könyvnyomtatók, és árosok a’ Közönséget nem 
húznák vonnák, és így a’ magyar fudósság- 
nak előmenetelét akadályoztatni megfziinnének. 
—  A ’ Kónyvfzerzöknek : ezek látván tudós fá
radtságoknak illendő betsülését, és megjutalma- 
zását, öfztön gyanánt fzolgálna ez a’ nagyobb 
iparkodásra; buzgóbb munkásságra, és a5 jobb 
elméknek felgerjefztésére. —  Láthatja & tudós 
olvasó, hogy ez a’ kép tsak en miniature, ki- 
tsinyben van festve, és nem nagy helyet foglal: 
itt tsak az első festékeket fzolgáltattnm , mel- 
lyekkel az elsetet vezetni tudó kéz bővebben 
rajzolhat.

i i ?
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VI. M inden orfzágos dolgoknak nem 
zeti nyelven  való fo ly ta tá sa .
Említenem se kellene itt a’ legtudósabb , ’$ 

leghíresebb régi Nemzeteket, aJ Görögöket, és 
Rómaiakat. Azokban az időkben tsak a’ görög 
nyelv volt mívelt, és tudós, ezt tanulták , ezt 
gyakorlottak az akkori tsinosabb Nemzetek, ez 
volt a’ kultsa minden tudománynak, és böltses- 
ségnek, tsak ezen folytak tehát, és kellett folyni 
minden közönséges, és orfzágos dolgoknak. De 
magok a’ Görögök is olly indulatos kedvellói 
voltak fzép nyelveknek, hogy azt mindenfelé 
terjefzteni, és megkedvelteim fzinte kötelességek
nek tartották. A ’ honnan kétség kívül nagy ked
vetlenségére válhatott Görög Orfzágnak , midőn 
a? Karthagóbéliek az ö Birodalmokban a; Görög 
nyelv tanulását megtiltották *), Erre a’ tilalom
ra az adott alkalmatosságot, hogy Suniatus leve
let írt görög nyelven Dionysiushoz , ’$ a’ tilalom 
által azt akarták elérni, hogy senki ne írhasson . 
vagy befzélhessen az ellenséggel tolrnáts nélkül. 

A ’ mi a’ Rómaiakat illeti, ők hatalmoknak
és

Dux belli Hanno Carthaginensis erat: cu
jus inimicus Suniatus potentissimus ea 
tempestate Pœnorum, cum odio ejus græ- 
cis literis Dionysio adventum exercitus, 
et segnitiem Ducis familiariter prænun- 
tiasset, comprehensis Epistolis proditio
nis damnatur: facto Senatusconsulto, ne 
quis postea. Carthaginensis aut litteris græ- 
cis, aut sermoni studeret; ne aut loqui 
cum hoste, aut scribere sine interprete 
posset. Justin. Lib. XX. in fine.
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“ 9
cs ditsöségeknek terjesztésére nem tartották elég
ségesnek a’ fegyvert, hanem a’ végre nyelveket 
is, mint a’ Nemzetiségnek legfőbb billyegét, 
hafználták. Valerius Maximus fzerint *) a’ ró
mai nyelvet olly fzükségessé tették, hogy még 
a’ Görögök is nem tsak Rómában , hanem ma
gában GörögOrl'zágban , és Asiában is vélek tsak 
deák nyelven befzélhettek , ezt azért lselekedvén, 
hog}r az illyen tifzteletre emeltetett római nyelv 
a’ meghódolt Nemzetek között annál jobban el
terjedjen. Már nyelveknek zsenge korában a* 
XII. Táblás törvényeket önnön nyelvekre for
dították, ’s ez által nyilván megmutatták, hogy 
a’ mihez a’ Nemzet soha nem fog, abban soha 
æ)ô sem haladhat.—  Az ékesen fzóllásnak Attya

Ci-

* )  Magistratus vero prisci quantopere suam, 
populique romani majestatem retinentes, 
se gesserint, hinc cognosci potest : quod 
inter cetera obtinendæ gravitatis indicia 
illud quoque magna cum perseverantia 
custodiebant, ne Græcis unquam , nisi la
tina responsa darent. Quin etiam ipsa 
linguæ volubilitate , qua plurimum valent, 
excussa, per interpretem loqui cogebant 
non in Urbe tantum nostra, sed etiam in 
Græcia et Asia: quo scilicet latinæ vocis 
honos per omnes gentes venerabilior dif
funderetur. Nec illis deerant studia doctri- 
næ, sed nulla non in re pallium togæ 
subjici debere arbitrabantur; indignum 
esse existimantes, illecebris , et svavitate 
literarum imperii pondus , et auctorita
tem domari. Memorabl. Lib. II. Cap. II 
jnu m . 2.
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C icero* *) azt mondja, hogy néki vétkül tulaj
donították Syrakusa városában a* Görögökkel 
görögül való befzéllést. Svetonius pedig azt ír
ja *2), hogy Claudius Csáfzár egy Lyciai Fö Gö
rög embert a’ Bírák Pzámábol kitörlött, és a* 
római polgárság jussától megPoPztott, mivel a* 
római nyelvet nem tudta. Szóval, ezek a’ hatal
mas hódítók Ágoston Pzerint *3) azon voltak, 
hogy a’ meggyőzött népeket ne tsak jármok, 
hanem nyelv k alá is Pzorítsák. Paulus Aemi
lius midőn Matzedoniát meghódoltatta, a’ maga 
re idelése/t deák nyelven adta ki ezen Nemzet 
fzámára, a’ mit Oktavius Praetor görög nyelvre 
ordított *4). Paulus Aemilius , mikor akart,

Enimvero , a it ,  indignum facinus esse , 
quod ego in Senatu Græco verba fecissem, 
quod quidem apud Græcos græce locutus 
essem , id ferri nullo modo posse. In Ver
rem Orat. 4. Gap. 66.

*2) Splendidum virum , Græciaeque princi
pem, verum latini sermonis ignarum non 
modo Albo Judicum erasit, s^d etiam in 
peregrinitatem redegit. Claud. Cap. 16.

*5 ) Opera data est, ut imperiosa Civitas non 
solum jugum, verum etiam linguam suam 
domitis gentibus per pacem sociatis im
poneret; per quam non deesset, imo et 
abundare» etiam interpretum copia. De 
Civ. Dei. Lib. XIX. Cap. VII.

*4) Silentio per Praeconem facto Paulus latine , 
quæ Senatui, quæ sibi ex Concilii senten
tia visa e sent, pronunciavit ; ea Cn. Octa
vius Praetor (nam et ipse aderat) inter
pretata sermone græco referebat. Tit. Liv^

tu-
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tudott görögül befzélleni *), ’s ha ekkor deák 
nyelvvel élt, azt azért tette, hogy fzavainak 
nagyobb tekintetet adjon. —  Gregorius Thauma- 
turgus írja, hogy az ő idejében a’ törvényeket 
deákul kellett tamiléi, ?s e’ miatt a’ görög nyel
vet majd elfelejtette*2). Triphonius törvénytudó 
is azt jegyzi meg, hogy a’ Præforoknak min
den parantsolatjaik deákul adattak ki *3). A % 
Rómaiaknak ezen gondjok, mellyet nyelvek ter- 
jefztésére fordítottak, olly foganatos is vo lt, 
hogy Plutarchus idejében nem találtatott, a’ ki 
deákul nem tudott volna: és Libanius attól félt, 
hogy a’ görög nyelv el fogna enyéfzni, mivel 
azok uralkodnának , kiknek a’ deák nyelv anyai 
nyelvekéi). Miilyen betsben és tifzteletben kel
lessen tartanunk nemzeti nyelvünket, a’ Ró
maiak , a’ világnak büfzke urai, kiket míveikben, 
munkáikban, ’s még emlékköveikben is, mint 
megannyi fzent ereklyékben , tifzteliink , köve
tésre méltó például fzolgálhatnak. —  Követték 
is őket a’ mi ditsö Eleink, kik nyelveket nem 
tsak fzerették , hanem kiterjefzteni is iparkod
tak: példa itt Attila, a’ ki a’ megliódolfatott 
Nemzeteknek Szittyái nyelvének befzéllését pa~ 
rantsolta, és annak könnyebb megtanűlhatása 
végett Nemzetéből értelmes Nyelvmestereket 
küldött hozzájuk. —  Fenn maradott ez a* ditsö 
tulajdonság az érdemes maradéknál is, a’ Ma
gyaroknál : tsak édes anyai nyelveknek forró 
_______________  fze-

*) Td. ibid. Cap. VIII.
*2) Greg. Thaum. in Laud. Őrig.
*3) Triphon. lib. 48. de re joidic.
* A )  Plut, in guæst. Plat, — Liban* de sua fort.
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Jfzeretete bírta arfa az Örfzág Rendjeit, hogy az 
ly q i. efzt. tartatott Orfzággyiílésében *) köz 
megegyezéssel rendelnek, hogy minden fő, és al
sóbb oskolákban kölönös Tanító a’ magyar nyel
het, és írás módját tanítaná mind azoknak, kik a* 
nyelvet még nem tudják ; mind azoknak , kik 
abban jártasak ugyan , de magokat még inkább 
tökélletesíteni akarják. Később pedig e’ tárgy
ban még több, ’s fzorosabb törvények is ho- 
zattattak. —  Tudva vagyon, melly kitetfző tifz- 
telettel viseltessenek a’ Törökök is anyai nyel
vekhez; a? mint egy franlzia írónak ezen fzavai- 
bol kitetfzik : II. Bajazet a’ Velentzeieket had
dal fenyegetvén, ezek a5 békességért Követet 
küldöttek. Bajazet a’ Követ kérésére reáállván , 
a* békesség tzikkelyeit deák nyelven által adatta 
néki. Gritti András , Velentzei Nemes Konstan
tinápolyban több ideig lakván, és a’ Törökök 
Izokásait jól tudván, értésére adta a’ Követnek, 
hogy a’ Törökök semmit sem tartanak meg , ha 
isak az ő nyelveken nintsen írva. A ’ Követ te
hát minden igyekezettel azon volt, hogy a’ bé
kesség tzikkelyei török nyelven adattatnának ki, 
de tzéljátelnem érhette; ’$ alig ment e l, mind

járt

* )  1791» art. 16. . . . ut autem nativa lin
gua hungarica magis propagetur, et ex
poliatur, in Gymnasiis, Academiis, et 
Universitate Hungariea peculiaris Profes
sor Linguae et styli hungarici constitue
tur, ut illi, qui eandem ignorant, et con
discere volunt, vel vero ejusdem linguae 
jam gnari, in hac sese perficere cupiunt, 
occasionem nanciscantur utrobique vota 

explendi.
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járt elküldötte Bajazet hajós seregei Moreába a* 
Velentzeiek megtámadta tására *). Egy másik író 
pedig azt mondja, hogy a5 Törökök tsak a’ ma
gok nyelvét tartják a’ világon méltónak a* rajta 
befzéllésre, a’ minthogy a’ Paraditsomban is az 
fog a’ boldogultak nyelve lenni, valamint a’ 
Persáké, kiknek esküdt ellenségeik, az ördö
gök nyelve léfzen *2).

