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EngeF aesthetikai töredékei.

(Fragmente über Handliing, Gesprach und Er-

záhlung).

1. Töredék.
öulzernek kétség kivül igaza van, midn a' költemény-

nek szokásban lev felosztásait gáncsolj a; de midn egy-

általában minden felosztást feleslegvalónak 's szükség-

telennek mond, nyilván csalatkozik. Én ugyan theoriát

felosztás, és jó theoriát jó, tökéletes 's fundamentomos

felosztás nélkül nem gondolhatok. Egy illyen felosztás-

nak nemléte okozza a' kritikának hanyatlását, mellynek

önkényes 's akaratos kívánságai oUy gyakran jnek a'

mvész' geniejével, 's az olvasó' ízlésével ellenkezésbe.

A' szokásban lev Poétika egyes tárgyakkal fog-

lalatoskodik, 's az egészet eltéveszti maga elöl. Hosszú

szakaszaiban a' költésnek csak azon nemein megy ke-

resztül, mellyeknek nevet találhat; minden név alatt

valami olly müvet gondol , a' míllyet már ez vagy ama

költ szerzett; 's egész komolysággal azt kívánja,

hogy nem más hanem csak illy müvek, és nem más

hanem csak illy móddal készüljenek. De a' materiák,

valamint a' dolgozó fejek végetlenül különböznek egy-

más közt; és minden matériának, minden fnek vágy-

nak különös regulái , miket a' müvészség' közönséges

reguláival öszveütköztetni nem kell, ha mind a' ft,

mind a' materiát nem akarjuk megrontani. A' tökéletes

poétikának nem kellene egyebet tenni , hanem elször
Kölcsey V. j
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azt, — mi a' költemény? — egész kilerj édesében ki

fejteni, azután a' fbb nemeket fundamentomosan kü-

lönböz jegyeiknél fogva megállapítani, 's végre min-

den nemre nézve olly regulákat határozni, mellyek

közvetlenül annak természetébl következnek. Mind

azt, a' mit a' históriától igazságtalanul elrabolt, vissza-

adnia, azon saját módról mellyel Homér maga lliását,

Pindar ódáit, Sophokles tragoediáit irta, csak mellesleg

emlékeznie, 's egészen a' különös kritikának kellene

hagynia, hogy benünket ezen nagy mvészekkel meg-

ismertessen, kikhez csak ugy közeledhetünk, ha azon

közeledés után kevesebb erlködéssel fáradunk.

Sulzer azt hiszi, hogy a' költeményeket a' költi

szeszély' különböz grádusai szerint lehetne legjobban

felosztani. De ugy tetszik, hogy a' gradus sokkal ha-

tározatlanabb , sokkal bizonytalanabb concept, mint-

sem az egy jó felosztásnak fundamentomúl szolgálhat-

na: 's minden esetre, a' költeménynek fbb nemei,

nem egyedül a' szeszély' grádusaira nézve különböznek

egymástól. Sokkal inkább megkülönbözteti azokat ezen

szeszélynek természete, 's magának a' lelkesedésnek

természete. A' tragoedia például, egészen más nem
lelkesedést kivan, mint az óda; és a' ki ezen nemek-

nek egyikében nagy, megtörténhetik hogy azért a'

másikban minden küzdése mellett is igen középszer,

vagy épen rósz marad. Oka az, mert ezen költemények-

nek formáik 's materiáik egészen különbözk, 's felté-

vén e' szerént, hogy az elbbi felosztás jó lenne, még

is az mindig már elre egy más felosztást teszen fel,

melly, épen azért mivel els volt, egyedül alkalmatos.

Két úton találhatjuk meg a' keresett felosztást, 's

ha mind a' kett ugyan azon czélra vezet, bizonyos,
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hogy az igaz felosztásra jutottunk. Egyik ez : hogy a'

költeménynek bizonyos meghatározott nemét hasonlí-

tsuk össze más nemekkel , mik tle legtávolabb , vagy

hozzá legközelebb állanak , 's keressük fel mindegyik

nemtl miben különbözzék. Vegyük a' tragoediát. Et-

tl legmesszebb távoznak az óda , a' tanitó költemény,

's a' látható és morális természetnek rajzolatai; köze-

lebb áll az epopoea, 's általán fogva minden epósi

versezet; leginkább rokon vele a' vígjáték. Az elöl-

említett nemek közt az a' különbség , hogy az óda ér-

zeményeket ömledez, a' tanitó költemény közigazsá-

gokat ádelö , a' rajzolat pedig azon egymástól külön-

böz dolgokat mik a' térben és idben öszveköttetnek,

egyenként , 's egymás után állítja fel; a' tragoedia pe-

dig történeteket történetekkel úgy fz egybe, hogy

minden történetnek okát az emberi szív' szenvedelme-

iben felleljük. A' mi az epost illeti, erre nézve az a'

különbség , hogy noha mind ez , mind a' tragoedia bi-

zonyos történetet, morális okokból kifejtegetve, tíin-

tetnek élnkbe , de az epos már elmúlt történetet mond
el , a' tragoediában pedig szemeink eltt történ válto-

zások , az azokat okozó személyek által terjesztetnek

el. Az utólemlített nemnek különbözését a' minézi, a'

vígjátékban is szintúgy emberi történetek fejtetnek ki,

's a' személyek itt is elállíttatván mindent jelenvalóvá

tesznek; de a' tragoedia megindítni, megrázni, a' víg-

játék pedig mulatni 's nevettetni törekszik. — Ha már

az így megtalált különbségeknek saját neveket adan-

dunk, azonnal készen lesz a' költemény' nemeinek

felosztásokra , három név : matéria , forma, behatás.

Ugyan ezen felosztásra jutunk a' másik úton is, még
pedig úgy, hogy gondolataink világosabban , 's teljé-

id
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sebben fejtödnek ki. — A' költemény , mint közönsé-

gesen tartják: érzékileg tökéletes beszéd. Igyekezzünk

már most, hogy a' két különböz jegyeket ,,besz,éd''

és ,,érzéki tökéletesség''^ meghatározván, belolök a'

költemény különböz nemeit megállapíthassuk. A'

beszédet szavakban elállított rendideák teszik, 's a'

szavak gondolatainknak hallható jegyeik. Itt megkü-

lönböztethetjük az egyes szavakat jelenlésökre 's a' szó-

lás' formáival egybeköttetett értelmökre nézve, attól

a' küls hangtól, a' mi csak a' hallást érdekli, vagy

attól a' mi csupán mechanicum. A' két elsbb helyes-

ségére a' nyelvtudomány, szépségére nézve a' stilistika

alá tartozik; az utóbbit pedig a' musika' tárgyaihoz

számláljuk; a' musikát, tudniillik, a' maga legszéle-

sebb értelmében vévén , miszerint az egész prosodiát

és rhytmikát magában foglalja. A' poétikának tehát

nem marad egyéb, hanem hogy ezen tanításokat a' köl-

teményre 's annak különböz nemeire fordítsa. — Az

ideák, így tanít a' psychologia, háromfélék. Mert vagy az

érzés' rendét kövelik, vagy az okosság utánjárnak, vagy

a' képzelet' törvényeihez szabjákmagokat. Az els szer

ideák leírásokat; a' másodszerüek részint tanító, részint

nyomozó; az utolsók lyrai darabokat szülnek. Ez els fel-

osztás önként vezet a' másodikra: mert azonrend ideák

vagy tiszták, vagy egymásba szövettek; 'sez utolsó eset-

ben az uralkodó rendidea neveztetik materiának, a'

másik pedig, mi ennek alárendeltetett, formának. így

a' tragoediában matéria a' munkálkodás (Handlung);

az elterjesztés' formáját pedig a' lyrai hevület, 's a'

characterrajzolás fonják belé. — Ha nézzük a'költe-

mény' másik jegyét, az érzéki tökéletességet, ugy azon

sokféle behatásokra jutunk, mik a' költemény' czéljait
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tehetik. Egyiknek bámulást, másnak az ártatlanság és

nyugalom' szelíd érzeményét , harmadiknak félelmet és

szánakozást kell ébresztenie. Ezen három felosztások

egymás mellett járnak; 's látni való, hogy ha ezeknek

különböz részeik egybeköttetnek, mi sokféle poetai

mvek származhatnak.

9. Töreflék.

Az actioról.

Méltó lenne talán a' csupán leíró és nyomozó

müvek közt való különbséget, mind a' két szót a' maga

legszélesb értelmében vévén, közelebbrl megvizsgálni.

A' dolog' minden állapotjának van oka, mi ezen

mostani állapotot szerzetté, 's ezen ok több vagy a'

kérdésben lev , vagy más dolognak már elrement ál-

lapotjaiban fekszik; 's minden csak attól függ, ha a'

dologgal csak úgy bánunk e, a' mint most van, nem

tekintvén az állapotot szerz okra , vagy pedig ezen

okot is gondolóra vesszük.

E' szerint minden tárgyat kétképen lehetne fel-

venni; mert minden tárgyra nézve kétféle kérdést te-

hetünk: miben van a' dolog' állapotja? és: hogyan

származott ezen állapot ? — De az els kérdésre nem
csak a' tartozik: miben van az állapot épen most? ha-

íiem bizonyos meghatározás alatt az is: miben volt

minekeltte azzá lett a' mi most? Ellehet ugyan is

mondani , hogy bizonyos dolog micsoda sok változáso-

kon ment már keresztül , a' nélkül , hogy azon válto-

zásoknak okaik felfedeztetnének : és ez mindannyiszor

megtörténik, valahányszor mindegyik változásnak ho-

gyanléte, 's szakadatlan folyása telyesen el nem adatik.
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Akár azért mivel azt egyáltalában eladni nem tudjuk,

akár azért mivel az írónak épen most eladni, kedve

nem vala.

Minden természeti tüneménynél, minden ideaöszve-

fonódásnál, minden küls relatio' változásánál feltehetjük

a' két említett kérdést. Példák által jobban meg fog a'

dolog világosodni.

Valamelly természetvizsgáló leír egy plántát min-

den tulajdonságaival együtt, millyenek legyenek annak

levelei, virágának formája, porszálai, porzsacskói,

magtartói; leír egy hernyót annak saját alakjában,

nagyságában, alkaljában, élelme 's mozgása' módjá-

ban. Vagy pedig keresztül vezet benünket a' plántával

történt különbféle változásokon; mint volt az elször

egy parányi mag, mint hozott egy bimbót, mibl az.

után egy szép virág nyila ki; ismét elmutatja hogy a'

mondott féreg váltólag micsoda alakokat vett magára

:

hogyan csúszik elször mint hernyó a' falevelén , ho-

gyan fekszik azután mint szenderg púpa önszövedékében

bepólálva , *s végre hogyan emelkedik a' levegbe mint

szárnyas pillangó. A' vizsgáló' munkája egyik esetben

sem vala egyéb leírásnál; a' felvett dolgoknak állapotjo-

kat, vagy állapotjaikat csak úgy adta élnkbe a' mint

vágynak, nem pedig úgy a'mint származtak. Mindegyik ál-

lapotról telyesebb ismeretet kellett volna adnia, 's egyik-

tl a' másikig benünket léptenként vezetnie, ha azt akarta

volna láttatni, miként jött el egyik állapot a' másikból. E'

szerént kétféle szere van a' leírásnak, a' mit Sulzer is igen

helyesen megkülönböztetett. „Az egyik, úgymond, bi-

zonyos egyszerre lev dolognak, például valami táj-

nak, a' másik pedig bizonyos lassan feltn dolog-

nak, például valami történetnek, mibenlétét nyomja ki."
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Valamint a' testi természet' küls változásait , úgy

a' lélek' bels változásait is csupa leírással eladhatjuk.

A' philosophiának történetiroja tegye élnkbe valami

philosophi systemának állításait egyenként. Olvaszsza-

felBrucker szerint bizonyos philosophnak metaphysiká-

j át, vagy morálját egyes állításokra 's maximákra; vagy

vigyen keresztül azon különböz változásokon, miket

bizonyos systema vagy a' találónak, vagy a' tanítvá-

nyoknak fejeikben szenvedett: mondja el például mi-

csoda pontokban gondolkozott másképen a' régi akadé-

mia mint a' közép , a' közép mint az tíj. És mindenik

esetben épen az történt, a' mi felébb a' természetvizsgá-

lóval: a' történetíró az értelmi világ' különböz tüne-

ményeit csak ugy adta el, mint amaz a' testi világbeli

tüneményeket ; actiókat csupa történetekké változtatott.

Munkája csakúgy lenne valóságos elbeszélés, habenün -

ket egyik ideáról a' másikra, a' systema' egyik változásá-

ról a' másikra minden közbenfekvö ideákon keresztül

vezetett volna.

így lehet bánni az ember' állapotjának küls válto-

zásaival is, még akkor is, ha azok /a' lélek' szabad mun-
kásságától függenek. A' nempragmalicus történetíró

felmutatja a' híres Cromwellt életének minden különbö-

z jelenéseiben, miként leve magányos emberbl el-
ször katonatisztté, majd fvezérré, majd a' parlament'

urává 's Angliának protektorává ; egyes tudósításokat

közöl ezen protektornak erszakjairól, igazgatásáról,

gyözedelmeirrs sokféle öszveköttetéseirl; de hogyan

jutott hát tulajdonképen a' csekély nemes ember olly

nagy uraságra, azt az ö tudósításaiból által nem láthat-

juk, 's legfelebb igen bizonytalan "s ingadozó sejditést

meríthetünk belölök, mint történhetett meg a' dolog.
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A' történetíró ugyan is , kötelességét nem telyesítette;

aíon küls és bels állapotoknak egymásból függ sorát,

mikben a' Cromweir rendkivülvaló felemelödésének oka

fekszik, száraz, 's szakadozott történetfolyammá változ-

tatta; a' status' változását csak ugy adta el a' mint

történt, nem pedig a' mint származott, 's tökéletes-

ségre ment.

E' szériát az együttlétei és egymásutániétel, az

utolsót úgy tekintvén mint csupa egymásutánléteit , es-

sentialiter nem különböznek egymás közt. Ha azt

mondjuk, hogy tulajdonképen csak az együttlevt ír-

hatjuk le, az egymásután levt pedig , kivált midn az

emberi állapot' szabad változásairól van szó, csak elbe-

szélhetjük: úgy azt is kell mondanunk, hogy itt az el-

beszélés egészen a' leírás' természetével bir , mivel a'

dolgokat csupán úgy terjeszti el a' mint vágynak

vagy történtek, nem pedig a' mint származtak, 's a'

mint az elrement állapotokból kifejtztek. E' szerint

hogy az illy elbeszélést a' tulajdonképen valótól meg-

válaszszuk, leirónak vagy nem pragmatikainak lehetne

nevezni.

De változtassuk meg a' fölebbi három esetet. Te-

gyük fel, hogy egy philosoph természet vizsgáló a' plán-

tának vagy féregnek els állapotjából kiindulván, mind

ezen állapottal mind azon relatiókkal, mikben a' beható

okokkal állanak, tökéletesen megismertet benünket , 's

azután az egymásra következ változásokon keresztül

(miknek mindegyikét az eltte valóból származni láthat-

juk), egészen a' kinyíló virágnak, vagy a' szárnyas pil-

langónak feltüntéig vezet. Ekképen a' leírás egyszerre

elbeszéléssé fogna válni ; a' természeti tüneményt szár-

mazni látnók, 's támadásáról számot tudnánk adni.
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Épen így a' két hátralev esetben is. A' philosophi-

ának történetirója mutassa elö, mint ül Newton a' maga

kertjében , mint vonatik lelke , melly épen a' hold'

nyomása felöl vizsgálódik, egy lees almától a' gravita-

tio' systemájának szerencsés ideájára! mint találja fel

ezen ideának újabb alkalmaztatásit, mint old fel általa

újabb meg újabb nehézségeket etc. etc. Vagy mutas-

sa meg, miként csatlódnak a' Leibnitz' lelkében már ké-

szen álló ideákhoz több meg több ideák. ezen ideákat

miként választja el 's köti együvé, miként szorítja ösz-

ve saját elveikre, 's ismét miként szélesíti ki; miként

gjöz meg kétséget 's ellenvetést, miket majd ismét

az igazság" megállapítására alkalmaztat; 's mind eze-

ken úgy vigyen keresztül, mintha a' harmónia praedes-

tinata' systemáját, vagy a' calculus infinitus' elveit még
egyszer mi magunk találnánk fel. Ez már nem lelket-

len leírás lenne, hanem a' Leibnitz' systemájának való-

ságos practica históriája, mert látnánk, hogy a' Leib-

nitz' lelke min egymásból függ változásokon ment ál-

tal , 's az ö egész phílosophi alkotmányáról számot ad-

hatnánk.

A' politikai történetíró legyen pragmatikussá, 's

fedezze fel a' titkos rugókat ; egy fell ismertesse meg
velünk Cromwellnek fanaticus, nagyravágyó, vitéz , ra-

vasz charakterét, másfelöl pedig Angliának akkori ál-

lapotját; fejtegesse ki ezen elvekbl az életének min-

den történeteit, 's láttassa miként vitte tet, a' legked-

vezbb küls környülmények közt , egyik czél a' másik-

ra, egyik jó siker a' másikra, mind addig míg hazájá-

ban a' legfbb hatalmat magának ragadta. 'S itt is a'

leírás mindjárt való históriává fogna válni; mert lát-
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nánk miként származott a' statusbeli változás , 's arról

számot adhatnánk.

Látni való, hogy itt is együttlétei és egymásutánlé-

tel van , de egészen máskép mint felébb : 's ez a' mi a'

keltöt szükségesen megkülönbözteti. A' coexistens nem
csak egyenként mutattatik elö, a' mint egymás mellett

vagy egymásban van, hanem úgy, a' mint a' követke-

z változásban egyenl részt vesz; itt több együttmun-

káló természeti okoknak , több öszveütközö ideáknak,

's egy vagy több szabad lényekben Icvö egyesült el-
terjesztéseknek, czéloknak, hajlandóságoknak coexis-

tentiája van , mellyek az id , a' hely' stbb küls kör-

nyülményeinek befolyások alatt öszveszen munkálódnak.

A'successívittnemtígyáll elö mint távol lev, 's ki nem
fejtett tüneményeknek megszakadt következése, hanem

úgy mint egymásból folyó változások , hol egyik a' má-
sikig mindig léptenként vezet; úgy mint egymásból füg-

g 's egymásból fejl tagoknak láncza , hol az utolsó az

elsbbek nélkül , 's mindegyik tag az azt megelz nél-

kül, vagy nem származhatott volna, vagy legalább nem

úgy a' mint most van. Igaz, hogy a' legjobb történet-

írónak is ezen sorban sokat felfejtetlen kell hagynia, a'

mirl talán magok a' személyek sem tudnának számot

adni; sokszor elre nem látott okok is kívülrl adják

el magokat , miket csak úgy kell felhoznia mint puszta

eseteket, mert majd valami feltétel miatt, majd a' nél-

kül lehetetlen azokat megvilágosítani 's elre elkészí-

teni. De mihelyt valami illyen jön el, azonnal félbe-

szakaszlja a' történetíró a' maga actiojának folya-

matját, 's akkor, ha ezen küls környelmény is magát

a' sorhoz kapcsolta, ismét szakadatlanul folytatja azt,

mind addig mig ismét illy küls ok jön el, 's ismét a'
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sorhoz csatolja magát , 's a' következkre együtt mun-

kálódik.

Beszédem természeti tüneményekrl , ideák' ösz-

vekötdéséröl, 's küls relatiók' változásáról folyt. Min-

den attól függ , hogy mi a' különbség a' testi és lelki

behatások közt.

De az ember a' testi világban, bár milly ismers-

nek gondolja magát azzal, nagyon idegen; sehol

sincs otthon csak a' lelki világban. A' léleknek önma-

gáról sokkal közvetetlenebb 's világosabb ismerete van,

minden állapotjával szorosabban 's telyesebben isme-

retes, 's változásainak folyamatját tökéletesb öszve-

köttetésben láthatja. Az tehát a' minek származását

nyilván meg lehet mutatni, kiváltképen a' lélekben van,

vagy a' lélek által leszen , még pedig úgy , ha a' lélek-

nek tiszta elterjesztései vágynak, vagy pedig tiszta

elterjesztéseinek ismeretes menetelöknél fogva ki le-

het találni, hogy a' homályos elterjesztések alatt mi-

n állapotban volt. — Azt említni sem kell, hogy az

egészen más, ha az illyen származást a' philosoph, mint

ha a' költ mutatja el. Az egyik értelmességet keres,

a' másik csak világosságot az ismeretben; az egyik azt

akarja, hogy az öszvefüggésnek helyes voltát megfog-

juk, a' másik csak hogy érezzük. Amaz nincsen is a'

maga fáradozásában soha olly szerencsés mint ez : mert

az ember inkább az érzésre mint a' megfogásra van te-

remtve. Mint függjön öszve a' hatás az ervel, az elt-
te mindig titok volt 's titok marad.

Ezekbl meg lehet érteni , a' mi már olly sokszor

hibásan magyaráztatott , mi legyen az actio. Ugy
vélem, hogy ezen szót nem magyarázhatom meg he-

lyesebben 's hasznosabban mintha azt mondom: hogy
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a' költeményben csak akkor és annyiban van ac~

tio, midn abban bizonyos változást bizonyos lény-

nek , a' melly czélra dolgozik, munkássága által lá-

tunk származni. A' dolog' származásához tartoznak

ugyan az idnek és helynek küls környülményei , 's

a' küls esetek is, de ezek az actionak nem részei:

csak modificálják azt, befolynak reá, 's ellene vágy-

nak v agy mellette.

Egyáltalában minden a' mi ahhoz tartozik , hogy

valami változást származni lássunk, mind az szüksége-

sen az actióhoz is tartozik. Az író az actioban munká-

lódó egy yagy több lényeknek els meghatározott álla-

potjából indul ki; még pedig oliy állapotból a' mi isme-

retes , lehetséges 's annálfogva minden olvasónak 's

néznek megfogható. Ezen állapotot leginkább annyi-

ban mutatja fel nekünk, a' mennyiben abban a' jövend

változásnak magva fekszik, 's azután szerencsés vagy

szerencsétlen lépéseken kedvez vagy ellenkez revo-

lutiókon keresztül addig vezet , mig az utolsó f válto-

zásra érünk, hol az egész eddigi munkásság megsznik,

's az actio alatt foglalatosságban volt minden erk és

szenvedelmek elnytígosznak. A' cselekv személyek bi-

zonyos czélra törekednek , *s annak elérésére minden

hatalmokban lev eszközöket elvesznek : a' távolban

látják bizonyos valónak csillámlását, a' mit örömest te-

lyes ragyogásában látnának , 's a' mihez majd ez majd

amaz oda vezetni látszó úton törekednek; vagy a' jö-

vben valami szerencsét vesznek észre, a' mi kívánsá-

gaiknak hízelkedik , 's bizonyos szerencsétlenséget a'

mi kivánságaikat ellenzi: minden szükséges machiná-

kát megpróbálnak, hogy az elst megnyerjék, a' mási-

kat elkerülhessék. Olt is ittis majd nagyobb majd kisebb



I. ENGEL' AESTHETIKAI TÖREDÉKEI. 13

nehézségek támadnak fel: bizonytalanságok 's kétségek

miket feloldani, 's másoknak ellenkez czéljaik miket

semmivé tenni kelletik; az els utón a' valót el nem ér-

hetni: a' léleknek mást kell keresnie; az els machi-

nák gyengék vagy felfedeztetnek, 's a' szenvedelmek-

nek másokhoz kell nyulniok. Majd megmaradnak a'

kezdetben volt czélok; majd az actio'folyamatjában más

egészen ellenkezk 's újak támadnak: 's igy most hosz-

szabb, majd rövidebb úton, most több majd kevesebb

tekervényekkel végre az actio az utolsó katastrophára

jut, hol a' személyeknek minden eddigi czéljaik, minden

eddigi munkásság és szenvedelem, így vagy amúgy vé-

get érnek. A' változás majd egyiknek majd másiknak

kívánsága szerint történ meg; majd pedig úgy a' mint

senki sem akarta , senki sem reményiette.

Batteux az actiot oUyan vállalatnak magyarázza,

a' mi választás 's czél szerént történik. Mivel Lessing,

az a' nagy elméj kritikus ezen magyarázatot helyesnek

tartja, ill okát adom , miért távoztam légyen el attól.

Tulajdonképen nem távoztam el attól, csak más-

képen alkalmaztattam. Tudni való, hogy valami gon-

dolatnak helyes 's hasznos volta mennyire függ attól,

hogy mellyik oldalról veszszük fel , 's ugy tetszik , hogy

az az oldal , a' mit én az actio' magyarázatában elöfor-

gatok, sokkal tanüságosabb, 's jobb következéseket von

maga után, mint a' Batteuxé. Jobban lehet látni, hogy

az actióval mint kelljen bánni a' költnek, ha azt ma-

gában az munkájában keressük; 's az is világosabban

megtetszik, hogy az actionak egysége 's telyessége

miben áll.

Batteuxnek magyarázatjaként az actio"" egységét, a'

czél' egysegében kellene helyheztetni; azt kellene mon-
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dani Lessinggel , hogy a' költnek magába az actióba

kell czélokat tenni, 's ezen czélokat egy fö czél alá

szükség rekesztenie. De lehet ollyan darabokat gon-

dolni , hol a' személyek' kezdetbeli czéljaik , az utánok

küzdés alatt egészen ellenkezre 's ezek ismét mások-

ra változnak, 's hol ezen elváltozást ugyan azon cha-

rakterbl ki lehet ugyan magyarázni , de egy f czél alá

rekeszteni nem lehet. Felteszem ugyanis, hogy ezen

fö czélt senki sem fogja valami abstracta ideában ke-

resni, sem pedig a' személyek' czéljait a' költ' czéljá-

val öszve nem zavarja. A' mi magyarázatunk szerint

ez a' nehézség elmarad : mert az actio' egysége az oko-

zott változás' egységében áll, és ha hátul kezdve ezen

változásból indulunk ki, hogy azon okokat keressük, mik

azt, úgy a' mint van, megmagyarázhatják: ügy min-

den illy magyarázat egy actióhoz tartozik , mig végre

bizonyos els okra értínk, hol többé nincsen mit kér-

deni. — Batteux szerént az actio' telyessége abban áll,

hogy a' vállalat a'magaczélját vagy egészen eléri, vagy

egészen elhibázza ; de a' személyek a' magok els czél-

jokat egészen elhibázhatják, 's ez által az actio leg-

nyughatatlanabb , a' személyek' sorsa legkétségesebb,

's az olvasó' várakozása legnagyobb lehet. Az actio te-

hát a' maga teljességét nem éri el hamarabb, mint mi-

kor a' személyek a' magok utolsó czéljokat, mi az elb-

bibl fejlett ki, vagy elérik vagy elhibázzák; 's épen ezen

utolsó czél az, a' mi az utolsó változásra vezet , hol

minden eddig munkásságban volt erk és szenvedelmek

nyugalomra jutnak. Ugy hiszem azért, hogy minden te-

kintetben hasznosabb az actio' magyarázatjában az utol-

só változásnak, mint a' kezdetben felvett szándéknak

conceptjét forgatni el.
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Másik ok, miért én a' Batteux' magyarázatjától el-

távozom, ez : mert ö maga egy másik helyen, a' hol azt

elször újra felhozza, 's mellé egy magyarázó példát

told, megczáfolja. Megakarja, ugyanis, határozni, mi

legyen a' különbség a' készség , szenvedelem, és ac-

tio közt 's ezt igy teszi: „A' Horatiusoknak legidösb-

bike , úgymond , szereti Romának becsületét : ez ö be-

ne készség. Camilla, a' húga, könyeket önt a' Roma'

dicsségét nevel gyzedelmen, ö azért haragba jön:

ez benne fellobbanó szenvedelem. Megöli húgát harag-

jában: ez actio. A' készség távol álló princípium; a'

lelket érdekl tárgy megeleveníti ezen princípiumot , a'

megelevenedett princípium a' szerént a' mint inkább

vagy kevésbbé érdekelletett , nagyobb vagy kisebb ele-

venséggel hajlik az actióra. — Nyilván való hogy itt Bat-

teux a' nyelvszokás' kétértelmsége miatt megtévedt,

és az actiót ugy a' mint ez a' mvészi nyelvben vétetik,

a' tettel cserélte fel; hogy arra törekszik , hogy min-

dent a' mi bell a' lélekben történik, annak conceptu-

sábol kizárjon. A' készséget ugyan a' mi illeti, arra

nézve igaza van: azaz actióban csak elre feltétetik,

a' nélkül, hogy annak része lenne; de midn azt a' be-

hatást is , a' mit bizonyos meghatározott ok a' lélekre

teszen, midn a' lélek' felzüdúlt szenvedelmét 's az an-

nak megelégítésére törekedést az actiótól megválaszt-

ja: akkor ellene mond minden müvitélk' nyelvszoká-

sának, 's az önnön magáénak is. Mert mindjárt a' kö-

vetkez szakasz' második periodjában két actióról beszél,

mik együtt haladnak , 's e' szerént ezen szó alatt egy

egész sorváltozást ért, a' mi lehetetlen, hogy oUyan egy

sor tettekbl állana, mint Camillának meggyilkolta-

tása.
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Általán fogva a' müvitélök , a' nyelvszokás' felébb

megjegyzett kétértelmsége miatt gyakran tévedeztek,

's csak igen ritkán tudtak magoknak az actióról megha-

tározott conceptust csinálni. „Vágynak, mond Lcssing,

kik azzal olly materialis conceptust kötnek öszve , hogy

sehol nem látnak actiót, csak a' hol a' testek olly fogla-

latosságban vágynak , hogy a' helynek bizonyos válto-

zását megkívánják. Ezek csak ott találnak a'tragoediá-

ban actiót , a' hol a' szeret térdre esik, a' berezegné

elájul, a' hsek verekednek: 's a' fabulában csak ott, hol

a' róka ugrik, a' farkas szaggat, és a' béka az egeret

szárához köti. Az soha sem akart eszökbe jutni, hogy

a' szenvedelmeknek minden bels küzdésök is, minden

különböz gondolatok' folyamatja, hol egyik a' másikat

eltolja, actio; talán mivel magok inkább mechanice

gondolkoznak 's éreznek, mint sem a' mellett legki-

sebb munkásságot éreznének magokban."

Örülök, hogy illy fontos jegyzést, olly derék író-

nak szavaival mondhattam el. De még egy mást a' ma-

gaméival kell elmondanom , mi által az actiót attól, a'

mit én csupa mozgásnak nevezek, megkülönböztetem.

Vágynak ugyan is egész rend behatások , mik ugyan

az actióhoz tartoznak , de benk egyéberánt semmi

actio nincsen; theatrumi scenák mint a' Goldoni' hábo-

rújában 's épósi ábrázolatok mint az Iliasban, hol ke-

zek és lábak rendkívül foglalatosságban vágynak, de

mindöszveséggel csak egyetlenegy szemét teszik a'

láncznak.

A' hol actiónak kell lenni, ott több tagoknak is

kell szükségesen lenni, ha nem többnek, mint kett-

nek is ; egyetlen egy tag nem egyéb mint egyetlen egy

állapot, a' miben egyebet származni nem látunk. De
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egyszersmind az aclio' conceptusához tartozik , hogy az

állapotok ugy légyenek öszvefüzve , hogy az egyik a'

másikra befolyjon, azt támaszsza, 's származására okot

adjon. A' hol tehát a' változások' egymást váltó sorában

ez az öszvefüggés nem találkozik; ott nincsen egyéb

mozgásnál. Azonban az egész az actióhoz tartozhatik;

de nem sok , hanem csak egyetlen egy szemét teszi a*

láncznak. — Legjobb példát ád erre Gessnernek els

hajósa, ez a' derék kis darab, a' mi egyszerre terjeszt

élnkbe két interessant ábrázolatokat, kifejtödését egy

ideának az értelemben, 's egy szenvedelemnek a' szív-

ben. A' gyöngéd ifjúnak, szeretett Melidájátol a' tenger

által elválasztva, tele hév esdekléssel hozzá juthatni,

és még is lehetetlen lévén a* távol szigetet úszva elér-

hetnie, hogy az actio' végczélját érje , szükségesképen

hajóval kell birnia. De a' tengerjárás' mestersége , még

fel nem talált mesterség; az ifjú tehát gondolkozni kezd:

kedvez környülményekre akad , a' miket szorgosan

szemmel tart ; most egy észrevételt öszveköt a' másik-

kal, eljut -a' hajónak els ideájára, dolgozni kezd, pró-

bál , különbféle tökéletlenségeket vesz észre , segít

rajtok , 's elér kedveséhez. Itt a' felébb adott concep-

tus szerint nem csupa mozgás , hanem valóságos actio

van. Az ifjú' elsállapotjából fejlik minden más állapot;

szenvedelme megérteti velünk , miként jut arra a' szán-

dékra,hogy a' tengert megjárja; ezen szándék azon figyel-

met, mivel minden eladott kedvez környülményt észre-

veszen; ezen észrevétek' öszveköttetése az els ideát;

a' próba a' találmány' tökéletlenségeinek felfedezését; ez

az ifjú' új figyelmét az észrevétekben stbb. De tegyük fel,

hogy ez az els hajós ne lett légyen els, 's tudott volna

mindent a' mi egy hajóhoz tartozik, 's építése' mesterségét

Kölcsey V, ^
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érlelte volna: igy annak egész kifaragása, öszverakalása

csak egyetlen egy darabja leli volna azactiónak, a' mi-

ben magában semmi actío nem lelt volna, csak csupa

mozgás.

Épen igy történt Homérban az Achilles' hires pai-

zsának kiczifrázásával, 's a' Jtíno' szekere' öszverakásá-

val. Látunk egy egész sor testi behatásokat; de nem

ollyakat , hogy mindig egyik a' másik által hozatnék

elö : ugyan azért az egész sort meg lehetne fordítani,

a' nélkül hogy a' behatásban valami különbség szár-

maznék. Ha Vulkán ez vagy amaz képet vési e elször a'

paizsba ; ha Hebe ez vagy amaz kereket teszi e elször

a' tengelybe, az mindegy : a' paizs mindenképen elké-

szül , 's a' szekér mindenképen öszvc lesz rakva. A'

testi behatásokban magát az egymás ulán következ

sorok' öszvefüggését sem lehet látni; ha csak a' lélek

meg nem határozza , a' test semmit nem mivel : és a'

lélekben csak egyetlen egy maradandó feltétel van, a'

mi, mint én itt felteszem, a' dolog' végrehajtását illet,

egyetlen egy maradandó behatás szerint , a' tesli er-

ket a' munka' végbevitelére mindig újonnan serkent-

geti. Ha a' küls testi változások' rendé bizonyos épen

most kifejl lelki bels változások' rendéhez hasonlólag

történne, 's azok ezektl függésben lenni látszanának:

az egészen más lenne.

Látnivaló tehát, hogy az elbbire visszamenjünk,

mennyire hibáznak azok kik mindenütt a' hol mozgás

van , actiót látnak. Minden actionak tulajdonképen

való nézöhelye , a' gondolkozó és érez lélek ; 's a' testi

változások csak annyiban tartoznak a' rendhez, a' meny-

nyibe azok a' lélek által producáltatnak , a' lelket ki-

nyomják, a' lélekben mintegy más lélek' szándékainak
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's mozdúlásinak jegyei , conceptusokat 's eltökéléseket

szerzenek , vagy akármi más az acliora tartozó benyo-

mást csinálnak a' lélekre. Ugyan azért a' pantomimban,

a' tánczban nem lehet máskép actio , hanem ha ab-

ban a' lélek actiók és mozgás által nyomattatik ki.

Hogy jegyzésemet egész kiterjedésében adjam elö:

ott nincs semmi elrehaladó actio, a' hol csak bizonyos

egész ideához , vagy bizonyos egész feltételhez tarto-

zó minden részeken egymás után keresztül megyünk.

Mikor bizonyos conceptus a' lélekben már tökéletesen

megvan, és a' beszél annak egyes részeit egymás után

adja el , nem pedig egymásból fejtegeti ki, akkor sincs

elrehaladó actio. Másképen azt kellene állítanunk,

hogy minden új phrasis , 's az orgánumnak minden új

hajtása, mi által szavakat és syllabákat mond ki , az ac-

tiót egy lépéssel tovább viszi. De csak akkor viszi to-

vább , ha a' beszéd alatt a' lélekben új mozgások tn-

nek elö, miknek az utóbb következ állapotra befolyá-

sok van; mint például, ha valaki hevességében magá-

val beszél, vagy magát a' beszéd által kihüti, és azu-

tán a' dolog másképen megyén, mint ezen hevesség,

vagy ezen kihlés nélkül ment volna.

Az actio' legfontosabb elosztása önként foly a' vég-

s fváltozásnak különbféleségétöl , mire az actio

törekszik. Ez vagy csupán küls , vagy egyszersmind

bels állapotnak is változása; legyen az mienk vagy a'

másé : vagy a' mi gondolkozásunk', 's hajlandóságunk'

systemájának, vagy bizonyos individuális viszonynak,

miben bizonyos küls dolgokkal vagy személyekkel ál-

lunk, változása. A'magunkvagy mások' ismeretében bi-

zonyos ideát akarunk kifejteni, bizonyos valót vagy fellel-

ni vagy megersíteni, vagy felvilágosítani ; bizonyos té-

2*
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velygésl világra hozni és megczáfolni; bizonyos kétsé-

get , mi a' valónak ellenében áll , megmagyarázni 's

feloldani. A' magunk, vagy mások' akaratjában akarunk

bizonyos közönséges hajlandóságot vagy utálatot, bi-

zonyos maradandó feltételt szerzeni vagy elváltoztatni;

bizonyos szándékot, a' mit csak a' jóról és roszrol való

ítéletünknek okoskodás által leend megváltoztatásával

lehet elérni. Mind ezen változások csupán a' lélek' bels

állapotjára tartoznak ; az ismeret' tökéletesítésére , a'

charakter' jobbítására czéloznak; és bár azután a' küls

állapotra igen fontos befolyásuk van , még is itt semmi

meghatározott individuális alkalmaztatásukat nem lát-

juk. — Más esetekben bizonyos küls relatióinkat kí-

vánjuk megváltoztatni. Szükségektl körülvéve mint

emberek, a' valóságos társaságban mint atyák stbb lé-

pünk fel. Ott megtörténhetnék az actio, ha mi egyese-

gyedül ideáink' öszveségével , 's leikeinknek eléggé

gyakorlott erejeikkel lépnénk is fel a' színre; itt pedig

rajtunk kivl csak nem mindig, még küls tárgyak, 's

több játszó személyek kívántatnak meg, kiknek interes-

séjök a' mienkkel majd így, majd amúgy van öszveszö-

ve; amott ha másokkal volt dolgunk, azok csak úgy in-

teressáltak benünket mint gondolkozó fejek , mint

illyen vagy általános charakterü emberek: itt mint

bizonyos meghatározott szándékú emberek , kiknek

szándékaik a' mieinknek kedvezk, vagy nem kedvezk,

mint bizonyos individuális hajlandóságú 's szenvedelmü

emberek , kiknek hajlandóságaik vagy szenvedelmeik

a' mieinkkel egyeznek, vagy öszveütköznek; ott mint

barátjai vagy ellenei a' rénynek és valónak, itt mint

barátjai vagy ellenei ennmagunknak. Amaz actio

fkép az értelmet , ez a' szívet érdekli; amaz, habi-
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zonyos munkában elöállíttatik, fkép fels , ez pedig f-

képen alsó lelki tehetségeinket tökéletesíti. Az egyiket,

ha tetszik, philosophi actionak nevezhetjük; a' másik

pedig az a' mit a' költésben tulajdonképen actionak

neveznek.

3. Töredék.

A' beszélgetésrl.

Egyik a' legfontosb különbségek közül a' philo-

sophi és a' tulaj donképen úgy nevezett actioköztez:

hogy az utolsó, mivel küls relatiók' megváltoztatására

czéloz, küls tárgyak' együtthatása vagy közbejötte nél-

kül , és leginkább a' drámában , több személyek' beho-

zása nélkül , semmire sem mehet; ellenben az els, a'

philosophi actio, nem kivan egyebet egyetlen egy

gon dolkozó lélek' munkásságánál. Minden olly esetben

tudnillik , a' hol a' czélbavett változás magában a' phi-

losopháló fejben fekszik, a' hol nem másokat hanem ma-

gunkat akarjuk tanítni, a' hol nem másokért, hanem sa-

ját hasznunkért akarunk valami gondolatot megigazíta-

ni , messzebbvinni , meghamisítni , vagy állapítani.

Ebbl egy , mind a' philosophi történetírástól,

mind a' philosophi dialógtól különböz nem munka

származik, a' mi még is némelly részben az utolsónak

természetét veszi fel ; a' mennyiben önmagát mintegy több

személyekre osztja fel, majd saját, majd idegen szerepet

játszik, 's magának hogy úgy szóljunk, más ember' lel-

kébl teszen ellenvetéseket , a' mikre osztán saj át lelkébl

felel. Annál fogva én az illy nem munkákat philosophi

önbeszélgetésnek nevezem. Ezek magasb , 's nemesb
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természetek, mint az értekezések: azonban közönsé-

gesen azoknak alakjában jelennek meg; valamint gyak-

ran csupa értekezések az önbeszélgetés' álarczát vise-

lik. Az értekezésben, miben csak a' végresultatumok

a' vizsgálódás' történetébl vett legszükségesb dolgok-

kal adatnak elö , az épület már csak nem telyesen el-

végezve áll elttünk ; nem pedig a' hozzávaló els ké-

születek a' követ változásokkal 's azoknak okaikkal

együtt , nem a' még fel nem dolgozott materialéknak

eligazítása , nem az épülethez szükséges eszközök, nem

a' mesterség, nem a' szerszámokkal való bánás, nem

az épület' öszverakásának's végbevitelének egész mód-

ja. Mind ezek pedig többé vagy kevesebbé szemünk elé-

be terjesztetnek abban a' mit én philosophi önbeszél-

getésnek hívok. Az író ugy teszen , mintha semmi hall-

gatója nem volna , 's magában még nem határozta vol-

na meg, mit akar eladni; mintegy cabinetjába zár-

kózik, 's elkezd hangosan gondolkozni, az alatt míg

mi olvasók észrevétlen ajtajánál leskdünk.

Az illyen eladásnak nagy haszna van, ha ügye-

sen és fontos tárgyakra használják. Elször, ugyan is,

a' vizsgálódás' tárgyáról jobban 's fundamentomosab-

ban tudósít benünket; bele plántálja, hogy Baco' sza-

vát mondjam, a' valót az olvasó' lelkébe, úgy a' mint

az az Írónak saját lelkében termeti; nyújtja neki nem

csak a' levágott gyümölcstelen törzsököt, hanem magát

az egész plántát gyökerével, 's a' rajta függ maradék

földdel együtt: úgy hogy maga az olvasó is , ha azt

ápolja , az ismeretnek legszebb gyümölcseit várhatja

tle.

Másodszor, ez a' methodus benünk is felébszerti

aV vizsgálódás' szellemét; fejünknek lökést ád a' gon-
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dolkodásra, 's képzi azt, hogy más tárgyakban épen

ollv szerencsésen dolgozhassék , mint az író a' magáé-

ban. Ez a' nagy haszon, a' mit az önbeszélgetések a' va-

lóságos philosophi dialógokkal közösen biruak , teszi a'

Sokratikusok' miveiket oUy megbecsülhetetlen monu-

mentumivá a' régiségnek , ámbár a' vélemények és el-

vek az ö idejöktöl fogva olly véghetetlenül megváltoz-

tak. És ha semmi más érdemök nem volna is , már ma-

ga ez a' charakter általadná hiröket a' maradéknak , 's

azt jobban megfogná a' múlandóságtól, mint a' czedrus-

olaj oltalmazni.

Épen illy jusok van a' halhatatlanságra , 's épen

ezen oknál fogva a' Lessing' Írásainak, a' mikbl inkább

lehet , mint akármi másból , conceptust venni arról , a'

mit én philosophi önbeszélgetésnek nevezek. Az ö Lao-

coonjában minden mély belátása müvitélök ezen cha-

raktert els tekintetre megismerték. Lessing' írása mód-

ja, mond egy k()zülök. poétának stylusa, az az, olly

íróé a' ki nem már készített , hanem épen most készít,

a' ki nem már gondolkozott , hanem épen most elttünk

gondolkozik ; látjuk müvét származni , mint az Achil'

paizsát Homernál. Ugy tetszik mintha mi ndent a' mi ne-

ki valami reflexióra alkalmat adott, szemünk elébe hoz-

na, darabonként széllyel szedne és öszve hozna; most

elpattan a' rúgó , a' kerék forogni indái ; minden gon-

dolat , minden következtetés mást hoz elö , a' végezel

közelebb jön; íme itt van a' vizsgálódás' productumaf

Minden szakasz egy tökéletességre vitt gondolat; köny-

ve egy folyton folyó poéma közbe ugrásokk al , episo-

dákkal, de mindig nyugtalan, mindig munkában, ha-

ladásban, származásban . . . Lessing magában munká-

inak philosophiájában eleven mulattató , 's könyve
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gyönyöködtetö dialóg lelkünkre nézve. — A' müvitéló

itt nagyon jól vette fel a' Lessing' methodusának eha-

raklerét. — Azonban kicsinységekkel 's csekély-

ségekkel, mik ismét más kicsinységekkel és csekély-

ségekkel függnek öszve, így hánni nem kell. Ez a'

methodus elkerülhetetlenül messze vezet; és ha a' ma-
teriák mind csekélységek 's szörszálhasogatások , nem
lehel beléjök 'annyi interessel önteni , hogy az olvasót

mind végig figyelemben tartsák. Örömest teszünk az

Íróval egy kis kerülést, hogy a' larlománynyal ismere-

lesbek 's a' járásban gyakorlottabbak legyünk ; de

annyit megkívánunk löle, hogy ne mindegyre sivatag

pusztákon, hanem virágzó 's gyümölcsös tájakon ve-

zessen.

A' mit itt az önbeszélgetésröl mondék , megma-

gyarázhatja sok philosophi dialógoknak saját természe-

tét. Nem mindenütt , söt igen ritkán munkálódnak úgy

egy pontra a' személyek, mint a' drámai müvekben; a'

keresett való közönségesen csak a' fszemély' ügyes-

sége 's fáradozása által fedeztetik fel : 's ezen fsze-

mély Platónnál mindig Sokrates maga. A' másik be-

szél kevéssel teszen többet , mint azt hogy kérd , bi-

zonyít , kételkedik, 's további felvilágosítást kíván.

Még Is a' beszélgetés telyes , valóságos 's most folyó

actloval : a' fszemély nemtanít valami ollyant , a'

mit már magában régen kidolgozott; most kezdi a'

vizsgálatot, 's csak most a' jelenvaló plUantatban viszi

az alkatot tökéletre. Ezen helyben való kifej tegetésre,

a' mi az újabbaknak dialógusaiban Igen ritkán találkozik,

mivel ezek csaknem mindig dogmatikusok , kiknek bi-

zonyos megállapított systemájok van; ezen klfejtege-

tésre, mondom, senkinek charaktere sincs olly alkal-
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matos , mint a' Sokratesé , a' ki a' gondolkozásnak csak

nem minden tárgyaira nézve meghatározatlan lévén

mindig új meghatározó principiumokat óhajtott, min-

dig kételkedett, mindig vizsgálódott, 's magokat a*

szó alatt lev igazságokat mindig akkor elször akarta

megtanulni. Épen azért többszöri ismétlések jönek el,

a' mikre akkor nem igen van szükség, ha valaki a' ma-

ga vizsgálódásait már valami systemának kicsinált ál-

lításaihoz köti ; kiváltképen innen származnak azon

kis ellentmondások is, a" miket St. Mardnak a' Platón'

dialógjaiban nem kellé vala felforgatnia, mivel azok

Sokrates' kételked lelkével oUy természetesen egyez-

nek. — Igen gyakran tehát a' philosophi dialóg nem

egyéb , mint némünemü önbeszélgetés , dialóg formá-

ban. Azonban a' második személy abban nem felesleg

való; ez ád alkalmat, hogy épen illyen matéria vétes-

sék vizsgálatba, és meghatározza nem csak az els

ideákat , mikbl az els vizsgálat kiindul , hanem annak

egész menetelét is , mivel a' fszemély az különböz

véleményeire 's gondolkozása' módjára tekintettel van.

Más neme a' dialógoknak nem egyéb mint érte-

kezés, beszélgetés' formája alatt. így, például, a' Xe-

nophon' Hieronjában Simonides akarja tudni, az igaz-

gató él e' boldogabbul , vagy a' magányos ember : olly

kérdés, mire neki senki nem felelhet jobban, mint épen

a' syrakusai tyrannus , mivel ez elébb magányos ember

volt, és így mind a' két állapotról ítélhet. Hieron el-

fogadja a' kérést, és hogy Simonidest a' magányos ál-

lapot' jobbvoltárol meggyzhesse, pontról pontra ke-

resztül megyén a' tyrannusok' nyomorúságaikon , az

alatt mig a' magányos polgár' boldogságát azoknak

mindig ellenökbe állítja. Az érzési 'gyönyörségeknél
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kezdi, ezekrl morális gyönyörségekre megy által,

beszél a' kétféle állapot' különbözéseirl : 's ezen iniluc-

tióval megbizonyítja, a' mit mindjárt kezdetben igaz-

nak állított. E' szerént nem most elször fejti ki gon-

dolatait, hanem olly gondolatokat ismétel, miket már

régen magában megállapított; ollyakról beszél, a' mik

már régibb reflexiók 's lelkének régibb actioi által

bizonyosságra jöttek. Az ö fejében már minden készen

van, mint az egész morál a' Cebes' tábláján; mintegy

felemelt újjal megyén a' rajzolat' egyik figurájától a'

másikig, 's igyekszik Simonidest felvilágosítani. A' müv

a' maga nemében szép, mint Xcnophonnak minden

munkái; de csak a' maga nemében: mert min kü-

lönbség, ha a'memorabiliáknak olly sok darabjait 's ki-

váltképen Platón' dialógjait vele öszvehasonlitjuk! Ve-

gyük az utolsónak els Alcibiádját vagy Menonát vagy

akarmellyik nyomozó dialógját kezünkbe: 's mennyivel

nagyobb munkásságot fogunk saját lelkünkben érezni!

mennyivel nagyobb részt fogunk a' vizsgálódás' folyam-

jában venni! mennyivel nagyobb nyughatatlansággal

fogjuk a' dolog' jó vagy rósz kimenetelét várni ?

Cicerónak, mond egy müvítélö , a' sokratesi me-

Ihodus nem igen szerencsésenütött ki. Az ítélet helyes;

de még inkább lehetne mondani , hogy azt az dialóg-

jaiban egyátaljában fel sem lehet találni. Ennek oka

részént az ö írói charakterében fekszik, mivel ö inkább

orator, mint philosoph volt, részint az ö materiáinak

tulajdonságában 's nagy kiterjedésében; az ö oratorrol

való dialogusiból temérdek nagyságú könyvnek kellett

volna lenni, ha azokban a' sokratesi manírt követte

volna! De ezt a' manírt azokban, mint már Sigo-

nius, mind ezen mind többmás dialógjairól megjegy-
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zette, áltáljában nem lehet észrevenni; a' szüntelen

munkában 's vizsgálatban lév sokratesi beszélgetés

helyett, egész nyugalommal kidolgozott értekezéseket ol-

vasunk, 's nyilván látjuk, hogy Cicero már az eltt for-

mális plánumot csinált, a' mi szerint eladását intézi , a'

mit már most pontról pontra majd Antoniusnak majd Cras-

susnak szájával véghez viszen: azalatt míg a' többi

személyek alkalmasint unalmas complimenteket szúrnak

közbe, 's örök kérelmeket a' tanítás iránt, örök dicsé-

reteket , a' mik épen nem olly humorral írattak , mint

azok miket Sokrates a' sophistáknak teszen. Az ö sze-

mélyei már a' magok véleményeik felöl telyes bizonyos-

sággal vágynak, minekeltte szájokat felnyitnák: mert

mindjárt azzal a' propositióval kezdik a' mit bebizonyí-

tani akarnak, 's azután iparkodnak azt hosszú szakadat-

lan beszédek által felvilágosítani , megbizonyítani , ki-

czifrázni , kétség és ellenvetés ellen megrzeni. Az el-

s ponttal készen, és így következik a' második; a'

személyek szélyelmehetnének, ha akarnának , és a' töb-

bit egész nyugalommal holnapra vagy holnaputánra ha-

laszthatnák. Sokratesnek legjobb dialógjaiban semmi-

nek sincs vége , míg mindennek vége nincs : csak egy

rend idea van elttünk, olly utakra indulunk, mikrl

semmi tudományunk nincsen , hogyan fognak a' czélra

vezetni, de minden tekervényeiken szerencsésen ke-

resztül megyünk, 's a' beszélgetésnek vége van. Egy

interessében 's egy várakozásban tartatunk , mert csak

egy factio van elttünk. Az expressiónak is Ciceróban

bizonyos telyessége , bizonyos oratori éke 's numerusa

van, a' mit értekezésben, bár dialogizált legyen is, el

lehet trni, de valóságos sokratesi beszélgetésben igen

ízetlen. Tudjuk, bogy Piátónak az ö sok oratori, vagy
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inkább poetai expressióért , mennyi szemrehányáso-

kat, és nem oknélkül tétlenek. Ezen felül, Ciceróban

olly nagy olvasottság, olly sok philosophia' törlénete,

's idegen véleményekkel való vívás van, hogy azok

miatt a' dialóg egészen értekezési ábrázatot vesz ma-

gára. —
Azonban nem óhajtanám, hogy ezek mind Cicero'

gyaláztatásának lenni gondoltassanak. Régi írót gya-

lázni , még akkor is midn az másik réginek kedvéért

esik , igen veszedelmes. Az értekezései , ha nem pla-

tói dialógok is, derék értekezések lehetnek, 's valóban

azok; a' felvett dialogi forma is nagy szépségeket adhat

azoknak és ád is. A' nélkül hogy a' charakteristicumra

és azon sok apró vonásokra néznénk a' mikkel az a'

beszédet megeleveníti; ki lenne el örömest csak a'

puszta bevezetések , vagy csak az oratorrol írt harma-

dik könyv' bemenetele nélkül, a' mit épen ezen formá-

val élés producál ?

Valamint csupa értekezést lehet irni dialóg formá-

ban, úgy lehet csupa elbeszélést scenai alakban csinál-

ni. Példákat nem kell öszvekeresgélni , holott az egész

franczia theatrum illyen scenákkal telyes, nevezetesen

az els 's ha a' játék szomorú, az ötödik felvonásban

is. Nem, mintha az elbeszélés nem szükségesképen va-

ló része lenne az actionak, 's gyakran nem a' legele-

venebb scenákat adná: mert az Oedipusban 's Sha-

kespearnál olly gyakori scenákat kell említeni; hanem

mivel azon elbeszélések nem úgy jelennek meg, mint

az actio' valóságos részei, mert csak az ásítozó nézket

tudósítani állanak ott; mert a' második személy csak

egy Ah-t vagy O-t , vagy egy hogyant , vagy miértet

vet közbe , a' nélkül hogy az állal legkisebb munkál-
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kodásra is eleveníttetnék; mert végre azon elbeszélé-

sek nem egyszer, haladó, drámai tonban, hanem

egészen telyes, kiképz 's eposi tonban írattak. —
A' költeménynek minden neme másra változik , ha ma

gát más különbözvel vegyíti öszve , a' mi a' munkának

f tónust ád. Nem csak az elbeszélés más a' drámában

mint az epopeában; hanem a' dramaticum maga más az

eposban mint a' drámában: és a' tragediaíró valami

szakadatlan 's igen periodice írt beszéd miatt nagyon

roszúl oltalmazná magát, ha Homerra vagy Miltonra

provocálna. Az epicus poéta , ki eltt egy tagos mez
van felnyílva, hogy azt léptenként járja keresztül, és

a' ki planumának egy részét sem fejtheti ki igen b-
ven , ha csak minden proportiot el nem akar rontani,

még ott is hol a' maga személyeit beszélgetve hozza-

be , rendszerént csak epikus költ marad : nála már

a' beszédnek vége van, 's már mindent tud a' mi

megtörtént: tehát a' maga személyeinek beszédjeik-

bl bizonyos extractust csinál, 's ezen extractust, hogy

az eladás hathatósb 's lelkesebb legyen, magoknak a'

személyeknek szájokba adja : nem mintha k valóság-

gal mindent illy telyesen 's illy öszveköttetésben mon-
dottak volna , hanem mivel ez annyira mennyire a' leg-

essentialisabb része annak a' mit k beszéltek.

A' valóságos drámai és a' nemdramai elbeszélés

közt való különbséget nem világosíthatom fel jobban,

mint a' Moliere' példájával. Az 1' école des femmes-ja

ellen azt vetették, hegy nincsen benne semmi actio, ha-

nem csupa elbeszélés. Moliere azt felelte erre bizonyos

kis darabjában a' Dorante' személyében: Les récits

eux mémes y sönt des actions etc. — Lessing, mint

illik, Molicrnek igazat ad : de csak az els fundamen-
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tómban , mivel Arnolph a' Horácz' elbeszélése által olly

sokféle szenvedelmek közé tétetik , mi által benünket

megnevettet; nem pedig az utolsó okból, a' mit én sok-

kal jobbnak tartok. íme az egész hely: „Nem egyéb

szóvítatásnál, hogy Moliernek ezen darabjában az elbe-

szélésektl az actio' nevét megtagadják. Mert sokkal

kevesebb függ azon eseteken , a' mik elbeszéltetnek,

mint azon benyomáson, a' mit ezen elbeszélések a'

megcsalatott öregre tesznek, midn azokat megtudja.

Ezen öreg' nevetséges voltát akarta Moliere fképen raj-

zolni; ezt kell tehát fképen tekintenünk, miképen vi-

seli magát a' fenyeget baleset miatt : és ezt nem lát-

hattuk volna ollyan jól, ha a' költ azt a' mit elbeszél-

tet, szemeink eltt hagyta volna megtörténni, 's azt a'

mit megtörténtet, beszéltette volna el helyette. Az a'

kedvetlenség a' mit Arnolph érez; az az erszak a'

mit magán elkövet, hogy ezen kedvetlenséget elpalás-

tolja; az a' csúfoló ton a' mit felveszen, midn azt

hiszi, hogy a' Horácz' további elmentenek akadályt

vetett; az a' bámulás és lassú méreg mellyben ötét

látjuk, midn megtudja, hogy Horácz mind a' mellett

is elre ment a' maga dolgában: mind ezek actiok, és

sokkal komikusabb actiók, mint mind az, a' mi a' sce-

nán kivül történik. Magában az Ágnes' elbeszélésében,

hogy miként jött Horáczczal ismeretségbe több actio

van, mint lenne, ha az ismeretség a' theatrumon tör-

ténnék. — A' szerint a' helyett hogy az asszonyok' is-

kolájáról Voltaire-al azt mondanók, hogy minden ac-

tionak látszik, holott minden csak elbeszélés; ugy hi-

szem, hogy sokkal igazabban azt lehet mondani, hogy

ott minden csupa actio, holott csak elbeszélésnek

lenni látszatik.'^
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Ez az Ítélet magában gondoltatván, igen helyes

és Voltairenak nyilván igaza nincsen : de ha Lessing

elegendöleg megczáfolta e Voltairet, abban kételkedem.

Ugy látszik Lessing nem igen mutatott meg többet,

mint azt, hogy az elbeszélés komikaiabb mint az

actio lett volna; olly dolog a' mit Voltaire bizonyosan

nem tagad: de azt kellett volna megmutatni, hogy a'

komikaibb elbeszélés valósággal inkább actío, mint ma-

ga az elöbeszélt actio. És hogy ez igy van, sokkal in-

kább megtetszik abból a' mit Moliere hozzá teszen: hogy

t. i. Arnolph minden újan hallott történet után, minden

lehetséges módokat elöveszen, hogy a' fenyeget go-

noszt elhárítsa. De ezen módok nem csak haszontala-

nok, söt inkább arra szolgálnak, hogy Ágnes' szívében

a' szerelmet egészen kifejtsék, és Horáczot a' maga

czéljához egyszerre közelebb segítsék. Épen ez teszi

azt, hogy ezen elbeszélések valóságos aclíová lesznek,

's a' történetek' lánczában szükségesképen való láncz-

szemek. Ne lenne semmi egyéb, hanem hogy Arnolph a'

megtörtént dolog által igy vagy amúgy illettetnék, úgy
nem lehetne jobban ítélni, mint Voltaire. Úgy látszanék

t. i. hogy az elbeszélések valóságos actiók, szenvedelmek

riadnának fel , a' mikbl bizonyos lörekedés , bizonyos

munkásságra való tendentia lenne; minden pillantatban

vámok, hogy ki fognak fakadni 's a' legfontosb változá-

sokat okozzák; de maga a' munkásság kimaradna: a'

szenvedelmek Arnolph' lelkébe bezárva maradnának, 's

a' dolog úgy ütne ki , mint ezen szenvedelmek nélkül

kiütött volna, egy szóval az, a' mi actionak látszik, nem
volnaogyéb mint elbeszélés. Gondoljuk magunknak Ar-
nolphot valami tömlöczbe záratva, a' nélkül hogy tehet-

ségében állana a'Horacz'projectuminakellenök dolgoz-
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ni , senkitl Horáczon kivül meg nem látogaltatva , 's

azon bohó elbeszélések által mulattatva, mellyek neki

annyira fájnak: tegyük fel, hogy a' scenák változatlan

maradjanak, mint most: még úgy is komikai scenák

maradnának azok, még úgy is elevenek 's mulattatók;

de actio többé sehol sem lenne. — Jól tudom én, hogy

a"" vígjáték' essentiáját nem a' történetekben, hanem a'

charakter' kifej tödésében szokták helyheztetni, de mind

a' mellett is ez a' két dolog nagyon különbözik egy-

mástol , 's nem mind actio az , a' mi a' charakter' kifej-

ldésére szolgál.

A' formáknak történetes elegyedésöken kivül , a'

mirl eddig szó volt, van még egy más is, t. i. az ac-

tiók' elegyedése. A' bels állapot' változása, egyszers-

mind immediate a' küls állapotnak is változása : és

megfordítva a' külsnek változása, egyszersmind im-

mediate a' belsnek is változása. Ez fképen a' philoso-

phi beszélgetésekben bizonyos különbözést szerez , a'

mit minden észre fogott venni. Némellyikében ezeknek

csupán a' philosophi interessé uralkodik, és az okosko-

dás semmi nem egyéb, mint situatio az elmére nézve;

másokban a' philosophi interessén kivül bizonyos sze-

mélyes interessé is van , és az okoskodás egyszersmind

situatio az emberre nézve.

Áltáljában ezen tekintetbl háromféle philosophi

beszélgetéseket lehet megkülönböztetni. Némellyek ál-

talán fogva és tisztán philosophiak : a' személyeknek

nincs más czéljok az igazság' megismerésén kivül; csu-

pán értelmöknek közönséges charakterében lépnek el,

mint illyen vagy amoUyan gradusu tehetségüek, illyen

vagy amollyan philosophi iskolából valók. Másokban a'
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személyek' philosophi charaktere öszvefüggésben van

az ö morális charaklerökkel : az ö fejeiknek principiumi

szíveiknek hajlandóságaikkal 's szenvedelmeikkel annyi-

ra öszveszöttek , hogy egyiknek okát mindig a' másik-

ban találjuk; egész viseletök, egész tónusok a' philoso-

phálásban felfedezi elttünk charakteröknek belsjét.

Ez a' második mód, caeteris paribus , sokkal több inte-

ressévei bir. Azonban mind a' két mód , azaz concep-

tus szerint, a' mit felébb az actio' felosztásakor adtam,

vegyitetlenül philosophi. Végezetre ismét másokban a'

drámai interessé a' philosophival szorosan öszvekötte-

tett; az okoskodás' kimenetele függben tartja a' sze-

mélyek' nag^ravágyásokat's haszonvadászásokat; büsz-

keségök' lealázása, képmutatóságok' felfedezése 's bu-

jálkodásoknak, fösvénységöknek, csalárdságoknak 's

ügyetlenségüknek megszégyenítése forog fel; ha nyernek,

becsületet várhatnak,ha pedig vesztenek,szégyent és gya-

lázatot 's gyakran más fontos vesztéseket is. Annál fogva

sokféle szenvedelmek elegyednek a'játékba,a'mik egyéb-

iránt csak a' színen szoknak megjelenni: egyszersmind

a' személyek' interesséjével együtt a' néz' interesséje is

kétféle: nem csak a' tárgy mellett és ellen melegszik fel,

hanem a" személy mellett vagy ellen is, ki a' tárgyat felfog-

ta; nem csak a' való' felfedezése szerez neki gyönyörsé-

get, hanem a' megalázott kevélység, a' felfedezett szín-

mutatás,a'megszégyenült bujálkodás és megmezítelenített

alacsony haszonvadászás is. Részszerint illyenek So-

krates' beszélgetései a' sophistákkal. Való öröm a' lélek-

nek, midn ez a' derék ember és gondolkozó valamelly fel-

fuvalkodott sophistát az athenaiak' jelenlétükben elfog,

hogy kénytelen az helyt állani ; és akkor a'szerény böl-

cseség a' dicseked bohóságon , a' haszonra nem néz
Kölcsey V. 3
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valószeretet a' bért keres csalárdságon dicsséges

gyzedelmet nyer.

Másik elegyedése az actióknak az , mikor az egyik

mind egyes rész a' másikban foglaltalik. így lehet a'

drámai beszélgetés els tagja vagy közép tagja a' phi-

losophinak, 's a' philosophi beszélgetés egy része a'

drámainak. Hozzunk be t. i. olly személyeket, a' kik

nem csak mindig oda indulnak , hova ket a' szenvede-

lem 's a' jelenvaló benyomás hajtja, hanem a' kik azon

principiumok szerént munkálódnak, vagya' kiknek ezen

principiumokat csak sürgetleg kell ellenökbe tarlani-

ok, hogy másképen munkálódjanak; tegyük ket ezen

principiumok' valósága vagy közönséges volta fell két-

ségesekké, legyen az valóságos értelmi okok vagy csu-

pa tetsz okok állal, miket valamelly szenvedelem sugall,

melly szenvedelmet az értelem örömest a' maga interes-

séjébe húzna: ezen az úton philosophi beszélgetések

drámában fognak származni, hol valamelly különös in-

dividuális eset' kedvéért bizonyos közönséges igazság

magyaráztatik meg. Monológok azok , ha a' személy

egyedül saját belátása állal akarja magát felvilágosíta-

ni, scenák, ha a' felvilágosítás más valaki' belátásának

segédjével történik. Az els nemjelenések közé tarto-

zik Hamletnek olly igen és olly méltán csudált mono-

lógja az öngyilkosságról; minek a' komikumban azon

másikat, mit Falslaff tart a' becsületrl, lehetne ellenébe

lenni. Az illy scenák, ha Shakespearci lélekkel dolgoz-

tatnak, különösen nagy becsüek: részint azon eleven

interessé miatt, a' mivel a' személy a' valóhoz vonatta-

tik, részint azon tiszta világosság miatt, mellybe gyak-

ran a' való a' situatio' sajátsága állal helyheztetik. —
De itt is helyt talál az a' megjegyzés, hogy a' philoso-
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phi beszélgetés a' drámában egészen más mint a' tulaj-

donképen való philosophi dialógban. Minden inkább a'

valóságos jelenlev esetre vitetik: a' ton a' felemelke-

dettebb interessé miatt tüzesebb, haladóbb, erösebb, és a'

mit Quintilian az oratoroknak mond, hogy nekik nem kell

olly szörszálhasogatva disputálniok , mint a' dialecticu-

soknak , azt mindenek felett a' dramaticus írónak kell

megjegyezni. — Sulzerazon az úton volt, mellyen mind-

ezekrl sok jót mondhatott volna, 's sajnálni kell, hogy

itt a' maga ideáit olly kevéssé fejtegette ki.

Szabad legyen ezen alkalommal azon szemrehá-

nyást említenem, a' mit a' monológok ellen gyakran

közönségesen vetettek , mintha azok az actiót tartóztat-

nák. Valóban ha azok nem egyébre valók , hanem hogy

valami roszúl öszvekötött plánban az üres intermezzókat

kipótolják; ha azok csak mintegy hidak, mellyek az írót

egyik scenárol a' másikra segítsék : úgy ez a' szemre-

hányás nagyon helyes. De van elég példa jobb monoló-

gokra is, a' mellyek az actiot viv személyek' lel-

ki állapotjokban , 's annálfogva magában az egész

actióban, fontos változást szereznek. A' mi philosophi,

és általában minden okoskodó monológ mind a' kett

lehet; csupa öszvekötö, vagy valóságos, a' következés-

re együtt mnnkálódó scena. Ha az okoskodás az elb-
beni jelenés' alkalmatosságával a' hátramaradt hever
személytl tartatik, ugy a' monológ nem egyéb episodnál;

ha megengedhet e? az azon kérdésre való felelettl

függ: ha magának a' személynek , 's azután az interes-

sált néznek épen most van e békességes tré-
se 's ideje okoskodni? De ha a' személy az okos-

kodás' kimenetelével a' következés miatt gondol

;

ha az annakutáni léptei másképen esnek mint

3*
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a' monológ nélkül történtek volna, vagy legalább a' lé-

lek' megváltozott állapota miatt más móddal történnek,

s' ennek a' más módnak valóságos befolyása van: akkor

a'monolog szükségesképen való elválhatatlan szeme a'

láncznak, a' mi nélkül semmi öszveköttetés nem lenne,

's mi annál fogva nem csupán czifraság kedveéri füg-

gesztetett a' többiek mellé.

Ugyan ezen jegyzést lehet alkalmaztatni azon in-

kább pathctikus monológokra is , hol bizonyos személy

csak szívét akarja megkönnyíteni, 's mind azon érzemé-

nyeket készül kiömleszteni, mellyek az elbbi situatiók'

alkalmatosságával benne felébredezlek. Ha a' dologból

egyéb nem jön ki, hanem hogy a' szív magát kiönti,

úgy az illy indulattal teljes jelenések ismét csak episo-

di kinövések , a' mik azonban a' magok helyén igen jók,

és ha a' képzelödés benk nem nagyon szilaj , fenn-

csapongó 's pompás , 's a' mostani valóságos situatiótol

nem lyrai módon csapong el , igen szépek lehetnek.

De tegyük fel, hogy ezen elégtétel forma által a' pas-

siónak gradusa lejebb száll; tegyük fel, hogy az a' be-

széd alatt a' tárgy' közelebb megtekintése miatt felára-

doz; tegyük fel, hogy ez által valami változás okoztatik,

a' mi más viseletet von maga után : ekkor a' monológ

ismét, mint szükséges tag, a' rendbe tartozik. Mind ez

az actio' felebbi conceptusábol következik. — A' lege-

pisodikusabb monológok egyszersmind a' legtermészcl-

Icnebbek 's legkevésbbé interessálók; az ollyak t. i.,

hol a' személy maga magának ád elö egy elbeszélést

vagy leírást, csupán az ügyetlen vagy korhel poéta

iránt való kedveskedésbl, hogy ötét valami jobb ex-

positio után való fáradástol megkimélje.
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4. Töredék.

Az elbeszélésrl.

Megérdemlené a' fáradságot , mond Sulzer , hogy

valaki a' beszélgetésnek saját charakterét, a' hozzá leg-

inkább ill tárgyat, 's annak legjobb eladását különö-

sen megvizsgálná. Óhajtottam volna , hogy ezen mun-

kát Sulzer maga vette volna magának, mivel ö arra al-

kalmatosb volt mint én; azonban bátor vagyok legalább

próbát tenni a' két forma beszélgetés és elbeszélés közt

való különbségrl, és ha nem lehetek is be ne szeren-

csés,gondolhatom azt , a' mitCharmides Platónnál: leg-

alább gyakorlottam ereimet , legalább küzdöttem , és a'

nekem elég.

A' beszélgetésnek és elbeszélésnek minden saját-

ságai azoknak els fökülnbzésébl folynak. Az el-

beszélésben az actio már megtörtént: a' beszélgetés-

ben pedig épen most történik a' jelenvaló pillantatban;

ott bizonyos tanú tesz arról tudósítást, a' ki tehát a' ma-

ga hallgatóira tekintettel van, 's bizonyos czélt tart ma-
ga eltt , a' mellyre beszél : itt pedig mintegy történet-

bl jövünk a' dologhoz , 's a' beszél személyek általán

fogva semmi más tanúról nem tudnak magokon kivül,

és semmi más czélokrol sem azokon kivül , miket egy-

más közt elérni akarnak.

Az elmúltnak nyomait az elbeszélésben el nem le-

het titkolni; még ott sem, hol a' beszél magáról 's a'

jelen idben szól ; annál inkább nem ott, hol a' múlt

idben 's valami harmadik személyrl van szó. Neki

mindig, még az els esetben is a' többirl, a' kikkel dol-

ga van, a' harmadikban kell szólani; 's azoknak be-
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szédeiket , mind addig , mig az elbeszélés tónusából ki

nem lépé, a' magáéhoz kell kötnie. Ha azokat beszélve

hozza be, vagy ha a' maga saját személyét hozza be,

magát t. i. a' jelenvalóból a' múltba lévén által: ugy ö

többé nem elbeszél hanem ezen pillantattol fogva dra-

matikus író. Az elbeszél tehát sok grádicsokon köze-

ledhetik a' jelenvalóhoz; a' képzeletnek, az id' felcse-

rélgetése által segédjére kelhet, hogy a' jelenlét 's

szemmellátás felé könnyebben küszködhessen: de azt egé-

szen a' valóságba belé nem teheti úgy, mint a' dialogis-

ta, a' kinél minden jelenvaló, mind ezen pillantatban

történik. Ellhallgatván azt, hogy az elbeszélnek értelem'

kedvéért olly sokat kell saját személyében a' dologhoz

mondani , a' mit a' dialogista a' szemmellátásra bíz.

Ezen els f különbségbl következik a' második,

a' mi legfontosabb. Az elbeszélés az actioban lev lélek'

mindenkori állapotjárol 's a' benne történ változások'

szoros öszvefüggéséröl soha sem adhat olly speciális tel-

jes ideát mint a' beszélgetés.

Hihetetlen az , mint nyomhatja bele magát a' lélek

a' szavakba, 's mint teheti a' beszédet saját tükörévé,

miben a' maga' mindenkori alakját a' legvéknyabb 's

leggyöngédebb vonásokig eladhatja. A' logikai tétel

vagy csupán a' szavakból kivont közönséges értelem,

mindig a' legkevesebb : az expressiónak egész képz-

dése, a' mi a' léleknek a' gondolat' alkalmával lev meg-

határozott állapotát ismerteti meg , az teszen mindent.

Ezen képzdés gyakran olly sok mellékideákat foglal

magában , hogy azokat minden fáradságunk mellett is

egyenként eladni 's egymásból kifejtegetni nem tud-

juk: vágynak olly beszédek Euripidesben és Shakespear-

ban, a' miket az elbeszélnek egész ívekké, 's scenák, a'
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miket egész könyvekké kellene változtatnia, ha azt akar-

ná, hogy foglalatjokból 's az általok kinyomott ideák-

ból semmi se vessszen el : 's mind a' mellett is azon

könyvek még se adhatnák azt, a' mit egyetlen egy kicsiny

scena nyújt; mert árnyékozatok, mert az öszvekötletés-

nek titkai maradnának el , a' miket egy leíró sem fog-

hat fel. A' szavak, okos megválasztások , a' közökbe

szórt partikulák, mik sokszor a' lélek' gondolkozásában

olly sokat meghatároznak , a' beszéd' inversiói, az a'

mi mondatik, és az a' mi elhallgattatik, az öszvekötteté-

sek a' mik tétetnek és nem tétetnek, valami gondolat-

nak hirtelen félbeszakasztása , a' figurákkal sokféle he-

lyes élés, a' cadence, a' hang, a' periodok' alkotvá-

nya : — mind ez adja meg elször a' gondolat' indivi-

duális meghatároztatását 's elevenségét. A' csak imigy

amúgy kimondott idea alig mutatja elö a' lélek' állapot-

jának árnyékozatát 's legszélsbb líneáit; a' meghatá-

rozottankinyomott idea pedig egy valóságosan elkészült,

eleven, kiszínezett kép. De mind ez még kevés a' mel-

lékideák' új bségéhez képest, a'mita'dialogizáltmunka

egész nagy kiterjedés scenákban a' lélek' állapotjárol ad.

A'gondolat' folyamának sajátsága, a' meghatározott hely,

hova mindenik megyén, azon pontok, hol a' lélek meg-

nyugszik, hol tovább halad, 's majd illyen, majd amoly-

lyan gyorsasággal halad tovább; a' szenvedelmek *s tó-

nusok' sokféle cseréje; szorgalmatos eltávoztatása bi-

zonyos ideának, és a' másikra való gyakori visszajöve-

lel; az elre ment benyomások' sokasága, miknek egész

ereje gyakran egyetlen egy beszédben concentráltatik;

és mind ezek felett még a' szózat tonja, a' tekintet, a»

tagok mozgása , a' mi a' szavak által a' sebes képzelet

embernél már egyúttal meghatározva van : mennyire
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hátra kell mind ezen nagy praerogativákban az elbe-

szélésnek állani

!

Ha van nemzet, a' mi ezen különbséget elevenen

érezheti, ugy a' miénk az. Mert valóban a' mi nyelvünk

a' constructióban való nagy szabadsága, kiváltképen a'

maga inversiói 's particulái miatt, mellyeknek soka-

ságára 's finomságára nézve talán csak a' görögnek áll

utána, a' legszebb hajlandósággal bir az ervel 's lé-

lekkel teljes dialógra: azonban ez a* jó dialógot a' mi

nyelvünkben nehezebbé teszi , 's félek , hogy nekünk

ezen nemben mindig kevesebb jó productumaink lesz-

nek , mint más nemzeteknek. Olly nyelvben t. i. , mclly

az ideáknak több meghatározást adhat , több meghatá-

rozást is kívánunk : azaz , az írótol lelkesebb 's heve-

sebb képzel ert kívánunk, a' mi magának a' tárgyat

annak legvéknyabb nüanszaival jelenvalóvá tehesse. És

hogy ezt különösen a' drámára alkalmaztassuk, nagyobb

geniet kívánunk, a' ki a' léleknek egész saját állapot-

jába, a' mit a' maga személyeiben rajzolni akar, mélyeb-

ben behasson.

De azt fogják ellenem vetni , hogy az elbeszélnek

nem áll e a' nyelv minden gazdagságával 's minden

különbféle erejével épen ugy szolgalatjára mint az ö

actioban lev személyeinek? Igen is, szolgalatjára

áll; de mind addig, míg elbeszél marad , csak az ö sa-

ját hasznára, csak azért, hogy saját lelkének gondolatit

's érzeményeit kinyomhassa. Ha tehát a' forog fenn,

hogy azon hatás okát írja le, miket ö benne a' tárgynak

vizsgálása okozott ; azt bizonyosan olly bövséggel és

elevenséggel teheti, mint akarja; de akkor megsznik

elbeszél lenni , 's orator vagy lyrai költ leszen. ma-

ga fogja munkájában a' föszemélyt játszani , a' maga
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actioját meghomályosítani, 's velünk az abba vegyült

személyek' lelke helyett, mellynek állapotjárol volt a*

szó egyedül, saját lelkét ismertetni meg. Ha ezt nem

akarja, úgy vagy a' maga személyeit kell beszéltetnie:

cs akkor megsznik elbeszél lenni; vagy pedig szemé-

lyeinek beszédjeiket kell conjuncliók által saját beszé-

déhez függesztenie; de ez elkerülhetlenül a' constructio'

egyformaságát vonja maga után , minek különbfélesé-

gével 's szabadságával együtt a' felébb említett hasz-

nok nagy részint elvesznek. tehát mindig csak kö-

zönséges ideát ád a' lélek' mindenkori állapotjárol, ki-

vetkeztetve az azt körülvev megersít mellékídeák-

bol, vagy ha ezeket is eladni akarja, akkor azt, a' mit

ott egyetlen egy gondolatban öszvegondoltunk , egy-

más után egész rend egyes conceptusokban kell el-

számlálnia , azaz a' lélek eleven képébl hideg holt le-

írást csinálnia. De elször itt a' gondolat soha sem áll

el a' maga teljességében , mikint legyen minden egyes

rész az egészben meghatározva 's öszvekötve; és má-

sodszor a'leírás' hosszasága miatt— az egész nagyha-

tás a' maga elementumaira széllyel daraboltatva elvész.

A' lélek' leírásával épen ugy megy a' dolog , mint

a' testi tárgyak' leírásával. A' tekintet mindig végetlenül

teljesebben
, gyorsabban 's ezen két okra nézve eleve-

nebben tudósít benünket, mint a' legszebb leírás. Akar-

milly magos és eleven coloritot válaszszon a' költ,

akarmilly mélyen ereszkedjék a' különös részekbe; még
is mindig csak bizonyos oldalait foghatja fel a' tárgynak,

mindig csak közönséges kifejezésekben szólhat azok-

ról, mindig csak olly képzel tehetség, a' mi már ezen

tárgyakat, ha csak részenkintis, másszor gondolta, em-
lékeztetheti vissza , a' nélkül hogy üj , még ismeretlen
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ideát varázsolhatna elö bene. Ha tovább akar menni,

rövid idn észre fogja venni, milly ertlen az eszköz, a'

minek használására szorítja ölet müvészségej látni fog-

ja, hogy a' nyelv egészen közönséges conceplusok' jele-

ibl áll, 's hogy ö ezen közönséges conceptusokat csak

hijában hordja rakásra, mert ez individuale mindig

egyéb mint közönséges, abstrahált sajátságok' summája.

E' képen szükségesen eltéveszti a' maga végczélját , 's

a' mi még legroszabb, ha a' tulajdon szavakkal él, kény-

telen egy rakás száraz abstrahált conceptusokat öszve-

hordani, a' mik az olvasót elfárasztják, vagy ha me-

taphorákban 's hasonlatosságokban beszél, egy rakás

képet öszvetenni, miknek a' tárgygyal való hasonlatos-

ságok , épen mivel ismét közönséges idea , a' czélt el

nem éri, és a' miknek öszvevegyült különb féleségeik

a' képzel ert egészen elnyomják. — De épen illy

szk és tökéletlen a' nyelv a' lélek' változásainak kinyo-

mására nézve is , ha azokat nem közvetetlen a' beszéd

által nyomja ki, hanem leírás' tárgyává teszi. Csak an-

nak felsbb nemeire 's módjaira nézve vágynak szavai,

's végetlenül sokféle nüanszokat's mellék meghatározá-

sokat illetetlenül kell hagynia.

Ez szerint épen azon okboI , mibl a' leiró poesist

megvelettékj's épen azon megszorításokkal kell a'lélek'le-

írását is megvetni. Ott a' poéta a' festnek, itt az elbeszél

a' dialogistának dolgába avatja magát: és a' mit jól nem te-

hetünk, legjobb azt csak abba hagyni. Az elbeszél tehát

az Aristoleles' szabása és Ho mer' példája szerint, mihelyt

a' lelket kell rajzolnia , menjen által a' drámai módra;

vagy ha azt nem akarja, tehát minden határozallanabbúl

szóljon: az neki nem fog szemrehányást szerzeni. A'

lélek' mindenik állapotjárol csak közönséges ideát ad-

jon: „ A' király elrettent; — az atya mélyen megil-
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lelödött; — a' vitéz nagy dühösségbe jött." — Egész

rend állapotokat és változásokat egyetlen egy vonásba

húzzon öszve: — „ Újra megbékéltek 's barátokká let-

tének. — Ezer hasztalan fáradozások után végre meg-

leve. — Minden biztatási hijába lettek ..." — A' szo-

ros detail, a' mi a' beszélgetésben oUyan jó, az elbe-

szélésben csömört 's unalmat szerez, mert itt az ideák'

individuális meghatározásával minden melegségtl 's

élettl megfoszlatik. Legnyilvábban megtetszik ez, ha

drámai müvekbl vonunk ki planumokat , mellyek , bár

melly szép legyen maga a' darab, 's bár melly jók le-

gyenek a' kivonások , még is mindig igen kedvetlen ol-

vasásnak.

Ezen generalizálásra való engedelmet nagyon jól

hasznokra is tudják az elbeszélk fordítani. Ritkán lesz-

nek k nagy lelk Richardsonokká , kik a' mi hasznun-

kért szabadságokról lemondanak, és mihelyt az actio

eléggé interessans , a' sznyeget felvonják; igen örö-

mest használják szárnyaikat, miket nekik formájok ád,

's egy pillantat alatt a' legtövisesb tájakon általszá-

guldanak : midn a' dialogista , ki mindig léptenként

mász elbbre, a' földön ezer fáradsággal 's munkával hat

keresztül. Már Diderot észrevette az elbeszélésnek ezen

elsségét; csakhogy ö csupán a' románköltökröl beszél,

holott az ítélete minden elbeszél míívek' szerzjökre

ráillik. „Nincs olly nehézség , úgymond , a' mit a' ro-

máníró ki nem kerülhetne. Így szól
,

például: „„A'

vándor' nehezült szemhéjaira 's bágyadt tagjaira nem foly

édesben az álom' balzama , mint az istenné' hízelked

szavai folytának; még is bizonyos titkos hatalom min-

dig ellentálla néki, 's bájait sikcretlenekké tette ... Men-

tor, változhatatlan a' maga bölcs fellételiben, hijába

valóvá teszi minden sürgetéseit: gyakran ugyan reményt
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adott neki, mintha kérdései ötét zavarodásba hoznák;

de a' midn épen tíjságkivánását megelégíteni gondolta,

akkor tnt el ismét reménye. Az , a' mit ersen gon-

dolt tartani, kisikamlott kezeibl , 's egy rövid felelet

els bizonytalanságába visszataszította."" — És ezzel

a' románíró szerencsésen kivonta magát a' dologból,

De bár milly nehéz legyen egy illy beszélgetést kivinni,

még is a' drámaköltnek vagy planumát egészen meg
kell változtatni, vagy pedig a' nehézséget meggyzni.

Min különbség bizonyos behatásnak leírása 's eszköz-

lése közt!"

Mennél szárazabb ez az én materiám, annál inkább

megengedhet , ha egy kevéssé kicsapongok. Mit akar

hát Diderot azon ítélettel mondani, hogy a' drámaköl-

tnek vagy a' maga planumát meg kell változtatni, vagy

a' nehézséget meggyzni ? Csak kétfélét gondolhat

:

vagy hogy a' költnek az egész actiót meg kell

változtatnia , hogy abban a' nehéz scena el ne fordul-

jon: vagy pedig, hogy az actiót a' különböz fel-

vonásokban másként kell felosztania, hogy a' nehéz sce-

na bellök kimaradjon, és vagy a' coulissák megé^ vagy

az intermezzókba essék.

Az els eszközzel élnie szabad minden drámaköl-

tnek , ha ugyan lelkén el tudja vinni , hogy mvét
szántszándékkal roszabbá csinálja , 's önkényes vallo-

mást tegyen saját gyengeségérl vagy restségérl. A'

második eszközzel pedig senki nem élhet a' regulás köl-

tn kivül, ki magát az id' és hely' egységéhez szorosan

tartja. Ha ennek szemére vetjük, hogy valami derék

situatiót kihagyott , ravaszul azt fogja felelni: „Mindent

egyszerre tenni nem lehet. A' scena ugyan derék lett

volna, 's olly igen örömest vontam volna azt planumom-

ba, de nem lehelé tennem. Miatta olly sok más scenák-
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nak el kellett volna maradni; jelenéseimet roszúl köt-

hettem volna együvé ; olly nyilvánságos hibákat kellé

vala a' hihetség ellen elkövetnem , hogy végezetre ez

az egyetlen egy scena annyi áldozatot nem érdemelhe-

tett. Elégedjetek meg tehát, ha én minden pillantatban

nem rántalak ki beneteket az illusióbol, scenára nem vo-

natok fel üj meg új sznyeget , 's beneteket , mint va-

lami Faust' köpönyegjén, nem tétetlek Németországból

Francziaországba és viszont! Elégedjetek meg, hogy

a' dolog' legtermészetesb folyamatja mellett még csak

ennyi jót is nyújtottam, 's illy kevés öszveköl jelené-

seket 's bágyadt elbeszéléseket csináltam, a' mennyi da-

rabomban találtatik! Nincs a' világban olly haszon, a'

mit valami kárral nem kellene megvásárolni." így fogja

magát a' bajból kisegíteni, és mit fogunk neki felelni ? Az
egység' nagy hasznait kellene tagadai, de a' mi mellett

ismét olly sok okok vágynak; vagy pedig épen olly ter-

mészetes és regulás plántkellene elébe rajzolnunk, mint

az övé, a' kérdés alatt lev scena belé menne, és akkor

ha makacs, még azt fogja kívánni, bizonyítsák be, hogy

ez a' plán tökéletesb mint az övé , *s a' megnyert si-

tuatio jobb mint az elmaradtak. Rövideden, ezzel a' re-

gulás költvel való pör , a' mint látjuk , igen hosszúra

terjed , 's esztendkig függésben maradhatna.