De jöjjünk a* mai legnevezetesebb, Jégvirág- 
zóbb, ’s legtudósabb Európai Nemzetekre. Ró
ma’ hajdani ditsoségének elenyéfzése után is több 
fzázadokig lebilintselve tartotta Európát Rómá
nak nyelve: míg végre Alphonsus Spanyol K i
rálya’ XIII. fzázadban ezen terhes, ’s alkalmatlan 
igát levetvén a’ Nemzet’ nyelvét hozta be a’ tör- 
vényfzékekbe, és az orfzágos dolgok folytatásába. 
E’ fzép példát nyomban követte Német OiTzág- 
banl.R udolf Csáfzár 12Ó2. efzt. noha már előtte 
is törvényes végzés volt, hogy a’ Római Biroda
lombéli Kamara előtt a’ perek nem más , hanem 
tsak német nyelven folyjanak. Angliában IIJ. 
Eduard Király 1062. efzt. a’ Nemzet nyelvét 
tette orfzágos és diplomatziai nyelvvé: Ezeknek 
nyomába lépett a’ XVI. fzázadban I. Ferenlz Ki
rály mondván : Jobb a’ dolgokat frantzia jó 
fzókkal foglalni írásba , hogy sem rofz deákság- 
gal *3). Ezeket követték későidben minden egyéb 
Európai Nemzetek, az Olafzok, Svédek, Dánok,
_________________Hol-

* )  Du Verdier Abrégé de Y histoire des Tit
res. És, Bembo, Hist. Vénét. Lib. III. fol. 
91. Edit. Paris. i55ii

*2) La Mothe le Vaier. Tome XIII. pag. 2F9.
*5) Ez egéHzen alkalmaztatható a* mi kony

ha deákságunkra.



Hollandusok , és ama5 nagy emlékesein Katalin. 
Csáfzárnétol kezxĥ e az Orofzok is: ennek fzép 
példáját adta a’ mi napjainkban Sándor Csáfzár, 
midőn a5 Nemet fzövetségnek azon jelentésére, 
mellyel magát, mint új fzövetséges Hatalmassá
got nyilatkoztatta ki, a* feleletet orofz nyelven 
küldötte meg, így tartván fenn a’ Birodalom5 
kormánnyára emeltetett nemzeti nyelvnek mél
tóságát. így tették végre az utóbbi efztendőkben 
az orofz hatalom alá jutott Lengyelek is orfzá- 
gos nyelvvé anyai nyelveket. Mennyire töre
kedjen minden Nemzet az orfzágos dolgokat a5 
Bíemzet nyelvén folytatni , legújabb példa erre 
Belgyiom , a’ hol a’ Király azt rendelte, hogy 
Bizonyos idő múlva Brabantban is minden kö
zönséges Hivatalok és Törvényfzékek akár fzó- 
’Val, akár írásban előadandó dolgokat Flamandi 
jijrelven folytassák. És jóllehet a5 Genti Próká
torok ez ellen Ö Felségének bizonyos emlékez
tető írást nyújtottak bé, de Ő Felsége tovább is 
megmaradt említett rendelése mellett; hogy t.i. 
a 5 meghatározott idő után a5 Flamandi nyelv , 
mint az Orfzágnak nemzeti nyelve hozattassék 
Bé minden orfzágos ügyeknek, és köz hivatalok
nak folytatásába ; hogy így a5 nemzeti nyelv 
fzükségessé tétettetvén , ne tsak közönségesen 
elterjedjen, hanem annál nagyobb virágzásba is 
jöjjön. —- Mind ezekhez fzabad légyen ezt az 
efzrevételt ragafztanom : hogy az Európai mí- 
veltt, és tsínos Nemzetek akkor vetetté* meg 
cl bőségeknek talpkövét, midőn az idegen nyelv
nek nyűgétől megmenekedvén , saját anyai 
nyelveket emelték az orfzágos dolgok folytatá

sára ,
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sara , midőn az igazság fzava a* törvényfzékekcn 
azon fzollalt meg.

Itt vágynak , kedves Hazámíiai ! Európának 
minden Nemzetjei röviden előterjefztvc. Mitsoda 
gátolhat meg az Ö méltó követésektől ? Nem 
volnának e5 ennek felettébb boldogító követke
zései ? Nem édesednének e’ nemzeti nyelvünk- 
hez a7 sokféle ajakú polgártársaink? Nem ven
nék e’ fel fzokásainkat? Nem verne e7 minnyá- 
junkban azon egy hazafi fzív? Nem elevenítene 
e7 bennünket a’ gondolkodásnak megegyező lel
ke? Semmi se teheti olly állandóvá az emberek
ben a7 költsönös bízodalmat, és egyet értést, 
mint azon egy nemzeti nyelvnek kaptsa : ez 
okozza, hogy a’ Magyar azonnal pajtásává lefiz 
a5 Magj'arnak, valamint a’ Német pruderjévé a* 
Németnek, az Oláh fertátt'yává az Oláhnak’sa’ t. 
ha mindjárt életekben soha sem látták is egy
mást. —  Vallyon nem az annyira imádott deák 
nyelv volt e’ kedves Hazánkban az a5 fzéles ú t, 
mellyen tsoportosan tódulhattak orfzágunkba az 
Idegenek , a5 kik ha egyfzer ezt a7 holt nyelvet 
megtanulták, vélünk könnyen egyesülhettek , 7s 
főrangú hivatalokra eljuthattak, de nyelvünk
nek meg nem tanulása , és fzokásainknak el nem 
válalása miatt még mind Idegenek maradtak, és 
erköltseikre, fzokásaikra, és gondolkodások mód
jára nézve egéflzen kíilömböztek , pedig azt mond
ja Saavedra : A7 külömbféle Jzokások nagyobb 
ellenségek a7 Hazában a háborgó fzowj'zédóknál.

A 7 törvényes dolgoknak nemzeti nyelvün
kön leendő folytatása miilyen tetemes liafznú kö
vetkezésekkel jutalmazna bennünket ! Nem volna

így
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így kénleien a’ deaktalan nemes ember magái 
tellyesen ügy védőjére bízni, ügyének folytatá
sába maga is belé tekinthetne, és dolgait akképp 
intézhetné, hogy pere a’ legrövidebb idő alatt, 
s legkevesebb költséggel véget érhetne : így sok 

fzegény özvegy, a’ ki Férjének jussait keresi, 
vagy oltalmazza, könnyen elkerülhetné (tsak ké
rem , a’ kinek nem fziire, ne viselje) némelly 
prédára járó ügy védőknek agyarát *) : így a’ (ör
vények folyamatjának rendjét a’ köz rendű em
berek is jobban felvennék, általlátnák, és a’ per
nek el végződését siettethetnék. Vajmi nagy efz- 
köze a’ polgári egyesség fenntartásának, ha a’ 
támadott perek hamar véget érnek! Gondolom, 
ez volt az qka, hogy a’ Thebaiaknál igazságra 
ügyelő Elöljáróvá senki sem tétettetett, ha tsak 
előbb tíz efztendeig meg nem fzünt a’ kereske
déstől; hogy a’ fösvénység, és nyerekedés az 
igazság kifzolgáltatását ne hátráltatná, és a’ pe
reket 'ne hoíTzabbítaná. Az Athenaiaknái egy 
hónap alatt, a’ fzoros igazságú Areopagusban 
pedig a’ nap költte, és nyugta közben a’ perek
nek végképpen el kellett végezodniek: az előre
látó Rómaiak is adót vetettek a’ kinyújtott per
folytatásra.—  Nem ömledez e’ a’ jámbor Hazafi
nak fzíve a’ legtifztább örömnek érzéseivel, mi
dőn hallja, hogy orfzágunknak több Várme
gyéiben, a’ hol a’ törvénykezés anyai nyel

vű n-
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(* Colmárbannem régen valamelly híres Pró- 
kátor D. ar Strafzburgi Bolondok Házának 
Testamentumban 100,000 frankot hagyott 
illyen kifejezéssel: Bolondoktól kaptam, 
bolondoknak adom.



- ■ «** 127

tűnkön fzerentsés előmenetellel folyik; valóság
gal ennek kívánatos következéséi már is tapafztal- 
tatnak?— és liívságos e’ az a? reménység , hogy 
majd orfzágos dolgaink , és törvényes ügyeink 
mindenütt nemzeti nyelvünkön fognak folytat tat- 
ni, minekutánna a’ hazai törvény erre már az elő- 
kéfzületet megtette, és a’ Jurisdictióknak meg
engedte, hogy mind a’ nagy méltóságú királyi 
Helytartó Tanáttsal, mind a’ Felséges Cancel- 
láriával magyar nyelven correspondeálhatnak, 
önnön kebelekben pedig a’ köz dolgokat a’ Nem
zet nyelvén folytathatják? és minekutánna, nem 
mondom Európában, hanem e’ kerek földön egy 
Nemzet sintsen, melly orfzágos dolgait holt, 
vagy idegen nyelven folytatná?— Ez nálunk sem 
lehet Örökös : Az idő leikétől Önként oda ragad
tatunk , a hol kell állariunk. —  így közelít az 
első tekintettel néha lehetetlennek látfzó dolog 
az óhajtott teljesedéshez, ha a’ megérésre időt 
engedünk , és a* Ilesultatumok fzoros törvényét 
követjük. —

De látom, hogy sokan ezt halván, és ol
vasván, fejeket rázzák , és homlokokat komolyan 
öífzerántzosítván, Ovidius nagy atyánkkint ezt 
mondják: Studium quid inutile tentas! ők ked
ves anyai nyelvünknek vagy titkos irigyei, vagy 
a? holt deák nyelvnek fzinte bálványos temjé- 
nyezői. ÖíTzehalraozott ellenvetéseikkel majd 
nem el borii anak bennünket. Halljuk a* nev eze
tesebbeket.