A' regulátlan költvel ellenben, ki benünket min-

dig öszve vissza hány, ki Aristotelesröl 's d' Aubig-

nacrol hallani sem akkor , egyszeriben készen lehetünk.

Nem engedjük meg neki , hogy actiojában fekv

egyetlen egy nehéz situatiót is elmellzzön; mert épen

a' legnehezebbekbl lesznek, ha genie dolgozik rajtok,

a' legszebbek. A' mi azokat nehézzé teszi , épen az,

hogy azok a' charakterek' beljébe 's a' szívnek legrej-

tekebb szögeibe olly mély belátást kívánnak , hogy a'
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költnek , ha eleget akar tenni , a' szenvedelmeket olly

jól kell temperálnia, a' beszédeket olly jól választania,

's magát a' tárgyba olly magas lelkesedéssel belegon-

dolnia: és mi által lehet másként valami theatrumi scéna

jóvá? Ha én tehát a' londoni kalmárt nézem, köszö-

nöm Liliónak, hogy elttem új sznyeget von fel, a' hol

az onkle meggyilkoltatik, 's ismét újat, hol Barnwell

Milwoodhoz visszajön; de bár melly sok jót producál-

jon is, még is megelégedetlen maradok, ha mindent nem

producál. Még nyilván sokkal több jó fekszik az ö ma-

teriájában, és mi teszen neki akadályt , hogy azt mind

el ne mutassa? Kétségbe veszem geniejét, mikor ö két

inas által beszélteti el azt, a' mit ha szemmel láthat-

nék , bizonyosan a' legnagyobb scenája lenne az egész

darabnak, de egyszersmind a' legnehezebbje is : miként

vétetik reá az ifjú az elcsábítótol. Barnwell, mind azon

iszonyodás mellett, mivel olly fekete tett iránt viselte-

tik, mint az ö jóltevöjének, bátyjának 's második atyjá-

nak meggyilkolása; olly dühösségben maga ellen, csak

a' mint ezen gondolat lelkében megfordul: min kép lett

volna ebbl ? Min képe a' két léleknek, az övének és

a' Milwoodének! Min fordulatokkal, min Barnvvellhez

ill mesterséggel, min tettetett kétségbeeséssel kezd-

heti azt a' rettenetes Milwood , hogy a' szerencsétlen

ifjút annyira vegye? Mint rejtheti el charakterének

legfeketébb mutatkozása mellett is lelkének egész utá-

latosságát ? Mink lehetnek azon pillantatok , midn

magát visszavonni, mindent felmondani, 's inkább meg-

halni mintsem valami ollyat kivánni látszatik , a' mi

kedves Barnwellj ének nehezen esnék? 'S mink ismét

azon más pillantatok, midn ismét kettzött ervel küzd

reá , 's szerelemmel , dühhel 's keser szemrehányá-

sokkal sürgeti? Min folytok 's visszfolytok a' szenve-
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delmeknek, rainö szélvészeik a' legellenkezöbb 's er-

szakosabb mozdulatoknak, mellyekBarnweirszivét szag-

gatják? Miként lehet végre, hogy a' tett ellen való

minden útálatjának ellenére is a' gyilkoló szándék olly

ersen meggyökerezik benne, hogy többé sem meg-

gondolás, sem bánat vissza nem tartóztathatják? Mind

ezen interessans és olly nehéz problémákat meg kell a'

költnek fejteni; meg nem kötött szabadsága által, ma-

ga magának telte azt kötelességévé, a' mit ha be nem

teljesít, magának tulajdonítsa, ha talentumairól na-

gyon csekélyen gondolkozunk. — Ne gondoljuk tehát,

mintha a' regulátlan Shakespeari manier a' könnyebbik

manier volna ! A' maga egész tökéletében minden bi-

zonynyal ez a' legnehezebbik, 's ugyan azért a' kontá-

rok ebben leghamarabb elárulják magokat. — Mint-

hogy most Németországon a' regulátlan nézöjátékok

kedvet kezdenek találni; a' szerint talán ez a' jegy-

zet nem leszen haszon nélkül.

A' formák' felébb megállapított második különbsé-

gébl : hogy az elbeszélés az actióban lev lélek min-

denkori állapotjárol , 's a' bene történ változások'

szoros öszveköttetésérol nem adhat olly speciális és tel-

jes ideát; mint a' beszélgetés: közvetetlen következik

ez a' csak másként kitett különbség : hogy tehát a' be-

szélgetésben sokkal több actio lehetséges mint az el-

beszélésbon. Arra nézve ugyan, a' mi történik, az elbe-

szél munkák végetlenül többet foghatnak magokba ; de

arra nézve, hogy a' beszélgetésben a' változások' táma-

dását inkább megérthetjük, több actio van a' dialogi-

záló müvekben. Mert mi forog fenn másként az actionál,

mint elször: hogy a' lélek' mindenik állapotját, és az-

után, hogy változásainak közelebbi, belsbb öszvekötte-

tését teljesebben megismerjük ?
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Ezen különbségbl következik másodszor: hogy

a' dialogi forma charakterrajzolásra sokkal alkalma-

tosabb , mint az elbeszélés. Mivel az utolsó a* lélek' ál-

lapotjáról mindig közönséges concepteket ád, tehát

nem is adhat egyebet, mint közönséges classisát a'

charaktereknek , mellyclassisba tartozzék az actiót viv

személyek' charaktere : az els ellenben ezen charakterl

a' maga egész finomabb vegyületében, minden saját ár-

nyékozataival együtt inkább detaillírozva , 's ha akarja,

épen mint valami portraitot, rajzolhatja ki.

Ezen különbségbl következik harmadszor: hogy

a' drámakölt még akkor is találó marad , ha planumát

elbeszéltl kölcsönözi. St még akkor is , ha azt más

drámakölttöl kölcsönözi, mihelyt a' charaktereket 's

történeteket megváltoztatja; mert igy egyszerre min-

den másképen fog lenni, 's phantasiájának minden pil-

lantatban valami újat kell teremtenie. Csak sir Fre-

mendous 's csak a' némelly német poéták^ becsérl szó-

ló leceleW szerzjök vetheti a' drámai költnek szemére

a' régiekbl 's ujabbakból szedett zsákmányait.

Harmadik fkülönbsége a' kétféle formáknak ez:

az elbeszélésnek nem csak az a' szabadsága van, hogy

egész rend változásokat egy közönséges vonásba fog-

laljon; hanem az is, hogy majd kisebb majd nagyobb

ugrásokat tehet, több momentumokat, gyakran egész

hosszú sorban, napokat, hónapokat, éveket általszö-

kellhet: mihelyt t. i. ezen momentumokban valami fon-

tos, 's az actiora szükségesen tartozó nem történik.

Az elbeszél minden illy esetekben önnkényesen bán-

hat materiájával , mivel már úgy tekinti az acliot

mint elmúltat. „Követeket küldenek, 's jön; — Egy-

máshoz érnek, 's az ellenség meg van verve; Mentem,

láttam, gyztem ;" — és az elbeszélés készen van.



I. ENGEL' AESTHETIKAI TÖREDÉKEI. 49

Mind azt , a' mi az elküldés és odaérés , az egybekapás

és követ gyzedelem, a' jövetel és diadalom közt tör-

ténik, ha czéljára nem tartozik vagy nem eléggé fontos,

elhagyja az elbeszél. 'S általán fogva így szaggatja el

ö száz meg száz helyen a' fonalat , 's messzire köti is-

mét öszve , midn elég sima 's alkalmatos lesz , hogy

vele állandó csomót köthessen. A' behatás egész rend

köztagok által elválasztathatik az els októl; mihelyt

ezen köztagok szokottak , 's az olvasó közönséges ideát

szerezhet magának arról, miként származott a' behatás

az okból : így szökell által az elbeszélés minden közbe-

vetett momentumokon, 's azokat közvetetlenül függeszti

egymásba. Az elbeszélés csak nem ollyan mint extra-

ctusa, de hajói tétetik, mint jól öszvefüggö cxtractusa

az actionak. A' beszélgetés, a' mi magát a' jelen-

lev actiot foglalja magában , nem bír ezen állal-

szökellés' szabadságával , hanem mind addig , míg tart,

pontról pontra , momentröl momentre kell azon keresz-

tül mennie. — Vágynak ugyan módok ezen momentu-

moknak, ha kevéssé interessansok, megrövidítésére;

mint ismét mások azoknak, ha interessansok, meghosz-

szabbítására , és talán az elst senki sem tudta jobban

mint Shakespeare , a' másodikat senki sem jobban, mint

Moliere használni. De ezen módok' használásában is van

határ, 's mihelyt a' poéta valamit vagy nagyon öszvehüz,

vagy nagyon kiszélesít, a'jobb izlésü ember egy pillantat-

ban azt fogja nekikiáltozni:„nagyonsebesen!"vagy: „na-

gyon lassan!"Amott nem biztathattad magadat,hogy elöt-

teín több momentumokat interessánsokká tégy,vagy pedig

ezen momentumok' nüanszait nem tudtad megtalálni; itt

meg' csak helyet akartál csinálni egy pár elmésségnek,

a' mi még begyedben volt, vagy egy pár hangos decla-

Kölcsey V. 4
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mationak. De a' természel' valósága lenne müvészsé-

gednek legels érdeme, 's azt soha sem kellene ki-

csinyke mellékczéljaidnak feláldoznod."

Ezen harmadik különbségben új okot találunk ar-

ra , miért foghat fel az elbeszélés olly sok történetekel

:

a' beszélgetés pedig az eposnak egyetlen egy oldalát

gyakran egész müvekké szélesíti.

Az elbeszélés' említett praerogativájábol foly ezen

ujabb: az elbeszélés inkább dolgozhat bizonyos megál-

lapított czélra mint a' dialogista. Ugyan azon egy tár-

gyat gyakran sokféle oldalról lehet felfogni; egyik olda-

la indít , másik mulattat, harmadik oktat. Tegyük fel,

hogy bizonyos actiót három különböz író , a' történe-

tek' változása nélkiil , ezen három különböz szempont-

ból dolgozzon; 's úgy fog tetszeni, mintha három kü-

lönböz történet lenne. Mert a' mit az egyik felvett,

azt a' másik elmellözte ; a' mit az egyik közönséges vo-

násokba foglalt öszve, azt a' másik különös környülmé-

nyekkel bven adta el. — A' felébb említett szempon-

tok közül ismét mindegyik különbféleképen változhat.

Mert például, ha az elbeszél tanítni akar, majd inkább

morális, majd inkább politicai , majd inkább philoso-

phiai oldaláról veheti fel tárgyát; st gyakran bizonyos

egészen speciális egyes valóra fordíthatja figyelmét,

mire nézve bizonyos adatott actioból különös felvilágo-

sítást vagy ersséget láttatik magának vehetni. E' hatá-

rozza meg azután egész planumának elrendelését: azon

scenákat,miket csak futólag érdeklenie, a'miket bvebben

elterjesztenie , azon vonásokat , a' miket kiválasztania

vagy elmellznie, azon accidentiákat,miket csak mint tör-

téneteket behoznia,vagy mint actiót kifejtegetnie kelletik.

A' dialogistának is lehet scenáinak elrendelése, 's

a' fénynek és árnyéknak ügyes felosztása által , inkább
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egyik mint másik szempontra dolgozni; de azt még sem

teheti olly egészen 's olly kirekesztöleg, mint az elbe-

szél. Formája állal köteleztetik, hogy az individua-

léba sokkal mélyebben ereszkedjék, és minden ezen

elébe hozott scenában az actiót léptenként, minden mo-

mentumain keresztül kövesse. Neki hát nem lehet a'

beszédeket csak részeként hozni fel; hanem egész ösz-

vefiiggésökben kell azokat eladnia; neki nem lehet

valami olly scenát, a' minek még természetesen tovább

kell tartani, félbeszakasztania; egész végig kell azt ját-

szania; annálfogva neki nem szabad a' charakternek

csak egy bizonyos oldalát mutatni : hanem egészen úgy,

a' mint van, szemünk elébe kell tennie. Formája azt a'

szabadságot is megtagadja tle, hogy az olvasónak vagy

néznek azon szempontról , mellybe charakterét felállí-

tani akarná, a' maga személyében intést adjon. — Az

alatt tehát, mig az elbeszél formájához hséges ma-

rad és jó munkát csinál : a' dialogista , ha egészen bi-

zonyos pontra akarna dolgozni mint amaz , a' maga

formája' természete ellen dolgoznék, 's következleg

szükségesképen rósz munkát szerzene.

„Midn Favart, mond Lessing, Marmontel' regéjét

(RoxelanéroO theatrumra akarta vinni, csak hamar

megérezte , hogy a' drámai forma által a' morális pro-

positio' intuitiója nagy részint elvész, és ha tökéletesen

megtartatnék is , az abból származó gyönyörség nem

olly nagy és eleven lenne , hogy a' mellett azon másik

nélkül, mi a' drámának természetére tartozik, ellehet-

nénk." — Ezen állítás' kivitelében Lessing inkább az

utolsó mint az els pontra megyén ; "s ezt is, mint czél-

ja hozta magával, inkább morális mint poetai oldaláról

fogja fel: inkább azt mutatja meg, hogy ha a'Marmon-
4*
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tel' actiója változatlan maradjon, mennyire megsértette

volna az erkölcsi érzésünket, mint azt, mennyire rósz

dráma származott volna az által. Amaz els pont: hogy
t. i. a' dialóg' formája által — a' hozzá járuló pantomi-

mé nélkül is — a' morális propositio' intuitioja eltn-

nék, a' felebbiböl világos. Ha ezen intuitiót meg kel-

lenetartani, úgy a' beszélgetés kivitelében soknak el

kellene maradni abból, a' mi azt elö nem mozdítja, kö-

vetkezleg hátráltatja. A' költnek egész acliohoz tar-

tozó scenákat csupa actiókká kellé vala változtatnia,

vagy csak bizonytalan találgatásra hagynia , 's a' szem

elébe hozott scenákbol, a' charakterek' detaillirozásábol

és igy valóságából 's elevenségébl sokat elvennie. Az-

az, minden tekintetben középszer 's csonkított drá-

mát kell vala producalnia, ha mindenütt egy bizonyos

valónak, egy bizonyos tanúságnak szükséglett volna

kisugárzani , 's mindennek arra czélozni. — De , azt

mondhatnák , nem minden mesének' bizonyos morális

valónak intuitioja e a' czélja? és nem írt e Willamow

dialogizált meséket , mik közül némellyek hiba nélkül

valók? Vagy pedig, magok a' morális elbeszélések' írói,

mint például Marmontel , nem dialogizálták e fbb sce-

náikat? Mind igaz; de itt csak nagyobb actiók' kivitelé-

rl, és egészen dialogizált munkában van szó. Elhall-

gatván azt , hogy a' mesékben legtöbbnyire az, a' mit

azok' actiojának mondanak, mint Lcssing fundamenlo-

mosan megmutatta, egészen más mint a' tulaj donképoii

úgy nevezett actio.

Még csak futólag érdeklem a' két formának né-

melly más különbségeit, mik azon környülményböl foly-

nak, hogy az elbeszél saját személyében szól, 's hallga-

tóira tekintettel van. Mivel ö ura a' maga egész mate-

riájának, minthogy az actiót úgy nézi, mint már elmúl-
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lat: annál könnyebben adhatja eladásának azt a' ren-

det , a' mi eltte legalkalmatosbnak látszik arra , hogy

a' történet' összefüggése kitelszövé legyen. Az elmúlt-

ból olly környülményeket hoz vissza, mik az actio' mos-

tani pontját felvilágosítják; az egyik actio olly bizonyos

pontig vezeti , hol egy másik együtt folyó actio elkezd

reá befolyással lenni; amazt tehát gyakran egész olda-

lokon keresztül elhagyja; egész évekkel vissza megy

velünk, 's ezen második actio' folyamatját egész addig

elvégzi , a' midn az az elsnek okaival egyesül. Épen

így tekint gyakran a' legtávolabb jövendbe, ha az ál-

tal a' jelenvaló pillantatnak világosságot szerezhet,

vagy bizonyos reflexiót , a' mi épen most helyén lenni

látszik, az által megersíthet. — A' dialogistátol —
mint egyszerre általláthatni — ezen szabadság el van

véve, mert az actio nála még most van származásban,

's a' jövend reá nézve igazán jövend, sr, bizony-

talan ködével körülvétetve. A' múltba visszanézni ne-

ki csak annyiban lehet , a' mennyiben azt az személyi

valóságos szükségökhez képest , 's czéljaikhoz ill mó-
don tehetik. Ha planiimában két együtt folyó actio van,

ugy kell magán segítenie, hogy azokat valósággal

együtt folyóknak lenni rajzolja: mivel nem lehet sem a'

mültra vissza mennie , sem a' jövendt anticipálnia.

Továbbá az elbeszél leírásokat vegyít beszédjé-

be, a' hol az actio' belátása a' szenu'lyek' különös helyhez-

tetésétöl, vagy a' scenák' saját mibenlététl függ; 'sott,

a' hol a' pantomimnak az actio szükséges, vagy világosi-

tó vonatkozása van, azt is expresse hozzá teszi. Ellenben

a' dialogista , kinél minden jelenvaló , 's a' ki semmi
hallgatóról nem tud semmit is , mind ezt a' szemmellá-

tásra bízza; csak annyit adhat abban érzésünkre, a'

mennyit személyei erszak és természetsértés nélkül
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beszédjeikbe elegyíthetnek, vagy vonatkozások által el-

találtathatnak. Az elbeszélésnél gyakran az elmültban

sok bizonytalanság van:' az vizsgálatra ád okot; sok

dolog kicsiny környülményektöl függ, a' mik a' fö okok'

kifejtegetésében nem készíttettek el elre: azvilágosí-

tásra ád okot; sok különös módon az elbeszél' czéljá-

ra tartozik: az okoskodásra vagy megjegyzésekre ád

okot. A' dialogistának minden bizonyos, mert minden

épen most történik; semminek sem kell magyarázat,

mert az egész actio minden környülményeivel együtt

jelen áll ; a' dialogista pedig hallgatókról semmit sem

tud, semmisem ád saját okoskodásra alkalmat, mert ö

maga nem jelen meg a' színen, és igy minden factumairol

való okoskodást a' nézkre kell biznia. — Mind ez a'

két forma közt való ötödik különbségre tartozik: Az

elbeszél minden pillantatban nyilván tekintettel van

hallgatóira; a' dialogista pedig semmi hallgatóra nem

néz , 's csak a' maga személyei forognak eltte.

Öszveséggel tehát a' fontosb és közönségesb ha-

sonlító pontok a' két forma közölt ezek lennének: jelen-

való pillantat ; múlt id; — közönségesség; individuali-

tás; — szökés; momentumról momentumra menés; —
egy szempont; minden szempont; — az elbeszél' czél-

jai; a' személyek' egyedül való czéljai. — Ezen itt

elkészített okokból lehet már universaliter következtet-

ni : min tárgyak inkább alkalmatosbak az egyik mint

a' másik formára ; mcllyik a' két forma közül , 's micso-

da tárgyakra nézve tökéletesb 's interessánsabb; min
esetekben jobb a' formákat öszvevegyíteni, mint tisztán

megtartani; min saját genie kívántatik az elbeszélésre,

min a'dialogra; és végezetre,min regulákra kell vigyáz-

ni a' beszélgetésben, 's min másokra az elbeszélésben.



II.

Felelet a' Mondolatra néhai Bohögyl

Gedeon úrnak

„Mondolat. Sok Bvítményekkel, és egy kiegészí-

tett új szótárral együtt. Dícshalom (azaz Veszprém)

1813." czímü pasqiiilusára.

Tandem sua poena nocentem

Insequilur passusque sápit tum denique ütultus.

Mit kelljen ezen levelekrl tulajdonképen ítélni^ a' kiadó

szerényen vallja meg, hogy ö azt nem tudja. A' kiadó

darab idtl fogva figyelmezett a' magyar literatúrának

elmenetelére, *s annak productumira; nem tagadja,

hogy azok ötét gyakran römre, gyakran fájdalomra,

gyakran nevetésre
,
gyakran boszúságra is indították.

Néhány napokkal ez eltt néhai Bohógyi Gedeonnak

könyvét is, melly ezen levelek' czímlapján megnevez-

tetett, olvasta, 's nem szükség nyilván elmondani,

micsoda érzések között olvasta. A' kiadó mint iró még
nem telt a' magyar publikum eltt egy lépést is, 's ö, a'

ki más literatori versengéseknek, szépeknek és rútak-

nak nézje volt, bírhatott elég hideg vérrel ezen újo-

nan kezddni látszónak is végignézésére. Nem lehet
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tudni , ha a' megtámadott felek fogtak volna e az emii-

tett könyv ellen kikelni , vagy inkább (minthogy a' li-

teratori versengésekben, fájdalom, többnyire személyes

villongások forognak fenn) annak irója ellen, mivel az

a' munka' megjelenése után nem sokára megholt, 's ez

által minden lehet veszekedéseknek elejét vette. Né-

melly levelek, 's épen ezek, mellyek itt kiadatnak 's az

Íróhoz az általa kiadott munka miatt küldettek, halála

után több Írásai közt találtattak, 's literatúránknak

egyik pártfogója jónak látta, hogy azok kiadassanak.

,,Mivel, úgymond, a' Mondolat már sokaknak kezén

forog, és az is illö, hogy a' megholt literatorok' emléke-

zete fenntartassék , ezen levelek mind a' Mondolatra

némünémü commcntarius gyanánt szolgálhatnak , mind

a' néhai szerz' biographusának valamelly részben se-

gédjére lehetnek." — 'S ezzel lett légyen elmondva

minden , a' mit a' kiadónak szükség- és szokásképen

elre kellett bocsátnia.

íme tehát a' levelek; vegye a' publikum mint

akarja; a' kiadó az illy coUectiókat szükségeseknek

hiszi. Nincsen semmi , melly velünk a' már megholtat,

kinek privát életét más kútfkbl már nem meríthet-

jük, jobban megismertesse, mint azon ö maga vagy

ismeri által írt levelek, mellyek nem azzal a' czéllal

íratván, hogy másoktol is olvastassanak, a' szív' rejte-

kébe hagynak pillantani, 's felvonják a' kárpitot, melly

a' házi életnek magányos scenáit mindeddig fedezte.

A' kiadó nem akarja olvasóit communis locusok'

elöhordásával terhelni, 's mind a' helyett mit czéljának

szükséges voltáról 's ezen könyvnek ajánlásár a'mondhat-

na, készül azon írónak életérl, ha bár csonkán is, a' publi-

kumot tudósítani, kihez ezen levelek írattak. A' magyar
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lileraturának históriájában még sok hézag vagyon, 's

talán ezen tudósítások is be fognak egyet a' többek

közül tölthetni.

Bohógyi Gedeon Veszprém vármegyében szülelett,

's atyja a' tót-vázsonyi és köves-káli ecclésiáknak

papja volt. Születésének idejét meghatározni nehéz,

minthogy az említett ecclésiák' matrikuláját a' kiadó

nem láthatta. Azok , kik Tót-Vázsonyhoz, a' mi Gedeo-

nunknak születése helyéhez, 's késbb lakához közelebb

laknak, ezen hézagot könnyen kipótolhatják. Annyit még

is lehet állítani, hogy 1782-dik év körül lépett ezen új

vendég a' világra, mellyen ö a' maga körében egykor

fényl pályát futandó vala.

Gyermeki éveirl nem sokat mondhatunk , az sem

bizonyos, életének hányadik évére esik az, hogy a'

pápai r. collegiumba vitetett tanulni. Satyrára vagy

pasquilusra (mellyikre inkább , nálunknál bölcsebbekre

hagyjuk az ítéletet) hajlandó charaktere már akkor ki-

tetszett azon pajkos és csúfolódó tonból , melly ne-

ki eleitl fogva tulajdona volt 's egész küls ké-

pén látszatólag ömlött el. — ,,Jut e eszébe , igy ir

hozzá a' húga Záfir Czenczi, midn egyszer Pápán meg-

látogattuk 's a' Halhatatlanság' oszlopa'írójának nyúlfar-

kat függesztett hosszan lenyúló kaputrokjára az ütczán.

Én még arra is emlékezem: midn a' szegény öreg Sza-

kályinak akadémiai harisnyáiba fejér papiros darabokat

ragasztott, 's midn a' nehéz nyelv Peleit kikaczagta.

Hát a' prédikátor G.' köhentéseit, arczvonásait, nyeke-

géseit ki tudta úgy mímelni , 's ki mulattatta a' társasá-

gokat az illyenekkel ? még akkor haliam némellyektöl,

hogy bácsit a' csúfolódás' daemona még egyszer mesz-

sze fogja ragadni," — ezen vonásokból könnyen által-
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láthatni , mint mehetett a' pajzán ifjú többrl többre,

mint tévesztette el inkább inkább a' mértéket, mint ment

a' gondolatból cselekedetre, pajkosságból 's csúfoló-

dásból ifjúi impostúrákra , 's mint tette végre azok által

tanítóit 's az iskolai elöljárókat ellenségeivé? 'S való-

ban annyira ment az ifjú, hogy az elöljárók elvégezték

tet collegiumoktol eltiltani. Prof. L . . . látta , hogy az

ifjúi hibák többnyire természeti elevenségbl 's abból

származnak, ha ezen elevenség az iskolai regulák által

határba szoríttatik, és hogy illyen esetben a' legjobb

charakter is kicsaphat; 's pártjára kelt a' csak nem meg-

szentencziázottnak. — ^Egy túróért, úgymond , az

ehetnem ütik agyon; hadd mennjen ; még eszére jö-

het". — 'S az ifjú megszabadult 's Pákozdiba küldetett

iskolarectornak.

Minden tudja, hogy a' r. iskolákban nálunk az ifjak

klastromi nevelést vesznek , mivel azon iskolákat in-

kábbára csak papi semináriumoknak lehet tartani, 's az

ifjú társalkodásbeli culfurát magának ritkán szerezhet,

a' magányban egyoldalú, magának kelletinél inkább

tets/ö lészen. Ha ez a' magának-tetszés , midn az ifjú

faluba, parasztokhoz megyén tanítani, sokszor durva-

sággal mutatja ki magát 's versengésre ád okot, nem

lehet csudálni. B., úgy mondják, a' faluban durván kevély,

és zabolátlan volt. Akármint legyen a' dolog , esztend

múlva ott hagyta hivatalát; 's minthogy seculáris pályára

szándékozott, patvariára ment v. ispány Kún László úr

mellé. Majd prókátornak felesküdt ; de pereket nem
folytatott. Vármegyei szolgálatra adván magát, 1811-

ikben esküdt lett 's ezen hivatalt haláláig folytatta.

A' magyar olvasó publikum mindeddig semmit sem

tudott B . . . rol; 's úgy látszik, hogy nem is volt czélja
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magát az irói pályán megpróbálni. A' magyar literattíra

néhány évek óta új színbe kezdett öltözni. Sokan,

kik a' küls nemzetek' literalúráikkal megismerked-

tek , látták , hogy a' magyar nyelv még nem elégséges

minden nüanszokat kinyomni; 's következésképen még

nincsen azon állapotjában, mellyben maradnia kellene.

Több és különböz fejek különböz szerencsével nyúl-

tak a' munkához, 's a' magyar tudós sereg az antiquilas'

szeretiben 's a' neológokban két részre oszlott el.

Minden tudja , csak említenem kell , hogy újítás

még a' pallérozottabb nyelvekben is szükséges, és téte-

tik is , 's maga a' franczia academia , melly a' nyelvet

despotai hatalommal rizte , nem tehette meg, hogy

lassanként némelly új szólás' formái ne jönének be.

Csak az a' kérdés , ha az újítás helyes e vagy helyte-

len ? Valóban voltak a' magyar neológok közt , kik lát-

ták ugyan a' szükséget , de a' dologhoz tudomány és

Ernst (komolyság) nélkül fogván, orra buktak , 's Bar-

czafalvinak, Folnesicsnek, Pethének's más hasonlóknak

igyekezeteik minden okasabbat nevetésre vagy boszú-

ságra indítottak. Az antiquitas' szereti nem tesznek

ezek 's az ezektl különbözk közt semmi választást , 's

közülök a' vadak úgy bánnak , mint a' tulok az új ka-

punál — megfélemlenek , mert a' kapu új , szarvat

emelnek néki,'s ollykor a' kapuban (ha az roszúl készült)

oUykor (ha az mester' kezébl jött ki) magokban kárt

tesznek, de mind így, mind úgy az ácsorgó csüvhecso-

portot, kiknek a' kapuban sem károk sem hasznok,

nagy nevetésre ragadozzák.

Ezeknek írója szükségesnek látta, hogy ezen jegy-

zés elrebocsáttassék. Ö , mint sokan azok közül , kik

ezeket olvassák , csak távol nézje a' magyar litera-
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túra' küzdéseinek, 's az illyeneknek akarta a' pontot

megmutatni, melyekbl a' következket kell szemlélni.

Még 1809. körül készített egy tiszteletre sok te-

kintetben méltó hazafi, d. Sz. Györgyi József egy kis

munkát, mellyel o Baczafalvinak szavával Mondolatnak

nevezett, 's abban Schulcz' új németségének formájá-

ra a' rósz neológokat elmésen kicsúfolta. Ezen Mon-

dolal kézírásban sokaknál megfordult , 's elérkezett

Veszprémbe is. Az antíquítás' ott lév pártosi híját lát-

ták az írásnak, mivel sok újítók még nem voltak bene

kicsúfolva, öszveállottak, Beytragokat adtak, 's S. B.

G-t feltüzelték, hogy talentumainak vegye hasznát, csi-

náljon ezen Beytragokból egészet, 's adja ki. A' munka

elkészült, 's az iró társával együtt árkus papirost hor-

da széllyel Veszprémben, 's pénzt gyjtött annak kiadá-

sára , de hogy a' publikum annál váratlanabbul legyen

meglepve, nem monda el, mit fog kiadni. És így meg

is jelent a' munka 1813. Veszprémben ; mert a' czímla-

pon megnevezett Dicshaloni jól talált döfés e, vagy

burschi elmésség, ezeknek írója ugyan meg nem hatá-

rozhatja, de meri még is állítani, hogy a' kettnek

egyike.

Az olvasó publikum különböz érzések közt vévé

a' megjelent munkál. Némellyek tapsoltak és azt mon-

dogatták, hogy az újítók derekasan le vágynak ültetve;

némellyek pedig nem tapsoltak és azt vallották, hogy

az újítók közt választást kellett volna tenni. A' tapso-

lók azt állították, hogy a' munka nagyon elmés, és sa-

tyrai lélekkel íratott; a' nem tapsolók, hogy a' munka

pasquilus , személysértés , 's nem tiszta kúlfö!)öl folyt.

Mellyik félnek légyen igaza, meghatározni nem könny :

's B.már megholt; 's ezeknek irója mint a' megboldogult-
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nak historicusa , köteles a' maga ítéletét igazán 's hi-

mezés nélkül eladni.

B. a' nyelvmivelés' módjával, a' küls országi lite-

raturákkal, a' mi nálunk gyakran megtörténik, nem volt

ismeretes. E' szerint ö a' magyar literatura' elmentét

is csak fél oldaláréi szemlélhette. Az is igaz , mint fe-

lébb mondatott , hogy ezen könyvírásra többen adtak

Beytragokat , 's ezeknek irója csak azért nem nevezi

meg ket, mivel bizonytalan hírekbl hallotta neveiket,

's historicusi hivatalát nem akarja megsérteni. A' mun-

kát megelz réz, melly sok jó érzésüeket megbotrán-

koztatott, azt hagyja sejdítenünk, hogy az egész munka

nem annyira líteratori czélból , mint személyes boszú-

állásból készült, ámbár az is lehetséges, hogy B. vagy

akár ki más, kinek fejében ezen gondolat legelébb

megfordult , ollyan elmésséget látott benne , mint a'

mellyet Voltaire kíván a' komoedi a írótól, ollyan elmés-

séget t. /., melly a' becsületes embert jó izü nevetésre

indíthassa. Azonban a' csinos francziának cultúrája

's a' Pápán neveltnek cultúrája közt, ha nagy a'

különbség , igazságtalanság volna megnem ismer-

ni , hogy ezen hiba nem annyira a' személynek,

mint a' helynek 's idnek, hol és a' mellyben a'

személy élt, tulajdoníttathatik. 'S valóban fájdalommal

kell megvallanunk, hogy a' coUegiumokbol kikel ifjak

ritkán isménk a' szép világ' tonját, 's elmésségöken ki-

tetszik, 's igen gyakran egész életökben a' burschi tónus.

Ezek szerint talán így lehetne az ellenfeleket a'

Mondolat' megítélésében egyezésre vonni. A' könyv,

mint literalorí munka, jó lehetett volna, ha az író he-

lyes pontból látta volna a' dolgokat, 's tudta volna , mi-

ben különlíözik a' jó a' rosztol; minthogy pedig ezt
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tudni nem látszik , ügy azon szerencsétlen igyekezetek

közé szániláltalhatik, mellyek czéljoktol ön gyenge-

ségeik miatt elmaradtak. Mert hogy ezen különbözésnek

nem tudása készakarva esett volna , annál fogva a'

könyv személysértés
,
pasquilus lenne , azt ezen biográ-

phiának írója örömest nem hiszi, 's mindent, a' mi sze-

mélyes sértegetésnek tartathatnék , inkább humanissi-

musi tónus és ingeniositásbol eredt botlásoknak tart,

mellyek a' culturával ugyan ellenkeznek , de azon tole-

rantiát mégis belölünk ki nem vehetik, melylyel mások

tapasztalatlanságból jöv gyengeségeiknek tartozunk.

A' Mondolatrol elég szó volt; szükség általmenni

arra, a' mit még annak írójáról tudhatunk. Ez sok évek-

tl fogva száraz betegségben küszködött , 's ezen nya-

valya testét mind inkább inkább gyengítette , 's végre

nem sokkal azután, hogy munkáját közre adta, ügy
mint 1814. évben april. 1-sö napján reggeli 7 és 8

óra közt Tót-Vázsonyban anyjának 's szeretett test-

véreinek karjai közt meghala. Másnap el is temettet-

ték. Halotti beszédet sógora T. Fábián József lót-vá-

zsonyi préd. tartott felette azon leczkéböl: Gedeon! ne

félj: te nem halsz meg. Bir. Könyve VI. rész. 23. v.

B. . . nem volt házas, 's életének 32 évében,

épen akkor holt meg, mikor a' test' és lélek' minden

tehetségei legszebb erejökben szoktak megjelenni. Kö-

zép de jó termet , szke 's betegeskedése miatt hal-

vány arczú volt; biographusa reméli, hogy ha munkája

másod ízben kinyomatik, képe is meg fog, Vánzátol

rajzolva és Prixnertöl metszve
,

jelenni. Az olvasó

örömest nézi, ha az, kinek könyvét tartja, legalább

képben eltte áll, 's ez által magát annak mintegy tár-

saságába teheti.
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'S ime , mind ez az, mit a' Mondolat' kiadójának

életérl mondhattunk. Ezeknek írója berekesztésül egy

kérést nyújt be a' boldogúltnak rokonaihoz és barátjai-

hoz: szedjenek öszve több dátumokat, mellyek által

ezen biographiának üreit betölteni lehessen; ne mondja

a' maradék, hogy szorgalmatlanok valánk íróink' emlé-

kezetöket fenntartani , kik által tartatik fel nyelvünk,

's a' nyelv által nemzetünk.

Kölcsey Ferencn.



Két licvél

Bohógyi Gedeonhoz eg^y quietált majortól.

I.

Ö c s é ml

Bolond-gombái eltel e,vagy ezer sátán bújt beléd?

vagy mind a* kelt megtörtént rajiad? En legalább ka-

tonai parolámra merem állítani, hogy mind a' kett.

Csudálkozol? Mit? ki? nekem? igy? — Igen is neked

így, és pedig én ! Nem emlékezel reám ? 's nem jut

eszedbe, hogy a' minap Veszprémben nálam megfordul-

tál , és könyvedre praenumeráltaltál ? Nekem ugyan

elevenen jut: mert tíz forintot adtam reá; 's tíz forint

egy jó magyar könyvért ugyan nem sok, bár olly ki-

csiny legyen, mint az ábécze; de a' te munkád! Tüzes

mennyk, a' te munkád! micsoda munka ez? Csak várom,

várom egész hazafiúi tzzel ; egyik hét a' másikra,

egyik holnap a' másik után; és nincsen semmi is. Végre

megkapom; hozza az inas, kezembe adja; felnyitom, 's

olvasom; 's mit olvasok? Mondolal: Mondolal! Lán-

czos lobogós, bolondolat, igazi bolondolat! 'S én azért

pénzt ? a' Mondolatért ? 's ezt én értsem ? Az ör . . . en-

gem vigyen el , ha ezt , vagy az egész könyvben csak

egy szót is értek. 'S ha nem értem , minek nékem a'

könyv ? Midn én a' lorgnettemet vásároltam , száz
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meg száz közül választottam egyet, oUyat tudniillik,

melly szemeimhez való volt , 's akkor elég eszem volt

;

de midn a' te könyvedre praenumeráltam, talán beittam

az eszemet. Egy szót, egy szót sem! 's én úgy jár-

jak, mint a' ki oculárt vett, pedig olvasni soha sem ta-

nult? Diantre malheur ! Ha már egyszer beléd bújt az

írói rósz lélek , nem tudtál okosabban írni? hiszen elég

érthetöleg beszéltél, mikor praenumeráltattál. Vagy ta-

lán, hogy akkor szükséged volt reá, hogy megértessél;

most pedig, midn a' pénz már a' zsebedben, nem bánod,

bár mi a' mennykt tegyen az ember Írásoddal.

Terengettét, én nem tudom, szánj alaké, vagy reád

boszankodjam? Mi lelt? Egy pedant, egy ostoba pedant!

Ugy látom, affectálod magadat megalacsonítva láttatni.

Legalább a' titulus eltt álló rézkép azt mutatja. Egy sza-

már és rajta egy ember! Bizonyosan tehát az auctor, bi-

zonyosan maga. Dzsöl Silenus a' szerint ! Ugy minek

hát a' lant? Minek a' sonettirók' symbolja 's a' kmíve-
seké ? hiszen te egyik sem vagy azok közül , 's hát az

az ajánlás a' húgomnak, Zafir Czenczinek? Sapper-

ment! beléd száz ördög bújt , vagy az én eszem ment

el? Vagy magyarul akarsz benünket tanítani, minket,

magyarokat? született magyarokat tanítani? Orrod tle

foghagymás. Legyen akármi bellem , ha az inasom

jobban nem tud magyarul, mint száz illyen mázoló. —
Elre , hátra , 's mind , mind egyforma. Az a' bakem-

ber ott ell, mit jelent az? Ha nékem mind ezt meg
nem magyarázod,javaslom, hogy többet praenumeratió-

val élmbe ne kerülj: most pedig, ha pénzem' elvetted,

magyarázzad is könyvedet. Válaszod' haladék nélkül

elvárom, h Dieu.

Kölcsey V. 5
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II.

Öcsém!
Nem feleltél , ne is felelj többé. Nincs szükségem

válaszodra , azt is szégyellem , hogy hozzád írtam és

írok. De ez egyszer meg kell mosnom fejed', vagy in-

kább lúgoznom, mint a' durvább rongyot szokás.

Táblabíró barátom Tót-Vázsonyban megmagya-

rázta a' dolgot elöltem. Te némelly jobb Íróink ellen

keltél ki. Egyiket azok közül ültetted szamárra , 's

nevébl ostoba anagrammát csináltál , a' legroszabb

irókkalUetted egy sorba, hogy köztök a' jó nevetséges

legyen , és mit nem még egyebet ?

Kereken, öcsém, az nem vala becsület; gazság volt

az, öcsém! Nem vagy egy értelemben azokkal az írók-

kal? Van út becsülettel megmondani az igazat. Te a'

rósz iitat választottad ; te ellenkezés helyett pasquili-

zálsz, ütközet helyett titokban szúrsz — pfuj öcsém,

úgy a' sicariiis teszen! írtál valaha más munkát is?

nem? 's ezen elsre nem tudtál egyebet találni, ha-

nem hogy orozva gyilkolj ? Úgy van , megérdemletted,

hogy életedben semmi jobb gondolat ne forduljon meg
agyadban! — Lánczhordtát! Ha becsületes embernek

eleget lehetne tenni azzal, hogy rágalmazóját fbe

vágják, kész volnék veled megvívni. Megvívni? én te

veled? katona sícariussal? Nem öcsém, tégedet csak

korbácsolni kellene. Igen, igen, korbácsolni. Bá-

mulsz? nincs miért; szívem egyenes, szám is az, most

és mindig, és erre számot is tarthatsz. Ajánlom ma-

gamat I
—

Bátyád

Zafyr Gergely.
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Zafyr Czeiiczi

a' mondolatoshoz.

Édes bátyáin uram!

Haraggal, vagy nem haraggal, vegye a' mint

tetszik, de én kimondom, hogy bátyám még most is

a' régi hamis. Az erltetett magyarságú írók ellen

könyvet ír, 's azt nekem ajánlja. Mi okból érdemlet-

tem ezt ? Holott én is gyomrombol utálok minden újí-

tást; bizony, bizony mondom, gyomrombol útálom.

Úgy nevelt engem néhai boldog emlékezet édes

atyám uram , mint egy igaz magyar leányzónak a' mi

felekezeteink közt neveltetni kell. Fzés, gazdasz-

szonykodás, 's holmi jobb poéták' olvasása, illyenböl

állott nevelésem. Pártát viseltem én és hunczfutkát

még akkor is, midn a' többi tiszteletesek' leány-

aszonykáik dupét, késbb titushajat 's viganót, 's

ki tudja még mit nem szégyellettek viselni. Az atyá-

mat, édes atyám uramnak^ az anyámat, édes anyám

asszonynak hívtam mindenkor, mert azt hallottam

szegény idvezült édes atyám uramtol , áldja meg az Is-

ten még nyugvó porát is ! hogy a' debreczeni gramma-

tika ezt az új szólást: uram atyám, asszonyanyám rosz-

nak tartja , 's esak hamar elidegenedtem az uj magyar

szólásoktol. Szegény édes atyám uram még az orvosra

is megharagudott , midn tle ezt kérdezte : van e szé-

ke ? Van e székem ! felpattan édes atyám uram, micsoda

magyar szólás az? mondja ki az úr magyarosan; mert

5*
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ha új szólással él, a' hallásától még roszabbúl leszek.

A' doctor tréfából e, vagy tudatlanságból ismét így

szólott szegényhez: tiszteletes úr roszul né& ki, 's

mégis tréfálódzik! Erre az atyám: A' manóba doctor

úr! nem látja e, hogy falnak vagyok fordulva , 's te-

hát be nézek, és nem ki. Most is emlékezem , micsoda

disputatiók származtak ezen beszédbl. Ezzel végezte

szavait édes atyám uram: A' magyarnak tulajdon nem-

zeti öltözete, táncza, musikája és nyelve van; meg

kell azt hagyni , nem pedig változtatni.

Vallja meg csak, édes bátyám uram, ha nem ezt és

illyeneket hallott e mindig tlem , 's nem maga mondta

e bátyám uram , hogy az én gustusom tökéletesen meg-

egyez a' bátyám uraméval? Az öltözetben nekem

nem is öltözet, ha csak tányéros ülepre nincs vág-

va a' magyar nadrág, 's a' csípt szíj nem szorítja.

Azután bajusz mellé kipederve; a' nyakravaló néme-

tes, mert azt, a' mint édes atyám uram beszélé, a'

régi magyarok nem viselték; az üstök, no a' perse már

nem igen szokás, de legalább fést lehet viselni, 's

az magyaros; a' czafT, az ugy e ismét nem magyaros,

mert az római viselet , mert hiszen Aeneas is viselte

azt, a' mint Szálkaynak verseiben Didó asszony ke-

sergi

:

Isten hozzád czafíok' czaffja!