Elöfzör: E’ Magyar Hazát sok idegen nem
zetnek , és külömböző nyelvűek lakják ; Németek, 
Totók, és ezeknek fzámos elágazásaik, úgymint

Cse-
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Csehek, Orofzok, Lengyelek, Vendek, Serbîusok, 
Bolgárok; ismét Oláhok, Görögök , Olafzok , és 
kivált Hazánknak egy réfzét, Horvát Orfzágot 
mero Horvátok lakják, úgy, hogy Magyar Or- 
fzág Lakosainak legkisebb réfze a’ Magyarság: 
ez tehát igazságtalanság, és nyilván való erö- 
fzakoskodás nélkül nem kívánhatja a’ Magyar 
nyelvnek a’ deák helyébe való iktatását, a’ melly 
ekkoráig olly fzerentsésen egyesítette az itt meg
telepedett külömbbféle Nemzeteket.—

Nem tagadhatni ugyan, hogy Hazánkban 
a’ Török , Tatár , és egyébb háborúk miatt Nem
zetünknek fzáma nagyon megkevesedelt, ’s az
ért az idegen lakosokat elfogadni kénteleníte
lek ; ezeket örömest béfogadta, vélek ízel idén, 
és barátságosan bánt, a’ mint ezt a’ fzelid bánás 
módját ditső emlékezetű első Királyunk fz. Ist
ván az ö Decretnmában olly méltán ajánlya : de 
azért Nemzetünk önnön nyelvéről le nem mon
d o tt, és Magyar OiTzágban uralkodó Nemzet
nek megmaradott: minden igazságtalan.ág nél
kül kívánhatja tehát a’ bévándorló, és itt meg
telepedett külömbbféle Nemzetektől, mellyek.a’ 
magyar törvénynek, és fzabadságnak árnyéka 
alatt olly bátorságosan élnek , hogy nyelvét meg- 
tanulják ,' és ennél fogva az uralkodó Nemzettel 
még fzorosabban egyesüljenek.—  Az erőfzakos- 
kodás ellen is tsak akkor lehetne méltó panafz, 
ha egyfzeriben, és erőltetve, mint megannyi 
Pejachevichek *), akarnók a’ magyar nyelvet

ural-

Pejachevich Gábor Kalotsai Érsek 1745-ik 
eíztendeig tellyes igyekezettel azon volt,

hogy
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Uralkodóvá tenni , es az orfzágos dolgok foly
tatásába behozni: de ez távol van a fzelíd , és 
bölts magyar uralkodástol. Előbb tsak kéfzüle- 
teket^tetty a3 Jurisdictióknak megengedvén a' 
köz dolgok folytatásában a’ nemzeti nyelvvel 
való élést, és azt rendelvén, hogy a’ magyar 
nyelv mindenütt az oskolákban fzorgalmatosan 
taníttassék .* e3 bolts előkéfzületnek tökélletes 
megérlelését az időre bízván, és attól várvan. 
Hol van itt tsak nyoma is az erofzakoskodásnak 
3s nem lehet e3 egéfz bízodalommal reményle
nünk, hogy legfellyebb egy emberi nyom alatt 
nálunk is minden dolgok a’ Nemzet nyelvén foly
hatnak ; ha meggondoljuk, hogy ama7 nagy em
lékezetű József Csáfzárnak tsak egy paranlsolat- 
jára is rövid idő alatt minden dolgok nemet nyel
ven folyhattak ; noha ez akkor hirtelen, es eről
tetve történt, nálunk pedig az előkéfzületekböi 
terméfzetesen fog következni? —  Továbbá: az 
sem üti meg az igazságnak mértékét, hogy Ma
gyar Orfzág3 lakosainak legkisebb réíze a3 Ma
gyarság. Mert ha meggondoljuk, hogy a3 Ma
gyar Nemzethez tartoznak Hazánkban £3 Jáfzok, 
Kunok, és Palótzok; hogy a3 legtótosabb Vár- 
megyékben is a3 Nemesség közül sokan tudnak

raa-

hogy ezen lakóvárosában a* Rátz nyelvöt 
elnyomja, és a' Magyar nyelvet egéíTzen 
uralkodóvá tegye: e' végre nagyon érzé- 
kenyítÖ efzközzel élt: t. i. minden Ka!o- 
tsai lakosnak, a* ki rátzúí befzélt, vagy 
12 forintot kellett büntetésiül letenni, vagy 
12 páltzát kiáliani.

Értek. a nemz. Nyelv. ^
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magyarul ; hogy àz idegén nemzethéîiekriék i$* 
nagy réfze befzéll, vagy' ért magyarul, és hogy 
a’ ki Magyar Orfzágban cultuswáY taríja magát, 
az a’ magyar nyelvet is tudja , tehát a’ Magyar
ságnak annyira lefzáUított fzáma önkint eltűnik. 
—  Egy e? Magyar Hazában a’ Constitutio , nem 
igazságos dolog e’ , hogy egy' közönséges élő 
nyelvünk is legyen, mellyen megérthessük egy
mást? Hlyen a’ holt deák nyelv nem lehel, 
melly egyikünknek sem ízületeit nyelve. Az
után a? Hazánkban lakó kíilömbbféle nemzet- 
bélieknek nem kell a? Magyar nyelvnek meg
tanulására tíz ?s tizenkét efztendöt vefztegetni, 
mint a’ deákra, amazt egy két efztendö alatt 
jól megtanulhatják , ’s nem imigy amúgy , 
mint a’ deákot, ’s ha egyfzer megtanulták, an
nak a’ közönséges életben is, az adásban , és 
vevésben hafznát vehetik, nem ügy, mint a* 
deák nyelvnek , mellynek a’ közönséges élet
ben sehol folyamatja nintsen. —  ’S végre a? 
nem magyar lakosok is ebben az áldott orfzág- 
ban minden javainkban vélünk együtt réfzesül- 
nek , fzabadságunkban egyaránt ofztoznak , nem 
igazságos dolog e’ , hogy nyelvünknek megtanu
lásával még fzorosabban öfTzeforradjanak ? —

Másodfzor: A ’ magyar nyelv még nem is 
alkalmatos az orfzágos dolgoknak folytatására.—  

Ha mind eddig nem alkalmatos, ezt is a' 
deák nyelvnek járma okozta, melly alatt nyö
gött nemzeti nyelvünk. Altallátták ezt a* mi ér
demes fzomízédjaink, a5 Németek, azért a’ já
rom alól kihúzván nyal okát, nemzeti nyelve 
kel vették elő, a? deákot tsak tudós nyelvnek

i3 o



fagyván. Midőn Trymbdtg egy XIV. fzázad- 
i>éli német író verseiben azzal mentene magát, 
hogy jobb Németséggel azért nem írhatott, mi 
vel a? deák nyelvvel 3o efzlendeig bajlódott: 
illyen jegyzést tefz erre Gellert —  a’ műit fzá- 
zadnak egyik tudósa— „Melly fzerentsések va- 
5, gyünk mi a’ mi napjainkban, hogy illyen 

mentségre nintsen többé fzükségiink! a* mi 
„  legföbb Tudósaink tifzteletnek tartják , mind 
„  a’ két nyelvben egyformán fzépen írni, és 
„  Cicero példáját követni, a’ ki a’ görög nyelv- 
„ ben való jártassága mellett az Ô anyai nyel- 
„  vén is gyönyörűen írtu *). Ezt mondhatom én 
is tudósainkról, és áltáljában minden orfzagos 
Tifztviselőinkrölj a* kik a’ deák nyelvben való 
gyakorlottságok mellett a’ magyar nyelvben is 
éppen olly tökélletesek. — * Sok Vármegyéknek 
mind a9 Fels. Udvari Magyar Cancelláriával, 
mind a’ Nagy Mélt. Helytartó Tanátsal folyta
tott Levelezéseik világosan mulatják , hogy nyel
vünk alkalmatos a5 polgári Igazgatásra. Azu
tán ha Erdélyben egéfz 1 763-dik efztendeig a? 
Gubernium nem tsak a’ Vármegyékre , hanem 
még a5 Száfz Székekre is a’ Circulárékat, ’s 
egyéb parantsolatokát magyar nyelven küldöz
hette, ha az orfzagos dolgok ezen folyhattak,

I 2 miért

i3 í

*) 2Bie óíücflicf) finbtrir ín unfern Süten, wtr bíefe 
£ntfd)ulbn]un9 nicfyt mef)r nôtfyïfl f>û6èn I Unferc cjrôft* 
ten ©clclntcn félten ce für cirtc @í?re forooM in bér 
cinen, aU in ï>er anbern ©pradk û̂ letd) fct>5n ju 
fd)rei6en, unb bem <£gempcl béé Cicero ju fölben, bee 
iep feiner ©efdjicfíidjfeit ín bér $ncd)ifd)en 
aud) in feiner 2)tutterjprúdje portrefflid) fd>ricb. Gellert,



miért ne lehetne ez ina is, kiváltí ha gondo  ̂
lóra ve/Tzük, hogy ezen időtől fogva a’ mi nyeU 
vünk kimondhatatlanul sokat simult* mívelö- 
dött, és tökélletesedett? Valóban tsudálatos do
log, egéfz egy Nemzetet, mellynek élő nyelve 
és pedig olly hajlékon j ',  olly tsínos, és alkal
matos nyelve vagyon, ollyan holt nyeljen kor
mányozni, melly sok fzázadoktol fogva rqegfzíint 
anyai nyelv lenni, a’ társaságokból, 7s Fejedel
mek udvaraiból khitasítatott, 7s még tsak a7 ma
gános böltsclkedőknek tanúló fzobáikban tartóz
kodik ! —

Itnrrnadfzor : De a7 Fejedelmet tsak nem 
kénfzeríthetjük , hogy érettünk a7magyar nyelv 
tanulásával fáraífza magát, és Ministeriumját 
megváltoztassa. —

Távol legyen, hogy valamire kénfzerítsük raj
tunk atyai kegyes indulattal uralkodó Királyunkat, 
a7 ki olly hajlandó minden igazságos kéréseink
nek meghalgatására. —  Mithridates ugyan lmfzon- 
öt nyelvet tudván, az alatta lévő hufzonötNem 
zetekkel tolmáts nélkül hefzélhetett, többen más 
Fejedelmek közül hol több, hol kevesebb nyel
veket tudtak, a7 mint Birodalinoknak tágossága, 
vagy az alattok lévő Népségeknek fzáma kíván
ta —  de mi nyelvünk tanulásával éppen nem kí
vánjuk fzeretett Királyunkat fárafztani annál is 
inkább, hogy e7 dologban minden forró kíván
ságainkat önnön felséges jó indulatjából megelőz
te, midőn a7korona örökösét nemzeti nyelvünkre 
megtaníttafni méltózfatoll. —

Negyedfzer : Minden törvényeink deákul 
írattak, Donatióink , Armalisaink , 7s égj eb

Ok-
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Okleveleink ezen a’ nyelven kéfzíiltek; ’s így jus
saink ,̂ praeroga ti váink, ’s ősi törvényeink’ ve- 
fzedelme nélkül nem is lehet a5 deák nyelvet a5 
köz dolgok igazgatásából kizárni. —

Mind törvényeinket, mind Donatióinkat, 
’s egvéb Okleveleinket éppen ollv erejuekké 
tehetnénk , ha az orfzág önnön kebeléből ollyan 
Commissiót válafztana, mellynek egyedül való 
foglalatossága az említett tárgyaknak magyarra 
való fordítása volna: ezen fordításokat azután az 
Orfzág az eredetiekkel öíTzevetvén, és megegye
zőknek találván, helybehagyásával, és az Or
fzág petsétjével megerősítené.— De ezen temér
dek és késedelmes munka nélkül bízvást ellehet
nénk , *s az említett tárgyak a’ magok eredeti 
valóságokban megmaradhatnának. Hifzen fel- 
lyebb a’ IV. fzám alatt világosan említtetett, 
hogy a’ törvénytudók, Bírák, ’s egyéb Fő hi
vatalunk a’ deák nyelvet tudnák, ’s így az em
lített törvényeket, Donatiókat, ’s a’ t, értenék. 
Német Birodalomban a’ törvényes dolgok több
nyire Theodosius , és Justinianus Csáfzárok tör
vénykönyveik fzerint folynak, de magok az ügyek 
német nyelven folytattatnak, ’s végeztetnek: ’s 
az eredeti törvények elvefztetíék e’ épségeket, 
vagy erejeket ? —-

Ötödfzör: Ha a’ magyar nyelv az orfzágos 
dolgokra alkalmaztatnék , megritkulnának , ’s 
megvetésbejönnének a* tanúlttak , így kevés kii- 
lömbbség volna a’ tudós, ’s köz emberek között.

Az igaz, ’s valódi Tudósnak nem nagy cha- 
raktere tsupán a’ deákság, kiválttá’ mi nyomo
rul I konyha deákságunk. Mi Magyarok e’ föld

ke-



kerekségen talán legtöbbet befzéllünk, ’s írunk 
deákul, ’s még a’ míveltt, ?s tudós Európai Nem
zetek sorában majd nem utolsó helyen állunk.—  
Sok jeles tudományéi Férfiak keveset, vagy sem
mit sem tudtak deákul. ?s még is tökélletesek 
voltak az ő tudományokban. A ’ Nagy //. Frici- 
rik se deák könyveket nem olvasott, sem deá
kul nem befzélr, ’s élt e’ nálánál nagyobb, 5s 
tudósabb Fejedelem ? — Ofztán azután miilyen 
hafzonvételű ez az annyira magafztaht deák 
nyelv? deákul prédikál e’ a’ Pap Híveinek? 
deák nyelven tanátskozik e’ az ügyvéd az ő Prin
cipálisaival ? deák nyelven magyarázza e5 az or
vos pacienseinek a’ gyógyító fzereket? —  llly 
kevés hafzonvétel megérdemli e’ , hogy erre a’ 
nyelvre tíz ’s tizenkét efztendőt fordítsunk? —  
Továbbá: tagadhatatlan az, hogy ma a’ tudo
mányokban, Js kiváltt a’ hafznos mesterségek
ben, a? kereskedésben, és foldmívelésben tovább 
mentek, hogy sem a’ Régiek : Anglia, Frantzia, 
és Német Orfzágok legtudósabb Férfiakat, ’s 
legnagyobb müvéfzeket mutathatnak elő, ezek 
pedig nem deák, hanem anyai nyelveken tanul
tak. Nintsenek nagyobb kereskedők , és Kalmá
rok az A ngisoknál, és Hollandusoknál, ezek 
írták meg a’ kereskedésnek fzabásait is legfunda- 
mentomosahban, e’ Nemzetek nyelvének tudása 
tehát e’ tekintetben hafznosabb a’ deáknál. Hát 
a’ foldmívelésröl , Baromtartásrol, ’s áltáljában 
a? mezei gazdálkodásról mit mondjak ? Megmér
kőzhetnek e’ az erről tanító római Authorok , 
Varró y Cato, Columella, és Virgilius e’ tárá
gyakról fizólió Anglus, frantzia, és német köny
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veiv el, sőt tsak a’ mi derék Pethe'nkkel is ? —
'S így vagyon a’ többi tudományokkal is , mel- 
lyekben a’ deák nyelv nélkül is tökélletesek le
hetünk. Ma ugyan tsupán a' deákság tudóssá
senkit sem téfzen. , ,

Hatodfzor:Legalább a’ titok fenntartására
fzükséges a’ deák nyelv.—

Sőt inkább a’ deák nyelv volt az az e'zköz, 
mellynek segedelmével az Idegenek titkainknak 
kitanúlására legkönnyebben eljutottak : a' mi
dőn pedig ezek a férgek (az idegenek) «’ kifúr- 

krfzett titkoknak gyökereit elrúgják, úgymond 
igen helyesen egy hiteles író , a legnagyobb fá t  

ù  földre döntik. A’ nemzeti nyelv az a’ biztos 
közfal, melly az idegent elválafztja a’ Hazabe- 
litöl. —  , t

Hetedfzer : Tsak régi virágzó nyelv ez a 
gyarok között: a’ mi Eleink ezt annyi fzázadoktol 
fogva gyakorlottak, ’s mintegy fzentlé tették, 
toîe háladatlanság nélkül el sem lehet allant. «• 

A’ múlt lzáza dók bán más Európai Nemze
tek is fzinteúgy gyakorlottak ezt a’ holt nyelvet : 
de ők annak káros következeiéit előbb e ízre vet
ték , azért rajta ki is adtak, és helyette anyai 
nyelveket veitek fel, es azolta fzemlatomast gya
rapodtak a’ tudományokban, ’s hafznos mester
ségekben , és jobban boldogúltak polgári ál
lapotokban. A’ fzokás meggyőződés nélkül tsak 
erősödés a’ tévelygésben, illven pufzta ízokás 
a’ megfzokott tárgyat fzentté nem teheti. A’ 
régi fzokásokat, ha azok ártalmasak lenni kez
denek, megváltoztatni nem tsak nem háladatlan
ság, hanem dítséretes iparkodas, sót kötelesség.

Di-
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Ditsö emlékezetű fzent István Király előtt min
den dolgok anyai nyelven mehettek , noha még 
akkora’ magyar nyelv ízegény és mi véletlen volt: 
miért ne lehetne ez most, minekutánna a’ nyelv 
ennyire kitsinosodott , és tökéllelesedett ? —• 
Ideje volna egyfzer, hogy álmosságunkból otsód- 
nánk, és ///. Fi/lop Csáfzárnak mondása ízerint 
a mit raffzul kezdettünk, megváltoztatni ne 
sajnállanánk : és lennénk ne fsak deák Magya
rok , hanem magyar Magyarok. —

Nyoltzadjzor : így idővel egéíTzen oda len
ne Nemzetünkben a’ deák nyelv.—

Ha oda lenne is a’ mi közönséges konyha 
deákságunk , mellynél Cicerónak lováffzai is 
fzebben befzéllettek ; helyébe egy tiíztább, és 
a’ régi classicus római íróknak nyelvével egye
zőbb deákság állana. Nézzük tsak a’ mai mívelt 
és tudományos Nemzeteket, az Anglust, Fran- 
tziát, és Németet, nintsenek e’ közöttök tiíztább 
deákságű , a’ régi classikusokat jobban értő, és 
deákul fzebben író Tudósok, hogy sem között 
tünk? Ha tehát a’ mai tudós Európai Nemze
teknél a’ deák nyelv el nem tűnt azzal, hogy 
orfzágos dolgaikat anyai nyelveken folytatják, 
ezért ugyan nálunk se tűnne el. Még mind tud- 
nának deákul a5 Papok, Ügyéfzek, Bírák , Tifzt- 
viselők, és a’ Tudósok annyit, a’ mennyit tud- 
niok fzíikséges, és ha mindjárt talán a’ deák 
nyelv a’ köz befzédbéli hafználásban megtsök- 
kenne is , de a’ tifztaságban , és a’ régi classi- 
cusoknak értésében valóban gyarapodna. E’ mel
lett nemzeti nyelvünknek míveltsége , és közön- 
ségesílése által a? tudományoknak , \s hafznos

mes-
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mesterségeinek, a’ megvilágosodásnak, és pob 
gári boldogságnak arra a’ poltzára lépnénk, 
mellyre a’ többi rníveltt Európai Nemzetek mái 
fzerentsésen eljutottak. —

Kilentzedfzer : Ilyenképpen a’ köznépnek 
is megnyílnának izéméi, ott is okoskodnék, a 
hol tsak engedelmeskedni kell, és a5 boldogta 
lan megvilágosodás mind azokat az utálatosságo
kat hozhatná Nemzetünkre, mellyek a’ frantzia 
Revolutiót követték.—

Ez tsak azoknak lehet ellenvetése, kik nem 
a’ köz jót, és boldogulást, hanem mellékes hafz- 
naikat keresik, kik talán azért óhajtják a5 Néf 
vakságát, mivel a? setéiben bátrabbak, és za
varosban könnyebben haláfznak. Kinek ártoti 
meg az, hogy értelmének fzemei megnyíltak, 
világosabban láttak? Nem az e’ az embérnél 
rendeltetése , hogy valamint testének ne vek éde
sében, és tagjainak liafználhatásában , ügy elme 
béli tehetségeiben , és az Igazságok megesmé- 
résében is gyarapodjon, és tökéletesedjen? Az 
ért adta e’ a’ Teremtő a legdrágább , a’ légbe 
tsesebb ajándékot —  az okos1 értelmet -— hogj 
azt a’ tudatlanságnak örök homályában fogví 
tartsuk? Es az uralkodók’ iparkodásának annal 
kell e’ lenni, hogy ezt az egekből jött értelme 
elnyomják? Az éfz világának feltetfzése , a’ -dol
goknak helyesebb értése, az Istenhez, Feleba
rátainkhoz, ’s önn magunkhoz való kötelessé
geinknek világosabb esmérete vifz e’ arra ben
nünket, hogy a’ törvényeknek megesmértt kö
telező erején állalrontsunk , és mindent fel-alá 
forgassunk? —  Ez tellyességgel megfoghatatlan

Sőt
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■ Sőt mindenkor hajlandóbb az okos, és megvilá
gosodott alattvaló az engedelmességre tudat
lannál, és vak buzgónál: mert tudja, hogy az 
engedelmességet az Isten parantsolja; mert tud
ja, hogy minden hatalom az Istentől vagyon, 
’s általlátja engedelmességének hafznát, valamint 
engedetlenségének kárát 'sa ’ t, DeegéíTzen más
képpen vagyon a’ durva ’s tudatlan emberrel. 
Ez a’ senkitől nem függést kívánja, a hol jó 
alkalmatosságot lá t, ’s a’ büntetés’ elkerűlheté- 
sét reményű , a’ törvényeket sértegeti , ’s az 
Elöljárókkal nem gondol, a’ törvényest, ’s a 
törvénytelent nem érti, erre fzükséges volna a’ 
megvilágosodás, a’ legtapogathatóbb okokra sem 
ügyel, valamint a’ durva ’s míveletlen ember 
soha nem is ügyelt. —  Hlyének az érlelem vak
ságának keserű gyümöltsei !

Ttzedjzer : De a’ megvilágosodás fzüli a 
Revolutiót. —*

Tehát Persiában, Aegyiptomban, és a’ Tö
rök Birodalomban sokkal megvilágosodottnbbak 
a’ Lakosok, hogy sem a’ tudós, és míveltt Euró
pában : mivel ott a’ párt ütéseknek , és zenebo
náknak fzünete nintsen. Nem a’ megvilágosodás, 
hanem inkább a’ tudatlanság , és setétség fzüli 
a’ zenebonát, és fzaporítja a5 támadásokat.