A* magyar asszonyi viselet ollyan , mint az enyém

volt leánykoromban; fájdalom! hogy miolta férjhez

mentem, a' megboldogult férjem' kedvéért egészen el

kellé németesednem. Váljon nem azt akará e édes bá-

tyám uram bennem kiszalirázni? Mit tehettem én arroI,

hogy a' férjem ugy akarta? Az Isten látja lelkemet,
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hogy én sokat el nem akartam fogadni, a' mire férjem

kényszerített. Szegény édes atyám uramat édes

anyám asszony mindig kendnek szólította , így akartam

én is. Legyünk per Te, Tu, mert bizodalmas ba^

rútság illik a' házas párokhoz'' monda a' férjem,

's nekem engedelmeskedni kellett. így történt egye-

bekben is. Mindjárt, a' mint szegény boldogult fér-

jem Pestre hozott, elmentünk a' Beleznaykertbe , épen

ott volt a' Bihary' bandája, még most is jut eszembe

hogy ezt húzta ;

Csak ollyan már a' világ.

Kinek szoros kinek tág;

Lám én nékem a' világ

Sem nem szoros sem nem tág.

Eszemadta Biharyja, mondék, csak nem felsi-

koltva örömemben, be angyali módra húzza. Megér-

demlené, hogy a' kezét megaranyoznák. — Czinczo-

gások! felele a' férjem, estvére más musikát fogsz

hallani. Elmentünk a' hét választóhoz. Musikai aka-

démia volt. Csak képzelje édes bátyám uram! egyne-

hányszor kellé ásítoznom , 's egyszer bizony csak egy

hajszálba múlt, hogy el nem aludtam. „A' czigány' czin-

ezogásán gyönyörséget leltél , 's itt szundikálsz te ?

néked nincs ízlésed a' szép felöl" monda a' férjem.

Másnap a' theatrumba vitt el. Operát játszottak. Egy
karéneken kezddött a' játék. Hogy tetszik? kérdé

a' férjem. 'S én, mondék, valami olly szépet, olly

felségest vártam, mint Pápán a' deákok' cántusa,

azonban itt csak holmi czifra nyifra gornyikolást hal-

ottam; még pedig musika melleit. Ez nekem ollyba
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tetszik, mint nálunk a' vak koldusok vásárkor, midn a'

heged mellett ezt éneklik:

Felemeli Kádár szemeit ax, égre.

„Istenem, hogy a' cullura illy gyenge lábon áll

még hazánkban. Micsoda gondolkozások ezek? A'

czigány' hegedülésében áll a' magyar eredeti musika,

's a' deákok' cantizálása a' szép eredeti magyar ének-

lés; 's a' Mozart 's Hayden' compositiója játszva a'

mesterektl 's mesternéktöl semmi" igy sóhajtott a'

férjem, 's ezzel végzé szavát: Legelször is németül

kell tanulnod , szükséged vagyon a' culturára ; a' szép

nemnek ill ismerni a' szépet. — Igaz, hogy a' szépet

mindig szerettem , 's ez a' szándéka a' férjemnek tet-

szett; de bezzeg meg is adtam az árát. Reggel elál-

lott a' német Sprachmeister, 's elgyötrötte nyelvemel

's gégémet nehéz kimondásaival. Azután jött a' táncz-

mester; ez meg majd hogy minden csiklójából ki nem

törte lábaimat. Melyet, lábokat kifelé, hasat befelé!

Az ördög gyzte volna biz azt mind megtanulni. Leg-

alább annyira jutottam, hogy a* lépéseket megtanul-

tam, hosszú rákészülés ulán complimentet is tudok

csapni , de tánczolni nem tanulhattam meg , 's a' fér-

jem sem erltetett, mert azt monda, hogy oUyan a'

tánczom, mint a' sphaeráké. Azután a' klavirmester

állott el , még most is képzelem , mint köszönt be

;

újságot beszélt; elvette pixisét, megkínált, széket

tett 's mellém ült a' klavirhoz. Több esztendm illycn

tanulásban folyt. Isten tudja, mi lett volna még bel-

lem, ha szegény férjem meg nem halálozott volna.

Megvallom, hogy jó ember volt, és szívesen síratom

még most is halálát, ha árva özvegysorsom eszembe
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jut. De még is különös ember volt szegény , 's mindig

azon igyekezett , hogy elöbbeni eredeti magyarságom-

ból kivetkeztessen, és elnémetesítsen. A' ki a' napon

jár, megtetszik a' színén; én is az idö alatt egy ki-

csinyt elváltoztam volt. Igaz, hogy szinte el voltam hi-

tetve, hogy a' czigány' musikája, és a' verbungos ka-

tona' táncza nem valami szép , söt nevetségre való , 's

ha a' Popovics' ur idegen figurákkal kevert magyar

tánczát, a' theátrumi musikát 's Lavottának magyar

táncznótáit láttam 'shalgattam, mindenképen akartam

magamba verni, hogy ezek szebbek amazoknál. így

kezdettem az olvasásra nézve megromlani. Már a' haj-

csombókos poéta' verseit , a' búcsúztatásokat, 's egyéb

a' féléket nevetve emlegettem a' férjemnek, 's ez na-

gyon örült rajta , ha az új szinü és mértékes magyar

poétákat 's a' németeket dicsértem. De mit nem te-

szen az ember a' házi csendességért! aztán a' világ-

hoz is kell magunkat alkalmaztatni , hogy mások dur-

váknak ne mondjanak , 's nekem ez a' bajom is volt a'

férjem' társaságában. Igazán megvallva, szijit ollyan

jól esik, hogy ezen genirozástol megszabadulhattam,

ámbár a' férjem' halála miatt vigasztalhatatlan vagyok.

Lássa édes bátyám uram , a' szegény özvegyet az ág

is húzza, 's nem híjába mondják, hogy ha a' kapufája

aranyból volna is , elkopna. Nem elég , hogy ezen ár-

vaságom már magában is terhes; édes bátyám uram is,

kitol gyámolítást vártam volna , kikél ellenem , és a'

világ' nyelvére tesz, pedig jól tudja édes bátyám uram,

hogy miolla özvegységre jutottam, legkisebb néme-

tességet sem lehet rajtam észrevenni , és hogy én tö-

kéletesen egy értelemben vagyok bátyám urammal.

Nem is láttam soha egy embert is, a' kivel minden
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gondolatom ugy megegyezett volna , és még is ! — Va-

lóban nagy fájdalom, és meg kell vallanom, hogy ha-

ragszom is édes bátyám uramra , mert az illyenért ki

is ne haragudna? Meg sem is békélek mind addig,

mig édes bátyám uram személyes látogatásával meg

nem kérlel. Egyébaránt magamat atyafiságos grácziá-

jába ajánlván, maradok

Édes bátyám uramnak

alázatos atyafiszolgálója

árva Zafyr Czenczi.

U. I. Férjem' halála miatt történt gyengélkedé-

seimbl (hála Istennek és az én még huszonhat esz-

tendt meg nem haladott ifjú koromnak) szerencsésen

kiépültem. És mivel, mint édes bátyám uram tudja,

megboldogult férjemnek gyermeke nem maradt, a' tle

reám jött capitálisokbol elég gazdagon élhetek; ma-

radlak szegénynek némelly nehezen fizet adósai is,

kikkel nem kevés bajom van. Istenem! csak vesze-

delmes egy illyen ifjú özvegynek állapotja. Hogy el

ne felejtsem, csakugyan igaz tehát, hogy édes bá-

tyám uram az N. ur' leányával nem lépett jegybe? Iga-

zán mondva, a' leány nem sokat ér és szegény. Az

Isten kimutatja édes bátyám uramnak is. Ugy e hogy

meg fog édes bátyám uram rövid idn látogatni ? Ta-

nácsadásra is lenne szükségem. Az özvegyi állapot va-

lóban terhes

!



H. FELELET A' MONDOLATRA. T3

A^ Búsongó Ámor*
Egy

hajnali édes andalmány' teremtménye Bohógyi

Gedeonhoz.

Képjáték, vagy álommúlám? a' korán egy édes

hajnal' pólyáit bontja, a' komor setét' felhit szélytüzi,

és a' bonczolt humorványok közül fejtiki a' piros vi-

lágosságot. — ügy van , most születik a' nap a' terhes

éj' pongyola méhébl — millyen fejérség látszi kaz alá

ereszked felh' csomójába hempelyegni? Ez az öröm-

gyerek a' szépeldk' táborából választva — né ! mint

bontja szélyt magáról tüzes fátyolleplét! bálványtes-

te a' ködben lebeg pirosság' közepette ingadoz
,
puha

tetemei a' gyengeség miá reszketnek.

Teremthet e ehhez hasonlót a' legpompásabb kép-

zelödés' istene , mellyro a' szépség' halma , szerelem'

íze és a' varázsló bájolás illy rohanva siessen??? —
Cpausa) — A' hajnal' harmati eltntének, a' vizenys

téren nem füstölögnek , nem gzölögnek párába olva-

dozva, nem haboznak duzzadó ködárban — nem; mert

a' nap megszállotta a' földet, elöntötte sugárival, 's

csillámokkal brillantirozik a' mez. — A' napisten,

hogy örömpoharából harmatot szörcsölhessen , hogy

reggelkort pillanthasson a' kedvesek' lángszin selymes

ablakára, 's kiváncsi sugárit a' töröngyölt nyoszolyák'

puha gyürömlésére sújthassa, 's hevének aranyvessze-

jét a' szépek' pongyola keblök' fedezetén hupáltathassa

— felsérti a' nyugovókat.
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napisten, mennyi világokat nyitsz fel elttem,

mellyeknek hólyagi még nem reszketnek egy Adriais-

ten alatt I

Szent Isten ! ! ! micsoda pompafestés és bám-

látat! Ezredek', söt világoknak folyta volta' czammogó

idö' tölte , és még a' tündér fántásia nem pazérolta így

magvát a' puszta athmosphaerán, isteni hatalmát ér-

lelvén lévejgtében, mig lehelli az ideát.

Ez a' Helicon, a' mosolyszáju édes bájnéknak lak-

helye, hol ezer fenyk' sudarai boltot borúinak a'

sziklák felett, és görcsös gyökereiket alájok fonják.

Fogadjatok el ti felormodzott szirlok, adjatok egy

barlangot szikláitok' bugjos fedele alatt, én nyúgotot

találok tiköztetek — Mit hallgatsz, érzéketlen küreg ?!

Elbámulsz e azon , hogy egy gyerek olly héroi lélekkel

ordít belled, mint egy serdült erej (3riás? cseleke-

deti alatt öszve fog omlani százados boltod! Ha! jól

hallom, mint ropog a' roppant temérdekség' sudara ! Itt,

hol a' halálknek moh temette morzsái poroznak! Itt

fogom én a' nyilámló repedéseket énekekkel betölteni,

mellyckben a' szerelem döbbedez és az rz kérubimok

ruinák alá agyoltalnak!

Mi az ott, mint egy bús lélek' képe, mcllynek szár-

nyai a' szabad levegt csapkodják? Pegazus, az üres-

ség a' te világod , te szüntelen magadat keresed és

nem találod az ürességben! mi omlik bugyva szikrázó

körmeid alól? Hippocrene ez! Né, miként mammol taj-

tékot a' csikland lágyságot nyaló vadoncz loismoj. —
Né , millyen roncsolva és tunyán foly cl , mind válik hi-

náros peshedt hevervé, egy százados id viscllo hu-

morodoltá , mint az sz Saturnus' töpörödötl gyereke,

elodarogyva fántasiámban a' forrásfolyam' felszínén
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remegnek bámálmélásaim, úszom a' tó' döUyedezö öb-

lét, 's egyszerre andalszót hallok a' berkekbl a' lcs'

térszínén e' bugyó játék alatt, a' melly habokat csomó-

ba fz, majdszélytroncsol, majd lenni, majd múlni mivel.

Hah! mint echózza a' hangmivelök' symfóniáját

nagy enthusiasmussal a' hegy! zúg a' szélnek zivarja az

ágok' srii szálai között, jönek a' Helikon' nimlányi, a'

musák! Az éjfityke, mintha a' komoly fenyvesek' zúzos

ághegyein dideregne, ellágyulva remegi puhító melódiá-

ját, 's úgy várja a' berken jöttöket a' jövknek, kik a'

kis lantos lágy tónusán biczegnek. Fejket hetruriai vi-

selet borítja, és azzal egyesül az ásiai gyöngyös turbán

— setét hajfürtjeik repkednek isteni homlokaikon , és

öszvegyürt csomókban hevernek fejér vállaikon — me-

zítelen karjaik görög státuák' miveit példázolják, tá-

volról fejér márványt mutatnak , közelrl maga a' pu-

haság holt beléjök, öltözetök idylliumi pompákkal van

terhelve ^- ezek alatt minden lépésre a' gyengeség'

pihentét nyögik. — Úgy tüzelnek szemeik, mintha a' fa-

gyos északból ég Afrikát akarnának gyútani — szihegö

mejjöknem kölcsönözött éltett — nem lehellett Julepet

— nem — hanem csak temetett — csendességek! ! I

De im, ott egy nyomorult hasztalan bonczolja a'

roppant gözsziklák' hegyeit, most egy terhsohajtás

gyöngyöldik mejjéböl, nyöszörög, mintha körüle az

éj' állati, a' szennydenevérek repedesnének , majd le-

guggol , mordon szunnyad és tettét piheni. Két kicsiny

szarva csintalankodik töpörödött homlokán, csoportosan

ülnek farkán a' haszonlalanság' gyerekei, kiket ö hó-

jaggolyókkal csalogatott az eltéveszt setét ködbe a'

kezében nyekerg Pán' sípjával , kecskelábai' elébe öm-
lenek a' szép vadászt felülmúló vadonczok. A' hahoták



76 II. FELELET A' MONDOLATRA.

az ö fején ülnek az alattok dördül mormolás felett, az

égö gúnyolás lobog fején , és úgy repül sebes süvölt

szárnyain: különben egy halálra sententiázott go-

noszélö' kísért képe, egy tündérezésre átkoztatott baj-

lélek , az elroncsolt tapodmány' darabja.

E' tekintetre a' szépek öszveestenek , 's én csak

egy lángszin pirosságot láttam a' zöldség' puha humor-

ványára lapulni, és k így egy csomóba gyrt szivárvány

formán elsemmisültek. A' természel kauklermiveit pa-

zérolta, a' teremtés' titkaiba marczangolva, olvasott, fútt,

zúgott, míg egy bokor zöld levelet nevelt, mellyek

közül piros gyenge borulások fejtödzöttek ki, 's ket
az ocsmány látás' fekete gyászától elgázolták. Többé

nem láthattam ket, mert mint a' dölöngö höngörcs hul-

lám elgyüremlettek, 's a' semmi' terhes méhébl új sce-

nák bugyantak fel.

Hah ! a' harangok' kolompolása ! ha ! a' csengetyük'

csengése ! ha !
— hogy cseng — hogy szomorog ! ! !

—
hogy dong búsan!!! Ha! mint dühén a' mormoló üresség'

gyomrában dörg hangkiáltás ! ha! mint ropogtatja a'

földbe meredez fagyökereket ! ha ! mint cchóz az órák-

ra hangzó üregekbl ordító torka a' dühenésre ! ha ! mint

omlanak be rendüléssel a' kongó barlangok' rémít bolt-

jai! — ha — ha — melly dörmögéssel — melly roha-

nással — ha! — Cpausa).

Ott , hol az Ákhácz belévénitett árnyéka alatt egy

híves csergedezt zúgat ;, látom a' lármafuvallókat fel-

lépéseim a' hölgyes ösvényeken Flórának palánkos völ-

gyébl — a' szamárt és a' mondolatost! Ez a' nyugha-

tatlanság' sóhaj lásival tolja a'leppeg holdat. — Annak
ajaki szélytnyillottak , és tátva hagyta a' lankadás az

elszáraszlott liheg' álkaptáit. Egybeölelkez^e mint kél
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héroicus Minervák, ügy emelkednek a' lugason halkkal.

A' szamár egy csendes andalodásban érleldik. A' mon-

dolatos csintalan enyelgéssel ledérkedik körüle, úgy

hogy az ellihelle'sig öszveküzdötte magát , és lankadva

hajlott a' szamár' vállaira, melly utána imádkozza a'

szerencsét.

A' mondolatosnak czombjai gyúrják a' szamár' há-

tát , lantot és kobozt ölel , 's hajait csudáson fzi rán-

czos göröncsökbe, egy lágy szellöfuvás zivar a' zöldell

koszorú' nyugodt szine alatt, 's borzasztja azoknak öm-

lött terültét. Lábai mezítelenséggel függenek lefelé, fe-

je felett egy szúnyog gázolja át a' híves levegt; 's

egy kürtbe szállanak a' fájdalmas sóhajtásai, gyötrd
nyögései bajusza alól.

Szamár. Itt a' valóság semmi ; az árnyék teremtés.

— lm tagos méhében e' telhetetlen semmiségnek csak

az elpillantat' hajnalit tulajdonoljuk idvezlettil.

ilfo?íc?o/aíos. Pijheszárnyakon repítél a' bv' üregébe,

és örömélet' özönével hijába valósítottál. Én, én egy

nyughatatlan, önnön elégtelen gyerek; a' maga meg

nem elégedés' gyereke és szerelem' tiltottja vagyok,

egy boldogtalan , semmit - tudó teremt , a' ki magamon

kivül élek a' pára között — ott ! ! !

Szám, Gondokba merült tudós, miért pittyedtek

le ajakid?

Mond. Szomorú színbe gyöngyöldve gyászolom

az eltemetett tettet. — Egy szelíd szell' érkezése csa-

pott meg , melly nehéz rogyományba lankasztott.

Szám. Nem láttad e az édes bájné músa nimlányo-

kat? Haj! mint üvöltözött puha testöken nyulámló slepp-

jök! a' holdlány sugárit a'sürü erdödzet' nyilámjain bo»-

csátotta rajok.
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Mond. Tekinlelemre a' ferdö loosba ugráiicsollak,

majd a' tüzes purpurral égö palotába szaladtak, hol

minden chinai drágaság' fénye luxusra játszott, 's ott

egy édesdeden heveredett nyulamba dltének 's So-

mnusnak áldoztak.

Szám. Az öröm' buggyó cseppje elfutotta mosoly-

szádat és rózsalepte szinre változott, 's bajuszod a' ter-

mészetnek csalfa szint áldozott.

Mond. Vajha olylyá lehettem volna ekkor általok,

mint az egy nap élö féreg, mellyel az este a' folyamat'

partján tapostak el. Ez egy nagy élethalál, egy mesteri

édes gyilkolmány lett volna.

Szám, Nézd ott azt a' kecskeemberl a' buggyó

locsmoj folyam' pezsgése felett, hol a' száraz levelek'

csörgése zsibong.

Szarn. Igyekszünk halkkal hölgyes ösvényöken üs-

tökös atyáinknak, és keressük ajakainknak ill agg-

törzsökét.

Mond. A' Helikon' édessége, kellemei, és az itt la-

kók' szívizlésbéli szép érzésök ösztönözlenek enge-

met, hogy nemes lelkeiknck magasoló barátja óhajtsak

lenni.

Szám. 'S szépitó szerül illy kedves grácziák' képe-

zésére színek helyett szavakat zavarunk öszve.

SaUjr. Én egy önnönt szülök és emésztek, én va-

gyok az isten, kinek zsámolyát gyúrjátok , mig feleme-

lem humorodott lelketeket.

Mond. 0! Apolló! hol szívhatom és érezhetem

forró raejjed' rdtím párló lehelljét? hol az elragadás'

nagyra pepecselt remeke' balzsamát? — hol fogják fel-

emelni humorodolt görzsedezésemböl éltet rózsamo-

solyaid ?
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Satyr. Mammogjatok e forrásfolyam' görcsös

szikláinak martjaihoz, 's hallgassátok, mint kiált az

echó ! oh mint ád egy csuda mordon szót a' gyötrödk-

nek, a' békételen bámészkodók' keserveit mint nyögi,

és a' szomoróza' bus dalijait mint kettzi! Mint tril-

lázza a' pásztori sip' nyeszergö hangját ez a' papagáj

echó ! —
Mond. mint gyiiladok téged ölelni és enyimel-

nil mond o magasságos, miként lohadjak át e locsmoj'

pezseg mormolásán ?

Satyr. Övig siijjedezve járjatok a' locsmoj' hinárja

közt, az én termetem, az én deliségem suvallják tené-

ked a' bátorságot.

Szám. (a' vizben) Mintha a' bonczoló' lába raarczan-

golna , úgy hempelygiink mint fennúszó darabok , ha

!

mintha látnám a' setét élet' fogait, és hallanám a' hu-

hogaló halál' szárnyas állatit, és elmerülök mint a' pá-

rás övedzett éjleány — o jaj —
Salyr. (távolról) — ha ! ha ! ha

!

Mond. Ha! Te a' titkot, önn döbbedözö kebled'

jajját bajzod — Ez a' roncsolt kép a' te veszett ötle-

ményed' tiporványa , a' magába ftt méreg' játékpél-

dája. Én vagyok a' veszt cseppek' elivott tikkadója, a'

gyönyörségeit dühöd kétségbeesés' lelke, én, én

vagyok a' te rabod, a' litokteremtés' elveszettje, az

éj' elragadtatott fatyja.

Satyr. Ha! ha! ha!

Szám. Nyugéjjeimet a' magánosságnak, öröm-

mosolyaimat a' szomorúságnak, gondjaimat a' fekete

gyásznak áldoztam! — már az élholtaknak skeletonjai

zörögnek fülemben, 's csak a' rothadás' seppedez

pezsgését hallom a' csendességben zsizsegni. —
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Mond. Én a' fcrdölocsban a' szcl'lolásin döngök;

ah, hol a' sajka, mellyen borongva hágjam az inga-

dozó hegyeket , hol elmerít , hol elhány a' höngörcs

hullám.

Szám. jaj

!

Mond. Édes útitársam , te , a' ki oUy édesen fü-

lelted locsogásomat, érzem — érzed fajdalmomat —
azok a' sóhajtások, mellyeket ajakaid szülnek, nem

bünösílnek kárhozóvá engemet! — Ne csudálja ártatlan

lelked esenkedu panaszimat, sárga képtelenségemet,

romlott érzékenységemet , ellankadt tüz nélkül való pil-

lantatomat. Én alálohadok a' locsmoj' örvényébe. Lá-

tom , hogy a' csalóka örömezö ugrál , és ugy futos e'

szabad allékon , én elhalok — adieu kedvesem

!

Satyr. Ha! ha! ha!

így nyillott a' csalóka' szája örömhahotára , a'

szamár pedig társa nélkül szomorúan egyedülve a'

parttal egy fortúna' szárnyán öszvehozódott. A' gon-

dosné lenyomott fvel lassadan leppegett , megnémulva

a' szálas jegenyefák' tetejére pislogott , vagy letekert

vérmes szemforgással andalgott híves árnyékok alatt,

mint az istenektl eltapodtatott brillant zsuzsok , és így

énekelt

:

Ha! ha! mint echóz a' könnyez Sappho' utolsó

éneke! mint kettzik a' sziklák gyötrelmes hangjait,

megnyitja száját halálára, és megindít mindent keser-

ve , mint egy hattyúi mélos , melly a' halál ellt csak

egy nappal zeng — a' természet elpuhulva kesereg

nyögtén. — Né! mint bárdolja Poliklétus staluájál,

mint darabolja szélyl róla a' szükségtelen részeket,

mellyen az idt szülni, veszni kárhoztatja ! Clio egy

Gedeon nevet metsz reá , Flóra rózsákat nevel sirhal-
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mán. Gedeon, Gedeon, hol vagy te? Az istenek'

társaságában — a' szerelem' elyziumában — szama-

radnak szívében —

Gedeon!!!

Édes öcsém uram!

Mint megcsalja az ember magát els tekintettel.

A' midn öcsém uram' elöjáró levelét, mert ugy e

hogy az az öcsém uramé ? *) olvasni kezdettem , ugy

vélekedtem, hogy az én személyem vétetödött satyra

alávaló tárgyúl. Tudja öcsém uram, hogy én minden

hivatalbéli foglalatosságaim mellett is sehol sem érzem

édesebben a' C. C. Sallustius' honestum otiumát , mint

szenelöm mellett. Csak hogy én nem tépem bajuszo-

mat, mint az öcsém uram' poétája vagy bölcse. Csak

amúgy jó féle és jó apróra megvágott dohányom le-

gyen, 's egy két jól ég pipám, mint p. o. a' borgaiak

— a' makrákat, noha debreczeniek 's én is az vagyok,

's a' madárnak a' maga fészkébe sz — ni illetlen , nem

dicsérem, kiizadnak, 's az ember' keze**) elpiszkolódik

tlök — 's jól szelel pipaszáraim, akkor mindenem

van. Szolgálóm megrakja szenelömet, pipát töltök,

rágyújtok, és nézem a' füstöt 's lángot, 's eszembejut

*) Vré. A' geoitivusi végzet nem egyéb, mint *, uri 's igy; uré.

A' mutató név más , melly eredetiképen így vagyon: z melly-

böl az izé sz ered

:

**) Keié. Ez innen van : ö héz , az ö liátra ugrik , 's innen kéz ö

majd hezii , végtére keze.

Kölcsey V. Q
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sz. Dávid' mondása, *) mint a' füst és pára; 's

idm telik , 's nem tudom, micsoda fán terem az, a' mit

unalomnak neveznek, mert én ugyan magam is sokad

magammal vagyok. 'S hát még akkor, ha kedvem szoty-

tyan kedves könyvemet, Epistolae obscurorum viro-

rutn olvasgatni! A' munka sok tudósoké, **) tudja ö-

csém uram, de meg is tetszik rajta, mint a' debreczeni

grammatikánkon. Nekem még most is van kedvem né-

mellykor a' magyar nyelvben grammatikálódni , noha

már kezdek felhagyni vele. Kötelességében áll a' jó

hazafinak nyelvét pallérozni , igazgatni , jó útra vezér-

leni, mind tanácscsal, mind példával, 's még inkább az

utolsóyal, minlhogy Longwn iter per praecepta , brece

per exempla. De mit ér minden fáradság, hacsak

borsót hányunk a' falra? Tudja öcsém uram — mert

hogy is ne tudná ? Hiszen olvasta grammatikánkat, 's

tudja tehát, hogy mi némelly líj szóknak rósz voltokat

eléggé megfejtettük 's a' vélek való élést mogliltolluk.

Valamint a' tapasztalás tanitja azon igazságot, hogy

nem az okosoké ^*^0 a' kenyér, úgy azt a' tapasztalás

bizonyítja, hogy az okosoknak tanítását ritkán szokták

elfogadni a' kevesebbé okosok. így jártunk mi is e' kö-

vetkezend szavakkal: tünemény , beiktatni, elbeszéd,

*) Mondása. Ez innen ered : 5 mondás, ai mondás, mondás az és

végre : mondása.

**) Tudósoké. A' genitivusi é végzel innen eredi: én; p. o. tudós

é volt, tudósén, a' minek tudós ai énje , azután elvesze az n 's

lett tudósé.

*»») Okosoké; a'genitivalis lerininatioiunen eredeti: níi vagy né. Ez

p. o. okosé elször így volt ohosn'i majd okosn'ó , 's azt valaki-

nek birtokába Icvö asszonyt , vag^' feleséget jelent n." vag>-

né »-je elveszvén lett : okosé.
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eszközleni, foglalat, használni valamit , könytlap,

nyelcmivelés , nyomlatcány , személyesen (in persona)

szótár^ tökéletesíteni^ uradalom , utóink, ügyész.

Uram' fia! csak képzelje öcsém uram! ezen rossz szók

már lábra kezdenek kapni, már a' költök' serege,

vagy seregek, és a' fordítók' nyája *) vagy nyájok él

ezekkel.

*) Költök' seregek vagy serege egyformán helyesek , mert egy-

formán erednek. Ez : fordítók' nyája vagy nyájok , a költk'

serege és seregek-kel genesisre nézve analogonok , és

nem analogonok. Ez : a' költk' serege így ered : elször ezt

kell gondolnunk: /íii/íöi sereg 's ismét ezt: költén sereg, 's

ekkor ezt gondoljuk : költné sereg 's gondolkodunk
,
gondol-

kodunk , 's az i és az n-ek elvesznek 's lészen költé sereg,

gondolkodunk 's az e a költ melll a' sereg mellé ugrik, 's

lesz költ seregé, gondolkodunk 's az e accentusát elvesztvén

megvan a' költ serege.

Ez: költök' seregek így ered: elször ezt kell gondol-

nunk : kltöki sereg , azután költkén 's majd költökné sereg

's az t 's az n elveszvén költké sereg. Gondolkodunk ismét,

's az e és k a' költk melll a' sereg mellé ugrik, 's lészen. . .

.

Hohó ! i\Ii azt nem engedjük : költé seregek , hanem tovább

gondolkodunk, 'sa' szökevény /t mind régi mind új helyén meg-

marad, 's ekkor készen van a' költök seregek.

Ez: ford-tók' nyája így ered: Elször ezt kell gondolunk:

ford'tlóki nyáj vagy ezt fordítókén nyáj vagy ezt fordítókné

nyáj 's az i 's n-nek elkallódván lészen : fordítóké nyáj ; de

itt addig gondolkodunk még az é a' fordítóké végén el nem
enyészik , 's lészen fordítók nyáj. Ekkor a' s mutató névmást

veszszük fel 's lészen fordítók nyáji
,
gondolkodunk , ',s az alatt

a' s mulató névmásnak a zsellérbetüje támad, 's lészen for-

dítók nyájai, gondolkodunk, 's ismét egy másik zsellérbetü áll

elö, a' j, 's leszen : fordítók nyájai. A' sok gondolkozás után

a' bitang zsellér az a s j — mint a' magyaroknak zsellérjeik

6*
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Csak híjában, nincs voszedelmcscbb, mint az uji-

tás. Újítani ? Ész kell ahhoz és tudomány 's nagy ol-

vasás. Vannak a' debreczeni grammatikánkban újítások,

's azok ám bezzeg a' derék újítások. Hlyen az, hogy a'

passiva forma' végzetei ódom, ödöm, 's iatódm, tetö-

döm. Hlyen ez szeretendj. Hlyen ez : hallandani. Hlyen

ez: birol, csúfolol , csiidálol engemet , mellyck a' 6ír-

lak, csúfollak, csudállak tégedet csonkdí igéknek má-

sodik személyeik. *)

Olvassa meg csak öcsém uram a' csonka igérl

szóló sorokat 's örvendezzen a' gyönyör grammatikai

felfedezésen. Hlyen filozófiai dístinctiók nem minden

ficzkótol szülhetnek. Tudni való, hogy illyen újításokat

tenni nem csak nem tilalmas , de szükséges is.

Aztán épen jókor jút eszembe a' mi gramatikánk-

bol ezen sor: a' magyar nyeltben a' közbeszéd külüm-

böz az Írásbéli és tudósok' nyelvétl; már kicsoda bá-

torkodott volna így szólani? ki construált valaha így:

külömböz az írásbeli és tudósok' nyelvétl. Ezt a' szót

:

beszédétl, lehet e azt ezen esetben mind az írásbeli,

mind tudósok szókhoz kötni, ki ne ütközne meg ezen:

külömböz az írásbeli beszédétl. Annyi bizonyos , hogy

ezt a' köznép így construálta volna : külömböz az írás-

beli beszédtl , és a' tudósokétól. A' mi Ornata Syn-

taxisunk rövidebben 's kerekebben és így szebben 's

szoknak — nem szenvedik meg az ösi birtokos s névmással ma-

gok között 's addig kergelik , mig az egészen eltün , 's ekkor

aztán megvan a' fordítók nyája. Tudni való tehát 's a' l.

•) A' köznépnél vagyon a' liszla magyarság, az ollyan köznépnél

l. i., melly legkevesebb idegen nemzetekkel volt eleitl fog^a

megelegyedve.
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helyesebben ejtette ki. Egy felséges példát mutatok

még elöljáró-beszédünkbl arra, mint kell könny ma-

gyarsággal írni ? ímhol egy periódus

:

„Azután ped'g COMMA hogy állandó lakhelyül ezt

a' földet magokévá tették C03IMA keresztyénekké is let-

tek COMMA 's más nemzetekkel kereskedni 's társalkod-

ni kezdettek SEMICOLON minthogy az ö nyelveken senki

nem kapott SEMICOLON ök pedig lehetetlennek COMMA

legalább igen bajosnak látták azt C03IMA hogy azoknak

a' nemzeteknek nyelvét megtanulják COMMA a' kik kö-

zöltök COMMA és a' kik ö közöltök forogtak SEMICOLON

innen kénytelenek voltak COMMA a' deák nyelvet fel-

venni SEMICOLON mivel azon COMMA majd minden eu-

rópai COMMA kivált napnyugoti nemzetekkel beszélet-

tek PÜNCTUM.

Halljuk csak még egyszer! Azután pedig comma

comma comma minthogy comma comma comma com-

ma colon innen kénytelenek voltak felvenni semicolon

mivel comma comma punctum.

Azután pedig .... Itt mindjárt tapogatódzni kezd

a' lélek a' fö idea után^ de melly sokáig tartóztatik fel^

míg czéljához juthat. Melly sok és melly gyönyören

elszórt mellékideákon kell néki keresztültörnie ! Azu-

tán pedig, hogy .... tették . ... is lettek* Itt a' lélek

azt gyanítja: hogy a' fö idea ez: keresztyénekké is let-

tek, 's ezt az is miatt méltán is gyaníthatja. Hlyen

gondolkodások között megyén mindenütt egészen az

innen szóig, söt túl azon^ minekutána kinyomozhatta,

hogy a' fö idea ez: Azutáti pedig kénytelenek voltak a'

deák nyelvet felvenni. Akkor ismét az innen szón

akad fel. 'S nem érzi e öcsém uram, hogy az innen

szó ezen periódusban stylusi ékesség ?
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Régóta váránk mi azt , hogy a' mi grammatikánk

országszerte bévétetödjön az iskolákban, 's ha azt

most is nem várnánk, úgy nem ismernénk eléggé a' ma-

gunk' becsét. *3 Kétség kívül tudtával esett öcsém u-

ramnak, hogy én ezen mi gramalikánkat másodszor is

kinyomtattattam a' magyar tanuló ifjúság' számára,

tudni való, hogy nem egész kiterjedéssel, de az or-

thographia, a' paradigmák a' mi principiumaink szerint

vágynak elrendelve és kidolgozva, 's remélni lehet,

hogy minekutána több tiszteletes tudós barátim példán-

kat presso pede követik, a' mi általunk szárnyra kelt if-

jak is minket és grammatikánkat vi szik fel mustráül, ha

az Isten azt engedi nékik érni, hogy juhaikat beszéd-

del vagy Írással térengethessék. Noha a' mai ifjakról

nem igen mondhatunk egyebet panasznál. Nem régiben

is az történt az examenben, hogy egy sereg ifjak között

egy sem tudta elmondani könyv nélkül a' Sz. írás'

könyveinek summáját.

De csak ugy van az! az itjuság mind csak mást

szeret, **) mind csak holmi veres compactioju magyar

^) Ezek küzüK : váránk, várók, várnánk, várnók, épen ollyan a'

kis különbíié},', mint e' között: várunk és várjuk, 'síimbár hozzá

szokhuik az tfTclckhfz: oltanánk a könyvet, de ez szint ollytm

liilci . Diiiit Ilii ítry szülanánk : oh(f-iiiik a k'mt/vel.

<'**) Mikor valatnclly cselekv igd az egyenes torma szerint aka-

runk a' jelenvalöban hajtogatni , nielly ez : ficreiek yterelft

fieref : mindenek elölt arra kell figyelmezni, hogy micsodás

magánhangzó áll ntöl annak gyökerében (gyökere pedig min-

den igének a' jelent mód' jelenvalöjának harmadik .személye")

É.s l-ör. Ha rt. ». M, áll a' gyökér' iifol.sö tagjaiban, p. o. íi<//».

akkor a' gyökér a' segít ige rayyok' végzeteit veszi fel : mind

az egyes, mind a' többes számban tehát igy : kap vayyok, kap
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románokat akar olvasni. Ennek ugyan már elejét vettük.

Régóta nem adunk nékik a' collegium' bibliothekájábol

könyveket olvasás végeit. Megtörténhetnék, hogy né-

mellyek a' mai módi magyarságra kapnának, 's meg-

csalatkoznának az Exemplar vHHs imitabile által. A-

zonban nem félek attól mégis. Legalább azt tudom,

hogy Debreczenben holmi csend, kegy 's más illyetén

szavakkal senki sem fog élni. Hogy el ne feledjem, én

az illyen kurtított furtított szavakat mindig ollyannak

nézem még Csokonaiban is, mint a' kurta farkú paripát,

's eszembe jut Horvát Ádám' gyönyör verse

:

Lomgolni kurtafarku paripa' körme' tetején,

A' kit meg nem bir a' lába, járjon a' fején.

Külföldi szokás ez is , nem magyar szokás ,
oUyan

a' szó, mint a' pénz, p. o. a' márjás. A' bizonyos, hogy

száz márjás, ha ketté vágod mindeniket 's csak a'

felét tartod meg, kevesebb helyet foglal, de bezzeg a'

vagy, hap van, kap vagyunk , kap vagytok, kap vannak
,
vagy

kap - ok , kap-gy , kap-on. Ha pedig 2-szor e
, ö ,

m
,

áll a'

gyökérnek utolsó tagjában, az illyen gyökérhez a' segít leszek

végzetei járulnak. Tehát így: sierel leszek, sz-erel leszesz, sze-

ret lesien , szeret leszünk , szerel lesztek ,
szerel lesznek

,
vagy

szeretek, szerelsz. Ezekbl világos lévén, hogy a' cselekv

igének gyökere az egyenes formában a' két segít ige' végze-

teit veszi fel a' hajtogatásban, nevezhetjük ezt a' formát. — Meg-

tévedtem , a' kapsz nem ebbl ered kap - vagy , hanem ebbl

kap -lészesz. Azonban a' kapj, és kapandj innen erednek: kap-

valj , és kap-valánd. Ért engem öcsém uram ? a' vagyon igé-

nek hajdan volj volt az imperativusa, a' futuruma pedig »a-

land. A' nyelv' históriájában semmi documentum nincs : de ért

engem öcsém uraw, ugy e ?
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becse is kevesebb. Zsebébe dugta a' szemét, a' ki ezt

által nem látja. Ez eltt kevés esztendvel egy kurtí-

tott furtitott szóval tele tömött drámát akarának elját-

szani a' debreczeni magyar komédiások. Dicsérem az

eszét a' ki feltalálta , a' csonka béna szókat egészszé

tette , 's igy csendesség lett az öszvezsugorodott csend.

Ez történt a' kegygyei is. Ha ez Debreczenben így tör-

tént, így fog történni minden más okos helyen is , any-

nyival inkább, mivel az újítók némelly gyökereknek je-

lentéseit sem tudják, és nem jól élnek vele. nékik

ez a' szó év esztendt jelent, holott ez nem teszen

sem többet sem kevesebbet mint evés, igy a.' harmadéci

bor, vagy harmadévi csikó, melly harmadik eszten-

dre eszi a' füvet. Hát az a* no vagy né szóval való

élés mit akar? Ezen szóval sokféle jelentései miatt alig

lehet élni. Ugyan is né minden a' mi nö (ereseit), né

minden a' mi NEM 's NE31ZET , né minden a' mi NÉP,

né minden a' mi NÉV, né minden a' mi NÉZ, né minden

a' mi NEHÉZ, né minden a' mi NEVET." Hogy

megértse öcsém uram , azok a' szavak , mellyeket el-

számláltam, mind né vagy n szavak, azaz a' né vagy

nötól való sarjadzatok.

NÖ ereseit, mert a' feleség által maga a' férfi is

szaporodik, és mintegy többé leszen. NÉV nomen

mint hogy a' férfiúról hivattatik a' feleség vagy nö,

errl az egyrl mindenre által vitték ezt a' szót né

vagy név , a' mi valamirl mondatik , vagy a' minek

hívják. NEVEL educal azt cselekszi, a' mit a' né vagy

feleség, az anya. NÉZ videt spectat, a' né körül fogla-

latoskodik , mert a' ki feleséget akar venni , azt elébb

megnézi. NEHÉZ, mert az asszony nehézkes 's terhes

szokott lenni. NEVET ridet azt cselekszi , a' mit a' /te.
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mert az ifjú asszonyok rend szerint vigak, jó kedvek.

Azt mondják, hogy a' nevel szó régi Írásokban igy oc-

currálMEVET, 's azt mondják, hogy ez természeti hang-

szó; de akár mit mondjon a' philologia, az abstrac-

tum szavak elsbb eredetek mint a' természeti hang-

szavak. Azért származtatjuk mi illyenképen FA; fázik,

HALL: hallgat, IV: ijjed, ijeszt, iszonyú, LE-SZ, leheli, léhó

leheg, lehés, leceg, lecegtet, lebeg,TE-SZ: /ere/í,VIV: vivdit

és BUKIK: búb, búcsú, borúi, bolyong, búza; ESZIK: él, vivit,

él acies, íz sapor, év pus, évannus, id, esztend, itél.

Rám jött a' déli álom édes öcsém uram. Ajánlom

magamat

X. Y.

a' debreczeni grammatikának

egyik szerzje.



Högyészi Högyész Máté

Aolió^yl Oedeoiilioz.

Itiár ma is , a' mikoron Aurora piros szekerében

Jött fel az ég' kapuin , hímes kertem"' közepében

,

Hol karikába rakott sugár jegenyéim az égig

'S fellegekig felemelt fvel strázsálva felettem

Állnak — mellyeknek derekát a' gyenge borostyán

Szép zöld karjaival sok ezerszer ölelve szorítja , —

E' jegenyék' közepén a' múzsák' tiszteletére

Oltár' képe gyanánt szentelt lugasomnak alatta

,

Hol csak csendesség és ártatlanság
,
gyönyörség

,

Mulatóz, a' pompás kastélyt 's palotát odahagyván —
Tündér képzeletemnek mély özönébe merülve

,

Olvasnám a' Homer' munkáját , melylyel örök hirt

'S tiszteletet szerzett, 's azt újra meg újra csudálván

Képzeletem szinte magamom túl volna ragadva :

Hirtelen a' fejemet lekerítem jobb fele, hát olt

Egy hószín bíbor patyolalköntösbe' megállott

Asszonyi szépséget látok , 's el nem hülemcdtem

;

Mert más ízben is láttam már Fáma kisasszonyt

Melly minapában az épistólát hozta mihozzánk.

Hozta szerencse ! kiálték nékie , drága kisasszony

,

Melly jó hírt "s új hírt hoz hozzánk drága kisasszony ?

Mert újság nélkül soha sem jár Fáma kisasszony.

E' kérdésem után vidámon elmosolyodva

így felel a' szépség , és így magyarázta magát ki

:
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„Málé — Szalkny , Máté Högyész ! drága barátom

Hozzád volt ez az út iniézve, Apoll maga \s a' szép

Múzsák küldöttek , nem hogy most Mercuriust és

Iríst hozzam elö a' fényes olympi lakóknak

,

Nem hogy Styx , Flegeton , Koczyl és a" Letlie forogjon

"S a' szomorú Cháron vén révész' csolnaka számban

Orfeus és Telemak uti társaim és követim;

Nem , hogy Plútónak gyász országába" mi történt

,

Elmondjam 's Titius" kínját , 's Sisiphus' veszedelmét

,

'S a' Danaus' házát hogy bünteti vétkek örökre,

És a' rettenetes Geriont , hogy 's mint zabolázzák

,

A' Styx és Phlegeton , 's a' Lethe folyóvizek eggyütt

'S Tantalus a' tele kád vízben ajakig noha fördik

,

'S kapdos az almához melly hömpölyög és fut elle

,

Mégis az éhséggel szomjúság gyötri szünetlen. —
Mind ezeket nem jöttem hírül hozni te néked.

Múzsák küldöttek ; halljad múzsák mit izentek

Hozzád , itt e' homály sr ködleple zugolyba

,

Mert vagy lappangó szeretöjök 's tiszta barátjok.