Tizenegyvdfzer : De Frantzia Orízagban
ísak ugyan a5 megvilágosodás okozta a’ Revo 
Jatiót. —

A’ megvilágosodottak fzegeztek e' magokat 
h vérfzopó Aristokratzia ellen ? A megvilágo
sodottak dúlták e’ fel Basti 11 ? Nem: Â’ Párisi 
Hép leginkább azért zen dűlt fel , mivel saját fü

lével

*38

4



l 3 q

lével kellett hallani, hogy a’ Népet még a’ fzéna 
rágásra is hozzá kell fzoktatni. Nem tsuda , ha 
a’ kétségbe esés, és diihösség a’ legostobábbnak 
is fegyvert ád kezébe , ha a" felzendültt népet 
elragadja a’ düh: de ennek oka ofztán nem a*, 
magában ártatlan megvilágosodás, hanem az el- 
nyomattatás.—  De erről talán másutt bővebben. 
—  Hadd rekeiïzem be ama5 nevezetes Sonnen- 
felsnak fzavaival *) a5 nemzeti cultúrának ezen 
hatodik módját, és azután ál tál megyek az utol
sóra. „Azok a’ tanítások u úgymond „ mellyek 
„  az emberi boldogságnak fundamentomát meg- 
,, ingatják, a? polgári társaságnak köteleit fzél- 
„  lyelfzaggatják, és a5 Birodalomban a jó rend- 
„  tartást, és bátorságot felforgatják : azok a? ta- 
„  nítások, mellyck a’ terméfzettöl a’ Teremtöt, 
„  az emberiségtől a5 legvígafztalóbb kilátásokat 
„  elrabolják, és az embert macliinává tefzik, 
„  hogy fzabad válafztása fzerint erköltsösen ne 
„  munkálkodhassék ; ez illyen állítások nem Fi- 
„  losofia, nem megvilágosodás —  hanem az er- 
„  telemnek tévelygései, és a’ tudománnyal való 
„  viíTzaélés, mellytöl tsak a5 megvilágosodás 
„  Őrizhet meg. u

VII. N e m z e t i  J á té k - fz ín e k .
Melly hatalmas efzközei legyenek a5 nyelv- 

béli culturának a5 nemzeti és társalkodási tsino- 
sodásnak a9 Játékfzínek, fzinte a5 meggyőződésig 
mutatják a’ legmíveltebb régi, és újabb Nemze

tek.

*) Lásd iBetrûd̂ tun(]en eineâ ôffçrreicfyifcfycn ^otrictcn 
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tek. Hogy ezen Enekezésben a’ sinór mértékűi 
felvett módot kövessem: tudva vagyon a’ régi 
tsinos Görögökről, hogy Tartományaik, vá- 
rossaik tömve voltak mindennémü Játékfzínekkeb 
Tsak maga Athena Milliókat tékozlott a’ pom
pás Játék fzínek r e , ezek fnnepléseiknek egy ré- 
ízét tették , az ezekre való vigyázatot mintegy 
az orfzágos igazgatás’ egyik ágának tartották , 
az érdemesebb drainaticus Költőket *) a5 közön
séges Kintstárbol fizették, ’s ezen fellyül min
den egyéb Tudósoknál jobban ti Ízlelték. így 
ofztán könnyen támadhattak síé se/iy tusaik, So- 
phocleseik , Euripideseik, és Aristophaneseik, 
könnyen eljuthattak a* nyelvbéli kellemetesség
nek ’s jó ízlésnek azon magas polt zára, mellyet 
az utóbbiak méltán tsudállak.—  A ’ Görögöknek 
olly hűséges követőiknél, a’ Rómaiaknál y ké
sőbben állottak ugyan fel a’ Játékfzinek (Ludi 
Scenici), de minekutánna egyfzer béhozattak, 
egéfz enthusiasmussal tartattak, és kedvellettek 
Az ö jelesebb comicus íróik, Ennius , Elautus , 
Terentius éppen olly tsinosítására voltak a’ nyelv
nek, mint a’ római fzokásoknak. Későbben egy 
város sem volt Itáliában, melly pompás Játék-

fzí-

*) Még ma sintsen tifzl ességesebb Név a’ Perz
sáknál egy Költőnek , vagy Poétának ne
vezeténél: Ők ezeknek tifzl eletekre , 'sörök 
emlékezetekre fényes emlékjeleket fzoktak 
állítani. S z a a d i , H a f i z , ollyan nevezetek,
mellyeketa’ Külföld is tifztelettel említ----
A’ mostani Király F e t h - A l i - S a c h  nem fsak 
udvari Poétát tart a* Költők Fejedelmének 
neve alatt, hanem fzabad óráiban maga is 
örömest foglalatoskodik a* versírással.



fzínnel ne kérkednék. Melly temérdek tékozlá
sokat tettek Jégyen a’ Játékfzínekre , kitetfzik 
Scaurusnak , és Curiónak vetélkedéseiből. -— A ’ 
Játékfzínek több fzázadoktol fogva a* megtifz- 
túlt nemzeti nyelveknek, és megfzelídult fzoká- 
soknak oskoláik voltak: a’ honnan azokat min
den míveltt, ’s tsinos Nemzetek elválalták , és 
egéfz Európában elterjefztették. Nem fzóllok itt 
ama’ ditsőségét annyira féltó, erejében bizako
dó , iz zadságával fenn héjázó, ’s fzerentsés ke
reskedése miatt egy kis darabossággal eíegj'edett 
biifzkeségi’i Nemzetről, mellyet a’ tenger a’ töb
bi Európától elválafzt, és a’ mellynél valamin*, 
a’ tudományokkal együtt a’ nyelvnek miveltsége 
fő poltzra emelkedett, úgy a’ nemzeti Játékfzí
nek is a’ népnek fzokott kellemetes mulatságai. 
*— Tsak a’ többi tsinos Európai Nemzetekről te- 
fzek itt rövid említést. X. P. Olafz Orfzág- 
ban, Richelieu Cardinal Frantzia Orfzágban , 
VI. Károly Csáfzár Austriában, és II. Katalin 

Orofz Birodalomban költséges nemzeti Játék- 
fzíneket építettek , hogy alattvalóikat üres est
véli óráikban ne tsak kedvesen , hanem tanúsá- 
gosan is mulassák, a’ fzokások darabosságát gya
lulják, és kellemetesítsék, a ’ jó ízlést neveljek, 
és terjeflzék, az erköltsöt, és gonofzságot meg
annyi történeti képekben elŐterje/Tzék, követés
re méltó példák által az alattvalókat hűségre, 
engedelmességre, és egyéb kötelességeikre ger- 
jeífzék, ’s végre a’ nemzeti nyelvet tifzta, ékes, 
’s meghatározott fzóllás módjaival fzépítsék , és 
tökélletesítsék. Az a’ helvbehagyás, dítséret, 
és tapsolás, mellyel a’ NézÓk a’ Játék tökélle-
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tèsségeifc fogadják, nagy öfztön a9 tehetős eí-* 
méknek serkentésére, és a’ válogatott drámái 
munkáknak gondos írására. Más egyéb mun
kákban néha tsak későn fzokta követni az írókat 
a5 ditsőség, itt pedig mindenütt nyomban kö
veti, 9s fáradtságoknak jutalmául mind járt babér
ral kofzorűzza, mint a* Frantziáknál Molieret i 
a9 két Corneillet, 9s Racinet : a9 Németeknél
Schillert, Göthet, Ifflandot, Lessinget, és a9 
fzerentsétlen Kotzebuet, hogy egyebeket ne em
lítsek. De ne tsudáljuk, hogy olly közönsége
sekké lettek az Európai tsinos, ’s tudós Nem
zeteknél a’ Játékfzínek, hogy a9 népnek illy ked
ves , 9s tanúsággal járó mulattatása végett min
denfelé a’ városokban többnyire nagy , dífzes, 
és roppant épületek emelödtek. A 9 nemzeti Ja- 
tékfzíneknek hafznai fzembetünök, és kétséget 
nem fzenvednek. —  A ’ Játékfzínnek hafzna an- 
thropologiai tekintetben tagadhatatlan. Alkal
matosságot nyújt a9 Játékfzín az egéfz ember
nek megesmérésérc, lelki testi változásainak 
kitanúlására. Az embernek esmérete felingerlf 
bennünk az öfztönt, és rendeltetésünkhöz kép
pest vezeti, és a5 hol kitsapongóvá akar len
ni , elnyomja. A ’ rendetlenebb indulatok kez
detben ebből az öfztönböl támadtak : de a’ bi
zonyos határ pontot meghaladván , a’ jó út
ról elhajlottak , és mennél tovább haladlak , 
annál jobban elvetemedtek. Melly fzük égés te
hát azt az útat tudni, azt a9 fonalat felkeresni, 
melly olly méljen nyúlik az emberbe, hogy az 
öfztönt, a9 míg jó, felingassuk, és vezessük, és 
a9 midőn vefzed elméssé kezd lenni, megállítsuk!.



Á ; Játékfzín az embert úgy , a* mint vagyon , 
felfedezve állítja elő, a’ fzívnek belső rejlőkébe 
hat, a? történethez a? fzívnek titkos rugóit (a’ 
mita’ históriák nem tehetnek), azöfztönöket adja, 
és fzemünk láttára dolgoztatja: a’ melly kör- 
nyfilállásokat az éj, a’ magános fzoba elrejtve 
tartott, a’ Játékfzínben előtűnnek, és gyarapít
ják az Anthropologiát. —  A’ Játékfzín sok dol
gokról helyesebb ítéletre tanít. Melly sok tár
gyakat öltöztet tsalfa fzínbe a’ bal ítélet! Segít 
ezen a? Játékfzín, ha a’ játfzó fzernély annyira 
érdekel, hogy véle egyformán gondolkodjunk, 
és okoskodjunk : sok hívságosan tsillámló dolgo- 
iá t  igaz betsek fzerint tanulunk es mérni, ha- 
fzontalan vágyódásainkról lemondunk , és így 
nyugodalmunkat megfzerezzük. Illyenképpen 
vett tanítás annál nyugtatóbb, mennél haszno
sabb az élő példa a’ fzáraz moralizatziónál. —  

De az erköltsiségre is jótévő befolyással va
gyon a’ Játékfzín. Élőnkbe terjefzti az erköltsöt, 
és nemes charaktereket bájoló fzínekben , és ha 
néha a’ vétket ragafztja melléjek, azt tsak azért 
tefzi, hogy a? Kontrafzt annál jobban kitessen, 
ennek undokságát, amazoknak pedig kelleme
tességét annál világosabban kimutassa. Igaz 
ugyan, hogy nem mindenkor győzedelmesked- 
teti az erköltsöt; mert kiilömben az igazságot 
sértené meg. De nem nagy , nem fzoreíetre mél
tó e? azerkölts, ha mindjárt fzenved is? ’s men
nyit vefzteneaz, ha mindenkor győzne ? ’snem 
érzünk e? valamelly érzékeny eltsiigsedést az 
üldöztetett igazságra? ez által nem édesedünk 
e? jobban a? jámborsághoz? De gyakran , igen
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gyakran ditső kimenetelje! jiUalmazlatik az et* 
költs álhatatossága, az elfzántt jámborság: és 
ekkor örvendünk a’ próbát kiállolt jámbornak, 
’s mintegy véle egy ült réfzesülünk az érdemlett 
jutalomban , ’s megerősödünk a’ jóban. — Mivel 
a’ Játékfzín az emberi életet, ’s ennek nemeily 
fontos történeteit rajzolja, elkerülhetetlenül a 
hibákra is ki kell néki terjedni, annál inkább, 
mivel ezek a’ közönséges életben gyakran űzőbe 
vefzik azerköltsöt, és keményen nyomkodják: 
néha meg azért is , hogy a* vétkek az erköltsot 
annál jobban felmagafztalják. A ’ midőn a’ Já
tékfzín a’ vétket adja elő, fzükségképpen meg
mutatja azokat az utálatos módókat is, és leerefz- 
kedik azokra a’ gonofz kerengő utakra , és for
télyokra, mellyeket a’ rofz ember válafzt isten
telen fzándékainak tellyesítésére. Abból a’ fzán- 
dékbol teízi ezt a’ Játékfzín, hogy a’ vétket an
nál jobban megutáltassa, és a’ gonofzságtol an
nál jobban elidegenedjünk. Felfedi a’ legméljebb 
titkokat, elvifz bennünket a5 gonofztévőnek tit
kos fzobájába , az ö mezítelenségében láttatja vé
lünk a’ gonofzságot, levonván róla a’ tettetett 
jámborságnak álortzáját, megfofztatva az ő ámító 
tsillainjatol, a5 mint vagyon, terjefzti elő a’ po
kolnak egéfz utálatosságát. Illyenkor ne gerjed
jünk e9 haragra, és bo/Tzűra a’ gonofzság ellen ? 
Ne üldözzük e’ , mint legnagyobb ellenségünket ? 
és így a} Játékfzínek nem Izolgálhatnak e’ meg
annyi erkölts tanító oskolák gyanánt? És nem 
volte ’ igazsága Lessingnek, midőn a’ Jatékfzínt 
az erkoltsi világ oskolájának nevezte ? —