Általam ó Máté hozzád így szólanak k hát:

„„Kedves Mátékám , ki vagy a' múzsák"' szeretje.

Néked sallangos kostök bojtos pipaszárral

Bár becsesek legyenek , nem lettek még se barátid

,

Szived' mélyébl a' sarcasmusra haragszol

,

És futod a' bölcsnek sok mindenféle chaoszszát,

'S nem másként a' vad múzsát és csalfa poétát.

Néked tánczmestert sohasem volt játszani kedved

És az ügyet híves szép czifra ruhába takarni.

A' köszönés nálad nem mind egyforma, de a' szív

Ész 's tudomány becsesek ha gubában jönnek eldbe is.

Hol sok hajtogatása dereknek, igen kevés a' szív.

Úgy hiszed , és ha fejed megbillent , tartod elégnek ;
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Tégedef a' ki szerel soha sem botozand ki , elled

Láttál a' búzás szekerén nyitogatni Homerusl

,

Söt kévék' tetején láttad cziterázni Apollót

;

Még ez mind nem elég , de te Szatmárt régi ködébl

'S a' Helikon' tetején ntt 's öszveszedett violákat

A' mély rejteknek fenekérl öszvekerested.

És sok költket , kiknek hever a' neve ködben
,

És munkáikat a' moly rágja 's emészti fogával

,

Vagy pedig a' rejtek' fenekén pók rávona sátort,

A" kódból, mohból 's póksátorbol kisegítél,

Melylyért érdemid' a' maradék énekleni fogja,

*S mink múzsák e' szép koszorút , mellyet maga hordott

A' Tisza , fürtjei közt sásból 's nádból kicsinálva,

Küldjük 's kívánunk maradást a' pályafutásban""

Ezt neked a' múzsák — már most újságaimat halld.

Tégedet én még egy czélbol keresélek emitt fel

,

(Futva pedig) hogy azon közelebb napfényre bocsájtott

Hires Mondolatot veled is Högyészi ! közöljem.

Mellyet is a' tudományba merült dicshalmi tudákos

A' minap elmés rajzolatokkal megremekelve

Drága cusine-jának szentelt vala Czenczi Zafyruak."

E' szavakat hallván, a' kívánság' tüze lobbant

Egy jeles írónknak nagy eszét remekébe' csudálni —
Add ide , ó kérlek , noszer add ide Fáma , remekjét

A' tudomány' mezején olajágokat és koszorút nyert

Tudós polgárnak — hadd fussak rajta keresztül —
Szíves kérésem Fámánál teljesedést nyert

Mert a' Mondolatot tüstént ide nyújtani kezdé,

Mellyet elkeresett hószin keze gyöngykebeléböl —
Altaladá, Buzgó heves indulattal öleltem
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Én is ezen módon , mellyben a' Mondolalot mini

Egy különös remeket lehetett olvasni szerencsém; —
Mind a' hely , az hol költ , mind a' tudós kiadónak

Nagy neve mindjárást íge'rtek csak csupa szépei,

Azt kapván a' Homer"' munkáját félre lelettem.

A' mint vizsgálnám, hát látom Mondolat a' czim,

És Dics halmon költ , és hogy szól Czenczi Zafyrnak,

A' ki is a** minap egy gyász özvegységre jutott el.

A' sorokon hogy odább meg odább ballagva haladnék

,

Hát már kezdetiben egy olly tárgy öllé szemembe

,

Mellybe megülközlem 's mindjárt is meghülemedlem

:

A* szenelö mellett bajuszát tép, vala a' tárgy

;

Borzadván fejemel csóváltam 's vert ki a' hség,

Majd de magamba jövék 's az eszemre vevém nagy örömmel

,

Hogy mit akar dicshalmi tudákos illy alacsony tárgy

Felhordásával , elmét lálék 's közös és nagy

Ellenséginknek megtörtét , és az örökre

Ujitók' seregét néztem pad alá lenyomatni.

Újra tovább menvén csupa bölcsességre találtam

,

'S a' mint sorjainak tövises mezejére kiértem

,

Hát a' bokrok közt sokakat veszek észre seregben. —
Jéh mit akarnak azok, 's váljon mi okon seregeinek?

Kik legyenek ? mi bajok ? Fámától végire járok.

Melly kérésem után nekem illy választ ada Fáma :

„Olt a** bölcseknek van mindenféle chaoszsza

Vágynak múzsák is , vad múzsák , csalfa poéták.

Én csak bölcseket és jó múzsákat nevezek ki.

Lásd ott ! a' ki röhög , amaz ott lakadalmi poéta

,

És amaz oll mellette nevek-napjára köszönget
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Most is hajbókol, a' kívánság zeng ajakáról.

Ennek utána pedig ki miként Heraklitus ott sir

,

Könnye csorog, kesereg, búsul a" kába világon,

Holtakat énekel az 's búcsúztat az itt maradóktol

;

Látod amazt, melly nagy gonddal jár erre 's amarra?

Annak bölcs fejiben csudaszép chronosticon érik.

Hát amaz, a' ki amott a" porban ir? Anagrammát

Készit , Sokrates illy szép bölcsesség' ura nem volt

,

Lúgos kantától legyen ámbár homloka nedves.

Egy más fészekben hangos leonínusi versek

És csuda szép hímek készülnek 's mennyei lelkek

(0 csuda) É-vel megterhelt szekerekbe lebegnek

'S Á-val az árva hazát gyakran kaczagásra fakasztják

,

Hogy jót gondoljon , olly sok gonoszoktol oszoljon.

'S mind ezek a' nyelvet nem szokták másba keresni

,

Messze marad mindég a' vendég' maszlaga tölök

,

Nem kell holmi kencs 's nincs mondásokba tekervény

,

Törvényt és új szót nem készítnek, 's ha ezen szók:

Czím és lap 's kellem 's egyebek versekbe kerülnek.

nékik lehet azt egyedül meglenni , ha másként

Pótlani tudhatják e' hézagot, és az' Horáczot

Jól értvén a' régi szokást tisztelve tekintik

;

'S nem tesznek versszerzöböl kikeresve poétát

Józsefbl Pipset, leveleknek epistola czímet

'S anch io Pittorét magyaros szemetekre kihányják,

'S kedvek hogyha vagyon magyarul versekbe' beszélni

,

Nem szórnak görögöt, sem olaszt akadékul az útba.

Kedves Högyészim , ki vagy a' múzsák' szeretje

,

Mind igaz, a' mit ezekben mondék, légy követje,

Ebbe maradj ha akarsz Helikon ! tetejére felérni —

Nem magadért írsz — hát úgy írj , bogv mások is értsék
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Én ha nem crlem, ugyan egye meg szerzje gyümölcsét,

És ha nem érti az egy üdej, mint értse utánad

A' fiad és unokád — "s ha hogy érti , ki tudja becsülni ?"

Illy formán szólott 's még többeket a' gyönyör szép

Fáma, de nem tudtam mind azt elmémbe szorítni.

Csillagokat 's holdat hoza még fel, 's búza szemekrl

"S tokról , mellyel elébb dörzsölni ki kellene , majdan

Érczekröl, az arany- 's az ezüstrl szóla, "s faragni

Mini lehet új szókat, 's álszókrul s maskara nyelvrl

Majd a' fszerezett eledelt felhozta, betegség,

Sáfrány, pézma, fahéj, bors, szekfü, paprika, gyömbér,

És pomoráncs 's czitrom, majd érel, 's a' gyomor és száj

Forgottak nyelvén, de ki gyz megtartani mindent?

Végre ha kérdezed azt , hogy mint lett vég' e' dolognak

Nálam hagyta el a"" szép Mondolatot "s maga elment.

Én pedig ó lúdós 's literátor, jó filológus,

'S nagy héró 's minden, mi akarsz még lenni, ki néked

Zengem ezen sorokai, Pegazusnak fékje kezemben

És a** lant lévén , múzsák' halmára lovaglók

Gyakran , 's látogatásimban örvendez Apolló

,

Itt a' hol a' bajuszos költök és régi szakállas

Honnosi éneklök "s cziterások hosszú palástban

És saruban ülnek , fogom én hirdetni neved' majd

,

'S fog méltóképen , tudom én azt , Fáma segítni.

Énekem' a' maradék könyv nélkül fogja tanulni,

'S a' te dics neved is múzsám által maradand fel.
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Epigramma a' Mondolalra.

Én a' Mondolatot , mikor a' levegbe repülök

A' tudósok elölt a' csillagos égre viszem fel.

Eneklette a' nagyérdem szerz

tiszteletére

Máté-Szalkay Högyész Máté m. p.



Boliógyi Geileonlioz.

lúróra szarka, túróra! van egy kevés számvetésem

az uracscsal. Ide szóra nagy tudós , most én az uracsot

lúgba vetm és szappan nélkül mögmosom, tudja e

mivel? sulyokkal, ama' tót szappannal.

Levelem' eme' kezdetén el ne bámuljon az uracs,

mint a' borjú az új kapunál. Mög van mondva, a' szél

ellen ne pösölj , mert magadat vizelled le. Addig is

nyújtózz, még lepled ér, végtére, tanulj tinó, ökör

lesz belled. Micsoda lókörmü, karikalábu, löcskezü,

tökfej, szamárfülü csudateremtmény, ostoba csöre-

bogár lehet az, a' ki mint a' vak csak neki megy a' bö-

csületös embörnek, és beleütközik? ki tötte az ura-

csot bíróvá a' philologyiában ? hogy min t egy iskola-

mester rakoncátlan szájjal, félreficamlott nyelvvel elle-

nünk újjétók ellen a' szr alatt pillyet hányogasson?

Höss másé az udvarról! Mindjárt mögtöszöm, hogy

ha ki nem röpül, fészkestül tyukmonyastul oda lösz,

ebestül macskástul elvesz , le sem is cséplik ugy a' bú-

zát, mint én lebugyázom; mög lösz mind sülve, mind

pirétva, mégis akasztom töngölét, rajta ütök, és vé-

rét is vöszöra, 's ott hagyom a' faképnél. Hiszen tudhatta

az uracs, hogy számba fontba köll vonni a' gondolato-

kat! nem is köUene minden tálban egy kalánnak lenni,

mert mások is torkába vethetik a' szovat. De csak bele

kottyana a' nyelv' dolgába a' szilvalév, mintha ötét

borsóinak; tele van szóval, mint a' duda széllel, a' sza-

Kölcsey V. 7
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pora dara , *s mint az üres malom, csak odaáll a' folyó'

derekára; pedig nem is lát tovább az orránál, 's a' ká-

kán is csomót keres. De kitüszünk mi is magunkért,

mögmutatjuk , hogy embörök vagyunk a' talpunkon , és

hogy a' csirke nem okosabb a' tyúknál. Mög is borsol-

lyuk az öszvehabort és föleresztölt litylotly kotyvasz-

tásokat, mögadjuk bélését a' posztónak, 's megemlö-

geltettyük az uracscsal a' Magyarok' Istenét. Meglátjuk

azt is, hogy markában szakad a' vége mézes madzagá-

nak, ha annak üdéjében általvettyük az ebek' harmin-

czadg^án. A' mi kardunkat sem füzfábul faragták.

Az uracs a' nyelv' dolgában akart Ítéletet hozni ?

Nem oda , másé ! terömni köll ám arra az embörnek,

mint a' subagallérnak; nem pedig azután formáltatni,

mint a' lapostetnek. A' nyelvmivelés nem kanászjá-

ték, 's a* ki ahhoz fogni mer, ne lögyön gatyafönék-

ben szüve. Nem köll uj szó ? möglássuk , hogy megy

hát sánta Budára. Próbáljon az uracs uj szó nélkül a'

tudákosságrul Írni, tudom, majd búsul mint a' verm-
be esütt farkas, fohászkodik, mint a' kereketörött

kocsis , kapkod imide amoda deák szóba ,
görög szó-

ba , 's mikor lösz a' tudós munkának vége ? malac-

nyirö sohanapján! Az illyen kófic embörök ugatnak

az ujj ellen mint az eb a' garádján, 's a' régivel sem-

mit sem kezdnek, semmit sem végöznek; szénnel

Írhatná az embör a' kürtökbe , mikor valamit ki tud-

nak böffenteni, abban is mi köszönet? fél pofánkra,

zápfogunkra sem ölég. Löpényt körestek , hókukóra

találtak, mégis nekik áll föUyebb. ügy rátartják ma-

gokat, mint az olajos korsó az asztal' közepén. Olly

kevélyen sétálgatnak föl alá , valamint a' Kunok' ebe

a* csórva homokon; és mintha átugrottak volna a' száz
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tü' hosszát, más érdömös emböröknek is ök akarják

megpödöríteni kajla bajuszokat, ök magok hajtani

a' göncöl' szekerét. Ki vagyok , én vagyok , a' biró'

kocsisa nem kevélyebb nálok, a' balhacsipést , a'

szunyogszurást , a* légyköpést alig szönvedhetik el

a' lepöndékök, pedig ha jól mögfontolnák a' dolgot,

nekik is kett az orrok' lyuka , mint a' szögény embör

malaccának.

Éppön az én csúcsos szelésökrül írtt munkámot

olvasám. Hozzák az uracs' könyvét, hogy nézném

mög. Letöszöm a' másikat, 's gondolám, hogy az

talán valami fura kis ésszel irott könyv lönne; for-

gatom , hát vizre vitt , azután csrbe hagyott a' ká-r

posztás kertbe néz csalárd. Lórul szamárra szállot-

tam ; 's még akkor is mögesküttem , hogy ezt az uracs

el nem viszi szárazon. Azt gondoUya az uracs , magáé

mind a' diófáig, csufoUya az érdömös Írókat; azt hi-

szi, hogy gyzött, és hoppot mond, minekeltte

az árkot általugrotta. Csudadolog az, hogy az irká-

lok mög nem alkhatnak eggy gyékényen eggymással ;

osztán hidgye el az uracs, nem sült a' mind jól, a'

mit kemöncébül kiszödnek; mikor valaki más jó hí-

rében bitang módra gázol, maga alatt vágja a' fát.

Másnak ás vermet, maga esik bele, 's az egész pör-

lekedésben annyit nyer, mint Bertók a* csikban. De

az uracs ezt mind mög nem gondollya, társa ellen fo-

nákul vöszi az ümögöt, 's hidegön is veri a' vasat,

mint kakas a' szemetöt, mind megtarjasodik, mind

mögtollasodik , kiönti ludmérgét , kacag elre , iszik

a' medvebrre. De jövendölöm az uracsnak, hogy föl

van vágva a' dögrovásra, ott, a' hol köU, 's majd

is mögitattyák vele a' cokipoharat. Akkor tudom mög-
7 *
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bánnya dolgát , mint a' mülly kuvasz eggyszörre kilen-

cet fiadzott; megbánnya béka a' deret. Ha most az

uracs mellett nevetnek, majd az uracson fognak ne-

vetni, még pedig annyira, mint a' kurta kutya, vagy

a' hidegvötte legyek sszel. Jó szerdékre várják a'

macskát , 's akkor tudom el is hallgat , mint a' tet

a' var alatt. Erre pedig ne mondgya az uracs : ebuga-

tás nem hallik mennyországba; — mert nem ok nélkül

mozog nyárfán a' levél; a' hol füstye van, ott köll

lönni a' tznek is , nem is esik forgács vágás nélkül.

Majd körültapodgyák az illyen eggy étszaka nevekedett

hitvány gombát, hogy kikopik mindenbül, mint va-

lami a' hóbul , 's kéntelen lösz az iróseregbül elillan-

tam, az illyen jegetörött, vizet ivott, lapuval taka-

ródott irósvajas leventa, hogy még a' kapufáiul sem

vöszen ijettében búcsút. Jó víz lösz ez majd sok tré-

fás verselönek malmára, mind addig, még úgy el

nem nyúzzák ezt a' bakot , hogy szr sem marad raj-

ta; akkor igazán böttílik a' közmondás: kár nyitlya a'

bolond' szemét. Várjon csak az uracs, mög lösz em-

börül dögönyözve, azután mögüstökölve , végezetre

törökül meg is cibálva ; 's térdön állva fog könyörög-

ni, hogy kézzel is hintenék már inkább, mint zsákkal

a' magot.

Egyébaránt jelenthetöm, hogy nincsen az uracs-

nak szöröncséje az okos Íráshoz, mint cigánynak

az igazmondáshoz. De nem is való disznó' orrára az

aranyperec, sem az illyen fityfirigy csöllög böUögö

irócskáknak a' szerzi név, szamárra sem tösznek

bársonnyerget , bár Tolnát Baranyát bejárta is. Én

mondám. Isten lögyön az uraccsal!



A' li e P «

a'

Mondolatos' feje felett.

Lukács Miklós' sapphoi rendé szerint.

Én szegény lepe, mig más lepek Psyche^

És Prometheusnak szép társaságában,

Vagy a' lantosnak feje felett festve

Vágynak, én itten

Mondolatosuak rut társaságában

Elgyöngüli szárnynyal tartozom röpködni.

Ah pestist leheli rám athmosphaerája

;

'S zengésem zordon.

Én itt sem édes éneket nem hallok,

Sem mosolygásra ajkot nyitó tréfát,

Vad hahotával mind Satyr kaczagnak

,

"S mérgök halálos.

Érzem, hogy van szebb ezen a' világon,

Érzem, hogy van mester jobb mint az enyém.

Hogy e' zengésnél szebben zeng Apollón;

'S mi hasznom benne?
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Röpülnék felébb , de szárnyaim gyöngék

,

Röpülnék máshoz, ''s visszaránt az örvény.

Psyche, homályból látom fényességed',

Végy fel magadhoz.

A^ Satyrus

a'

Mondolat' írójához.

Vétkeztél, 's jéh, vétkes fészekben eredtél.

Engemet kecskemberl mert megfertéztettél

,

Jerkék' vezérével egy helyre létettél,

Melylyel egy szemtelen tettet cselekedtél.

Testem nem szép fejér és kecske termetem

,

Réten 's rengetegben éltemel lengetem.

De kedvnek 's elmének énekéi szeretem,

Mért e' rest terméssel egy rendbe lételem?

E' jerkevezéren régenlcn, még éle,

Egy vén ember részeg fejjel mendegéle,

'S e' rest vén részegjét nem egyszer ejlé le,

"S elveszlével nyerget jerkésnél cseréle.

Ez rest és elmétlen, én elmés 's eleven,

Mért leszed én mellém ezen egy levelén?

Eszes szerzeményed? én lehetnék jelen;

Nem eszes? jelentse e' rest és esztelen.
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Térj meg 's érdemhelyre legyed személyemet,

Elég szeret engem 's kedves énekemet,

Kecskelermetemért ne vess meg engemet,

Ember^ termetében lelsz kecskét eleget.

Némellyek engemet rejtekben meglesnek,

Véled te ezeket helyes énekesnek?

Zeng: vétkes fészekben, zeng: éje Édesnek.

Mekegnek, mekegnek, de engemet nyesnek.

Mekegve, mekegve, de el nem rekedve.

Én énekelhetek gyepre heveredve,

Felkeresnek engem szépek keveredve,

'S fekete fejemre repkényeket szedve.

Repkénynyel fejemen, kehelylyel kezemben,

Szent ének nyelvemen, szép kedv énekemben^

Be csendes e' berek, be szédelg fejemben,

Édes szendergéssel fekszem rejtekemben.

A."* Szamár
a'

Mondolat* írójához.

A' mese' apjának, kit egész Európa csudának

Tart vala, kit kesereg, köz, nemes úri sereg.

A' nagy Esópusnak szolgáltam, 's bár mi okosnak

Látszani fáradozék, csak nevetést okozék.

Meghala; sok száznak szolgáltam, már csupa váznak

Tettek^ 's nem nyere bért szivem ezernyi sebért.
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Már Áthénának, nem elég volt Roma, magának

Vitt vala, hát ezerek, kik nevetésre szerek.

Régi nemek hulltak, 's éjszákról újra vonultak

Nadrágot visel más nemek egyszer el.

Árva fejem véltem, hogy már jobb századot éltem,

'S a' csúfság! nyomorult, rajtad örökre szorult!

Már az olasz népnek nyelvén kik közre kilépnek,

Régi becsületemet csúfra teszik nevemet,

így a" franczoknál , a' németek — és spanyoloknál

,

Rajtam nem könyörül, anglusi nép is örül.

Hogy ha szemem nézi , sok kínomat újra tetézi :

Hogy vagytok magyarok rám ti is illy agyarok?

Pesti ! . . . Szemem könynyel tele van , már habzik özönnel

;

Rám a"" bú komorul újra meg újra borul.

Ám de nekem végre szép hajnal jött fel az égre.

Jön Cervantes elö, szánakozást visel ö;

Sánchó Pauzának ada , 's lábom Hispániának

A' Rozinante megett járt köriben eleget.

Lucius igy jára 's Apuléjus majd azonára

,

Képemet a' mikoron ök viselek magokon.

Eltem' szépében Baratária' nagy szigetében

Nyugodtan telelék , berezegi kosztra lelek.

Majd haza rándulván, atlaczba, selyembe borulván,

Sánchö pompa között rám örömet kötözött.

Öt sír bezárván, siratám bal sorsomat árván,

Hogy megszánna az ég 's újra segítene még.

'S lön kegyelemséggel 's híres lettem nyereséggel,

Mint nem Praxiteles bár faragásra jeles.

Nyitja hazájának, a' durvult Vestphaliának

,

Anton Panza helyett , sok Mecenási felett

Készen szolgálván 's könyvét nékem dedicálván,

Porból, mellybe futék, majd az egekbe juték.
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Büszkén sétáltam, fejemet fel-fel hajigáltam,

Jó kedv életemet, fény emelé nevemet.

Élvén, gondoltam, hirdetnek; 's majd ha kiholtam,

Érettem kesereg egy nagy irói sereg.

Csalfa reménységek, értek mi haszontalan égek

Meghal Panza, velem mint örökös kegyelem.

Ismét csúfolnak búmban, nevetésre hajolnak,

sors ! még szomorífsz , bút kebelembe boritsz.

Ám de megint végre , tisztább napom a' kegyes égre

;

Jvén kérni hozád, Mondó latos te hozád.

Illend ranggal , cziterával 's mennyei hanggal

Rám felülél Helicon' lyányai' karjaikon.

Ketten Tempében, ketten Pindiis' kebelében,

Ketten énekelünk, 's senki nem ér mi velünk.

A"* Pegasus látja, 's szárnyát a"" földre bocsátja,

Elbuvik és nem öral Hypokrenéje körül.

Eltün sok kényes költ a' zöld szövevényes

Ágak alá, fülel sorsosid állnak el.

'S zengik: hogy egy nagy hegy hasadott meg,

melly bizonyos jegy

Tégedet a"" nevezett kincskamarára vezet!

Zengik: árva madár jajgass, rabságra maradsz

már!
Zengik: mit brekekegsz, ördögi módra re-

kegsz?
'S köztünk békesség , nagy igazságos kötelesség,

'S józanságosság angyali pont fele hág.

Égi kegyelmesség, törödelmesség
,
gyönyörség!

Mind ezt sorba velem itt lakozásba lelem.

Légy boldogságos jó úr hát, mint te tudákos

Vagy, 's jóságszeret semmi gonoszkövelö.

Szép kíméléssel nevemet Pindusra vivéssel
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Sorsomai erre feléd túl magamon emeled.

Jaj de mi testemben, melly duzzad minden eremben?

Melly tündéri erö 's belseimet kever?

Kellemetes holló te vagy, érzem, Phoebus Apolló,

Zápor 6 vagy zivatar rám ha mi jönni akar?

Nagy dolog ez, látom, sirj oh helikoni barátom,

Téged is ah a' halál' durva kaszája talál!

Nincsen is o messze, hogy vad karját leereszsze.

Majd ki tekint rád már, jaj neked árva szamár I

Megvan! bár nagy volt, az ers Achilles is el holt.

Nem száz példa ez is a' haragos Lachesis.

Néma keservemben, majd egy köröm — ásta veremben

Téged rejtlek el én életem' árva telén.

A^ magyar Pegasus

a'

Mondolat' irója ellen.

Énekalkotó testi nagy lélekkel nemzett

Múzsák, kikkel tisztelt mindenféle nemzet,

Kik között, fenykbl látszik mindenképen,

A' szépnek szerelme lángol minden képen.

Üljetek most széket tanácskozás végett,

Pegasus' bajának, hogy vessetek véget.

Múzsák, szégyent rajtam egy ember elkövet,

'S tesz lábom' elébe botránkozáskövet.

ír verstelen könyvel, 's j Pindusnak' fele,

'S szamáron j , ez a' dolog' fontosb fele.
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Egy Mondolalos jö szamáron, 's az égnek

Kárpitján pusztító tüzek még sem égnek.

szégyen! ezt méltán valljon el ki sirja?

Melly átok, melly gödör lesz Pegasus' sírja?

Egy szamár, kit eddig nyomott nyereg 's járom,

Fogja el helyemet, bezzeg én megjárom!

Ezután engemet ki vészen majd számba?

Ez örökös panaszt olt be az én számba.

Ha szamárhoztákkal a' Pindus lesz tele.

Jó Pegasus, úgy a' te idd kitele!

Múzsák, már az is nem rósz becsület e,

Hogy a' rímes versnek el ment becsülete?

Még a' cadentiás íróknak is nyelve

Mérték' örvényébe vagyon már elnyelve.

Ráday - verselés nevet hord az íUyen

'S e' féle korcsosság a' mi szánkra illjen?

Sokan a' sonetlnek nyitják fel kútfejét,

'S a' magyar Pegasus ne rázza meg fejét?

Sok epistolát ír, ki e' pályán kiállt

Kik ellen az igaz ízlés hadat kiált

,

'S ez uj nép romanzot 's balladékat becsül

'S Gyöngyösit nem tartja senki legfbb becsül.

A' rósz rímes Zríny's Orczy mellett fognak

,

'S Mátyásit kiteszik a*" marczangó fognak.

Pócsért szeretetet már senki nem érez.

Mondják, hogy Virággal soha fel nem ér ez,

Etédi', Péczelí'', Horvát', Vitéz' 's Édes'

Éneke a' magyar fülnek már nem édes,
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Helyettök a' polczra Ányos 'a Himfy iépe

,

'S mindenre ragad már e' rósz izIés' lépé.

Mustrákká Berzsenyi lettének és Dsyka

,

Kiket nem is nevelt talán magyar dajka.

Rény, kecs, remény szókból áll nálok a' beszéd,

Pennájok idegen szólásokat beszéd.

Már kegyet mondanak kegyelmesség helyett,

Semmi szép hosszú szó nem léi nálok helyet.

Német és francz leltek az izlés' követi

,

Sok elfajult Göthét 's Marmontelt követi.

Példát Illyés-, Káldy-'s Báróczybol lesnek.

ki állhat ellent ez iszonyú lesnek?

'S o Múzsák, ennyi sok gyaláztatás után

Szamarat is látunk a' Pindusnak után.

És igy Pindusunkra melly ez eltt fényié

,

"S róla minden felé sugárzott a' fény le,

A' gyászlhozó Fátum örök homályt szóra

Ah búm miatt alig találok már szóra.

Hozzátok nyögök o Múzsák ! könyem fojta

Bár ajkamon csak uem minden jajt elfojta.

Hasson meg Pegasus' könye, sóhajtása,

Ne legyen híjába kérte 's óhajtása.

Lám nyögök \s az igaz költktl jött ének

Mintha zengene már halálom' jöttének.

Azért is Múzsák ! se estve se reggel

Ne sznjetek érttem harczolni sereggel.

Kergessétek innen a' szamarat 's érttem

Ezt tévén, megvallom, hogy örömet értem.
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Ne legyen közöttünk se éjjel se nappal

"S így fényünk nem soká osztozik a' nappal.

'S szent völgyeitekbl harsogva ment ének

Hirdesse, hogy gyztünk, Üuna' lementének.

Múzsák! ezen nagy jótételért sirom'

Partjáig hálámat tinéktek majd sírom.

'S meglesz, a' mit kértem, a' muzsai karok

lm segedelmemre már emelik karok\

A' szamár' éltének fáklyái elégnek,

Ezen bosszúállást tarthatom elégnek.

Köszönöm o Múzsák! hálaadó szívvel,

Szenl szerelmelek közt fogy bennem a' szív el.

A^ li a II t»

Minden lantokénál roszabb

Állapotban sinlek én.

Mivel nékem helyt egy rósz szab

A' Múzsáknak telekén.

Húrjaimon a' legkisebb

Nesz is elnémúla már,

'S melly hang hajdan mintegy kis ebb

Nyargalt, rest mint e" szamár.

'S ha némellykor egy két hang a'

Lógó húrokra kimász

,

Csak alant guggol mint hanga,

'S gyász szinü mint kulimász.
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Apolló, kit az egekbe

Ambroziás mátkatál

Mellett grácziák vesznek be,

Nézd csak, mire juttatáL

Ah láttál e illyen rútat?

Jövel , és magad nyiss tenn

Karjaiddal nékem utat

Szabadságra jó isten.

Egy bolondolva mondoló,

Nézd, mint czammog bakacsin

Szrben, nem lévén sehol ló,

A' Helikonra csacsin.

'S engem"* nyakába függeszte,

'S ah csak azt bánom, csak azt,

Hogy Apolló nem vérzesz le,

Hogy ö nyakába akaszt,

ö engemet, ki számodra

Függöttem a' rózsaboll'

Virágokból sztt szép fodra

Között, mig el nem rabolt.

Már Hypokrenének kristály

Forrása nékem bútó,

Olly bus nekem ez a' kis táj,

Mintha itt lakna Plulo.
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Csúfol engem a' szarkaláb, ,

'S ha a' piros pipacs int,

Vagy a' búzavirág alább

Rám mind gúnyolva kacsint.

Ah amott miként pirul el

Nézd még most is egy sor som,

Mert tudja, hogy szégyen bú lel,

'S szégyelli gyászos sorsom' I



Jegpyzetek a' vernek alá.

H ö g y é s z.

Aurora piros szekerében. Aurora a' hajnal' istenasszonya I,

Pomey Panth, Mytli. p. m. 107. Ezen könyv nélkül senki poéta

nem lehet.

Homerust. Ez régi híres görög poéta, kit én minden alkalma-

tossággal említeni szoktam, noha soha sem olvastam. Ugyan ezt ta-

nácslom másoknak is, kik tudós poéták akarnak lenni.

Fáma kisasszony. Aen. IV. Fáma malnm quo ele. Ez a' hir-

hordó istenasszony, 's minthogy mi itt csak hirböl tudunk holmit,

azért szoktam a' Fáma kisasszonyt minden alkalmatossággal fel-

hozni. Ez szép allegória.

ApoUo maga '« a' szép múzsák. L. Pomey' eml. könyvét, vala-

mint a' Pindusra is, és minden más mythologiai nevekre, mellyek

még ezen darabomban elfordulnak.

Sok köllk' neveit I. a' poétái epistolára irt választ. Ad no-'

va surgentem majoraque viribus ausum. Sásból , nádból. Erre kell

tudni a' mythologiát.

Veszprémben. Kerestem az atláson, de nem találtam : gondo-

lom mégis, hogy Dunán túl vagyon. Condil enim verum va<io na-

tura recessu — mortalesque hebelal visíts el pectora nostra.

Satyrázni születtek. Satyra és pasquilus nálunk mindegy.

Soneltek mi legyen ? vele nem szolgálhatok , gondolom mégis

hogy vers , t. i. az emiitett választ.

Literátor 's jó philologus. Ezek már ma szokásbajölt nevek.

Literátor itt teszen betszedt, 's philologus szógyüjtt. Verba

valent usu.

Itt, a' Iwl bajuszos. Tudni való, itt az igazi magyaros Helikun

forog szóban. — A quo ceu fonté perenni ele.
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A' S a t y r u s.

Vétkénél jéh vétkes. Senki se mondja, hogy ezen vers a' Var-

jasé , mert a' kecskemekegés sokkal régibb , mint minden vers.

Jerkék' veiérével. Azaz a' szamárral , de a' smmár szót nem

lehet kimekegni.

Egy vén ember résieg fejjel. Boldog emlékezet Silenus' nevét

így mekegtük ki.

Jerkésnél. Az az: juhásznál, de így sem lehet mekegni.

Eszes szerzeményed — nem eszes ? mellyik a' kett közül ?

meghatározni nem könnyen lehet.

Zeng vétkes fészekben, zeng és éje Édesnek. Azt mondják hogy

ezek mind ketten kecskévé változtanak — Ki mondja , hogy nem

történ csuda a' mi idnkben is.

A' Szamár.
A' mese' apjának. Szamarunknak ezen versére van allusio

hangos poétánknak ezen soraiban : Nemseíeft' anyjának , kit

egész ele.

A' nagy Esopus. Max. J*lanudes ugyan azt mondja, hogy Eso-

pus kicsiny és törpe volt, de a' szamár, ki nála szolgált, jobban tud-

hatja.

Már Athénának Athéna vagyis magyarosan Athénás , régi

görög város, fiöma pedig olaszországi , mind ezeket az ó atlasból

tudhatjuk.

Kik nevetésre szerek. Szer nem teszi ert modus , mint némelly

újilók akarják, a' köz nép ezt így mondja: ugyan szer a' tdncírOf

nevelésre 's t.

Régi nemek hulltak. Allusio Homerusra.

Homerúst szükség olvasni a' tudományra nézve , de követni

jobb Ovidiust, és ezt : Prima rubetis unda , ranarum plaga secunda.

Anglusi nép is örül. Ad notam : tengeri víznek örül.

Pesti t. i. nem pesti Buda melll, hanem Pesti Gábor, kire van

jusa haragudni a' jámbor szamárnak.

Cervantes spanyol iró igen szép mesés históriát irt Don Qui-

xote vitézrl.

Kölcsey V. g
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Sancho Pama. Don Quixote vitéznek fegyverhordozó inasa,

mint ezt minden tudiiatja.

Hispánia , az az Spanyolország.

Roiinante , hires nevezetes paripiija a' bölcs vitéznek.

Lucius és Apulejus. A' boldogtalan szamár mindig ürül , ha

eszébe jut , hogy két nevezetes férfiak az o formáját vették magok-

ra. Lásd Luciani Somosat, opp. ismét Apuleius de asino aureo.

Mi szép dolog a' tudomány, kiváltba cadcutiás distichonba, mint

arany rámába foglaltatik.

Baratária nagy szigetében. Kérdés : ki volt legnagyobb vitéz

's a' legigazságosabb törvényadó? felelet: Don Quixote és Sancho

Fansa — I. Herder' Adrasteáját.

Kegyelemséggel. Mennél hosszabb a' szó annál szebb , ki Ír-

hatná így kegygyei ?

Piaxiteles bár faragásra jeles. Ha nem tudjátok ki volt Praxi-

teles, ügy Sfijnállak, hogy ezen mennyei szép sort nem ért-

hetitek.

Durvult WeszlfaliánaJ!. Hogy durvult , lásd Tollius epist. Iti-

ner. Ezek ugyan XVIL századbeli tudósítások, de én újabbakat

nem tudok.

Anion Párna a' boldog emlékezet Sanchónak unokája — lásd

az ö példabeszédeit. —
Mondolatos. Ad notam Scipio Africanus.

Ilelicon. Tempe, Pindus. f. i. az igazi és tiszta magyar Helicon,

Tempe , és Pindus, itt nincsenek új szók, és franczia szólások —
Nostri sic rure loqvuntur.

Senki nem ér mivelünk t. i. kettöjökkel — ámbár — — Et

cantare pares , el respondere parali.

A' Pegasus lálja. Lásd a' Pegasus' panaszát 's ez nem mese.

Sorsosid állnak el. így nem jó lett volna a' metrum: sorsosink

állnak el.

'S iengik. Oh ki nem ragadtatik el ezen édes zengéstöl ut pe-

rit , ut me malus abstulit error.

'S Köztünk békesség 's t. iniért nem érzi minden a' hosszú

szólások' szépségét egész erejében— Silonicapeones vibri.isas pero-

menli. Oh : hát ezen szép sorok :
—

Conturhabanlur Conslantinopolilani — Innumerabilibits sol-

liciludinibus óh! —
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Jaj de mi testemben. Poscere fala. Tempus erit Deus ecce

Deus? Virg.

Zápor e vagy tivatur : Különben e' szegény állal csak est

szelet jövendöl , most érzi, hogy valami nagyobb akar történni.

Tanto marjis ille fatigat — osrabidum fera corda domans fingitque

premendo.

Téged is áh ai halál. így jövendöli Achillesnek is az ö Xant-

hus nev lova következ halálát. De híjába mondotta Achilles,

mint a' mi mondolatosunk is, mert a' jövendölés betölt, és mind Achil-

les mind a' mondolatos megholtanak, a' mint ezt az utolsóról az új-

ságból is tudhatjuk. Fájdalom! Hunc tantum populo.

A' L E P E.

Lepe. Mások azt mondják nem lepe , hanem lepke és pillan-

gó , de tessék csak a' lepe' szavait olvasni, mellyek igy kezdd-

nek: Én Szegény LEPE, ö pedig legjobban tudhatja a' maga

nevét.

Lukács Miklós, tisztességnek okáért van megnevezve és

mert különben a' melruma régibb.

Kristus urunknak áldott szülelésén

Angyali verset mondjunk szent ünnepén

Melly Bethlehenmek mezejében régen

Zengett e' képen.

JVem de vestigia graeca ausi deserere?

A' MAGYAR PEGASUS.
Magyar Pee/asus. Tudnivaló a' magyar Pegasus, melly csak

magyarul és deákul tud , mért tud deákul lásd a' Debrecz. Gram.

Praef. quem penes arbitrium est. —
Enehalkotó test. Ad notam: lürvényalkotó test: 's ezeket

egyformán lehet dalolni, szebben ennél magyar hangon még senki

sem dalolt : nagy lélekkel nenm-ll — mind-n féle nennet

— óh —
8*
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Versetlen hönyret. Ha a' Mondolatot, legalább a' szótárt illy

szép cadencziúkbn foglalták volna , mint a' niillycnekben a' Pega-

8US szól , ugy talán Pegasus sem haragudott volna olly nagyon.

E(/y mondolaíos jö a' szamáron. Mi? igen igen, mit tehe-

tünk róla, hogy mondolatos jö, és szamáron. Ait fuissc mulio

celerrimiis , sed haec prius fuere, tiunc recondita sedetque sede

seque dedicat tilti gemelle Castor et gemelle Casloris.

Nyereg 's járom. Csak nyereg, de a' járom szükséges a'

szép rím miatt. Necessifas , cujus cursus transversi impe-

tutn etc.

Hogy a' rimes versnek elment becsülele. Pedig négy arany

jobban cseng mint ketlö , és kett ismét jobban mint egy sem.

Lásd a' Rontó Pál' praefat; a' füszerszámos étkeket is felhoznék,

ha a' spatium engedné. Lásd Gyöngyösi János' versei praefat.

(Pest. 1803.) Sírt autem praecepla velant me dicere sane —
non dicam sed me perdidit isle puer.

Ráday verselés. Xenidion magyarcsa. Mi? az els szó gö-

rög, a' második magyar.

A' sonetlnek; lásd a' Högyészi' jegyzését.

Episíola; I. ugyan olt.

Romanz és Ballade. Paris Pápaiban nem táláltatnak, ffec

mihi conslabunt aliter vesligia veri.

Gyöngyösit. Fájdalom, ez és a' mi következik mind igaz!

Valent valent mihi ira et antiquus ftiror et lingva qua ad-

sim tibi.

múzsák — szamarat.' Már felébb is mondatott hogy sza-

marat. Quod superest non est mirum. Lucret.

Duna" lementének. Sajnáljuk hogy a' Tisza nem fért a' sorba,

1. a' haza esedezését.

A' szamár' éltének fákyái elégnek. Emanavit uti fumus dif-

fusa animae vis. *)

*) A' „mondolafra való felelet" csak részben Kölcsey' mnnkája;

részét Szemere Pál irta. Egyes darabok közösen dolgoztattak

kíáltalok. A' szerkesztk.
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(Álmosd, Bihar vármegyében, sept. 25dik. 1813.)

f

rlipen Xenophonnak memorabiliáit olvasám, midn a»

posta jött, 's leveledet kezembe nyujtá. Félre tevém a'

könyvet , 's írok.

Tizenhetedik évemben hívott engem Kazinczy, ki

nékem rokonom, barátjának; a' tizenkilenczet töltém,

midn elöszer Pestre menék, 's Horvátnak és Vitkovics-

nak, és a' mi kedves Palinknak karjaikban éltem leg-

szebb óráit az életnek. Már akkor ismertelek téged ; 's

most, midn legközelebb Pesten valék, 's leveledet Pa-

limnál olvastam, siettem idvezleni azon férfiút, kiért

szivem azért ver illy forrón, mert a' ^sötéttisztában,

mint téged Szemeréhez irt leveleid mutattak, ismert

vonásokat sejdítgettem képeden: jelenségeit egy vér-

z szivnek mint az enyím; mellyet az égtl jutalmul

nyertem e? vagy büntetésül? nem tudom.

Soraimból, mellyeket itt olvassz, fogod érteni:

hogy én nem a' literátort, nem a' Múzeum' kiadóját

keresem bened; hogy én lelket keresek, melly lán-

goljon mint az enyím, 's barátot, mint én Palimban és

Kállaimban bírok; kiket én inkább szeretek mint min-

dent itt körülem , 's kikhez én téged hasonlóul foglak

szeretni , ha nyilt kebellel fogadsz engemet , a' meren-
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göl, a' gyermeket. Mert én szeretni tudok, mint senki

nem szeretett, 's szerettetni óhajtok, mint senki nem

szerettetett. férfiú, ha talán téged megtanított is a'

tapasztalás, nem rohanni hévvel egy ismeretlennek

karjaiba mint Tasso: nem! engem soha meg nem tanít-

hat. Sok lángot kioltott az idö szívembl: ezen egy

akar mind végig makacsul lobogni; és mi sokszor készít

ez nékem kínokat

!

írtam , miolta csak érezni 's gondolkozni kezdet-

tem: mert hogy is ne írjon az, kinek szíve olly sokszor

van tele, 's olly ritkán talál keblet, hová kiömölhessen?

De, nem elre feltett czélbol vegyültem literaloraink

közé. Szükségem volt barátra; 's kiket gyermekkorom-

tol fogva ügy neveztem, az egy Kállait kivévén, meg-

holtanak. Ezen megmaradóitól el kellé válnom; 's mint-

hogy másként nem élhettem az életet, újakat kerestem.

'S íme ifjúságunknak romlott sergében nem találhattam

fel ket egyebütt, hanem literátorink köztt, 'Sez legyen

literátori pályámnak egész históriája.

Tellyesítem kívánságodat; s küldök verseket. Ke-

veset küldök, mert kevés van. Öt évvel ez eltt írtam

gyakran; deákkori dolgozásaimai tíiznek adám: most

ritkán írok. Barátim örömmel fogadják soraimat; de a'

profanum vulgus , — tapasztalásból tudom, hogy az én

dolgozásaim az eltt nem fognak kedvesek lenni. Azon-

ban én a' publicumnak bálványozója soha sem lennék j

's megengedte a' génius, hogy mint író, választhassam

azon horatiusi mondást symbolul:

— — milii parva rura, el

Spiritum graiae tanuetn Camoenae,

Parca non mcndax dedit, ct malignuin

Speruere vulguü.
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Én minden irók között legtöbbszer és legörömestebb

azokat olvasom , kik görög és német nyelven irtanak.

Magyarul darab ideig nem olvastam semmit a' Kazinczy'

dolgozásain kivül, mellyeket nekem leveleiben meg

szokott küldeni. Miolta Daykának, Kisnek, Berzsenyi-

nek verseiket ismerem, olvasom ezeket is; kivált az

elst örömmel. Ismerem Szemerének 's Vitkovicsnak

mveiket is, és a' tiéidet. Ha illyen jó müvekkel rakod meg

Muzeumodat, örömmel fogom azt is olvasni; de mint sem

rósz darabokat végy fel, inkább magad írd tele mind a'

negyvennyolcz ívet esztendnként. Ölellek.

(Álmosd,oct. 30dik. 1813.)

Nevetnem kell, mibclyt a' Reményhez írt sonett

jön eszembe. Mondád, hogy errl hamar írjak; 'símé

— de a' mit nem vártál :

a' sonett nem enyím!

Pali azt úgy közié velem mint Helmeczi' mívét; Ka-

zinczyval mint az enyímet. Ebbl azt hozom ki, hogy

a' dal talán magától Palitol került; 's ö csak játékot

üz. Én mind Palinak mind Kazinczynak azt írám, hogy

e' sonettet szépnek nem lelem; 's azt írom néked is,

hogy ez Palinak nyomtatott sonettjcitöl annyira van,

mint a' lysippusi mív a' Phídiásétol, mint Raphaeltöl

Dow vagy Mieris.

Sappho' dalában az ellankad és folyja, igaz hogy

nem felelnek meg a' rhylhmusnak szorosan; de a' cae-

surán a'hoxameter is adhat tribrachyst: miértne a'sap-

phicus is? így az originálban:

'Jlg yuQ Eiöo) ge . . .

^
aviixtx XQ^ ^^Q . . .
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Ezen kis apológiát nem azért írom, hogy just formálj

magadnak, úgy bánni velem, mint Quintilius, a' ki sí

defendere delictum, quam vertére mailes; nullum ult-

ra verbum aut operám insumebat inanem : quin sine

rivall teque et tua solus amares. Csak azért írám és

írom, mivel — a' mit jobban tudsz — nem hordozzuk

mindig a' mamsell la regle-i\e\i nehéz jármát.

Muzeumodnak híradását beküldém Debreczenbe;

de praenumeránsaid nem gyltek. Egyetlen egyet tu-

dok, hogy innen clöre fizetett. — A' mi nemzeti lite-

ratúránknak nem nyujla kedvez pályát a' sors; de

adott nekünk szent érzeményeket a' darabos pályán; 's

ha magunkat egymásban feltaláljuk 's szeretjük , nem
vígasztalhatjuk 's hevíthetjük e közttünk a' hanyatlót

azzal, a' mit Apollón a' trójai hseknek mondott: Nem
tudnátok e olly férfiak lenni , hogy a' sorsnak ellenére

is gyzedelmet vegyetek ?

(ÁImosd,nov. 15dik. 1813.)

Nekem a' génius határtalan lángoló szívet 's ha-

tártalan hév beszédet nyújtott. Innen ez a' hypcrbolák-

kal telyes nyelv; innen ez a' homályos , dagadó ének.

így fogok én talán örökre gyermek maradni : de , enn-

érzésem mondja nékem azt — tled és tletek örökre

szeretett gyermek. Mi nekem minden egyéb ? Fény és

dicsség soha sem voltak 's nem lesznek szenvedel-

meim. Ha jót teszek, azért teszem, hogy szerettessem;

ha szeretek , azért , mert én különben nem élhetek. . .

Hogy verseim homályosok? Azt én elhiszem; st

talán tudom is. Természeti hiba e az ? Vagy , a' mun-

kától kerül? Nem tudom. Egy régi versembl ezen

sorok jutnak eszembe

:
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Gyakorta szárnyain szelleteknek,

Mint Guido" bájos képei,

Chitone' fényénél lebegnek

Hs berkek' istenségei;

És szent homályba leplezett

Csendes dal zeng halmaink felett. . .

Próbáld ebbl megmagyarázni magadnak, a' mit én ma-

gam még most egészen nem értek. Az én dalaim ifjúi

dalok; 's egyik különbz a' másiktol. Legrégibb ver-

seim Hity' és Salis' manierj ában írattak, kiket még akkor

nem ismertem. Késbben Matthissonnak színe látszott

rajtok, kit könyv nélkül tudtam. Legújabb dalaim a' Költ

ésJegycáltó; 'sezek, úgy hiszem, a' legjobbak. Kazinczy

és Kis János azt mondák, hogy ezekbl schilleri lélek tün-

döklik. Én Schillert ritkán olvasom : mindenek közt leg-

gyakrabban GöthétésHomérost; 'símé ezekbl csak szín

semjön reám. Az angolok' és olaszok' poesisát nem is me-

rem ; a' németekét egy bizonyos részben úgy nézem mint a'

görögnek leányát , de a' melly az új századok' manier-

ját öltözte fel, a' sentimentalismust. Dagályos; ugy

mondod. Igen is : de ezen dagály a' sentimalismusnak,

's sokaknál igazán a' szívnek nyelve. Nem így szól e

Rousseau is ? nem e ez a' természetnek 's igaznak fia ?

Mért van az nyelve hyperbolákkal tele ? Homér az is-

teneknek nyelvét szólotta, vagy isa'hérósoknak nyelvét,

kikrl énekel. Adja valaki nekem ezt a' nyelvet hallanom.

Neki nem a'természet fogja azt adni, tanulni fogj a azt nagy

mesterétl: de imádni fogom tct; mert kitette magát

az emberiségnek köz sorsából; 's sem nem érzéketlen,

's sem nem elkapatott a' passiók' vészétl; fenn áll fel-

séggel 's nyugalommal mint az elisi Jupiter , de a' kit a'
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köz nózö, mint Pausániás, nem felséges tekintetérl,

hanem fényérl és drágaságáról fog csak megítélni.

(Álniosd, jan. 21dik. 1814.)

Muzeumodra literatúránk' környlményihez képest

elegen praenumeráltak : de az ország' népességéhez

micsoda azon 390 személybl álló kis csoport

!

Én azok közül való vagyok, kiknek reményök,

nyelvünk' virágzására nézve, nem nagy. Hijában nézek

elre: semmi szélesebb, szebb pálya nem nyílik fel; 's

literatúránk' stúdiuma privat-studium marad mind vé-

gig. Néhány napokkal ez eltte' tárgy vala doct. Szent-

györgyinél Debreczenben beszélgetésünk. A' németeket

hozta fel; 's ezeknek példájával akart nyújtani vigasz-

talást. Nem! A' magyar publicum Schillereket és G-
théket nem nevelhet: ezt irá egyszer superint. Kis; 's

jaj nekünk, hogy Kisnek igaza van! Miért áldozzuk fel

idnket, életünket...? Ha kinevettetünk a' köznéptl,

hogy inkább ezt csináltuk, mint gazdagságot gyjtöt-

tünk: azzal mi nem gondolunk; mert kevélyebbek

vagyunk mint sem gondolhatnánk; st igaz az, hogy

sok részben boldogoknak érezzük magunkat, mert ezen

stúdium által szívek füzetnek együvé, kik különben

egymást fel nem találhatták volna. De midn elmen-

tünkkor is éreznünk kell , hogy fáradásunk az egészre

nézve füstbe ment , 's trekedéseink resultatumok nél-

kül maradtak — meg fog e azon gondolat majd nyug-

tatni: Te megtettél mindent, a' mit tenned lehetett, 's

önn-érzésed legyen jutalom. . .? Kicsiny vigasztalás

valóban, midn a' sorsot veszszük el, 's azt mondjuk,

hogy ez nem eshetett másképen. Ott , hol nincs többé

helye a' reménynek, nem jöhet fel egyéb a' kétség-
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beesésnél; 's iigy vagyunk mint a' ki nagy fájdalmaiban

többé nem érez.

Inkább férfiú vagyok mint sem asszonyi panaszra

fakadozzak; 's én a' ki megtanultam magányos kedvet-

lenségeimet eltrni, eltrhetem a' közönségest is. De

ezen gondolatok bár nem nyomhatják is el benem a'

szelíd mély érzéseket^ mellyekpoesisomnak charakterét

teszik, még is sokszor keser leszek temperamentu-

momnak ellenére; 's megvallom, gyakran teszek ollyat,

millyenre csak azon gyermek vetemedik, ki haragjában

legkedvesb játékait ronfja széllyel.

Neked a' nagy kiterjedés Debreczenben, mint

Szentgyörgyi monda, három elfizetid gyltek. 'S hal-

lottad e, hogy Báróczitól a' Védelmeztetelt magyar nyel-

vet újra nyomtatni nem hagyják? .

.

Igazságtalan vagyok, midn neked, kinek épen

most bíztatást kellene inkább nyújtanom, Hlyeket írok.

A' ki akadályokkal küzd, mindig dicséretet érdemel; 's

ha nem gyzött: ki vetheti szemére, hogy felsbb ha-

lalommal fel nemért? 's ha elsüllyedt a' terhek alatt:

ki leszen eléggé igazságtalan, a' szerencsétlentl szá-

nakozását 's könnyeit megtagadni? És nem tiszteljük e

mi Rádaynak és Orczynak emiékezetöket? Nem lesznek

e ezután is, milliomok között kevesen, kik Kazinczyt

és Kist és Berzsenyit, 's Virágot és Kisfaludyt, kik

Horvátot és Vitkovicsot és Szemerét 's tégedet forró

tiszteletlel fognak említeni? Emlékezetben lenni a'

maradéknál , okos ember elölt nem lehet nem kívána-

tos dolog.

Adjon az ég egy reménytelen, egy szép jövendt

maradékainknak! Adja az ég, hogy, ha literátorink

úgy halnak is meg mint Milton, elhagyatva, ismeret-
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lenül, sírjokban ismertessenek meg; 's kevélykedve

mondja az akkor élö: A' mi korunk jobb, mint a' ré-

gi voltl

(Álmosd, febr. ISdik. 1814.)

Ugy van, édes barátom; méltán kérded a* termé-

szetet: miért adta literatúránk' állapotját olly eleve-

nen érzened, hogy fájdalmaid olly sürüek legyenek?

Ezt kérdem én is. Ezt kérdjük mindnyájan. Én leg-

gyöngébb vagyok mindnyájotok közt: megvallom, leg-

hamarabb csm kétségbe, leghamarabb kezdek lan-

kadni.

A' boldog gyermekkor! midn írunk még gya-

korlatlan kezekkel; 's küzdünk bár nem tudjuk, miért?

nem tudjuk, hová? Oli, az a' tapasztalás! Olt van sírja

minden álmainknak, kénycinknek: mikor eloszlik süt

heve eltt a' sötéltiszta; 's nem többé phantasiáink' báj-

képeit, csak azt látjuk a' mi valósággal van...

Ihr Tagé, wo wir klüger werden,

Wie schwül ist euer Mittagslicht,

Wenn dic Erfahrung warnend spriciil;

Volkommnes weilet Nichts auf Érden,

Was blQhet, wahret nichl.

Jaj nékünk, hogy reánk nézve a' következ strophát

Wohl dann . . . alkalmaztatni nem lehet. Kincs többé

semmi vigasztalás: hátra semmi sei^ maradt. — Hagy-

juk ezt. Éljünk egymásban; éljünk egymásnak. Bár

milly kedvetlenek a' környülményck, bár milly híjában

legyen fáradásunk: de ha literatúránk idegen maradt

volna elttem, mi pótolhatta volna ki azon örömeket,
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mellyek Kazinczynak , Szemerének 's másoknak barát-

ságokban, 's mn.st kevés idk óla a' liedben, nékem

nyiUanak? Tapasztalásból tudom: semmi barátság nem

lehet lángolóbb 's tartósabb , mint a' melly együtt ta-

nulásban, együtt küzdésben — a' köznépnek-is-

méretlen ideál után— veszi lételét. Mit teszen Gellért-

nek , ha képét márványból faragják ki halála után? De,

hogy életében Rabenert és Cramert számlált barátai

közt; oh, ezen érzés, hogy szavaiddal éljek, a' menny-

nek elizlele volt

!

Óhajtod: bár lelkemet szárnyra indíthatnák ren-

deld. Megtompultam, édes barátom; most inkább mint

valaha, érzem azt. Máskor egy levél barátaimtól elverte

hidegségemet; 's visszajött a'phanlásia, visszajött az

írói lélek: most nem tehetek többé semmit ;_ 's szinte fél

év múlt el, miolta csak egy kis dal sem jött elö mellyem-

böL 'S mi leszen, ha majd a' jöv nyár' végével a' hu-

szonnegyedik év is eláll? Ennyit élni; és még is illy

keveset tehetni! Nem többet errl egy szót is. .

.

Hogy Muzeumodba munkákat küldjek, most hirte-

len nem tehetem. írásaim közt nem találok a' mit küld-

hetnek; 's jegyzeteim némelly megholt íróinkról nagyon

rövidek és csonkák. Biographiákat talán írhatnék? Hír-

adásod férfiak' életérl beszél: de, ha Aspasiáról is

valamit tudatni akarsz, jelentsd; 's ezen híres asszony-

nak biographiáját^ mellyet németül irlam, magyarra

fordítom, 's sok részben újra dolgozom.

Dalodat, a' szív' vágyását, örömmel olvastam.

Legszebb, legvigaszlalóbb érzései lelkünknek azok,

mellyeket ezen dalodban kifejtesz. Boldog visszaemlé-

kezéssel töltöttek el soraid; kivált a' végsk. A' mi

kedves Palinkra 's Malhissonomnak némelly dalaira era-
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Ickeztem , mellyekbcn ö Salisról illy formán emlékezik.

Min szép dala az neki, mcUyet igy végez

Dein gedenk' icii , o Salis , mit der Sehnsuclit

Ileisser Thrane ! Der Berge Pracht umfloren

Plötzlich trübende Schleier, nur dein Bildniss

Dámmert im Nebel.

A' tiéd is szép. De mennyivel lenne szebb , ha mértékes

rímekben Íratott volna. A' Zrínyi-vers , alexandrine-

rekben , 's nyolcz és hét syllabáju sorokban , numero-

sus lehet: így numerosus a' Szemere' Vidához irt epis-

tolája, a' te feleleted a' pozsonyi újságíróhoz, 's Kisnek

és Berzsenyinek sok darabjaik; de az illyen soroknak,

mint ezen daléi, nehéz adni jó hangzást mérték nélkül.

Vessed csak öszve a' dalodban lév trochaicusokat a'

többivel. Min szép hangok ezekben:

Ekkor vékony aetheröltözelben . .

.

Rám mosolyg , én is rá képzeletben . .

.

A' lélek szép testvérlelkel óhajt ...

Nekem ugy tetszik, az articulns' kimaradása nagyon

emeli a' beszéd szépségét; 's ez által kedvesebb hangú

's öszveolvadlabb leszen. Én a' következ megjegyzett

helyeken elhagytam volna az artículust:

(A) sóhajtás miért jö..

Ki az hát, (A) kinek. ..

Lep meg (AZ). .

.

(A) szép képzet . .

.

A' pleonastica particulázásokal

:
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Szívét szívéBE BELÉ veti...

REÁ simulunk karjáRA ...

nem tudom, ha kárhoztassam e? De a' hiatusokat,

mint: bát oszlalÓ Égi, mondjA Az kedveseknek nem

mondhatom. 'S eddig hozzád mint recensens. Azonban

vegyed vigasztalásul, hogy a' Rec.nek sincs mindig

igaza; 's még ezt: hogy szép sorok is találkoznak a'

dalban.

(Álmosd, mart. 22dik. 1814.)

Rest vagyok; 's csaknem alkalmatlan. Ezen buta,

tompító magány kedvez lehetne talán valamelly com-

pilatornak; de a' poela inkább sorvad itt, mint bár hol;

neki fényl társalkodás nem kedves, de egyetért, ösz-

vehangzó szívért esdeklik szüntelen ; 's ha ezen kincs

tle megtagadtatik, ilehet ugyan ö világ önmagának,

mint Matthisson mondja, de ezen világ oUyan mint az

árnyak' országa ; sivatag és borzasztó.

A' szomorújáték!?

Hogyan jöhetsz azon gondolatra , velem valami

ollyant próbáltatni. Én nagyon lyricus vagyok; 's mú-

zám nem eléggé találós: 's egy tragoediát vihetnék ki?

Sumite matériám mribus aequam , úgymond Horátz: *s

ezen okos embernek sehol sem volt inkább igaza mint

mikor ezt monda. 'S osztán— ki fogná megítélni? Gá-

bor , Gábor ! Bámulom a' tüzet , melly a' literatúráért

bened ég. De nem hiszem, hogy Erdélyedben nagyobb

divatban volna az aesthelikának stúdiuma, mint itten,

minálunk. Curiositásból várom a' levelet, mellyel e'

felöl írsz; de ha ellened mondottam, látni fogod —
hogy igazam van.
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Te azt hiszed , hogy én kényemre irhatok. 'S mi-

ért? Hogy falun lakom? 's hivatalom, 's elszorító kö-

telességeim nincsenek? De, ki üzi el az unalmat, mely-

lyet ezen falusi magányos élet szül? Hiszed e, hogy

ritkán van erm, esak olvasni is? Ha némellykor né-

hány rímeket leírok, ez csak tígy jön, mint mikor a'

bandzsalgó ember bötiiket ír porban, bár lelke má-

suttjár.

Utolsó levelemet Palihoz Lasztóczra iráni; mert

februárban oda visszament , 's úgy írá , hogy heteket

fog ottan tölteni. Olt van e még? nem tudom. Ö, úgy
látszik, nem csinál 's nem gondol egyebet, csak a' mi

szerelmére tartozik. Kétségkívül kérted öt is, concur-

rálni? az effélére különben is rest; 's nem fog e

most az lenni, midn csak hölgyében él? íróink közt

egyet sem ismerek, ki ezen pályán szerencsésen me-

hetne; 's nincsen is tárgy és környülmény, melly

drámára hajlandóságot adjon valamellyiknek küllink

közül.

Miért dolgozzunk?

A' magyar színjátszói társaságokért? Képzelhetni

nyomorultabbat, szánásra méltóbbat, mint azok?

Kontárok a' játszók, 's azok az irók is; 's igy maradnak,

ha nagyon nem csalódom , míg egy szerencsés , nem

remélt epocha fel nem tnik. Óhajtom, hogy ne legyen

magyar theatrum, ha más formán nem lehet: Pesten a'

német mellett, nem egyéb nevetségnél; itt, ezen ki-

sebb városokon pedig, azon pusztítást teszi a' publi-

cumban, mellyel az ostobául vezetett érzelösség tenni

képes. Valami másfél éve, hogy az Annalisokban ezen

provinciai theatrumokról , nevezetesen a' debreczeni-

röl, vala szó — talán gróf Battyáni' Utazásainak re-



III. LEVELEK DÖBBENTEI GÁBORHOZ. 129

censiójában; 's valósággal, sok igaz volt az ilclelben;

ha bár nem a' legtisztább kútfbl folya is. Ismered azt

a' lengyelt

!

Ezen levél eretnektl íratott; azt fogod hinni. De

ne hidd, hogy hidegségem literatúránk eránt irattá vol-

na velem. A' magyar Literatüra örökre kedves leend

nekem , 's még akkor is , midn reményem csak annyi

sem leszen, mint most még van. Sokat, sokat köszö-

nök én ezen szép, de elhagyatott literattírának: bará-

timat, cultúrámat, 's életemnek kevés de egyedül szép

óráit. Miért nem lakunk együtt ? miért nem egymáshoz

közel ? . . Az ég nem igy akarta; 's igy nem leszeii.

(Álmosd, mari. 6dik. 1815.)

íme, lerovom esztends adósságomat; 's küldöm

Csokonainak új manieru recensíóját. Ebben a' munkák'

recenseáltatásárol az iró' individualitására vitetik vissza

az olvasó; a' mit a' recensensek tenni nem szoktak, és

nem is szokhattak.

Csokonai megholt; Csokonai biographust vár.

Én neki biographusa nem lehetek; de recensióm-

ban psychologiai festéseket fog valaha az ollyan

biograph találni, ki tet közelebbrl nem ismerte. Az
a' mi itt Csokonairól 's munkáiról mondatik, eltted és

barátaink eltt nem új; de az a' mi a' köznép' nyelvérl,

's a' régi szavakról, 's újitásrol mondatik, szükség hogy

a' publikumnak mond assék.

(Almosd, maj. 3dik. 1815.)

Göthe, azt írod, nem tartozik egy rendbe Homé-
rossal és Shakespearrel ; 's hogy tet, mint Horátzot

Kiilcxey V. 9
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és Virgilt, a'környülmények tették nagygyá. En örökre

azt állitom: nem.

Göthe tanulhatott; 's épen azért csinosb és kri-

tikusabb mint az angol és hellén; 's a' ki ökel igazán

ismeri, lehetetlen nem látnia azon Grundot, melly sem

Virgilben és Horátzban , sem Klopstockban nem látható.

Én Klopstockot nagynak hiszem: az o lelke szint oUyan

nagy mint akármellyiké a' legnagyobbak közül; de

egészen — ódáiban, dalaiban, messiadjában, drámá-

iban, szóval mindenütt, csak lyrisch , még pedig csak

sentimental-lyr/sch. Az a' szabad, makacs, örökre-

víg , örökre teremt , mély és még is könny , fellcngö

és még is játékos lélek az: mellyel én az én három vá-

lasztoltaimban nem bámulok már, mint hajdan, de ked-

velek és kedvelni fogok mindig. Osszián nagy és te-

remt lélek; de neniHomér; ezen utolsóban ujabb 's

isméi ujabb szépségekel lelek; amaz elsötétedik lassan-

ként szemeim elöli mini a' felhkbe vonuló hold, 's

unalommal teszem le. A' kaledóniai és a' görög olly

formán állanak elöltem , mint Schiller és Göthe : nagy

mindenik, de Schiller setéibe sülyeszt's kifáraszt; Göthe

felderil 's erben tart.

Hidd nekem, hogy bizonyos értelemben minden

poétát csak a' környülmény leszen.

A' Homeridák mini Shakespeare, Osszián mint Göthe

másoktól vettek lángol és tudományt; de, valamint a' Ho-

meridáknak jutott segéddel Virgil nem sokra ment volna,

ügy a' Göthénekjutott segéddel sem meni volna annyira

mint Göthe meni. Vesd báröszve GöthénekAchilleisélaz

Aeneissel, 'snézz végiga'WerlherlölWilhclmig 'sBerli-

chingenlöl Egmontig éslphigeniáig, 's olvassad össze meg

össze Hermann és Dorotheál; 's mondd meg,hogy ha a'kör-
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nyül menyek és tanulás Göthét tehetnek, miért nem le-

hetett Voss is Göthévé?'slesegesda' különbséget Doro-

thea és Louise 's Hermann és Walter köztt; 's a' Voss'

gyönyör elegiáit tedd mellé a' római elegiáknak.

Gyermekkori vélekedésemnek elöhozását gáncsolod.

Esküszöm neked, hogy tiszta igazságot irtam olt;

's ha azt hiszed, hogy Himfyt és Hómért ismervén , le-

helellen volt volna ket nem választanom, azt juttatom

eszedbe elöszer: hogy én Debreczenben iskoláskodtam,

következésképen Csokonait hallottam mindig Himfy fe-

lett dicsértetni; 's a' nem bizonyos ízléssel biro gyer-

mek elébb hiszi azt a' mit más mond , 's késbben hab-

zik, 's csak idvel talál az igazra; másodszor: hogy én

francziául igen jókor tanultam, 's sok ideig Voltaire

volt az aesthetikában vezérem; csudálod e, hogy Ho-

rnért ismervén , még is hittem azokat , mellyeket Frid-

rich, a' burkus király ír a' Henriad elölt álló beszéd-

ben? Egyébiránt ezen véleménynek elöhozása csak

azt akarja mondani, hogy Csokonainak igen sok bál-

ványozol vágynak, 's az voltam én is, de már az nem

vagyok, és hogy miért nem? akarom a' publikummal

tudatni. Nekem egy sok érdem úr nem régiben is azt

monda, hogy ö Csokonait minden más magyar poéták

közt elsnek tartja : az illyeneket szeretném , hogy a'

recensiónak eleje érdeklené; 's hagyjad azt n'gediege-

nes Golddal együtt — 's ezt egy kis capriczböl kívá-

nom; mert kiknek vágynak több szeszeik mint az

íróknak?

Én a' recensióban is azt vallom, 's barátaim' kö-

rében is színezés nélkül mindig azt beszélem , hogy

én Ebben és Abban, 's a' kitisztított Daykában is, sok

elhányni valót látok; de látok azt Matlhisonban és

9*
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Klopstockban is. 'S miért kívánja azt Valaki, hogy hi-

báit is jóknak tartsuk? Iszonyú balgatagság az, midn
ezen Valaki vakon bámultatni kivan. Soha sem szabad

tehát megmondani, hogy ez a' munka jó, de még itt

vagy amott lehet jobb is,.? 'S ha ki ezt megmondani

mert, czibálást kezd e? Valóban nem értem, mire

czélzasz azokkal a' közönséges l.ritihai megjegyzések-

keh Ha recenseáltatni nem akarunk, soha sem megyünk

elébb. Nézzed, mi lön Matthissonbol, kit az els recen-

sens Höltynél sokkal alább valónak lenni deciaráit. Mi

nem lehelne egynémellyikünkböl is; vagy, mi nem le-

hetett volna! A' gondatlanság is nagy hibája az Írónak;

de ha azon gondatlanság még kevélységre ád okot : ott

ne remélj többé semmi jót. A' mit recensiómban mon-

dottam, . . . megfontolva mondottam. Egyikbl épen

ugy nem lesz több mint a' mi; mint a' másikból nem lesz

több mint a' mi. A' f pont csak egy, és minden külön-

böz nemekben is csak egy.

Kazinczyban sok a' germanismus.

Ha ezen ellenvetésedre, 's a' mellyeket még itt

felhozsz, felelni akarnék, árkusokra kellene nni e' le-

vélnek. A' múlt nyáron irtam a' neologizálásrol egy

dissertatiót; 's óhajtom, hogy valaha láthatnád. A' mit

Kazinczy csinál, azt nem Báróczy csinálta lege-

lébb; hanem csinálták minden régibb Íróink, mint

Illyés püspök. Molnár Albert, Zrínyi, Gyöngyösi Ist-

ván.... Elhiszem én, hogy a' jó franczia styl az, melly

jól van franczíául; de a' mi nyelvünk, hála az égnek 1

nem franczia nyelv. Van franczia constructio: de van

e német és magyar is? Én örökre azt mondom: nincs;

's épen azért tartom mind a' mi nyelvünket mind a' né-

metet szerencsésbeknek a' többi európainál, 's maga-
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nál a' régi rómainál is. Az út meg van törve; de nem

Kazinczy, nem Báróczy állal: hanem régtl fogva, az

egész nemzet által; 's ezen út leszen az igaz út, 's erre

hajlik a' nyelv, 's ezt maga útjából elvenni épen úgy

nem lehet, mintMarini az olasz nyelvet el nem vehette.

Az idö mindent kimutat: azonban ellenkezk lesznek

még akkor is, midn már a' nehézség superáltatni fog.

Én Adelungot kaczagom; 's minden érdemei mel-

lett is nem tartom egyébnek szegény grammatikusnál.

Kolbe megmutatta a' franczia nyelv' rósz útját, 's Ade-

lung hibás' véleményeit — midn már Adelungnak sze-

mei eltt estek meg, a' miket ö képteleneknek lenni

prédikált. Hidd el nekem , a' nyelv maga meghatározza'

magát, 's hogy ez a' szó vagy szólásforma bevétessék,

vagy ne ? sem grammatika sem syntaxis nem határoz-

zák meg : hanem valami más , a' mit nevezni nem lehet.

Jusson eszedbe , hogy Révainak sok rend szerént

formált szavai el vágynak felejtve; 's a' czhn megma-
radt. Mi okon? Ki tudja megmondani? Mert a' miket

Garve mond is az illyenekröl, jól vágynak ugyan mond-

va; de minden kérdésre meg nem felelnek. Én Kolbe-

val tartok: mert azt kivánja a' nyelv' természete; 's

hogy azt kivánja , megtetszik csak onnan is , mivel a'

debreczeni Új Énekes Könyvbl a' múlt nyáron két ív-

nyi neologismust irtam öszve, pedig még félig sem ol-

vasám vala el. 'S honnan ezen neologismusok? Hon-
nan épen ott, hol azokat leginkább gylölik? Felelet

onnan, a' honnan Illyés, Tinódi, 's számtalanok a'

magokéit vették: a' nyelv' természetébl.

Popular és pöbelhaft. . .

Ezek azért állanak ott , mert magyar nevök ezek-

nek «incs. A* populus és plebs köztt nagy a' különbség;
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's a' köznyelvi és kösségi (helyesebben : községi) min-

denik egy ideára viszcn. Nem bánom, tedd oda ökel,

de parenthesisbcn vagy jegyzésben; ment a' német ter-

minusok az aesthelikussal inkább megértetik mit aka-

rok: a' nem-aeslhctikussal pedig, tudod, igen keveset

gondolok. Ha o.' Románcé nem tetszik, írj Románcz-ol;

mert a' Bománczát és Rimát ki nem állhatom. A' Co-

pierozás, mini technicus terminus csúszott be. Pu-

rista nem vagyok; 's tudod, hogy a' recensiók tech-

nicusoknak iratnak — 's a' bevett terminusok minden

nyelven egyek. Tedd a' Másolatot parenthesisbe. Én

makacs nem vagyok: de a' rettegést inkább utálom,

mint sem rettegni látassam mások eltt.

Periodicus irások' kiadóira nézve nem kell a' mun-

káknak mind egy princípiumon készülni: ö a' másokéit

csak kiadja; nem pedig szerzi. Ha attól Félsz, hogy

az illy recensiók a' Muzéum' szereneséjét hátráltatják,

úgy ne vedd fel : jobb nem lépni fel a' publikum eltt,

mint sem lígy lépni fel, mint az ember nem akarna. —
Philosophiai tárgyak is valának a' Múzeumban : ha aka-

rod, én oUyakkal legbvebben szolgálhatok; mert az

aesthetika , látom , nem a' mi embereinknek való. Ne-

kem a' görög philosophusokrol igen sok jegyzeteim

vannak; ifjabb koromban ez vala legkedveltebb stúdiu-

mom. Elfáradtam a' lilerátori dolgokban; szól-

junk már magunkról is.

'S Szemere neked nem ír?

Emlékezem , hogy a' múlt nyáron ö panaszolt ne-

kem így: Döbrentei nem ír. Fájdalmas, mikor feledé-

kenység lép a' szép ismeretség elébe. Felejt az ember,

de soha nem hal el bizonyos homályos érzet keblében;

,s ugy tetszik, mintha lett volna még valami jó, melly
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már eltnt. A' mi Palink , az én kedves Palim , sokat 's

igen sokat szenved; 's ezen gondolat valahányszor feljö

lelkemben, mindannyiszor elborulok. Én nem tudom:

azon érzemény e kinosb, midn az ember maga szen-

ved; vagy az e, midn másokat lát maga körül segéd

nélkül szenvedni? Nincs senki baj nélkül; de sok id
olta feledem a' magaméit , ha látom azokét, kiknek sor-

sában részt veszek. Mit tehet az ember? Mit tehetek

én, ki naponként gyöngülök, többnyire vidám kivülröl

de bell emésztetve — a' mit én olly ritkán, 's Palinak

most soha sem, szoktam megvallani. . . Elmegyünk egy-

más után, édes barátom; 's üresen marad a' pálya,

mellyen mi olly kevés szorgalommal forgottunk — nem

a' magunk hibája miatt!

(Cseke, Szatmár várm., apr. 2dik 1816.)

Szemere írja, hogy neked irt; 's barátságtok ismét

folyásba indult. Adja az ég, ne jöjön többé semmi ked-

vetlenség közitekbe; 's miért is ezt — hogy éltünknek

legszebb örömeit készakarva semmivé tegyük? Fájda-

lom, makacsok vagyunk a' barátságban. Pedig nem

egészen azé a' hiba, a' ki elébb elhallgat vagy félre

vonja magát; hanem azé is , a' ki a' hallgatót vagy félre

vonulót magának hagyja. Nem kellene szégyenlenünk,

ha némellykor járunk is barátaink után: mert a' barát

's az idegen köztt felette nagy a' különbség. Vagy ta-

lán mingyárt azt higyük, hogy a' hallgató meghlt

irántunk? Ne, édes barátom! ne veszítsük el az em-

berekbe való bizodalmat mind addig mig lehetséges.

Kinek szívébe könnyen fér a' gyanú , annak sorsa sok-

kal veszedelmesebb 's szánásra méltóbb , mint azé , ki

a' bizodalomnak áldozatjává lett: míg bizunk a" más'
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virtusaiba, jele hogy a* virtus' magvait még sziveinkben

hordozzuk.

Engedd meg nékem ezen predikátziól.

Én sokszor örömest intek, örömest prédikálok;

de minden, a' mi szívnek tellyességcböl jön, méltó az

engedelemre. Én, a' ki tudom, mi voltál le egykor Sze-

merének 's ö neked, soha sem emlékeztem fájdalom?

sok fájdalom nélkül azon panaszokra, mcllyek azö hall-

gatása ellen tétettek. Kinos volt nekem azt nézni, hogy

két ember, mindenik kedves nekem 's mindenik hasz-

nos lileratiíránknak, mint veszti egymást! Ne, bará-

tom; soha se jöjjek én illy rettegések közé miattatok!

A' mi engemet illet, az én lelkem sympathiábol

van alkotva; 's mind addig míg barátaim rényért és ha-

záért, a' szépért és a' jóért lángolni fognak, nem sz-

nöm meg ökel a' leghbb, legszenvedelmesb szere-

tettel körülölelni. így téged is, szeretett barátom; 's

bár különbözzünk értelmeinkben egymástól, az szerel-

memet irántad nem fogja gyöngíthetni.

Id, hely, környülményck különböz fejekben kü-

lönböz ideákat származtatnak : mit ez a' barátságra,

ha ez vagy amaz tárgyairól a' tudománynak nem egy-

iránt Ítélünk? Én legalább távol igyekszem lenni azon

veszedelmes balgatagságtol, hogy másokat is a' magam

mértéke szerént becsüljek. Mi lenne a' világból, ha az

opiniók' tartományában minden ember egy úton járna,

egy úton tolongana? Én téged nemes szív embernek

hittelek; óhajtom hogy nálad hasonló hitre tegyem mél-

tóvá magamat!



III. LEVELEK DÖBRENTEI GÁBORHOZ. 137

(Cseke,maj. Ildik. 1816.)

Munkács ide nincs messze; de ott még sem valék

egyszer is. Makacs vagyok , 's nem lhetvén azokkal,

kiket leginkább szerelek, ritkán liagyom el ezen nyo-

morult falut. Mig városon laktam, mindig óhajtottam

a' falut, a' szép mezei természetei: most miolta falun-

lakó vagyok, Sokratesnek princípiumait tettem sajátim-

má, ki a' holt természetben nem lelt semmi kedvellésre

méltót, társalkodó talentumainál fogva mindig a' vá-

rosba az emberek közé.vonaftalván. Valami illyet mon-

dott Berzsenyi is a' Vitkovicshoz irt epistolában; 's jól

jut eszembe , hogy azon darab csak ez által lett elttem

kedvessé.

Ifjaidon, kik szeretik a' nyelvet, nem kevés örö-

mem van.

Bár ük értenék azt, mit teszen a' szép mestersé-

geket a' komoly tudományokkal úgy együvé kapcsolni,

mint azokat Lessing és Herder és Winkelmann együvé

kapcsolták. Azt óhajtanám, hogy neveked literato-

rink bírnának a' tudományok' kincseikkel; 's a' küszö-

bön ne állapodnának meg. Vezesd ezen óhajtás sze-

rént ifjaidat; 's állítsd fel elöttök a' követésre méltó

példányokat. A' németeket azért nevezem, mert a'fran-

cziák között kevés sft ember; mert Fontanelle, mert

Voltaire , minden nagyságok mellett is, nem érdemel-

ték meg soha bámulásomat.

Leveled azt érezteti velem, hogy te a' neo- és

xenologismusnak nem vagy többé olly ellene mint ta-

valy. Tudtam én azt, hogy minden jobb fejnek elébb

utóbb a' mi részünkre kell állani ; annyival inkább min-

den poetai fejnek.
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Adelungis nagy ember volt, mint Wieland 's Göthe

és Voss azok voltának: még is betellyesedtek az ídök,

hogy Adelung mindenek' láttokra elvesztette perét; 's

Wieland 's a' sokkal kisebb Kolbe gyöztenek.

A' természel' rendében áll az, hogy Aeschylus és

Pindar másképen írjanak, mint a' grammatika' kis

doctorai.

Meg van mutatva , hogy a' Ronsard' és Malherbe'

nyelve jobb ütn indult cl, mint a' Voltaireké; 's errl

többé senki nem kételkedhelik, minekutána az ujabb

idkben De Lille is kénytelen volt azon szabadabb útra

visszacsapongani, mellyen a' szeretetre méltó Marót

erltetés nélkül járdalla. 'S nem sokkak okosabb e a'

Pe Lille' cselekedete a' Voltairekénál, kik szüntelen

panaszoltak a' nyelv' igája ellen, a' nélkül hogy azt ki-

vetni igyekeztek volna?

Hagyjuk el a' pórnépet; 's térjünk az igazi philo-

lógiának útjára , mellyre vizsgálat 's a' nyelvnek törté-

netei vezetnek : 's ha nem akarjuk is épen azt tenni a'

mit Voss tett, legalább keressük el a' régiség' kin-

cseit; 's a' legrégibb kéziratu Bibliában, Illyésben, Zrí-

nyiben 's többekben már régen auclorizálva találjuk azt,

a' mit ezek a' vízzel bvölköd Gottsciíédek Íróinknak

újabb miveikben kárhoztatnak. Kicsiny az, a' kit a'

a' nagyobb sereg' lármája félelemre hoz: mert vagy

nem bír ill bátorsággal, vagy járatlan a' maga mester-

ségében; 's princípiumokat nem kapott.
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Szemere Pár sonettelröl.

(Szemere Pálhoz. Cseke , sept. 15dik. 1813.)

Oelnieczinek sonettje, a' Remény?... Ö belle

még nagy poétánk válhatik, azt irá egyszer nékem Ka-

zinczyt 's minden okom van azt elhinnem. De ha Hel-

meczi nekem úgy barátom volna mint le, fognám a' tol-

lal, 's azzá tenném soneltóját, a' mi voll minekeltte

születelt volna — semmivé. Miért ? Te azt úgy érted

mini én; elmondom még is, 's az egészre nézve el-

ször is csak rövideden így : Non satis est pulchra esse

poemala, dulcia sunto, et quocunque volent animum

auditoris agunto. . . Helmeczinek én nem láttam több

versmivél ennél és azon ódánál , mellyel Kazinczy Mark

Emilnek születésekor írt. Mind a' kellre nézve szük-

ség neki Horátznak említett sorait mélyen érteni. Azt

is mondhatnám , kogy Rafaelnek rajzolatiban az egész

Umriss egyetlen egy vonással szokott voll megtelelni,

*s illyenkor a' mvész' keze közül kam ein leichtes, an-

muthiges seelenvolles Weseri hercor. így adjon nekem

a' poela mvel fáradság és terhes ékek nélküli

az utolsó illik a' Helmeczi' sonettjére; az els az én

dalomra, mellyel hozád írtam (Boldog, kinek szép

hont adunak . . .^ , és a' te versedre Vidához. Elmen-



140 ÍV. SZEMÉRE PÁL* SONEITEiROL.

dom , mi nem tetszik a' Remény' soraiban. Az „a' vad,

a' kemény" nagyon elmaradhatok , mert az els hemis-

lichium magában többet nyom. De most; egészen pró-

zai fordulat. Messze szóra; nagyon sziszeg. A' ,,fag-

gat, gyötör, remegtet" sem tetszhetík nekem: ollyan

rhetori figura; a' ki egy szóval tud festeni, az fest le-

igazabban. ,,KúzdeU"; löled kérdem, ha nem sokkal

gyengébb e ez a' frequentativum a' küzd-néX'í Kazin-

czynál is, a' Göthe' istennéje fordításában (jár dall a'

szeleknek fuvallatiban) , lágy ez, az utolsó gyengesyl-

laba miatt. „'S ha lelkem egykor . .
/' ismét nagyon

prózai az egész fordulat. Chitone' lángjai: a' lángok

szokatlan fényben hozzák elö a' szelid , halvány isten-

nél. Lepjék orczamat ; az istenért! Hát csak lepik e

a' csókok a' poétát, és egyebet nem? És: arcz 's nem

orcza ; szólok mint aeslhetikus, nem mint grammati-

kus; és ugy isarczaimat, 's nem arczomat; a' poé-

ták eltt tudva van, hogyan kell a' singularisnak a'

plurálistól méltóságot és hevet kölcsönözni.

(Ugyanahhoz. Cseke, nov. 4dik. 1813.)

Kazinczynak nem régen olvasám levelét. Nézd,

mit ír azujonnanközlöltsonettröl: Szemere közié velem

a' Reményhez írt sonettót; az istenidarab. — Azon kí-

vül , hogy Kazinczynak ezen soraiban azon dal dicsér-

tetik, mellyben én semmi jól nem lállattam magamnak
találni, egy más valami is csudálkozásba hozott. Azt

véltem, hogy talán a' sonett nekem tulajdoníttatik; 's

ime tegnap, a' mint szüretemrl megérkezem, adják

kezembe Döbrenteinek levelét. Te gonoszkodtál,

Pali. A' Reményt , melly nem vala enyím , nevem alatt

küldéd meg Széphalomra. Hiszed e, hogy tette volna
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ezt más, haragudnám; de reád csak úgy haragszom

mint Julié St. Preuxre haragudt az Armída' mellyéröl

irt , 's reá alkalmaztatott sorokért. így már könny le-

kapnom a' játékos maszkot képedrl. A' Reményt sem

Kölcsey nem irta sem Helmeczi : azt te irtad. A' ríme-

ket serken és berken nem te magad találtad e? Jól jut

eszembe még most is a' tavaszi sonett; 's nem ott ál-

lottak e ezek? Pali, Pali! ... Te ismét azon játékot

akarod zni , mellyet a' Perecsényi-Nagy' képében irt

ódával (Nem él közöltünk Révai; a' komor halál k o-

szorvas üstökiben.. J Horvát Istvánon elkövettél.

Mi, szegény elre elfoglalt emberkék, ritkán te-

szünk Ítéletet ügy, hogy abban más indulatainknak ré-

szök ne volna. Már tehát tudom , hogy a' Remény tled

van; a' Remény, mellyet Kazinczy isteninek neveze, 's

a' melly nekem nem tetszhetett. lUy ellenkezések gyak-

ran történnek, és nem csak két individuum köztt,

hanem ugyan azon individuumban is. Én megval-

lom, hogy a' három els sor, vagy már az els

quatraine , szép 's nagyon szép ; de a' fordulat miatt a'

második quatrainben, csak úgy lelem ezen sonettet

legfelebb is szépnek, mint a' Kazinczyét: Melly boldog

óra tnt fel élelemnek. Nem úgy foly a' dal, mint azon

három, mellyet Horvát István kiadott; hogy jobban ma-

gyarázzam magamat, nincsen benne mélység, mint

azokban , mellyeket az Emlékezetrl és Boldog Párról,

valóban isteni hevülettel írál.

(Ugyanahhoz. Cseke,nov. 20dik. 1813.)

A' görög a' barna hajat a' setéten-kéklö szinhez

hasonlítja, majd a' violához 's majd a' cyanéhoz; az

arabs költ a' hyacínthhoz is. így nevezi Homér a' ten-
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ger' istenét, Voseiáont , cyanehajunak ; igy mondja az

Achilleus' szekerén vonattatot Hektorrol: cyaneszin

hajai a' földel crik; igy 'nevezi Pindarus a' szép Évad-

nál violahaju névvel. A' barna szem hasonlóképen ezen

virágokkal létetik egybe; sokaknak adván Homér a'

cyaneszemü nevet; 's az arabs köllok a' szép leány'

szemeit a' hyacinihrol nevezik. A' szke eped leány,

kinek szeme napkeleten o.' ndrc:iissal hasonlítlalik egy-

be, nekem kedvesebb, mint az eleven barna; de ha a'

barnaság setétenkéklöre változik a' hasonlításban, úgy

lehetetlen ezt is bizonyos epedés, bizonyos lankadás

nélkül gondolnom; 's illyenkor az aranyhajú leány in-

kább vígnak és derültnek tetszik phantásiám elölt. A'

Reményt én mindig messze lebegni képzelem ott vala-

hol a' horizon' szélein; távol erd vagy hegytetként

messze setélleni látom , 's kékelleni mint a' viola , mini

a' hyacinlh: nálad a' Remény mosolygó szke leány. Az

esltihiemény arra hív, hogy epednek lássam az

angyalt; de az aurora' kecsei 's di^ mosolygás közel

hozzák, és felderítik. Igy Bürgernél is:

Der schönslen Morgenslunde

GehüIIt in Rosenliclit . . .