Itt azt se hagyjuk jegyzés nélkül, hogy a
Já-



Játékfzín sok vétkeket, mellyeket a’ polgári és 
vallási törvények nem tilalmazhatnak , sem meg 
nem büntethetnek, de a’ mellyek a’ rendet, és 
a’ Társaság örömeit felforgatják, és erköltsikép- 
pen rofz következetei lehetnek, a’ kigúnyolás
nak tárgyává tévén megntáltathat, ’s ki is irthat. 
—  Ezen fellyiil a’ Játékfzín felettébb alkalmatos 
a’ hazafiúi érzésnek felgerjefztésére, ’s a’ Haza’ 
fzeretetének fellobbantására. Ugyan mitsoda ál
dozatot sajnállanánk kedves Hazánktól, midőn 
egy fzerentsés Költő előfzóllítván mohos sírjaik
ból vitéz Eleinket, kik ezt a’ Hazát annyi vér
ontással fzerzették , és fzámunkra épen megtar
tották , azoknak hazafiúi tűzzel tellyes tetteiket 
mutogatná , és hasonlóknak követésére gerjefz- 
tene bennünket? Mihezképpest még a’ Fejede 
lem is a’ nemzeti Játékfzínnel, mintegy nagyon 
foganatos efzközzel élhetne, hogy a’ közelgetö 
vefzély idején a’ Nemzet fiait felger jeflze, és a’ 
Hazának buzgóbb oltalmazására buzdítsa. —  Ta
lán illyen ókból vefznek a’ nemzeti Játékfzínek 
más tsínos Nemzeteknél nevezetes segedelmeket 
az orfzágló fzékektöl : így a’ Párisi Opera efz- 
tendönkint 120,000 Frankot húz pótlásúl az or
fzágló izéktől. Ugyan ott az első Theatro Fran
çais 60,000 Frankot efztendőnkint ! és az úgy 
nevezett második Théâtre 4o,cco Fran
kot, és így ezen három Theátrom Párishan efz 
tendönkint 220,000 Frankba kerül ar Orfzág- 
nak. A’ Koppenhágai Theátrom efztendőnkint 
5 i ,820 ezüst tallért kap a’ Finantzialis Cassábol : 
a’ Stokholmi pedig 3o,ocO ezüst tallért a’ Sta
tus Cassájábol —  utoljára a’ Bétsi Csáfzári Tliea-
Értuk. a' rumi. Nytlv. ^  11 CDI



tromnak mostani bérlelője i 4o ooo ezüst foíiír* 
tót kap efztendőnkint pótlásul az udvartól. —  

Végre azt se felejtsük el , hogy a’ Játék- 
fzínek az előterjefztendő dolgokat tifzta, ^ é r
telmes fzókkal , a’ Község’ fzayajárásánál ékesebb 
fzóllás módjaival adván elő, ez által azt a’ két
féle hafznot fzerzik , hogy a’ Nézőkkel az anyai 
nyelvet megkedveltetik , ’s őket a’ legfőbb nem
zeti characterben megerősítik : azután mintegy 
éfzrevehetetlenül a’ jobb ’s tifztább fzóllás mód
jával megesmértetik , ’s reá fzoktatják: azt pe
dig tudjuk, hogy a’ tifzta , ’s ékes befzedií em
ber a’ társaságokban kellemetes , és minden dol
gaiban fzerentsésebb a’ fzíik, vagy darabos be- 
fzédii embernél. —  Nagyon helyesen mondja a 
Játékfzínekrol egy jeles Hazánkfia :

A’ Játékfzínek vezető kalauzok az ízlés’
Üsvénnyén. A’ nyelv ezek által kaphat erőre.
A’ Játékfzínen titkon füleidbe fzürodik 
A’ fzebb ejtésben tündöklő Grátzia nyájas 
And almásaival, ’s mulatozva fzeretteti nyelvünk’.
Itt Magyar Alfzonyaink fogják esmérni, mi fzépség 
Rejtezik a’ magyar ajkakban, ’s fiaikra lehellik, 
Melly az Anyák kebelébe fzorúlt, azon édes aromát*

Hát azt említsem e’ , hogy a’ Nézők látván a’ 
gyakorlott Játékosoknak illendő testállását ? és a? 
kíilömbbféle környülményekkel megeggyező he
lyes magok viseletét, ’s alkalmaztatását, ők is 
hasonló illendőséghez fzoknak, melly olly ked
vessé , ’s betsessé tefzi az emberi társalkodást ? —  

Ezek igy lévén, valamint egyfelől fzívet ví- 
dámító, és emelő érzés az a’ Megyarnak, ha 
tudja, hogy az ő nyelve mindenre alkalmatos: 
úgy másfeiöl fájdalmas azt tapafztalni, hogy a’ 
magyar Jálékfzín, ez a’ nemzeti, és nyelvbéli
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culturának , és tsinosodásnak olly hatalmasan 
munkáló, és emelő efzköze, ez a’ gyönyörköd
tetve oktató , a’ vétket megutáltató, és az er- 
költsöt megkedveltetö Intézet Hazánkban lábra 
mind ekkoráig nem kaphatott. -— Míg a’ deák 
nyelv volt Európában a’ Tudományok nyelve, 
addig a’ Magyar is a’ Tudományok útján együtt 
ballagdogált a’ többi Nemzetekkel : most mi- 
nekutánna minden Nemzet anyai nyelvén űzi a’ 
Tudományokat, és folytatja az orfzágos dolgo
kat, ’s ez által folyvást előbbre halad, és. tökél
etesedik—  most Eürópában tsak a’ Magyarnak, 
és Töröknek nintsen nemzeti Játék (zíne ! E’ Ma
gyar Hazában épüllt, többnyire pompas Játék
színekben idegen emberek lépnek fel idegen 
nyelvekkel, és tsak illyenekbe mehet a’ Magyar 
az Ö pénzével. Sajnállani lehet, hogy az a’ já- 
tékfzíni Társaság, melly Pesten a" múlt Század 
vége felé öíTzcáílott, és magát fzokatlansága mel
lett is rövid idő alatt olly jelesen kimutatta, 
egv Bérlőnek alávaló keresete , és fondorlása 
miatt tovább fenn nem álhatott, és második fő 
városunkból elolzolni kénieleníttetett, és így a’ 
legbiztatóbb kilátások, mellyeket a’ hazai nyelv’ 
tökélletesítésére, és a’ fzokások’ kellcmetesíté- 
sére nézve várhattunk , egyfzerre eltfintck. —  
Mmekutánna e’ mi felvilagosodott korunkban a 
Játékfzín már közönségesen a’ nemzeti míveltség 
léptsőjebizonyos mertekenek istartatik ; nem ele
gendő okot fzolgáltatunk e’ az úgy is reánk görbe 
Izemmel néző Szomlzedjainknak arra, hogy min
ket. Magyarokat, a’ kik Európának fennálló tsí- 
nos Nemzetei között még tsak mi vagyunk ezen 
hafznosan mulattató Intézet nélkül, a’ miveltebb
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Nemzetek soráhol kizárjanak, és ebbéli karó# 
hátramaradásunkat nyel vünk’ terméfzeti dara
bosságának , és megjobbíthatallan hajlékonyat- 
lanságának tulajdonítván, ugyan azért a’ kimí- 
velődhetésre éppen alkalmatlanoknak is tartsa
nak bennünket? —- Nem: egy ollyan Nemzet
nek, mellynek legfényesebb tulajdona a’ Haza", 
és Nyelv’ buzgó fzeretete, nagy lelküségétöl 
mindent lehet, és kell várni, ’s reményleni. 
Hazánkban két fzázra tefzik a’ Gróf és Báró Fa
míliáknak , ugyan annyira az Jndigenaknak, 
egyéb nemes Familiáinknak fzámát pedig 80 
ezerre : illyen nemesen gondolkodó fzámos Ne
mességnek tsak egy intést, tsak ezy buzdítást a* 
Felsöségtöl , és azonnal tellyesedésbe megy az a' 
hazafiul javallat, mellyet Tek. T. Kultsdr Jst- 
ván Ú r, külömben is az Ő betses Hazai Tudósí
tásai által a9 nemzeti Léleknek fzerentsés fenn
tartója, és gerjefzlője, olly fzívreható kifejezé
sekben tett közönségessé i 8 i 4. efzt. egy nem
zeti Játékfzínnek Pesten leendő építéséről. — Tía 
Nemes Nemzetünk a5 külföldről hazatért! fzent 
Koronánknak öröm napjára egéfz vitéz fzakafzo- 
kat nemzeti formaruhákban állított ki, vagyon
kának egy réfzét nem sajnállotta, milliókat köl 
tött egy műló örvendezés kedvéért, mellynek 
nyoma még tsak az emlékezetben vagyon : mii- 
lyen segedelmet, és bő adakozóságot nem vár
hatunk egy ollyan Intézetnek megállapítására , 
melly örökké fenn maradandó volna, ’s a’ melly
nek bőséges hafznai a’ legkésőbb maradékra is 
jótévőleg kiterjednének? —  Ideje volna már. 
hogy harminlz efztendei köz sóhajtások , meg
újított javallatok, és több plánumoknak elŐmu-
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tatásai után a’ köz erő, és egyesültfc akarat ál
tal minőén ne talán utunkban lévő akadályokon 
általrontsunk , és Orfzágunk közepén egy dífzes 
Játékfzínet állítsunk : a fziínetlen varassal meg- 
nem győzzük a? nehézségeket, és a’ halogatással 
előbbre nem haladunk : jusson itt efzünkbe an
nak az együgyunek története, a* ki a’ patak lé- 
folytát várta, hogy fzáraz lábbal a5 túlsó partra 
juthasson ;

—  —  —  —  at il le
Labitur , et labetur in omne volubilis aevum. 