Ellenben én a' Reményt mindig messze és mindig

alkonyban és mindig viola 's hyacinthszinü-

nek képzelem; 's hogy másképen nem képzelhetem,

annak oka nem vagyok. Ebben egyformán , rokon ér-

zéssel látom a' Remény' képét Herdernélis. Azon para-

mylhionjában, melly Liliom és Rózsa czímel visel, így ír:

Schon unter Schnee und im kallen kleinen Grase fing

die beschcidne Demnth an , und weble das sich verber-
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gende Veilchen. Die Hoffnung trat hinter ihr

her, und fiillte mit küklenden Diiften die kleinen Kel-

eké der erquickenden Hyacinthe. És azon szép dalá-

ban, die Dámmerung, így:

Üie Holluung e\\ig schön und jung,

Ist aiich ein Kind der Dámmerung;

Aucli ihre Schwesler Sehnsuchl liebt

Den Schleier, der die Lieb' umgiebt.

Meglehet, hogy ezen különböz képzelet okozta

a' nemtetszést; 's mi emberek olly igazságtalanok va-

gyunk, hogy egy, nem a' mi képzeletünk szerént történt,

dologért vagy lépésért sok másokat is osztán jóknak

lelni nem akarunk. Nem szükség neked magyaráznom,

hogy ebbl nem következik, mintha semmit nem lelnék

szépnek azon kivül, a' mi képzeletem szerént íratott.

Ez csak találgatása annak, miért nem lelhetem én

Reményedet olly szépnek mint mások; olly szépnek

mint Emlékezeted? Örülök mindazonáltal ezen kis pör-

nek. Alkalmatosságot nyertem magamat eltted egy

vonással ismeretesebbnek rajzolni; 's nem öröm e látni

portraitjainkat az öcsét alól, mellyet különben kölcsö-

nösen hordunk szíveinkben? nem e, édes Palim? —
Nekem egy dalom van, melly illyen ideákból szárma-

zott, mellyeket itt elmondék. Félek közleni: mert, ha

sonettedet gáncsoltam, te még inkább gáncsolhatod ezt;

mert, megvallom: hogy önszerelmem sem tarthatja ve-

lem jónak. De mi szeretjük egymást; 's én még firká-

lásaidat is sok örömmel szemlélem. Itt a' dal:
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JENNYHEZ.
Jösz leányka lángszemekkel,

S barnán kékl liajrurtökkel,

Mint árnyéklott viola.

így sziill égi kellemében,

Messze leng röllegében

A' Remény"' szép angyala.

Áradó mély fájdalomnak

Engem lankadási nyomnak

,

Keblem, ajkam enyhet kér;

Ah, hasonlítsz Reménységet,

Tled e kin, melly így éget,

Balzamcsöppet még "sem nyer

!

(1824.)

Midn Pelrarcha a' Iroubadouroktol ellantílt so-

nettformát az olasz nyelvnek ajándékozá, jól tudta azt,

hogy eme' rímekkel gazdagon nem megáldott de elá-

rasztott nyelvnek poezise ezen szorosan kimért forma

által semmit sem fog veszteni. 'S valóban az olasz költ

a' sonellnek korlátjai köztt épen olly könnységgel le-

beghet , mint a' görög epigrammatista a' maga penla-

ineterjein; — 's hány improvisatornak ajkairól, 's min
sebes folyammal, nem ömlik az elre cl nem gondolt

sonett 's a' nekünk nem kevesbbé nehéz nyolczasrím ?

— Voltaire gyakran panaszkodott a' franczia nyelvnek

szükrímüsége ellen, 's irigyen mondogatta, hogy az

olasz költ tíz rímet alkothat öszve , mig a' párisi par-

nassus' lakója egyetlen egyet nagy munkával csikar fel

lexikonaiból. Ugyan azért a' franczia verselok bölcsen
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öszvevonták a' vitorlákat ; és a' sonettköltést már régen

elhagyták. A' német nyelv a' rím' szk voltában a'fran-

cziának semmit sem enged; a' rímek' durvaságára 's

monotóniájára nézve pedig azt messze felül haladja.

Bürgernek minden lelki erejét egy pontra szorítani, 's

a' nyelv' harmóniájának minden lehetséges forrásait

megnyitnia kelletett , hogy azokat a' valóban szép so-

netteket alkothassa. De hányat számlálhatunk, kik vele

a' pályát egyenlöleg futották? 'S ha egyedül a' rímeket

nézzük, van e olly szerencsétlen olasz sonett, mellynek

rímeihez az övéit csak távolról is lehetne hasonlítanunk?

Versíróink jól tudják, hogy nyelvünk is a' valóságos

rímekben melly szegény ! 'S ez az oka , a' miért Rec.

mindig csudálkozott, ha valaki a' rímelgetés' akadályait

még azzal is kívánta halmozni , hogy gondolatait a' so-

nett' szk rámájára feszítgette; 's a' mi nem keveseken

megtörtént, ahhoz (mint valamcUy prokustesi ágyhoz)

vagy kínzó nyujtogatással elég hosszúnak, vagy gyil-

kos megcsonkítással elég rövidnek lenni kényszeritette.

Csokonai volt legels, ki egy dalának rímeit a' sonetli

formához szabni jónak látta. Farkas Károly ada majd a'

Mulatságokban néhány, alkalmasint szerencsétlen pró-

bákat. A' legels sonettót, melly nevét megérdemlette,

Kazinczytol nyerk. A' költnek ereje gyzedelmet vön

a' nehéz kezdeten; 's minekutána Szemere is megjeleni

a' maga^ fület és lelket érdekl, öt dalaivalí megada-

tott a' veszedelmes példa; 's literalúránkat sonellára-

dástol félthetjük. Rec. könnyen megengedi, hogy ezen

(a* következéstl, fájdalom! nagyon megigazlott) féle-

lem ötét talán a' sonett iránt sanyarúbbá teszi, mint

illenék: de, minden sanyarúsága mellett, késznek vallja

magát, a' költi érdemet, a' sonett' formája alalt is,

Kolc::etf V. JQ
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mint minden más forma alalt e' világon, megismerni.

Szemercnek soneltjei minden kétségen kiviil a' poézis'

szerencsésebb mvei közzé tazloznak. Virágok ezek,

mellyeknek alakja, színe és szaga egyforma kedvesség-

gel hatnak a' lélekre. Az a' harmónia, melly mindenik

sorából felénk zeng; azon szép és gyakran az olasz

nyelv' lágyságáig kisimuló rímek; együttvéve azon

költi tzzel, borongással, épedéssel és csínnal: —
nem lehet, hogy az olvasót örvend bámulásra ne ra-

gadják. Ha a' recensensek által osztogatott pályaág és

korbács már olly rógen és olly sokszor gyanú alá nem

mentek volna: Rec. a' kéz alatt lév öt dal közül az

Emlékezetnek adná a' koszorút. Szebb és jobb rímekel,

annyi harmóniával, gyengédséggel és valóságos poe-

zissel egyesítve , még senki sem adott. A' Boldog Pár,

egy ismeretes kritikusnak méltány kifejezéseként, olasz

hévvel dicsekszik; 's bene, ugyanannak észrevétele

után, a' pillantás bele talán igazítást kívánna. A' Hhn-

f'yben a' második négyesnek nyelve nagyon uj , szokat-

lan ; de nagyon szép

:

Nem így most, lángban értled, szép alak,

Nem így utánad könynyel e' szemekben;

Nincs nyugtom , és völgyekben és hegyekben

És mindenütt téged sóhajtalak.

Ezen dalnak vége azonban a" négyesek' áradó sebes

folyamához képest lassodni 's gyengülni látszik. Annyi

való, hogy a' végs rend az accentuálatlan Hlyen miatt

a' több sorok' harmóniájától távol maradt; a' lángszic

Hlyen hív hangok által pedig kedvetlen monotóniát vett

magának. A' lebcgésnek könnysége egyik dalban sem
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érezhetbb mint az Echoban; a' második négyes sapphói

elevenséggel és érzéssel telyes

:

Nem ök , nem ök , az érzéketlenek

!

Hideg pillantást vetve kínaidra ,

Miért vonúla köd szép napjaidra? %
Mi bánt ? mit vesztél ? ök nem kérdenek.

A' Reménynek elssége van mind a' Himfy mind az

Echó felett. Itt a' dalnak tárgya, mint az Emlékezetben,

bizonyos sötéttisztában áll. Félig homályban fekv is-

meretlen érzések szállják meg az olvasónak lelkét. A'

négyeseknek mind kctteje jelenvalí) idben szól, de a'

poétának változó hangja minden grammatikai megkü-

lönböztetetés nélkül is igen jól érezteti , hogy az elsó

négyest a' visszaemlékezés' édessége , a' másodikat

pedig a' jelenkor' mostohasága ömlesztette. Rec. nem

tartja szükségesnek, hogy ezen daloknak szépségeik

iránt bvebben kiereszkedjék. A' soneltnek egésze olly

könnyen 's egy pillantattál könnyen felvehet, 's szép-

sége olly szorosan függ az egésznek alkotásától , hogy

annak a' lélekre hatását csak érezni, nem pedig ma-

gyarázgatni, bonczolgatni kell. Ha hibák után lesköd-

nünk kellene , mondhatnók talán, hogy a' Boldog Pár'

hetedik sorában di' csóknak accentuálallannak, az Echo-

ban pedig az embertárs ésegyüllcrzés szavakban az els

tagnak accentuáltnak kellene lenni; hogy a' Reményben,

a' minden szó kétszer Ca' sonett igen fanyar törvényei

ellen) fordul el, 's több illyeket. De az illyen aprósá-

gokon a' mvész felül emeli magát; a' kezd pedig bi-

lincsbe vettetik általok, 's járása bátortalan és sánta

leszen. Ez az oka a' miért fiatal költinknek a' sonell-

10*
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szerzés után való diihödés nagyon veszedelmes; mert

midn a' küls formával küzdenek, igen gyakran a'

bels formát, melly a' való poézis, elvesztik szemeik

elöl, 's midn az olaszokhoz, midn Bürgerhez és

Schlegelliez , midn Kazinczyhoz és Szemeréhez vágy-

nak hasonlítani, üres dagály, értelmetlen szórakás, 's

nevetségesen cseng concelti mind az a' mit adhatnak.

Nem retteg azért Rec. a' köz tiszteletet érdemlett köl-

tök' neheztelésétöl, ha ifjainkat, bár nem a' Voss' csú-

foló, de legalább a' Göthe' int sonettjérc emlékezteti.

Voltaire azt monda , hogy Boileau soha sem itélt

igazságtalanul, csak midn Ouinaultot mocskolta. De

ki merné állítani , hogy a' franczia Parnassus' korbács-

villogtalójának akkor is igaza volt, midn a' soncttol

olly szertelen hyperbolával dicsérte meg ? Az itélcte

szerint egy tökéletes soncit egy egész cpossal felér.

A' sonett a' maga bels valóságára nézve nem egyéb:

mint bizonyos cpigrammai fordulattal befejezett, érzés-

sel vagy humorral telyes, 's harmoniás hangokból ösz-

vealkotott dalocska. Könny, vagy legalább nem lehe-

tetlen, képzelni, hogy ezen sajátságok, a' sonetti for-

mán kivül is, sok más dalforma alatt egyesítethetnek.

E' szerint a' Boileau' hyperbolája kisebb nagyobb mér-

lékben akarmelly szépen alkotott dalt is illethet; vagy

pedig legnagyobb részben csak a' sonett' technikáján,

azaz küls elrendeltetésén fimdáltatik: a' mi egy ko-

moly kritikushoz illetlen gondolat. Annyi tagadhatat-

lan, hogy a' sonett a' versformák' legszebbjeik közé

tartozik. De itt a' szépség annyi nehézségekkel költe-

tik egybe , *s a' bels szépség a' külstl annyira füg-

gésbe tétetett: hogy minden szükrímü nyelvben csak

az ers mvész hátorkodhalik magát a' játéknak ezen
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nemében megpróbálni. Rec. óhajtja, hogy az illyen

próbák csak gyönyörködés', nem pedig követés' tár-

gyául tétessenek ki. Ollyanok ezek, mint Persiának

szép leányai, kikhez a' Filep' fia nem máskint csak

földre sülölt szemekkel, mert közelíteni: mivel úgy-

mond: tekintetik szemfájdalmat okoznak és föszédelgést.



ü J s z 6 k.

Jhimlékezetet érdemel literalúránk' törléneteiben az a'

két jutalomkérdés, inellyekcl Piiky Fcrencz és Ballá An-

tal, 1810. philülügusainknak felleltenek,'.s mellyek itt*)

Kazinczy' pályaírásával együtt közöltetnek. P. a' spi-

rUus, B. az unicersuin' és unicersítas' kitételére kívánt

szót. Kazinczy az elst a' régiségre utasítá ; a' másodi-

kat pedig egy félig új szóval elégítette ki. Ha szó-

csinálás van kérdésben, nyelvtudósainkat három rendre

lehet felosztani. Egyik rend az , nielly bizonyos rosziíl-

értett patriotismusbol igyekezett magával és a' nemzet-

lel elhitetni, hogy nyelvünk elég gazdag a' leggazda-

gabb külföldiekkel is pályái futni; 'sezen elhitelés miatt

idegen marada minden üjtol, ne hogy az új' keresése

által szükölködést áruljon el; 's készebb lön a' szóbeli

fogyatkozásokat gyámoltalan körülírásokkal palástol-

gatni, mint a' nyelv' nyitva álló kútfejeibl magának

kincseket meríteni. Másik az , melly a' nyelvet philologi

tudatlanságból nagyon is szegénynek tekint, 's minden

vásári német románkát gomba módra termesztett új sza-

vakkal fordítgatott; 's publikumunkat a' szükséges és

helyes újaktól is rettegni kényszerítette. A' harmadik

*) A' inuzárion' új folyaiuáuok' cisö fiizetébcíi. .1' sierk.
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rendnek vezérei az egymással ugyan sokat ellenkezett,

de mind ketten sok tiszteletet érdeml Révai és Baróti

Szabó voltának. Ezek a' régiség' omladékai felett emel-

tek fáklyái: mind azért, hogy az omladékok alatt he-

ver kincsek a' nemzetnek újra visszaadassanak; mind

azért, hogy a' hátra lév szükséges építés az omladéko-

kon még nyilván kitetsz formák szerint tétethessék

meg. Nincs nyelv , a' mellyben elavulások ne

történnének; de hogy a' tudományos kitételekre általá-

ban szükséges szavak avuljanak el , még pedig a' nél-

kül, hogy más újabbak nyomnák ki helyeikbl; ez csak

olly nyelvben történhetik meg, mint a' mienk; mellynek

míveltetése tudniillik több ízben vétetett el, 's mind

annyiszor mingyárt els csirájában eltapostatott. Örök

hálát érdemelnek azért azon tudósaink, kik a' múlt kor-

nak homályát felvilágosítani igyekeznek, 's grammati-

kánknak 's lexikonunknak hijányait a' régiségbl pótol-

gatják. Valóban, így már eddig is^ sok szép és szük-

séges szavaink fedeztettek fel. — ,,Speciosa vocabula

rerum, quae priscis memorata Catonibus atque Cethe-

gis, nun(; situs informis premit et deserta vetustas.''

Rendes az, hogy embereink közül igen sokan

az újtól való idegenséget a' régitl való vonakodással

szvekötik; 's ezek legtöbbnyire azok, kik a' Richelieu'

akadémiájának hasonlatosságát olly gyakran kívánták a'

magyar nép' számára elteremteni. Czéljok kétség kivül

az vala, hogy nyelvünkbl mind a' régi szavakat ki-

küszöbölvén, mind az újakat még a' méhben megfojt-

ván, nyelvünket, mint a' párisi negyvenek a' francziá-

két, rök szegénységre kárhoztassák. De meg kellett

volna gondolniok, miképen mingyárt akkor, midn a'

Richelieu' teremtvényei a' régi szavakat számzni kez-
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deliek, a' jó crzésü Gournai halalniasan kikeli a' lör-

vénylelenség ellen; késbben pedig La Bruyére, Bayle,

Vollaire 's több más els rend franczia literátorok hí-

jában ugyan, de keservesen panaszkodlanak a' szen-

vedett 's kipótolhatatlan kár miatt. Bayle azt óhajtá,

hogy bár az akadémia' kezdetében élt minden híres

szerzk egyesítették volna magokat annak munkálko-

dása ellen, 's ne engedték volna, hogy fonák delica-

lesse miatt a' nyelv elszegényüljön. Igen jól jegyzi meg
ezen nagy kritikus azt is, hogy a' régi szavak iránt való

idegenség, 's ez állal történ nyelvszükítés , bizonyos

complot, bizonyos machinatio által történik, melly nem
annyira az oUy olvasóktol jön , a' kik magok is szerzk,

banem az ollyanoklol, kik nem szerzk. Mert, úgymond,

ezek csak kritizálnak, de a' könyvszerzéssel együtt járó

bajokat nem érzik. A' kik ezen bajokat érzik, kedvezb-

bek szoktak a' szavak iránt lenni, — 's ezt tehetjük hozzá :

nem csak a' régi , hanem az üj szavak iránt is.

Rec. nem tudja, Kazinczynak pályaírása miképen

ítéltetett meg bírái által; de nem lehet kételkednie a'

felöl , hogy azok hálával telyes érzésekkel fogadták azt

a' felfedezést, melly szerint a' P. által kereseti szó, már

több évekkel a' kérdés elölt Révaitol hosszú élfeledtetés

után új fényre hozatott. A' ki a' szónak szükséges vol-

tát olly elevenen érzette mit P., nem lehet, hogy a'

megtaláltat azzal a' fastidiummal vetette volna vissza,

mellyel Seneca a' régi szavakban finnyáskodó rómaiak-

ban olly elevenen kárhoztat. „Mille rcs inciderunt —
úgymond — quao nomina desiderarent nec haberenl:

quaedam ver cum habuissenl, faslidio noslro perdidis-

sent. Quis autem feral in egestale faslidium." Ezen

római szavak nekünk annyival is inkább intésül szolgai-
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hatnak, mert nálunk is nem egyszer történik meg, a'

mi a' rómaiaknál: kik gyakran csak egy parányi epi-

grammnak szerzése alatt is kénytelenek valánaka'nyelv'

szkérl panaszkodni (Plin, 18. IV.)

A' szellet' gyökere, úgymond Kazinczy; s^e/ —
's ennek talán a' szelek (scindo); minthogy a' szél

(ventus) az orczabrt szeli.

Ezen etymologiai tudomány nélkül a' pályaírás a'

maga becsébl bizonyosan semmit sem fogott volna

veszteni. Mert ha a' szél a* szelektl származik: ez azt

fogja tenni, a' mit Herder olly hibásan állított — hogy

a' nyelvben elébb találtattak fel verbumok, mint nmé-
nek; azaz, hogy az érezni 's eszmélni kezd emberiség

elébb vette észre a' tárgy' munkálkodását, mint magát

a' tárgyat , 's elébb gondolt 's abslrahált neveket , mint

sem a' természeti hangokat mímelni igyekezett volna.

A' szelet' gyökere bizonyosan a* szél. De a* szél tagad-

hatatlanul természeti hangszó. Ennek gyökerét mesz-

szebb keresni nem szükség. A' szélbul lesz szelelni és

szelleni, melly utóbbinak participiuma a' szell; 's

mellyböl valamint a' szell , ugy a' szellés és szellet is

minden krásis nélkül származhatnak. Egyébiránt , hogy

a' szellet a' maga elrendelletésénck tökéletesen megfe-

lel, az egy tekintettel általlátható; hogy az et végzet

miatt kedvetlen hangokat származtat (mint szellete-

tek spiritus tester), az is tagadhatatlan; 's örvendeni

lehet , hogy a' Kazinczy által a' kellem' hasonlatosságá-

ban ajánlott szellemre változtatás közönségesen elfo-

gadtatott.

Az universum szó iránt tett kérdésre Kazinczyn

kívül csak egy pályavivó jelent meg. (VIII). Ez az ösz-

t>éd és öszvedelem szavakat alkotta: mert, úgymond?
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Bzuniversum ösz\efogh\ásl jelent. Nem példátlan ugyan,

hogy nyelvünkben is , analógia ellen képzett szavak fo-

gadtassanak el; de minthogy a' Kazinczy által ajánlott

egyetem, már az egyetemben szónak alakja alatt

construált állapotban ember' emlékezetétl fogva készen

vala: természetesebb, hogy az egyetem construálatlan

állapotban is használtassék; mint sem az analógia nél-

kül szkölköd öszcéd és öszcedelem elfogadtassák. 'S

ez annyival inkább természetes, mivel az unicerswn'

kitételére a^mijidennek egyetemben-lctét ielenlö szó, az

öszceszedést jelent szónál tökéletcsb. Rec.

nem rekesztheti be ezen czikkelyt a' nélkül , hogy az

egyetem szó' feltalálásának érdemét Verseghynek
ne vindicálja. A' sok szerencsétlenséget életében kiál-

lott férfiút nem illenék pályavívásának kevés borostyá-

naitol megfosztani. Egyike volt ö is azoknak, kik a' hazá-

nakjavát szíveiken hordozták . . . Áldás az hamvain is!

Kazinczy említést teszen azon fonákság fell, melly

szerint sokan érzik a' fogyatkozást nyelvünkben, 's

még is altol a' mi a' fogyatkozást kipótolhatná, ide-

genkednek. A' köz tapasztalás tanítja, hogy az újnak

legtüzesb ellenségei közt is csak ritkán találkozik oly-

lyan, a' ki a' fogyatkozás' létét 's a' pótolék' szükséges

voltát vagy tagadná, vagy tagadni merészlené. A' ne-

hézség csak ez, ugy mondanak, mert az újat magányos

individuumok ajánlják; a' mi pedig csak az egész nem-

zetnek, vagy az egész nemzetet repraesentáló tudo-

mányos társaságnak jogai közé tartoznék. A' boldogta-

lanok! Nem gondolják meg, hogy egy, több vagy ke-

vesebb fejekbl álló, 's hatalommal felruházoll társaság,

csalhatatlanul és szükségesképen elviselhetetlen 's ve-

szélythozó oligarchiává fogna változni : midn a' maga-



V. UJ SZÓK. 155

nyos individuum csak ugy léphet elö , mint a' demokra-

tiának egyetlen egy tagja; kinek szólani 's javasolni

szabad ugyan , de a' ki békével trni tartozik , ha szó-

zatja 's javaslásai megvettetnek.

A' mívellségnek magosabb pontjaira hágott nyel-

vek közül egysem volt, mellyben az újításoknak na-

gyobb akadályok vettetlek volna , mint a' rómaiban és

francziában. Ugyan azért egy nyelvnek írói sem zúgo-

lódtak a' nyelv' szegénysége ellen, mint azok, kik az

említett két nyelven irtanak. És még is a' nagyon szoros

korlátok sem állhatlak ellent, hogy sokan, érezvén a'

kénytelenséget, újításokra ne vetemedjenek. Nem szük-

ség a' Pacuvius' és Ronsard' koraikat 's törekedéseiket

felhozni: ezek mind ketten a' literatúra' kezdetének

hsei voltának. De figyelmet érdemel az , a' mit Victo-

rinus írásban hagyott: A' régiek, úgymond, egész

Július Caesarig a' c és m belüket összve nem kötötték;

'ü ö volt els ki Alcmenát , Tecmessát íra , miket régen

Alcumaeonnak, Alcumenának, Tccumessának irtanak."

— Gellius csintalan és goromba tettnek nevezi a' Cesel-

lius Vindexét , miért hogy Furiust az általa faragott 's

verseiben elforduló hitescere , noctescere , virescere,

purpurare, opulescere új szavakért kárhoztatta : mivel

az illyenek, úgy állítja ö, sem a' poetica facultaslol nem

látszanak idegeneknek lenni, sem kimondások nem rút

és kedvetlen. Bayle azt vallja, Moliereröl beszélvén,

hogy az ennek újításait gáncsoló grammatikust is a'

Gellius' szavaival kellene leczáfolni; 's noha ö maga

Molieret kárhoztatni látszik is, de mingyárt nyilvánsá-

gossá teszi, hogy kárhoztatása csak a' szabadsággal

visszaélést illeti; mert egyébiránt M. igen gyakran és

lagadhatatlanúl szerencsés szovász volt , és a' franczia
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nyelvnek nagy hasznára élt, mellyel sok kellemetes sza-

vakkal és szólásformákkal gazdagított meg. A' szocászal'

szabadságát ^ így állitja Bayle. soha sem lehel a' jó

irúklul meglagadui : mert ktilönben a' nyele szegény,

medd és lankadt leszen. 'S nem ezen szabadság' meg-

tagadtatása c az ok, hogy a' római írók — Lucrelius,

Sencca , Plinius 's mások — olly sokszor panaszolkod-

tanak nyelvbeli szegénységök ellen: midn a' hellén

íróknál illy panascokat nem találunk? Nem azért ma-

radt c a' franczia nyelv is olly szegény , mint azt Bayle,

Arnauld 's más nagyok keservesen vallják meg: midn
a' német literátor értelmét a'legszövevényesb ideák kö-

zül is bátor szabadsággal fejleszti ki?

Nem lehet tagadni, hogy a' szócsinálás az ember-

nek természeti joga közé tartozik, mellyet tle tyran-

nismiis' vétke nélkül senki el nem ragadhat. Ha nem
volt hiba a' nyelvalkotás' els kezdetében a' tárgyak'

megnevezhetésére szavakat találgatni, bizonyosan ezen

találgatás mind addig nem változhatik hibává, míg va-

lami új, még élnem nevezett tárgy vagy idea állhat

el. 'S hogy illyen tárgyak, kivált pedig illyen ideák,

még most is állhatnak 's állanak el , arról csak az is-

meret és gondolatok nélkül plántál életet él ember ké-

telkedhetik.



VI.

Történeíiiyomozás.

I.

Az emberi nemzet' történetsora, a' kezdet' egy pár

emberétl fogva korunknak ezer milliomáig, nem egyéb

:

mint egymásból szakadatlanul folyt okoknak és követ-

kezéseknek szövedéke; — egy bosszú láncz, melly-

nek összefügg szemein véges tekintet keresztül nem

hathat.

Ki mérheti meg az idnek bosszúságát, melly alatt

az ember beszéd nélkül élt? A' beszédfeltalálást meg-

elzött kor az emberi tudománynak elveszett. A' beszed

tette lehetségessé a' traditiókat, mellyekben az írás-

eltti embernyomok' bizonytalan történetének marad-

ványai a' kés unokákra általszállongottanak; 's által-

szállongotlanak ugyan, de olly alakban, hogy többé

azokat megismerni , 's a' való história' tárgyaivá tenni

nem lehetett. Az emberi nem' históriája tehát az írás-

találmány után kezddik.

Ha a' régiségnek emlékeit 's írásait az id megkí-

mélé vala , kétség kívül a' történi dolgokról véghetet-

lenül többet tudnánk, mint most tudunk, de bizonyost

nehezen. Tekintvén a' hajdankor' maradványait , mond
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Schiller; nem látjuk e a' történetek' nagyobb részét

szenvedelem, értetlenség, 's az író' sajátságai által

alakjából kiforgatva, ismeretlenné tétetni? Gyanúnk

felébred a' históriának legrégibb emlékei mellett, 's tu-

lajdon korunknak évkönyveinél sem enyészik el. Tanú-

kat hallgatunk ki olly esetrl , melly csak ma , azon

emberek között, kikkel élünk , 's azon városban, mellyel

lakunk, történt vala; 's ellenkez bizonyításaikból alig

tudjuk a' valót kifejleszteni : min bizodalommal visel-

tethetünk hát azon korhoz, azon nemzetekhez, mellye-

kct erkölcsi különjeik még távolabb tartanak tlünk,

mint a' közöttünk lefolyt ezredek?

Szedd öszve azon töredékeket , mellyek a' régiség'

emlékeibl hozánk jutoltanak , 's az emberiség' akkori

történetei ugy fognak eltted állani : mint némelly ösz-

vetört világnak széllyelszórt maradványai. Látsz ma-

gányos vonásokat, mellyekböl egész képet formálni hí-

jában igyekszel. Öszvenézed azokat , 's keresvén ha-

sonlatosságot, következéseket akarsz kivonni; 's íme

itt két 's három, vagy egyforma vagy egymáshoz ill,

vonás, világot látszik gyújtani; de a' negyedikre vetsz

tekintetet, 's újabb sötétség vészen körül.

Azok, kik a"" természet' titkait 's törvényeit akar-

ták felvilágosítani, saját fejeikbl alkottanak hypothe-

siseket, 's azokat a' természetre alkalmaztatván, késbb

bizonyosan princípiumokká igyekeztek formálni. Hasz-

nos e a' valónak ezen módját a' históriára is alkalmaz-

tatni? Talán nem csak nem hasznos, st felette vesze-

delmes, A' hypothesis' alkotója lassankint hozzászokik

azt, a' mit elször csak gyanúnak tartott, bizonyosság-

nak hinni; 's nem többé a' valót, hanem magának a'

hypothesisnek megállapílá.sát keresni. Ö.sszeköttetése-
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ket, hasonlatosságokat világosságot nem az emléklöre-

dékektöl a' hypothesisnek, hanem a' hypothesistöl köl-

csönöz az emléktöredékeknek; 's maga magát észrevét-

len 's akaratlanul megcsalván , mindent hamis fényben

kezd tekinteni; 's vizsgálódás helyett vak hitre téved el.

Nem épen ugy bánt e Newton a' chronologiával , mint

a' physikával? 'S íme az a' nagy ember, ki a' termé-

szettudománynak annyi fényt kölcsönözött, a' históriára

fordítván fáklyáját, annak ál világánál eltévedett.

Voltak, kik hypothesiseiket a' régiség' töredékei

közt csillámló neveken , 's névmagyarázatokon fundál-

ták, 's a' történeti homályt ezek által kívánták elosz-

latni. Ezeknek írásaikban bámuljuk az olvasás' kiter-

jedtségét, 's azon vas szorgalmat, melly az ezerféle

tudósítások' összeszedésében mutatkozik. De a' morális

világ ott hol az emlékek benünket elhagynak, épen

olly hozzáférhetetlen: mint a' motaphysikának tárgyai.

Inductiókés analógiák lehelségekre vihetnek, bizonyos-

ságokra nem. 'S ott, hol nem csak egy a' lehetséges, mi

fogja a' választást csalhatatlanul vezetni? Mennél inkább

szerelmes valaki a' maga hypothesisébe, annál messzebb

téveszti el magát, 's annál inkább nem veszi észre tévely-

gését : a' mocsárban fellobbanó lángot vezércsillagnak

nézi; saját gondolatit a' valósággal összetéveszti; széles

olvasásától félre vezettetvén, fontosságot a' sokaságban

keres; 's mivel következtetései közt rendet 's öszvefiig-

gést talál, nem is gyanítja, hogy hibáz, nem is gya-

nítja, hogy sokszor a' következtetések közt rend és

öszvefiiggés lehet , ha szinte maga a' fö állítvány azok

közé tartozik is, miket a" logikusok petitio principii

névvel neveznek.
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Hujlaiidóság az clymologi/cálásru nagy olvasással

egybe kölve merész elcsapásokra vezethet. Bochart

örökös példáját adta ezen állításnak. Sokan ezt a' nagy

tudóst igazságos keménységgel ítélték meg. Nem kell e

az ítélet' keménységét meglágyítani azokra nézve , kik

c' merészséget hazaszeretettel párosították? Rudbeckcl

értem, és azokat, kik másutt és minálunk az övéhez

hasonló szellemben dolgoztak.

II.

A' történeti jegyzékeket öszvekeresni , 's egymás

mellett felállítani; való és valótlan tudósításokat egymás-

tol megkülönböztetni; idószámlálást megjavítani; ere-

detet, születést és halált nyomozni: ezek 's az illyenek

a' compilátornak és kritikusnak tisztében állanak. Az

ö írásaikban látjuk a' nemzeteket, 's a' magányos em-

bereket feltnni és munkálni; de csak ugy, mint vala-

melly bábszínen az ugráló bábokat: a' kéz, melly a'

szemclötti mozgásokat rejtekébl igazgatja, láthatatlan

marad; 's így gyakran szemlélünk következést ok, tet-

tet rugó, 's történeteket egybefüggés nélkül. Illy

szemlélés által gylt ismeretünk emlékez tehetségünk-

höz szól, 's lelket nom táplál. A' philosophusi történet-

vizsgáló felvilágosítja az emberi szívnek titkait, 's azok-

ban keresi fel a' történt dolgoknak kútfejeiket; embert

emberrel, nemzetet nemzettel, századot századdal ha-

sonlít öszve; következésbl nyomozza az okot, 's okból

a' következést; a' kül homályt a'belsó emberbl igyek-

szik felderileni; tekintetével a' múlttol a' jelenkorig, a'

jelenkortol a' múltig hat; a' nemzeteket a' kifcjleni

kezdés' pontjaitol fogva a' tellyes virágzás' 's majd a'

hervadás' koráig nyomról nyomra követi; kilesi n' so-
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gédnek 's akadálynak környülményeit , a' fontosb tör-

téneteket mellyek a' nevezetesb behatásokat okozták,

azon nagy bofolyású halandókat, kiknek szenvedelmeik,

kinéze'seik 's gondolkozások az egésznek alkotványára

munkáltak: 's szakadatlan ügyelemmel fonja ellttünk

az ariadnéi fonalat, melly a' temérdek szövevényben

biztos vezetnk lehessen. Az illy vizsgáló, nyelvmü-

vészi sajátságokkal kikészítve, teszi azt, kit nagy tör-

ténetírónak hívunk; 's az illy történetírónak tolla alatt

leszen a' história a' valónak fáklyája, 's az emberi élet-

nek tanító mestere.

Akarod e tudni, hogy ezen nemzetek, mellyek

most Európának kebelében fény 's csillogás közt élnek

és mozognak , mik voltának valaha ? Vedd kezedbe az

utazóknak írásaikat; 's tedd által magadat lélekben a*

tüzföldnek, új déli Vallisnak, új Zeelandnak, Otahiti-

nak partjaira. Olvasd egy történetíró' szavaival, min
képet rajzolnak élnkbe az utazók az úgynevezett vad

népekrl: — — Sokakat ismeretlenségben találtak a'

legszükségesb mesterségekkel: vas, eke, 's némellye-

ket épen tz nélkül; sokan még a' vad állatokkal küz-

döttek eledelök 's lakjaik miatt; 's némellyeknél a' be-

széd alig kezdett az állati hangokból értelmes jegyekké

kifejleni. Itt még a' házasságnak olly egyszer köteléke

sem volt szokásban; ott a' tulajdon sem ismertetett.

Sok helytt a' figyelmetlen lélek a' naponként vissza for-

duló tapasztalást sem tudta megkapni: a' vad gondat-

lanul adá el ágyát, mellyen ma feküdött, nem jutván

eszébe , hogy holnap ismét aludnia kell. De harcz talál-

tatott mindenhol, 's a' gyzedelembér nem ritkán a'

levert ellenségnek teste volt. Másoknál , kik az életnek

több javaival ismerkedvén meg, már a' cultúrának ma-
Kölcsey V. {\
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gasb poiczán tUlollak , szolgaság és despotismus rclle-

netes alakban tnlek fel. Olt egy afrikai despot alatt-

valóit egy korly égeti borért vetette áruba: itt sírhal-

mánál konczoltatlak fel azok, bogy az alvilágban szol-

galatjára lehessenek. Ott az együgység nevetséges

fétisek, itt valamelly borzasztó szörny eltt borúi le (az

ember isteneiben nyomja ki saját charakterét). A'men-

nyirel enyomják ötét ott szolgasság, butaság ós babo-

na : annyira nyomorulttá teszi itt a' féketlen szabadság'

másik extremuma. Mindig támadásra vagy oltalomra

készülve , minden zörgéstl felrettenve kémlödik pusz-

tájában a' vad; ellenség neki minden a' mi új, 's jaj a'

vándornak, kit a' szélvész az ö partjaira vetett kii ven-

dégi tzhely nem fog számára füstölni, 's egy ajtó sem

nyílik meg elölte barátságosan. De még ott is, hol az

ember ellenséges magányból társaságos életre, szük-

ségrl bövségre , 's félelemrl örömre emelkedik — mi

különösnek, mi iszonyúnak látszik mielöttünk! Darabos

ízlése vidámságot az elkábulásban , szépséget a' fintor-

gatásban, 's dicsséget a' mértékfeletliségben keres;

rénye is irtózásra hoz; 's az, a' mit ö boldogságnak ne-

vez, benünk csak szánakozásl és csömört gerjeszthet.

Melly különbség az új zeelandi kanibál között és

mi közöttünk. Polgári alkotványunk' oltalmában; föld-

mívelés , mesterségek , mvészet és tudomány által se-

gélve, 's megszelídülve
;
gondolattal, ismerettel és kí-

vánsággal földelés eget általölelve; kikapva a' jelen-

létnek 's mindennapinak szk körébl; a' szükségestl

a' kedvesig, a' hasznostol a' szépig emelkedve: min
czímek, hogy korunk' férfiúságának a' még gyermekidejü

emberfajok' ellentételében örvendjünk 1 A' kiraívelt eu-

rópai nem elégedett meg azzal, hogy azt, a' mit saját
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földén és saját földének kebelében talált, haszonra for-

dította , hanem felkutatta a' földnek minden részeit

.

idegen plántákat 's állatokat hazájában meghonosított,

a' távol zónáknak clímáját önnen kertébe varázsolta;

szobája' falait, asztalát és testét termérdck távolságban

szedett zsákmányokkal borította el. Mi által lettek mind

ezek lehetségesekké? Kétség kivül a' tudomány által.

Felvonatott a' múlt idnek kárpitja, Hellásnak és Ró-

mának omladékai közül szedettek fel a' bölcseségnek

magvai, mellyek plántálgatás , mívelés és ápolás által

olly szép virágokká 's olly szép gyümölcsökké lettének.

Tudomány nyitott úlat a' tengereken keresztül ismeret-

len földekig, 's a' mérföldek' ezreivel elválasztott né-

peket szomszédokká tette; tudomány alkotta öszve a'

státusokat; embernek ember, nemzetnek nemzet ellen

oltalmat készített; 's lelkeinket az állati ösztönnek feli-

be emelvén, ismeretszomj és az emberiség' felébresztett

érzelmei által képesekké tett benünket, nem csak egy

szükkörü háznépnek tagjává, hanem egy egész nagy

kiterjedés hazának, söt az egész világnak polgárává

lehetnünk.

Kell e kivánni, hogy az emberi természet maga

magát megtagadja, 's földfeletti tökélyre hágjon fel?

Rósz és jó szükséges viszonyban vannak egymással; 's

physikai és morális gonoszok egyformán munkálódtak

azon javaknak nagy részét elötüntetni, mellyek elébb

szükségtl 's félelemtl mentettek meg benünket, ké-

sbb pedig gyönyörségünknek 's felemelödésünknek

eszközeivé lettének. Bátran állíthatjátok, hogy mind

azon erkölcsi roszak , mellyek az új világ' vad népeinél

saját meztelenségökben mutatkoznak, kisebb vagy na-

gyobb mértékben, többé vagy kevesebbé hasonlító alak-

11*
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ban, 's többé vag^ kevesebbé elleplezve, a' legmíveltebb

nemzetben is feltalál tatnak: de feltaláltatnak ollyjavak is,

mellyeknek magvai a' vad nép' kebelében még észrevét-

len szenderegnek, 'S az illy magvak miként jöttek ez

vagy amaz nemzetnél virágzatba? Mint történt az^ hogy

ez itt a' miveltségnek olly magas polczára hághatott,

míg amaz ott a' középszerség' lépcsin , vagy épen a'

ki nem fejlés' alsó pontján marada ? Hogyan vándorlóit

a' pallérozottság országokról országokra , keletrl nyu-

gotra, délrl éjszak felé? Mi módon lett lehetségessé,

hogy bizonyos helyeken a' régi nagyság' emlékei felett

félig vad népek fészkelnek? Ezek, 's azillyen kérdések,

természetesen tolakodnak minden gondolkozó fejnek

elébe; 's feleletet reájok csak a' históriának egésze, az

egyetemi történetírás ^ ád.

Az emberi természet' köre mind a' physikai mind

a' morális világra nézve felette szk. A' memphisi pap

hajdan vaknak mondotta a' hellént, mivel tekintetének

a' régiség' történetei nyitva nem állottak. 'S nem lar-

tozhatike, bizonyos mértékben, ezen megjegyzés mi-

reánk is? Az, a' mit história' egyetemének nevezünk,

csak töredékekbl álló szövedék; 's ezen töredéken

is a' földkerekségnek csak egy része tnik fel. Históriai

tudományunk csak néhány népek' történetein alapúi, de

ezen néhányak között sincsen egy is , mellyet a' maga

eredetétl fogva a' kés idkig nyomról nyomra követ-

hetnénk. És még is — mi szép , mi tanúságos végig-

nézni azon kevesen is, a' mi szemeink eltt elterjed!

Hogyan lön itt egy nemzet kicsir-yböl nagygyá, egy más

ott nagyból semmivé ? Mi módon lön néhol kevés szám-

kivetett famíliákból város, a' városból birodalom, az

összetört birodalom' omladékaibol hatalmas országok?
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Miként ébred itt világosság a' vad nép között, 's annak

jóltevö fényénél mint alkotja az magát össze kisebb

vagy nagyobb társaságokká, mint lépdel találmányról

találmányra, ismeretrl ismeretre, hatalomról hata-

lomra mindaddig, míg ragyogó pályájának legmagasb

pontján áll? Miképen borúi ott homály a' fény és csillo-

gás közt századokat töltött nagy népre; 's mint süllyed

el saját nagyságának terhe alatt lassanként? Hogyan

áll elö itt egy még ismeretlen nemzet , mint sebes vil-

lám vagy pusztító szélvész; 's mint dühösködik orszá-

gokról országokra mind addig, míg kül és bel okok

által megszelídülvén, vérrel szerzett hazáját virágzó

tarlománynyá formálja? Miként megy keresztül amott

egy másik, mint valamelly cométa; hamar feltüntével

milliom szemeket vonván magára, 's hamar elhunyta

után többé fel nem tnve ? Mint hullanak itt szabad né-

pek a' despotismus' örvényébe ? Mint tnik ki amott szá-

mos egymás mellett állott monarchiának sora a' törté-

netekbl, mellyeknek omladékaikon demokraták emelik

fel magokat? Mi vonzza itt a' tengerek által elválasztott

nemzeteket egymáshoz , kik haszon és könnyebbség és

segéd miatt ezer mérföldeken keresztül egymást meg-

találják? Mi teszi ott a' szomszédokat, söt hazafiakat

is, egymásnak elenségeikké , kik különváló kinézésök

's igen sokszor puszta véleményök miatt kölcsönösen

örökös idegenséget szívnak be? . . . Nem való e, hogy

illy dolgokra fordítni szemeinket, szívet emel te-

kintet?

Ili.

Midn a' philosoph az emberiséget körülölel nagy

természetre függeszti figyelmét , lehetetlen , hogy mind
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abban, a' mit egén és földön magának kivüle lát, rend-

nek és öszve függésnek csalhatatlanul szembetn jeleit

ne lássa, ne érezze: az ember az egyedül, ki e' tagad-

hatatlan, ez örök rendnek közepében örök rendetlen-

ségben látszik élni és mozogni. És még is, ha a' ma-

gán OS embert egész nemzettel, 's az egész nemzeteket

egymással öszvehasonlítjuk; ha az oczeán' távol part-

jain élö gyermeknépek' rajzolatját a' régiség' történe-

teire alkalmaztatjuk; ha az emberi majd magából kitö-

rekedö, majd magába bevonuló, nyugtatlanúl rest és

restül nyughatatlan léleknek egyes vonásait a' históriá-

nak egészében nyomozzuk: tapasztalni fogjuk, hogy

az emberek különösen, és az emberi nemzetek közön-

ségesen, minden elhajlások és különzéseik mellett is,

mindig és mindenütt ugyanazon körbon 's ugyanazon

mozgások közt forganak. A' kertész bevetett egy ágya t

tulipánmagoki al; 's feltenyészik a" virágnép ezerféle

színvegygyel. Ez a' napnak jóltevö sugaraiban áll, amazt

hideg árnyék borítja; ez most nyilik, amaz már elvirult,

's felette egy újabb emeli magát: de mindegyik ugyan-

azon alkotmánynyal bír; egyformán tápláltatik, él és

enyész; 's gyökereiken újabb tavaszszal ujabb sarjazat

virul fel.