Addig is, míg egy a’ Nemzet méltóságához 
illő difzes nemzeti Játékfzín az Orfzág középén 
emeltetnék , népesebb magyar városaink köves
sék a’ tudós, ’s míveltt Európának példáját, 
építsenek kebelekben Játékfzíneket, mellyekben 
magokat üres estvéli óráikban a* legkellemete- 
sebb módon a’ legnagyobb hafzonnal mulathas
sák ! Ne legyen ez a’ pufztában kiáltónak fzó- 
zatja ! Ne engedjék , hogy a? jó gondolkodású 
Hazafiak mind tsak foganat nélkül kiáltsák: fzé 
lesítsétek az ösvényeket, és egyengessétek a5 
halmokat!— *)

De valamint minden hafznos dolognak , úgy 
a’ közönséges Játékfzíneknek is vágynak ellenzői. 
Vágynak, a’ kik valamint egykor Rousseau, 
jóllehet sikeretlenül dolgozott Voltaire ellen 
frantzia orfzágban , Népnek ezen ártatlan , és 
tifztességes mulatságai ellen inasokat is feltüzelni

ipar-

*) E’ jámbor óhajtás tellyesedni kezdett. Szé
kesfehérvár Kir. Városunk 1818. efzt. ditzes 
Játékfzínt épített: a’ derék Miskoltz pe
dig 1819. efzt. tette le egy Magyar Játék- 
fzínnek talpkövét. Éljenek a M. Városok -
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iparkodnak. Néroelly mysanthropus Dörmögök 
úgy nézik «azokat. mint az erköltsök megvePz- 
tegetoJé.sének, és a’ köz romlottságnak gonofz 
műhelyeit.—  A’ dolognak világosabb értelmére 
nézve két réfzre lehet, és kell is a’ Játékfzíneket 
ofztani. Vágynak , mellyekben némelly biifzhö- 
dött hírű, ’s nem legjobb erköltsü emberek tsak 
búja fzerelmeket, ’s titkos megkerüléseket, tsak 
fesletséget fetsegnek, hasonlítván a’ Po"ányok- 
nak azon Játékszíneikhez , mellyekben fz. Ágos
tonnak mondása fzerint minden fzemérem nél
kül taníttatott a* fzemérmetlenség. Ezeket maga 
a’ terméfzet törvénnyé tiltja : mert az erköllsö- 
ket az emberek fzívéböl kitépik, a’ jó Pzokáso- 
kat megvefztegetik, a’ romlottságot tanítják, és 
a5 Birodalmakra romlást, és vef/élyl hoznak. 
Azért az erköltsösebb pogány Böltsek is, egy 
Plató, egv Aristoteles úgy nézlek azokat, mint 
a’ gonofzságoknak kútfejét, és kemény megvi
tatásokat javallották. Illyenekröl nem fzóllottam, 
ezeket minden jámborral együtt én is utálom.—  
De vágynak ollyan Játékfzínek is , melljrek az 
említett hibáktól tellyesen menttek , és tsak az 
erköltsöknek megkedveltetésére , a5 nemes gon
dolkodásnak felgerjefztésére, tsak a’ fzív betses 
érzeménnyeinek táplálására tárgyaznak, fzána- 
kodásra, emberfzeretetre, nagy lelküségre buz
dítanak, az ezer fzövevényü gonofzságnak urr- 
dokságát előtüntetik , a nemes fzabadságnak érzé
sét lelkesítik, és a’ hatalommal viíTzaélőket gya
lázattal billyegezik: ha itt a’ játfzó Pzemélyek is 
jámbor, és tifztességes magok viseletnek, miilye
neknek kell lenniek ; ekkor a’ Játékfzínek nem 
tsak nem ártalmasak , hanem a5 Nézőket mind

azok-
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azokban az áldott hafznokban is réfzeltetik, 
mellyeket fellyebb említettem. —  De azt mond jak : 

„ A ’ fzent írásban semmi ollyast nem ol
vasunk , a’ mi a5 közönséges Játék Pzíneket ja val- 
laná : sót mivel a’ fzent írás áltáljában az indu
latoknak megzabolázását parantsolja , a’ Játek- 
fzínek pedig ezeket felgerjefztik, és fzunet nél
kül táplálják , elég világosan kitetfzik , hogy a' 
fz.írás minden Játékfzíneket kárhoztat. „ —

Felelet, Mivel a? Zsidóknál fzokásban nem 
voltak a’ Játékfzínek , nem tsuda , ha semmi sints 
a’ fz. írásban, a5 mi ezeket ajánlaná: a’ többi 
Nemzeteknek Játékfzínei pedig többnyire feslet- 
tséget, és erköltsi megvefztegetödést tanítván a’ 
fz. írásnak helybehagyását meg nem nyerhettek. 
Közönségesen fzólván , a’ fz. írás az érzékeny
ségi örömöket nem tiltja, mellyeknek érzésére 
alkalmatos terméfzetet vettünk a’ legböltsebb Al
kotótol, 9s a’ mellyeknek példázatjaiban gyakran 
a’ jövendőbéli életnek tartós örömeit rajzolják 
élőnkbe a* fz. Könyvek: az említett Játékfzínek 
pedig az érzékenységi örömökhez tartoznak, az
ért a’ fz. írás által egyenesen nem is tilalmaztat- 
nak. Az indulatokra nézve tsak azt kívánja a’ 
fz. írás, hogy azokat a’ józan okosság intézze, 
és kormányozza; az indulatok terméfzeti követ- 
kezetei lévén az emberi terméfzetnek, azok jók, 
ha az okosság a’ kormányozó : tsupán azért tehat, 
mivel a’ Játékfzínekben az indulatok felgerjefz- 
tődnek, azok tilalmasak nem lehetnek. —  De az 
így okoskodók miért nem gondolják meg , hogy 
ilíyen formán a’ Templomokat is kerülnünk kel
lene, a’ hol az ékesenfzóllo Lelki Tanítok gyak
ran az indulatokat hatalmasan felbuzdítják. —
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„ De a’ Játék fzínekben aJ rendetlen indula

tok gerjefztődnek fel , ezek pedig tilalmasak u —-
Felelet. Midőn üljenek gerjefztődnek fel , 

tsak azért történik, hogy a5 Nézők általlátnák, 
mennyire áradtak légyen el azok ay világon; ’s 
látván azoknak ártalmas, ’s pufztító következet- 
jeit, annál jobban elkerülhessék, megzabo- 
lázhassák : melly jámbor fzándék , és hafznos vég  ̂
tzél nem hogy tilalmasokká , hanem annál kívá
natosabbakká tefzi a’ Játékfzíneket.

„  A ’ Játékfzínekben tsak nem mindenkor a* 
fzerelem, az az örökkévaló, és tsábító fzerelem 
fordul e lő , ’s már tsak ezért is meg kellene azo
kat tiltani.  ̂—

Felelet. Ha a’ Játék fzín a’ tifztátalan fzerel- 
met az ő sok kitsapongásaival együtt árulja, és 
fitogatja , ekkor érdemes nem tsak a' megtiltás
ra , hanem kemény büntetésre is: de a’ meglifz- 
tiiItt Játékfzínek (és én tsak illyenekröl fzóllok) 
illyen bűnös fzerelemmel n^m kínálkoznak 5 ha 
mi fzerelmek fordulnak elő, azok tifzták, és 
betsiiletesek. A! fzeretet a’ legbetsesebb emberi 
indulat, minden társaságnak feloldhatatlan kö
tele: a’ hol ez nintsen, ott fzüntelen való ha-* 
rag, és gyülölség vagyon , ez elviselhetetlenné 
tefzi az emberi társaságot. A ’ fzeretet tehát 
megbetsiilhctetlen hafznu indulat, ’s midőn a’ 
Játékfzínek ezt adják elő, egy nagyon betses in
dulatot adnak elő: ezért tehát a’ Játékfzínek ti-* 
lalmasak nem lehetnek.

„ De a’ Játékfzínek többnyire mindenkor 
házasságon végezödnek. u —

Felelet. Tehát érdemes és fzabad dolgon 
végezödnek. A* Játékfzíneken a’ házasságok tsak
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amúgy pufztán nem terjefztetnek elő, hanem 
az Ö jó, vagy rofz következettjeikkel együtt: a5 
mi nagyon hafznos a5 Nézőkre nézve, hogy ígjr 
vigyázóbbakká tétetvén, ollyan házasságokba ne 
keveredjenek , mellyek fzomorúan üthetnének ki. 
Es a’ Templomokban nem tartatnak e’ â  Hívek
hez gyakori befzédek a’ házasságokról? Ne je
lenjünk e’ meg azokra? —

„ De tsak ugyan nagyon érzékenyítenek a’ 
Játékfzínek , és az embereket gerjedezőkkétéfzik.“  

Felelet. Ez nem a’ Játékfzíneknek, hanem 
a’ Nézőknek hibájából esik: ez illyeneknek nem 
valók a’ Játékfzínek. De egynéhányért bezárjuk 
e* azokat minnyájok előtt? —

„ A ’ Játékfzínekben tsalárdság, tettetés, titkos 
megkerülések , ’s más egyéb vetkek taníttatnak, 
hogyan lehetne tehát azokat megfzenvedni ? “  —  

Felelet. Az egyházi befzédekben is néha 
mind ezek előfordulnak, de nem koveles, hanem 
megútáltatás végett ; így a’ Játékfzínekben is. 
A ’ fzép erkölts kedves, Hajoló fzínekben terjefz- 
tetik elő , hogy a’ Nézők megkedveljék, vala
mint a* vétek rút, ’s borzafztó képben jelenik 
meg, hogy tőle elifzonyodjanak. Ha azonban 
valaki a’ fortélyos ravafzsággal, nemtelen tette
téssel, ’s mesterséges megkerülésekkel önnön 
kárára viíTzaélne, ez ugyan nem a? Játék fzíneknek, 
hanem annak a* magános embernek hibája volna.

„ De legalább a’ megkívántató okossággal , 
vigyázassál, ’s hetyes ítélő erővel nem bíró Ifiú
ságnak ártalmasak, ’s tilalmasak a’ Játékfzínek.u—  

Felelet. Mivel a’ Játékfzínek a’ többi kö
zött azért is hozattattak bé, hogy azok, kik a 
nehezebb foglalatosságoknak terhe alatt elfárad
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lak, ezen tifztességes mulatság által mintegy 
megkönnyebbedjenek , felderuljenek f es hiva~ 
taljoknak folytatására alkalmasabbakká válja
nak: és mivel az Ifiak sem illy nehéz foglalatos
ságokat nem folytatnak , vagy ha folytatnak is, 
a> mulatságoknak más nemei által könnyebbülest 
vehetnek, azért altaljában vévén, a’ Játékfzínek 
nem az Ifiaknak valók, kiváht mivel bennek 
úgy is hevesek az indulatok, és forrton forrnak : 
annyi okossággal, és ítélő tehettséggel sem bír
nak, hogy a5 Játékfzínek nékik mindenkor hafz- 
nos tanúságul fzolgáljanak. De nem is olly nagy 
a’ vefzedelem, a’ mint némelly ízetlen Mora
listák képzelik, kiváltt a’ jól neveltt Ifiaknái, kik 
inár gyermekségekben jó Főtételeket fzívtak ma
gokba, és az előforduló külömbbféle esetekre 
nézve figyelmetesekké tétettek.

„D e a’ Játékfzínekre a* Vagyon, és drága 
idő egyformán tékozoltatnak, ’s már tsak ezen 
ókból is tilalomra méltók. u —

Felelet. Ha a’ Játékfzínekre annyi költség 
fordíltatik , hogy az által a’ Familiák megkaro- 
sodnak , és a’ fzükségesekben rövidséget látnak : 
vagy ha ez annyi idővefztegetéssel történik, 
hogy e’ miatt a' hivatalos kötelességek nem tel- 
lyesíttetnek , ekkor a1 Játékfzínek károsokká kez
denek lenni, *s némelly efzközlések által illendő ha
tárok közé lehet hozni. Mind a’ költségben , mind 
az időben az okos mértéket fzükség megtartani.

„M iért tilalmazzák tehát a’ fzent Atyák olly 
annyira a’ Játékfzíneket ? u —

Felniét. A’ Játékfzin, ha az Elöljáróságnak 
feliigyelésén kívül lévén , egéífzen magára ha
gyattalak , ’s még a’ fzemtelen kontárok trágár-
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kodásainak is fzabadon fzolgálhat, ekkor kétség 
kívül nagyon fzapora Annya a’ romlottságnak , 
és erkohsi megvefztegetödésnek : illyenek voltak 
közönségesen a? Játékfzínek a5 fzent Atyák ideje— 
ben, trágárságokkal, és fzemlelensegekkel tel- 
lyesek , a’ mint állításaikból világosan kitetfzik, 
ne isiid áljuk tehát, hogy ezek ellen olly heves 
ind illattal » «s buzgóikodva kikeltek. De a’ mai 
Játékfzínek az illyenektöl mcnttek , es az Elöl
járóságnak fzoros ügyellete, és vigyazasa alatt 
állanak, ezek erköíls vefztegetŐdest, es rom
lottságot nem terjefztenek, illyenek ellen a? Ez. 
Atyák nem buzgólkodtak.

„ De ha van is valami hafznok a’ Jatekfzi- 
neknek az is méreggel elegyes : itt a' befzed ke- 
tsegtetö, a’ ízemnek , és kezeknek jarasa kelle
ténél fzabadabb, a’ test állas katzer, a ruha tel- 
lyesen hívságos : mind ez a5 Nézőkben erkölts- 
telenséget okoz.u —

Felelet, Mind ezek a’ mi megtifztiíltt Játék- 
fzíneinktöl távol vágynak, a’ játfzó fzemelyek 
pedig minden illendőséget mutatnak : vagy ha 
ugyan tsak i 11yen hibák találtatnának, ekkor a5 
Játékfzínek nintsenek úgy elrendelve, a’ mint 
fellj'ebb említém —  A’ mi a5 ruhának hivsagos 
voltát illeti , nem jelennek e’ meg gyakran a* 
Templomokban a’ leghívságosabb öltözetekben >5s 
ezért bezárva tartsuk e’ az isten fzent hajlékait? —

,, A ’ követésre méltó példát , és az utalatos 
gonofzságot máshonnan is, p. o. a’ könyvekből 
megtanulhatni. u —

Felelet. A ’ Játékfzínek az emberi tseleke- 
delekct az ö kimenetelekkel együtt adjak elő , 
‘s így még annyi példákká ? sőt mivel a Nézők
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latját azokat, önnön tapafetalású történetekké 
válnak, ’s ugyan az a’ hafznok vagyon, a’ mi a‘ 
tulajdon tapafztalású tselekedeteknek —  sőt a’ 
Nézőkben ezeknél is foganatosabban dolgoznak , 
mivel minden körnVŰletek fzakadatlan rendben 
azon egy kimenetelre tárgyaznak. Világosan 
látjuk itt a’ jó és rofz következéseket, eleven 
fzínekkel rajzoltatnak élőnkbe az erköltsök , és 
gonofzságok, hogy azokat megkedveljük, ezeket 
pedig megutáljuk. Éhez járul még, hogy a’ fziv- 
be soha ollv hathatós benyomást nem tefznek 
azok, a’ miket olvasunk, mint a’ miket látunk.

„ De akármit mondjunk , nem illik —  így 
dörmögnek némellj’’ önn hafznu , es azon kör
n él, melly őket keríti, tovább nem látó embe
rek —  nem illik a’ férfias Magyarhoz, magából 
bolondot iizni.“ — •

Felelet. Szánakodásra méltók ! Hat bolon
dot űztek e’ magokból â  régi legtudosabb, ’s 
leghíresebb Nemzetek , a’ Görögök , es Romaiak, 
’s utánnok a’ mai legmíveltebb Nemzetek, mel- 
lyek a’ Játékfzínek által a’ mívelttsegnek olly 
magas poltzára emelkedtek? —  És minden Euro-* 
pai Fejedelmek olly gyávák , es kurta belátásnak 
o’ , hogy a’ Játékfzíneknek akár a’ Nemzetiségre, 
akár az erköltsiségre ártalmas befolyásai efzek- 
kel fel nem érhetvén, alattvalóiknak valóban 
pompás és fejedelmi Játékfzíneket temérdek koU 
tséggel még építenek is ? —  Ugyan mikor fzii- 
niink meg egyfzer ellenségei lenni Önnön elő
menetelünknek? Mikor lefz lánggá melyünkben 
az a’ nemes tűz, melly a’ káros bal ítéleteknek 
íelretételével nemzeti boldogságunkat efzkozle- 
né, és a5 Magyar Egén a’ mívelttsegnek egyik 
fénves tsillagit kitüntetne ? —
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jLlofzámláltarn , Kedves Fíazamfiai ! azokat a 
módokat, mellyek által ítéletem fzerint a’ re
gi és mai mívelit, ’s tudós Európai Nemzetek 
nyelv , ’s tudományos cultnrajoknak olly ki tót— 
fzo poltzára emelkedtek. Láttuk, Hogy a nyelv 
eltíinttével, és megkortsosodásaval vagy tellye- 
sen elenyéfznek , vagy elaljasodnak a Nemze
tek; valamint annak kitsinosodasaval, s virág
zásával fényre, ’s ditsősségre kelnek. Honni 
nyelvünknek állapot Ja fogja meghatározni nem 
zeli létünknek mostani, és jövendőbeli tsak sin- 
lödő, vagy ditsÓséges sorsát. Rajtunk all, hogy 
magunkat az itt elöterjefztett módoknak köve
tése által állandó, ’s virágzó Nemzette tegyük . 
a’ kitsinosodotl Európai Nemzetek fényes lajstro
mába iktassuk, és nemzeti nyelveknek koz hafr- 
nálásában valamennyire gondatlan  ̂ Atyáink hi
báját helyrehozván , a1 többi kimiveltt Nemze
tekkel a* ditsosség mezején versent fussunk. 
Egy olly jeles Nemzet, mint a* M agyar, melly 
ezer efztendők olta annyi külső ’s belső vifzon- 
tagságok között, ’s ezen felivül annyi hatalmas 
Nemzetektől körulvétetve, fenn tudta magát tar
tani , méltó arra, hogy valamint eddig elfzántt 
bátorságának, és vitézségének ditsö példáit Eu
rópa’ Nemzetei tsudálták, úgy a’ nyelv, ’s tu
dományos mlturájában sebessen haladó előme
netelét is tifzteljék. —  Ezt mások talán tsak biz
tató remények között várják, *s forron ohnp]ak, 
de én bizonyosnak tartom , ha meggondolom , 
hoay Nemzetünk mindenkor úgy tekintette nyel- 
vét5,* mint legdrágább kintsét, mellyel egy holt
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nyelvhez kelleténél buzgóbb ragafzkodása köz
ben is minden zavarodástol tifztán megőrzött: 
ha meggondolom, hogy az örökös Királyság bé- 
hozásáig a’ Király válafztást állandóid nemzeti 
nyelvén gyakorlottá, és az időknek minden 
mostohçisàgai között arra különös gonddal figyel- 
mezett, hogy ezen megbetsiilhetetlen nemzeti 
Palládiuma sértetetlenül fenn maradjon. így I. 
Ferdinand Királytól 1627. efzt. bizonyossálételt 
kívánt, hogy nemzeti törvénnyein kívül a’ Ma
gyar nyelvet is tifztelelben tartja: H. Leopold 
alatt kikötötte, hogy idegen nyelv az orfzágos 
hivatalokba bé nem íiozatlatik : most fzerentsé- 
sen uralkodó I. Ferenlz felséges Urunk alatt pe
dig a’ köz dolgok folytat hatására a’ nemzeti 
nyelvet törvényesen behozta, mellynek hogy 
annál bizonyosabb foganatja lenne, a’ magyar 
nyelvet az oskolákban rendízerint való tudomán
nyá tette.—  A ’ nemzeti nyelv illy nagy fzere- 
tetének nem lehetnek nem állandó, ’s megbe- 
tsülhetetlen gyümöltsei. így majd a’ külömbb- 
féle befzédü ajakak a’ két Magyar Hazában egy 
nemzeti hangra olvadnak, a’ kiilcmbözo fzózatú 
Nemzetek között titkon lappangó bizodalmatlan- , 
ság eltűnik , az egyforma nyelv a’ fzíveket meg
egyezted , ’s örök időkre egyesíti. A ’ Hazának 
fzeretete a’ Polgároknak minden sorain elter
jed , ez a’ forró hazai fzeretet nagy Férfiakat fog 
lámafztani , ’s a’ legnemesebb tselekedeleknek 
fzinte tsudáit okozni : ez az eleven, és buzgó 
hazai érzés az , melly minden időben ollyan tet
teknek okozója volt, mellyeknek fénnyé sérti 
fzemeinket, ollyan hősöket tainafztvan, kiknek 
erköltseik meséknek tartatnak , miolta a’ Haza
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fzeretète nevetségessé lett. —  A’ nemzeti nyelv 
tsinosodásával , ’s tökélletesedésével mindenféle 
tudományok, ’s hafznos esméreteh a? Nemzet
ben elterjedvén, majd olly tudós munkák jelen
nek meg, mellyek valamint Szerzőikre boros
tyán kofzorűkat fűznek, úgy a’ Nemzetre ditsös- 
séget terjefztenek—  és még azután is, ha ugyan 
tsak e’ jeles Nemzetnek végső megfzűntte az örök 
végezések' Könyvében gjáfzos betűkkel felje
gyeztetett, Örök emlékezetül fenn maradnak, 
’s egykori léteiének bédűltt sírja felett ditso 
fényt, és fzép nemzeti hírt lebegtetnek.— Ha 
ebben hibázok —  béfejezem egy híres Böltsnek 
és nagy Oratornak fzavaival, m elleket egélfzen 
más alkalmatossággal mondott—  ha ebben hibá
zok , Örömest hibázok, n e m  is akarom, hogy e 
hibámat, md/yben gyönyörködöm , míg elek ? 
valaki erővel letetesse vélem. Cic. deSen. e*ult.
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