Ha a' történeteket magányosan tekintjük, gyakran

olly vonások tnnek szemeinkbe , mellyek rendkívüliek-

nek, képteleneknek tetszenek; az egésznek öszvefüg-

gésében ezek rendesekké, természetesekké, hihetkké

váloznak el. Némelly vonások külön válva csekélyek

's tekintetet alig érdemlök : ezek a' magok rendében az

egészre temérdek behatással bírhatnak; 's az okok és

következések' nagy lánczában a' f szemet tehetik. Melly

fényben jelenik meg minden a' philosoph' kerestülható
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's öszvehasonlító lelke eltt! százféle nemzetek' so-

kaságában, 's ezerféle történetek' vegyületében fáradat-

lan tekintettel követi az emberi lélek' mozgásait. A' je-

lenkor' tüneményeirl, szakadatlan lépcskén, felhág

a' régiség' homályába ; 's nem többé az emberi történe-

tek' külsjét, nem többé a' nemzeteknek egy megha-

tározott körben egymással és egymás mellet küzdésöket

nézvén: magának az emberiségnek belsjére figyelmez.

Felül emeli a' nemzeti különségeken pillantatát; 's a'

népeket ugy nézi, mint egy nagy kiterjedés, de ugyan-

azon egy famíliának tagjait. Ezen nagy famíliának tag-

jai ezerféleképen ágaztak el. Lakjaik, szokásaik, véle-

ményeik, nyelveik, 's száz meg száz különözéseik által

egymástol eltávoztanak; de mind ezen eltávozások kö-

zött is az a' közönséges szellem , melly magát az egész

famílián keresztül lehellette, soha sem vész el a' bölcs

elöl. Igyekszik ö ezen szellemet a' maga számtalan

széllyelfolyásaiban követni és felfogni; a' milliomok'

sokaságában, a' státusalkotványok' temérdekében az

egyes embert felkeresi és megtalálja; megvizsgálja öl

azon öszvefüggésben , mellyben az egész természettel

's a' maga földi lakával áll; kilesi azon bel és kü/ er-
ket, mellyek a' physikai és morális világban vagy tet

munkálkodtatják, vagy ö reá munkálnak; a' történetek'

különféleségeiben nyomozza azt a' rendet , mellyhez az

emberi kifejlés és munkálkodás kötve van; 's azt kérdi

magától , ha mind ezen er , rend és munkálkodás nem

valamelly bizonyos czélra siet e ? Illy nyomozások ve-

zetnek benünket arra , a' mit a' história' philosophiá-

jának nevezhetünk.



TII.

Magyar.

I.

A föld, mellyen sátorát felütötte a' magyar, seinek
vérével szerzett föld vala.

Kedves tehát; mert drágán vásároltatott.

II.

Azon emlékezet, hogy a' magyar hódítók' gyer-
meke, katonai dicsség' keresésére indította öt.

Ezen indulat a' környülállásoktol tápláltatván, önér-
zést, 's ez által bizonyos népsajátságot ébresztett fel,

melly a' nemzetiségnek kútfeje.

III.

Éjszaki komolyság, ázsiai fényzés, vezérséghez
szokás a' vándorlás 's azt követ vívások között, küzdés
a' szabadság felé de köznek részvétele nélkül . . .

Ezek azon scénák , mellycket történeteink szaka-
datlan sorban mulatnak.
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IV.

A' mi hét vándor nemzetségeink sokban hasonlitá-

nak azon arabsokhoz, kik a' pusztákon háznépekként

telepedvén le , egyik família a' másikat örök gylölség-

gel üldözé.

Legalább a' szünetlen pártkeresés 's pártváltozás

inkább familiai különözö lelket , mint köznek szeretetét,

azaz nemzetiséget éreztetnek velünk.



TIII.

Oiipaiiaszok.

I.

Az ég bven osztogat mindennek mindent, örömet és

bánatot; de szívet, melly így gyötörje magát, mint ez

az enyím , talán még senkinek nem adott.

Érzem, ez engem megemészt elbb utóbb. Hadd

emészszen. Olly idket értünk, mellyekben sokáig lenni

nem óhajtunk.

II.

Én csak azért boszonkodom, miért van charaklc-

rcmben bizonyos grádustí könnyelmséggel ez a' lélek-

vcsztö érzelékeoység egybeszve. Ezen utolsó nélkül

amaz elsvel olly boldog volnék: 's már régen vége sza-

kadt volna minden képzelt és nemképzell bajaimnak.

De miért ez értelmetlen panasz? Sietnek nap-

jaink; 's sokakat fogunk elfelejteni, és ismét sokakra

emlékezni.

III.

Isten nem teremte erösebbet mint az ember —
lürni jót és gonoszt; 's károndom a' mai érzelgs ne-
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velést, melly a' spártai szent durvaság helyett euripi-

desi lágyságot plántál belénk, 's azt cselekszi, hogy

GöthénekWertherén épenugy sírunk mint Müller' fityogó

darabjain, hogy látunk embereket, kikWilhelm Meister-

nél is szemeket törlenek.

Valyon nem fogjuk e még a' római elegiákat is so-

hajtozásokkal olvasni?

IV.

Ollyan vagyok mint a' görög dithyramb: egyik

érzésbl a' másikba , egyik gondolatból a' másikba me-

rengek által.

Miért nincs, ki mind ezen léleknüanszokat dalba

öntse, vagy psychologi szellemmel kifejtegesse? Én

magam azt nem tehetem. Mert nem bizonyos távolság-

ban kell e lenni a' lélek' azon állapotjátol, mellyel zen-

geni vagy magyarázni akarunk?

V.

Csak még is szép , még is jó ez a' világ.

Ha minden becsületes ember kettt vagy hármat

talál, kiben meg nem csalatkozik, úgy nincs okunk pa-

naszra. Az a' nagy sereg . . . Hadd azt a' maga útján.

Térjünk ki elle; 's elvonulásunk megadja nyugalmunkat.

Élj lappangva. Ezt tanítja Epikur. 'S a' philoso-

phiának minden tanításai között ez az a' mit legjobban

megtanultam.

VI.

Vissza emlékezem; 's a' lélek megkapott.

Ez a' gyuladékony szív áldás nekem , 's nem átok.

Elébb tellyesen a' közvilágó valék ; 's most egyszerre,
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mint valamelly mágiás ütés által — a' legkedvesebb , a*

legboldogítóbb érzés dagasztja ereimet. Érzem, van

erm ennyi 's több megrázást is eltrni. De midn mon-

dom, én: csak a' lelket értem. Ah, a' halandó test

roskadoz 'S még sincs okom panaszkodni; nincs oko-

tok szánni.

VII.

Ezen pillantatban ismét könynyel tölt meg ez a'

szem, melly felette késn tanúit meg sírni.

A' fiatal kor, hsi érzeményekkel büszkéikedék. Nem.

Érzeményeim csak kölcsönözöttek voltának.

Nyomorult ember! Soha sem valál te hs; csak

mindig érzelgö. 'S miért szégyeneljem megvallani, hogy

nekem kínos enyéimtöl távol lennem. Sehol sem éltem

távolabb enmagamtol 's gyengeségeimtl, mint ezek-

nél; sehol sem szenvedtem ezer apró tekintetekben

annyit mint közöttök : és még is sehol sem sírtam éle-

temben búcstíkönnyeket, csak ott!

Szív, szív! Meddig nem fogsz még megrepedni?

VIII.

Itt a* levél: homályos, és roszúl írt; de szívhez

szól, de szívbl folyt. Ott engemet szeretnek. 'S ki

veheti rósz nevén , ha ezen emlékezetkor könnyet hul-

latok?

Nincs visszásabb állat mint némelly ember , mert

ez a' némelly ember szüntelen a' maga nyugalma ellen

dolgozik; kiragadja magát onnan, hol maradnia kelle-

ne, 's oda fut, hová belépni nem kellett volna; —
soha nem.
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IX.

Felhevítek fejemet, 's megigcrtem hogy megyek;

's indulásunk közölt nem több mint kél 's három óra van.

De sok történik az alatt, míg fájáról egy alma leesik.

Nem bizonyos , ha megyek e ?

X.

Mit használna nekem , ha ezen pillantalban isteni

erö által óhajtásim' 's vágyaim' világába röpíttetném is?

Két pillantat múlva talán keserbb könnyeket öntenek

mint most itt; 's ismét tovább, ismét távolba kívánkoz-

nám. És még is, talán nem sírnék. Talán enyhítno . .

.

De mi enyhítne ?

Nem látom a' bett , mellyel irok ; 's nem értem

a' szót , melly tollamból foly.

XI.

Mindent adhat a' sors nekem; mindent, a' mit a'

leghiúbb lélek óhajthat; de ha azt nem adja, a' mit én

mindig óhajtottam és mindig óhajtani fogok, 's egyedül

csak azt : cynikusabb leszek Diogenesnél , ki Sándortol

csak fényt kért.

Homályosok panaszaim; de ha nem lehet másképen.



Palihoz.
1832.

Jlídes jó Palim , be sokszor igazságtalanok vagyunk a'

sors iránti Keményen fölrovunk minden roszat, minden

kedvetlent, a' mit tle szenvedünk; 's mi gyakran fe-

ledjük az általa vett jotl E' vallástétel szolgáljon en-

gesztelésül sokszori békéllenkedéseimért, most, midn
nálam töltött napjaidnak szép emlékezete még mindig

boldogító merengésben tart. Igenis ö, a' sors, nyujtá

nekem ez örömet, hogy ismét ölelhettelek; 's ez öröm

mi sokáig fog még nekem sok történend kesert meg-

édesíteni!

Visszautazásod olta még mindig veled foglalatos-

kodom. Mert forgatom nálam hagyott kézirataidat, *s

minden lapnál emlékezem rólad 's Bettydröl; 's emlék-

tek lágyítja Ítéleteim' keménységet azokra nézve, mik

benk nem tetszenek. Mert sok van , édes jó Palim,

a' mi nem tetszik; és sok van, a' mi bár tetszik is, de

kiadatását jónak nem látom. Sokat szólottunk együttlé-

tünk alatt a' kritikázásrol ; 's én, mint akkor ugy most

is, azt hiszem: kritikázás, mint mi magyarokul azt
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gyakoroljuk, sem írót sem olvasót jóra nem vezet. Kárt

hoz a' leghasznosabb is, és botránkozást a" legszentebb,

mihelyt vagy ferdén, vagy epével tétetik, vagy akarva

és nem akarva félreértéseket eszközöl. Ez pedig a'

kritikának sorsa közöttünk mindeddig, 's még inkább

az leszen a' tudós társaság' ama végzése után, hogy

a' tudománytár is kritikával tömessék meg. 'S ez által

a' ferdeség, epe, és félreértéshez még egy új, 's talán

legveszedelmesb gonosz jön: uralkodás; legalább

uralkodni akarás. Mi ha czélt ér, örök vesze-

delmet; ha czélt nem ér, nevetségességet 's megútál-

tatást szül.

Illy szempontból indulván ki, természetes, ha ezl

és azt szekrényedben maradni óhajtom. Ezek is ollya-

nok, mint minden más kritikáink: oldalaslag nézik a'

tárgyat. Mit ér nekem gáncs , melly nem mélység' és

körülvitt tekintet' következése? 's még inkább mit ér

dicséret, melly siklik; complimentként ömledez? 'S

mindinek fölött mit ér mentegetés, melly a' könyv'

kedvetlenül fogadott oldalait fedezgetni igyekszik?

Mind ezek együtt véve sem kritikát nem tesznek , sem

ismereteket nem terjesztenek, sem olvasót és irót emel
fölvilágításokat nem adnak; 's következleg arra valók,

hogy küldött levélként elolvastatva félre tétessenek.

E' félretételt óhajtom az élelirásnak is (Mu-

záriom. Rész IX.). Nem mintha Döbrentei az által sér-

tetnék; hanem azért: mert e' darab a' félreértések'

örök szülje és táplálója lenne. Mert egy felöl a' mód,

a' mi itt követve van, talán nagyon kevés , talán fölötte

nagyon kevés fejébe menne ; 's ez által épen ellenkez

hatást fogna tenni, mint a' czél vala. Más felöl azok,

kik annyira hajlandók mindenült és mindennél rósz
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szándékot tenni föl, azt fognák magyarázni , hogy te

is Döbrenlei ellen czimboráskodol. 'S minekutána a*

czimboráskodás nálunk mindenfelé oUy divatban van,

ill még a' gyanútol is óvnunk magunkat. Pörlöttem én

is valaha, mint és mi szinben? Ítélje meg más. De em-

bert, esküszöm, sohasem volt szándékom bántani; 's

te jól tudod, hogy a' conversationslexicon' ügyében

vagy ügye miatt .... vagy, az ég tudja,

miért . . . ? indult port helyben soha nem hagyám.

Azon kegyetlenség, mivel az folyt, visszarettent min-

den szelíd keblet; 's azt semmi esetre nem kell lennünk,

hogy akármilly távolról is, e' kegyentlenség' pártosi

vagy tódítói gyanánt nézethessünk. 'S minekutána olly

idben élünk, hogy a' legszelídebb kritika is tisztátalan

kútfbl, czimboraságbol származottnak nézelhetik:

miért hagyjuk magunkat czimborának tekintetni, kik

különben azon névtl irtózunk? A' kritika' hasznai ugy

is mindig csak jelenvalók: azaz a' kritikának jelen ro-

szat javítani, jelen homályt világítani kell; 's hatásai

a' jövre csak közvetve történnek. Mit gondolsz már?

Fogsz e legjobb kritikai müveddel is jelenben hasznot

tehetni, ha az illy gyanúk, illy félreértések közt fog

olvastatni? Vannak idk, édes Palim, midn hallgatni

nagyobb jó, mint prófétai ihlessél az ó és új világ' min-

den bölcseségét kitrombitálni. Midn a' generatio ve-

szélynek indult, akkor a' legszentebb czélbol eredt

buzdítás is dühödésre int felhívásnak vétetik; 's a' leg-

ártatlanabb tett botránkozás' kövévé fog válni; 's kár-

hoztatod sátánt lát bened, javalód pedig ugy dicsér,

mint a' köz rjöngés' egyik fáklyahordóját. Én ugyan

föltettem magamban, mostantol fogva minden port távol

kerülni. Nem a' Gottsched' és Lessing' kora ez, hol a'
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zavarból szép jövend keljen ki. Akkor homály és vilá-

gosság harczoll ; most harczol : ember és ember. 'S illy

harczban mi lehet más nyereség mint ütleg és kék folt?

Pártok sülyesztettek el sok nagy nemzetet; pártok fog-

nak minket is, parányi írósereget, elsülyeszteni , ha

viadalmainkban nem a' literatúra' ügye , de személyes

czélok által vezettetünk.

Midn ezt írom, lehetetlen vissza nem emlékeznem

azon kritikai munkádra is , mit velem a' mull hónapok-

ban postán köziültél. Mire való az? Nem fogna e, ha

kiadatnék, a' conversalions-lexiconi pörhez hasonlót

ébreszthetni ? Azt Te bizonyosan nem akarod , 's nem

akarhatod. Pedig bizonyosan ugy lesz; mert ki fogja

czélod' ártatlan voltát érteni, vagy érteni akarni? Tó-

nusod irónia; 's hidd el nekem, iróniát a' mi publiku-

munk nem ért. Nem tartották e nálunk Yorick' érzékeny

utazásait figyelemre nem méltó bohóskodásnak? Pedig

a' nemzetben a' szeszély charakteri vonás. De talán a'

szeszély 's a' szeszélyes irónia csak ers dosisban még

itt érthet; vagy talán az irónia mindig csak szó sze-

rint értetik, 's igy egész hatását az olvasóra nézve el-

veszti? En nem tudom; de annyit tudok, hogy Rózsa-

bimbódat (Muzárion. Rész XLIVJ bizonyos szeszélyes

munkacsinálásokkal foglalatos irónk sem értette meg;

's gonosz magyarázatot adván szavaidnak, már elre

lángot gerjesztett.

Hagyd el, édes Palim. Az egész dolog nem érde-

mes, hogy miatta kedvetlen pillanlatokat szerezzünk

magunknak.

Kritika nekünk nem való. Kés gyermek' kezében;

melylyel vagy maga vágja meg magát, vagy máson ejt

gondatlanul sebet. Osztán a' gyermek sokszor gonosz

Kölcsey V. 12
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is, 's mérgében szándékosan is ári, nem lévén elég

esze a' következést elre ellátni.

A' mi Szalaynk' Ítéletét Muzárion III. és IV. kö-

tete felöl ki fogod e adni?

Örülök, hogy ö ezen Ítéletét vizsgálat alá akarja

venni.

Ha olly sok kedvezt nem mondott volna felölünk,

bátor volnék kimondani, hogy alig Íratott még Muzárion

felöl valami , a' mi olly mély belekintést 's annyi kü-

lönféle ismeretet mutatna. Hanem dicsért dicsérni nem

akarok; mert ítéletem könnyen részrehajlónak látsz-

hatnék.



Kritika és Aiitikritika.

A. Tudományos Gyjteménynek tavalyi köteteiben fi-

gyelmemet a' mi derék Berzsenyinknek Kölcsey' re-

censiójára tett észrevételei vonták különösen magokra?

's nem érdemlenének e ezen észrevételek figyelmet,

ha szinte nem olly nevezetes férfiútól származtak vol-

na is, csak azért is, mert a' recensió után nyolcz

egész évvel jelentek meg? Alig képzelhetem a' felin-

gerlett magyar költnek haragját illy hosszú ideig táp-

lállaloltnak lennie. Hajlandó valék azt hinni, hogy a'

Vianet álla mente repostum Berzsenyire nem tartoz-

halik. De igy van, és hogy ez igy van — az ne-

kem fáj.

íme illy következései vágynak a' recensióknak!

A' helyett, hogy a' recensens urak' állitásaként fák-

lyát gyújtanának a' józanabb ízlésnek: port és makacs

megátalkodottságot okoznak; 's ezen makacs megátal-

kodottság nem leghathatósb eszköz e arra, hogy az

ember a' legszorosb értelemben egyoldalúvá legyen,

's hajlékonyságát elvesztvén, a' haladás' útját maga

eltt bezárja? Ezt mondám akkor, midn Kölcseynek

12*
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lármát iiiditotl rccensiói megjelentek; 's a' követke-

ze's úgy hozta magával , hogy mondásomat vissza nem

vonhatom.

A' Csokonairól hozott ilclel megnyitotta e az ölet

vakon tisztelknek szemeiket? Bizonyosan nem! Söt

több rendbeli sikoltozok keltek fel , tollcsalára készül-

vén; 's meg kell adni, hogy ezen toUcsatának gyönyö-

r következései lettének! Mert nem ekkor tanitotta e

bizonyos kéretlen védelmez , hogy a' müvészség' tár-

gyairól az avatatlanok is Ítélhetnek? Nem ekkor szám-

láltatott e a' Bürger' részeges nadrágvarroja a' német

literatúra bajnokai közé? 's több illyenck, mellyek-

nek tudása nélkül a' tudós világ bizvást el fogott volna

lehetni.

De visszatérek Berzsenyire. Mennél inkább lisz-

telem öt mint poétát: annál inkább óhajtottam volna,

hogy ö a' maga poetai fennségéböl egy rósz aestheti-

kázónak alacsonyságára le ne szálljon. Mert mit hasz-

nálnak mind azon sophismákkal tellyes commentatiók,

mcllyekkel ö rccensensénck vádjait eloszlatni igyek-

szik? Leszen e ezekbl okosabb vagy a' publicum,

vagy a' recensens? 's segéli e a' Berzsenyi dicssé-

gét annak látása: miként lelt ö a' recensens' gáncsai

miatt annak magasztalásai ellen is igazságtalan? 'S

miként keres magának mentségei legtiszteltebb barát-

jainak 's a' külföld' nagy fiainak rágalmazásában? Ah,

ezen gyöngeségekre a' derék férfiú nem vetemedik

vala , ha Kölcsey jónak találta volna hallgatni.

Tudták azt mások is szint ollyan jól, mint a' re-

censens: hogy Berzsenyiben találtalhatik bombaszt.

Mi szükség volt azt Kölcseynek kilrombilálni, 's ez ál-

tal az érdemes embert elkesoriteni? Azt remélelte ta-
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Ián, hogy a' poefát megléritheti? Vessen egy pillanta-

tot Berzsenyinek feleletérc; 's lássa olt, hogy a jobbii-

lás helyett mint igyekszik maga magával elhitetni:

mennyire jók legyenek minden ö expressiói? pa-

naszolkoíiik, hogy recensense az expressiókat meg-

csonkította , azaz (a' mi a' valóság) egyenként hozta

fel azokat. Ez, mond Berzsenyi, olhjan: mint ha ca-

laki a' szép miicet tígy ítélgetné j hogy annak fiilét, or-

rát letördelné, 's akkor bizonyítaná Beckerrel és Ci~

cerúcal, hogy a' szobor calúban nevetséges. íme meny-

nyire rósz a'felingcrelletés! Más azt igen jól érti, hogy

Kölcsey nem a' szobrot akarta nevetségessé tenni; ha-

nem a' mvészt kiváná figyelmeztetni: miképen még

némelly tagokon kézzel tapogatható darabosságok ma-

radtak, mellyeket a' vésvel le kell simítani. De a' ké-

retlen jó tanács annyi mint rósz tanács. ímhol egy

dönthetellen bizonyság Berzsenyiben, hogy a' recen-

siónak haszna nincs. Valóban nincs; de kára, az igen

is van elég: mert nem tagadhatatlan kár e az, midn
az az ember, ki minden hibái mellett sem sznik meg

lelkes költ lenni, olly szánakozásra méltó magyará-

zatokra ereszkedik! 's mikor a' köz tisztelet énekes,

az alkalom S7.ÓI az alakalomból magyarázgatván, ma-

gát a' fejetlen ctymologusok' porába vegyíti!

'S mit kell mondanunk arra, hogy Berzsenyi, ki

ez eltt saját vallásakéntazlhivé, hogy nékie tanulni nem

szükség, most egyszerre ludós arczot vett magának; 's

citál, aesthetikáz, philologizál? Min varázs ereje van

a' recensiónak, melly az embereket tanulni kénysze-

ríti! De valóban jobb lett volna mind a' recensiónak,

mind a' Berzsenyi' tudóskodásának elmaradni. Egész

tudatlanság, úgy vélem, jobb mint fel tudomány. Mit
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használ az, hogy Berzsenyi romantikáról, helleniká-

rol, szépségrl, hellén nyelvrl beszél, ha mind az,

h' mit beszélt, alaptalan? azt nyilatkoztatja ki, hogy

ifjaknak ir, 's van e az ifjaknak hamis tudományra

szükségk? a' szépei csak a' vegyületben találja, 's

az egyesnek szépségét meg nem ismeri: a' mit ismerni,

ha már csak ugyan tanulni kezdett, Engel által megta-

nulhatott volna. azon tévelygésben él, mintha a' gö-

rögöknél a' poétának és prozaistának nyelve ugy lelt

volna két egymástol különböz nyelv: mint a' magyar

és szláv. Mert kétség kivül illy nevetséges gondolatra

vezetnek azon szavai: a' helléneknek voll különös poé-

tái íiyehök; mi ellenben csak úgy válasz>thatjuk el a'

poetai nyelvet a' prózaitól, ha azt kihímezzük, azaz,

költi képletekkel érzékiebbé , új szavak és szólások által

pedig újabbá és szebbé formáljuk. Való , hogy Berzse-

nyi elölt a' görög nyelv ismeretlen föld: de a' legrövi-

debb reflexiócska éreztelhette volna vele, mikép a' poe-

tai nyelv a' prózaitól minden nemzetnél a' világon csak

úgy különbözhelik , mint ö mirólunk a' görögnek ellen-

télelében állilolta.

Mindig megvolt a' lileralori csatákban az a' hiba,

hogy a' csatázok soha sem a' valót, hanem mindig csak

azon eszközöket keresték, mellyek állal mind jó mind

rósz oldalaikat megerösithessék, 's magokat csalhatat-

lanoknak, hibátlanoknak mutathassák. Innen van az,

hogy a' pörirásokban annyi képtelen állitásokat, sophis-

mákat 's kárhozatra méltó gyengelelküséget találunk.

Fájdalom, hogy ezek a' dolog' megváltozhatatlan ren-

dében állanak!

Miért állítja azt Berzsenyi, hogy az erö és fennség

szülhet ugyan durvaságot és dagályt, ha izlés nincs
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mellette, de a' hol az nincs^ ottpoéta sincs ? Nem tudhatta

e ö , hogy izlés nélkül ugyan nem , de egészen ki nem

fejlelt Ízléssel igen is lehet poela? 'S hogy lehet, arra ö

magamagának bizonyságul szolgálhal. Mert egészen ki-

fejlett Ízléssel hagyott volna e dagályt verseiben? Nem
látta volna e némelly dalainak menthetetlen gyengesé-

gét ? 'S fogctt volna e a'provincialismusoknak pártjára kel-

ni? De ö még a'külsö formának a'belsöre folyását sem akar-

ja látni. Az ö tanítása szerént horátzi ódát tibulli mér-

tékre és tibulli elegiát horátzi mértékre bátran Írhatunk.

Nem következik e az illy értelembl az is, hogy Ovi-

dius' általváltozásait benseradi rondeaukba fordítani

bölcs gondolat vala? Meg kell vallani, jó tudomány

ífjainknak!

Berzsenyi recensensének vádja alól ki akarván

bújni. Remetejét regének lenni tagadja; 's azt Isten

tudja! mivé varázsolja. Stesichorra utasítja vádolóját,

kinek müvei elvesztenek: miért nem inkább Pindárra,

kinek gyözeleménekei korunkig jutottak? Vágynak

igenis Pindarusnál epósi tárgyak lyrai formába öntve;

de lehet e ezen hasonlatosságot a' Remetére alkalmaz-

tatni? A' különbséget itt nem látni, épen ügy hiba:

mint azt állítani, hogy a' görögöknek nem volt egyéb

lyricumok az ódán kivül. Az óda nem vala bizonyos

fajhoz kötött név; de az, a' mi Berzsenyinek szavaiból

kitetszik, hogy a' régieknek csak egynem lyricumok

volt, ez valóban nem nagy régiség -tudomány. Ha

ö valaha csak Pindarusnak töredékein is végig tekint-

hetett vala, nem mondotta volna ezt.

Semmiért sem haragudtam úgy, mint Kölcseynek

azon tettéért, hogy Berzsenyinek poetai charaktcrét

lerajzolta. Mi szükség vala a' kritikának ezen alkal-



184 X. KRITIKA ÉS ANTIKRITIKA.

maztatására, élö poctárol levén szó? Nem kellett va-

la e Külcseynek elre látni, hogy az, a' mi a' müvröl

mondatik, a' mvészre, 's a' mi a' mvészrl, az em-

berre fog hibásan értetni? Kölcsey itt azt a' hibát is

tövé, hogy magaszlalásaibnn határt nem ismervén, imá-

dott poétáját Raphaellé csinálja; Ilorátznak 's Malthis-

sonnak ellenébe állilja . . . 's több c' féle. Csuda e, ha

a' tömjén által elkényeztetett költc mindjárt eleinte

hibátlanul nagynak elhivén magát , annál nehezebben

szenvedte a' késbbi gáncsokat? recensensek, re-

censek!

Nem pirul e az ember, midn olvassa, mint igyek-

szik Berzsenyi a' világgal elhitetni, hogy nem szük-

körü poéta , 's hogy hozzá nem fér semmi gáncs ? De

nem tudom azon érzést kimagyarázni, melly benem

felébredett, midn Kazinczyt és Kist látám ö általa

sértcgettetni. A' recensens tehát meg leszen czáfolva,

ha Berzsenyi a' maga legtiszteltebb barátjait terheli

vádjaival? Mert hogy az állításaként Göthét a' néme-

tek poétának sem ismerik; hogy ö Wielandnak, Schil-

lernek, Vossnak semmi érdemet nem tulajdonít: az ál-

tal nem nagy vélekedést gerjeszt ugyan itéltehetsé-

géröl , de a' sziv itten kérdésbe nem jöhet. Csak ba-

ráljaít ne bántotta volna.

Megvallom, haragban vagyok mind a' kritikus, mind

az antikritikus ellen. Óhajtanám pedig, hogy az egész

dolgot hideg vérrel tekinthetném. Milly tanúságot vehet

a' szemlél magának, miíln a' felingcrlett emberisé-

get látja munkálkodni! A' felingerlett fej eltt minden

dolog elváltoztatja saját természetét, szinét, relatiojál;

's idegen állapotban jelen meg. Az ember, úgy tekint-

ve mint miivész, szoros függésben álla' maga müve-
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vei, 's lehet e, hogy a' müvröl ne a' mvészre 's a'

mvészetrl ne a' mre folyjon el és vissza a' gondo-

lat, a' vizsgálódás? De az ember mint ember, 's az

ember mint mvész két egészen különböz helyhezel-

ben áll. Nem képtelen kívánság e az Berzsenyitl,

hogy a' müvröl lévén szó, a' mvész ne jöjön tekintet-

be? 'S nem képtelen gondolat e az, hogy a' mi a' m-
vészrl a' müvnek relatiojában mondatik, az a' nemm-
vészi helyhezetben álló emberre magyaráztassék? Az

illy öszvezavarások nevetséges sophismákra adnak al-

kalmat; de hijában kiáltozod a' megsértett versirónak:

distingce ! Sok poéta magát sem érti, nem hogy a' gán-

csolót értené.

Nem tudta e a' publicum Kölcsey nélkül is , hogy

a' géniének több és többféle kiterjedései vágynak? Az

a' fest , a' ki oUy szép virágokat teremt vásznára, mint

líiiysum, igen is hogy tiszteletet érdeml mvész; de az

a' fest, a' ki olly emberi alakokat hoz el, mint

Raphael, kétségkívül még több tiszteletet fog aralni.

Raphaeltöl fogva Huysumig sok a' mvészségnek lép-

csje, 's mennél több lépcst tölt be valaki, annál

nagyobb kiterjedés genie lakik keblében. A' mvész
tehát nem csak a' müvnek tökéletességébl, hanem a'

tökéletes müveknek sokféleségébl is Ítéltetik meg. 'S

ez az, a' mit Berzsenyi teljességgel nem akar megér-

teni, 's a' uiit ö lalán elébb utóbb meg fogott vala ér-

teni, ha a' recensenstl nem ingereltelett volna.

Most is jut eszembe, mennyire boszankodlam, mi-

dn Kölcsey Berzsenyinek poetasága elli kimérte a'

határt, azt állilván, hogy a' poetai pályán a' prae-

destinált messzeséget már elérte ? Szkség e az illye-

nekel kikiáltozni? Nem látta e azt minden az Epislo-
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Iákból 's késbb .i' Kultsár' Leveleiben 's a' Hébében,

és Aurorában megjelent darabokból, hogy a' költ le-

felé száll , a summo discedens cergil ad hnum ? De kí-

mélni kellett volna a' tiszteletre méltó embert, 's ha

mindent hangos szavakkal harsogtaliink ki, mi marad

úgy fülbe súgni való ? Valóban a' reconsens urak na-

gyon gyakorolják a' demorkatiai szabadságot! 'S mit

nyertél, jó recensens, szabadságoddal? íme Bcrzsenyid-

del még azt sem tudád elhitetni, hogy az általad gán-

csolt rósz rímek az ö hibájából eredtének. A' makacs

költ hibáit a' nyelvre hárilja, 's azt akarja megmu-

tatni, hogy a' szebb rémek csak a' mesterkélésnek, nem

pedig a' mvészetnek tárgyai. Nem érzi e ö azt, hogy

a' mi Zrínyink milly sokat fogott volna nyerni a' szebb

küls által? Nem érzi e, hogy a' poela a' csupa versi-

sificatortol különbözik ugyan; de a' kettnek egybeol-

vadása az, a' mi a' tökéletes szépnek elteremtésére

megkívántatik?

Ki ne mosolygna, látván, mint él Berzsenyi a' maga

recensensc ellen repressaliákkal, midn annak Jegy-

táltóját a' poesis körébl számkivetni igyekszik? Fog e

Kölcsey is az eltiport dalocska melleit líerzsenyinek

példájaként antikritikázni ? Ok lássák, mit csinálnak

egymással!



Mvészi Vetélkedés
Gessncr' Forililójával.

I.

j\em vérrel-ázott bálor hösl, nem sivatag harczme-

zöt zeng a' vig muza; szelíden 's remegve futja ö a'

zajt: könny sippal jobbjában.

Híves patak' csörgedése 's szent erdk' homályos

ernyik által édesgetve, sasos part mellett bolyong,

vagy virágokon jár, 's magas fák' zölden boltozott

folyosóiban, és nyugszik a' lágy pázsiton, 's dalokon

elméi érted, csak érted szép Daphne! Mert lelked, tele

rénynyel, 's tele ártatlansággal, vidám mint a' legszebb

tavaszi reg. Ügy röpdez szüntelen ébredt tréfa 's vig

mosoly körülök e' kis ajkaknak, körülök e' piruló ar-

czoknak, 's szelíd öröm szólt szüntelen szemeidbl

Ugy van, miolta engem barátodnak hívsz, kedvelt Daph-

ne, azolta tisztának, ragyogónak látom a' jövendt; 's

öröm és gyönyör kiséri minden napom'.

ha e' vig dalok neked tetszenének, mellyeket

muzám pásztoroktol tanúi el gyakorta. Gyakran meg«
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lesi ö sörü berkeikben a' fák' nympháil is , 's a' kecske-

lábú erdei istent, és sáskoszorúzla nymphákat a' grot-

tokban, gyakran megkeresi a' mohos kunyhókat, mely-

lyek körül a' szántó csendes árnyakat plántál, 's törte-

neteket hoz elö a' nagy sziv, rény 's örökké vig ártat-

lanság felöl. Gyakran meglopja a' szerelem' istenéi is,

süriien egymásba sztt gallyak' zöld hajlékaikban,'s gyak-

ran a' füzbokorban a' kis csermelyeknél.

II.

te , ki kedvesb vagy mint a' harmatozó reg , te

nagy fekete szemeddel! szépen lebeg el sötét hajad a'

virágkoszorií alatt, játszik a' szelekkel. Kedves az, ha

piros ajkaid mosolyra nyilnak meg, kedvesb még, ha

énekre nyílnak meg. Kihallgattalak Chloe, téged hall-

gattalak ki, midn ama reggel a' kútfnél éneklél,

mellyel két tölgy árnyékoz be; haraggal, hogy a' mada-

rak el nem némulának, haraggal, hogy a' forrás csörge,

hallgattalak ki. Már tizenkilencz aratást' láttam, és szép

vagyok, és barna ábrázatban. Gyakran vettem észre,

hogy pásztoraink megszntek énekelni , 's figyelmez-

lek, midn énekem keresztül csengett a' völgyen, 's a'

le énekedet nem fogná követni jobban sip , mint enyim.

szép Chloe, szeress engem. Lásd, milly kedves az:

e' halmon az én sziklámban lakni. Lásd, mint szöv a'

csúszó repkény zöld hálót kellemesen a' szikla körül , 's

bérczét mint árnyékozza be a' tövisbokor. Barlangom

alkalmas, 's falai puha brökkel vannak bevonva, 's

szája elébe tököl plántáltam; magasan csúszik fel az,

's alkony /ó födéllé vál. Lásd, milly kedvesen tajtékzik

a' forrás sziklámból 's tisztán csörgedez el a' dércze

felett, magas füven 's virágokon keresztül. Alatta a'
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halomnak kicsiny tóvá gyl öszve, körülkoszorúzva

kákával és fzzel, hol a' nymphák a' csendes holdvi-

lágnál gyakorta lánczolnak sípomon, midn a' lejtó

faunok crotaljokat utánam verik. Lásd, mint boltozó-

dik a' halmon zöld groltá a' mogyoró, 's mint csuszkái

a' szeder fekete gyümölcscsel körülem, 's mint emeli fel

a' galagonyabokor piros epreit, 's mint állanak

gyümölcscsel tele az almafák szölövesszökkel körülölelve.

Chloe, ez mind enyím. Ki óhajt többet magának?

De ah, ha te nem szeretsz engem, akkor vastag köd

burkolja be az egész vidéket. Chloe , szeress engem.

Itt fogunk majd a' puha füvön feküdni, ha kecskéink a'

sziklás oldalon mászkálnak, 's a' juhok és tulkok kö-

rülünk gázolnak a' magas fübcn; akkor elnézzük a' ki-

terjedt völgyei, a' ragyogó tengert, hol a' tritonok

szökdelnek, 's hol Phöbus szekerérl leszáll, 's ének-

lünk, hogy messze körös körül visszazengjen a' sziklák-

ban, hogy a' nymphák megálljanak 's hallgassák, és a'

kecskelábú erdei istenek.

így énekle Milon pásztor a' sziklán, midn ötét

a' bokorban Chloe kihallgatá; mosolyogva jve elö, 's

megfogá kezét a' pásztornalc. Milon, te pásztor a' szik-

lán, igy szóla; szerellek tégedet, inkább mint juhok

a' zanótot, inkább mint madarak az éneket. Vezess en-

gem barlangodba. Édesb nekem csókod mint méz, olly

kedvesen nem csörg nekem a' folyam.
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KönyvklvonatoL *)

I.

1831. Budán, a' m. k. cgjctein' betivel. Kisfaludy Károly min-

den nmnkái. Öszveszedle Toldy Fcrencz. 1. kötet. VIII. 232 I.

YII. kötet. 268 I. VIII. kötet. 260 1. 8.

Az elsö kötetben Kisfaludy Káról' versei, a' hetedik-

ben és nyolczadikban pedig beszélelei és vegyes kö-

tetlen iratai foglaltatnak; olly müvek, mellyek az Au-

rora' éveiben egyrl egyig megjelentek, 's az olvasó

közönség' kezén már régen forognak, azaz más szók-

kal, mindenek elölt, kik a' magyar literaturát kedve-

lik, 's a' magyarul irt könyveket olvasásra méltatla-

noknak nem tartják, tökéletes ismeretben vágynak.

Bátran állithaljuk, hogy az, ki Aurorát nem forgatta,

») A' magyar tudós társaság' levéltárában egykét könyvkivonat

's néhány vélemény találtalik Kölcseytöl , amazok az akade-

niiíii folyóirás' számára, mint az a' társaság' elsö évében meg-
indítandó vala; emezek pályairatok vagy nyomtatás végett be-

kiildöll dolgozatok iránt. A' .szerkesztk itt rsak a' könyvki-

vonatokat adják : miután a' vélemények , mint az akadémia'

tulajdonai, ez úttal ki nem bocsáttathatok.
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's bene Kisfaludy Káról' dolgozásaival idt nem töltött,

az ujabb litcralura' szüleményei közül bizonyosan sem-

mit nem látott. E' körülményt említenünk szükség vala
;

mert ez határozza meg: millyennek kell e' kivonatnak

lennie, mit a' tudománytár' számára az elttünk álló

kötetekbl készitendök vagyunk. Böv és környülál-

lásos kivonatot adni oUy Írásokból, miket az olvasók*

legnagyobb része könyvnélkül tud, közönséget sért

untatás lenne. Nem nyújtunk azért egyebet egy sebes

tekintetnél a' kötetek' foglalatjára, a' mi rövid emlékez-

tetés gyanánt szolgáljon.

Az els kötet' tartalmát teszik

a) Dalok két könyvben ; az els könyvben a' fen-

tebb nem, másodikban az 1828—30 évek alatt készült

pórdalok foglaltatván.

b) Elégiák.

c) Balládák és románczok.

d) Elte.

e) A' két Hajós.

P Vegyes költemények.

gj Epigrammák, gnómák.

A' hetedik kötetben adatnak Kisfaludynak beszé-

letei; 's e' hetedik kötet egyszersmind a' beszéletek'

els kötete. 'S foglalatja:

Tihamér; novella nagy Lajos' korából, komoly

nemben. Kisfaludynak illy nem müvei köztt legkiter-

jedettebb. A' beszéleti tárgy a' nápolyi háborúval 's a'

Zács nemzetség történeteivel lévén öszvekapcsolva, his-

tóriai románná válik.

Barátság és szerelem; szeszélyes beszélet. Rajzo-

latja az emberi élet egyik legfontosabb szakának; midn
a' férfikor küszöbén álló ifjú' feje és szive elég fogla-
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lalosságol nem léi, 's e' miall a' kcpzclA tehetség meg-

romlik.

Sok baj semmiért.

A' fejér köpenyeg.

Sulyosdi Simon, mindhárom derült eladásban.

A' nyolczadik kötetben a' b 'széletek' második

kötete , 's vegyes prózai iratok foglaltatnak. A' beszé-

ltök igy következnek:

A' vérpohár, komoly beszélef.

Bajjal ment, vígan jött.

Tollagi Jónás' viszontagságai.

Mit csinál a' gólya ? mindhárom szeszélyes beszé-

lt; 's közttök Tollagi Jónás Kisfaludynak e' nembon

legnagyobb munkája. Bene mint az épen eltte álht-

ban pcdántság, világismerctlenséggel és jószívséggel

párosulva rajzoltatik.

Viszontlátás, komoly nemben.

A' vegyes kötetlen iratok az Élet és halál , 's Pál-

ma és cziprus czimü két allegórián kiviil az Andor és

Juczi 's Hs Fercsi czimek alatt ismeretes paródiákat,

keleti közmondásokat, 's még holmi kevés számú apró-

ságot foglalnak magokban. Az allegóriák morális

tárgyúak; a' paródiák pedig azOssianisták'üres pufTasz-

kodásaikat teszik nevetségessé. —
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II.

Kassán, nyomt. Werfer Károly cs. k. pr. akad. typogr. Nem-

zeti Játékszini Tudósítás. 16. számban. Irta Keresztszegi és Ador-

jáni Grf Csáky Theodor. 183«/, 1. 66. 8.

Ezen tudósítások' els száma 1830. évi december'

11-dikén, utolsója pedig 1831-diki marlius' 26-dikán

jelent meg; 's a' kassai magyar színjátszók által 1830.

november' 25-dikétöl kezdve 1831. martius' 24-dikéig

lett eladásokat veszi Ítélet alá. Czélja nem annyira az

eladott müvekrl , mint magokról az eladó színészek-

rl Ítélni , 's annálfogva benk müvizsgálat sehol sem

találtatik; csak némellykor, "s csak közönséges kife-

jezésekben szólván a' játékszínre hozott darabról. így

például: 1. 6.

„A' pultavai ütközet. Ezen históriai darab , mely-

lyel valóban szépen lehetett volna kidolgozni , erede-

tében a' szerz által elhibáztatott; nagyon körülállásos

volna az olvasót annak meghallgatásába untatni , a' mit

ezen darab, és annak fordítása ellen mondanunk lehet-

ne; nem igen helyes volt annyi sok idegen szavakat

meghagyni, mellyeket többnyire könny lett volna ma-

gyarra fordítani, úgymint: provintziák, ármádia, trí-

umphus; meg kell vallanunk: hogy a' mai játékkal

teljességgel nem voltunk megelégedve 'sat." vesd ösz-

ve 1. 14. A' diadema. 1. 23. Az alpesi rózsa. 1. 29. A'

természet' gyermeke. 1. 31. Eliza és Claudio. 'sat.

F szempontja a' szerznek a' színészi eladás'

megítélése, 's ezt miként vitte véghez, mutatja a' kö-

vetkez hely, mit kiírván, egyszersmind mindent meg-

tettünk , a' mit ílly kicsiny , de a' mellett sokféle tárgyú

könyvek' kivonata körül tenni kell.

Kölcsey V. 13
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I. 2. „Dériné asszony, kinek munkás szorgalma

és jeles tehetsége kivállképen az öltözelmeslerségbeii

eléggé ismeretes, mind a' daljáték' kiválasztásában,

mind öltözetében egészen bebizonyitolta a' megkülön-

böztetett tisztelelet és figyelmei, melylyel ö a' közönség

iránt mindenkor viseltelik. Kubayné asszony szinte

kellemesen és jól énekelt. — Pály urnák azon válasz-

tásával , hogy kötött nadrághoz topánkát vett 'sat. —
Sajnáljuk, hogy Szerdahelyi úr, kinek éneklése és öl-

tözetbeli tisztasága a' közönség elölt mindig kellemes,

ezen daljátékban keveset énekelt. Klára leányasszony

pedig ezen estvén felette szerencsétlenül választotta

öltözetét, 'stb. — Pályné asszony ugyan jobban volt

öltözve; de még sem tetszöleg nézett ki. Az utolsó je-

lenésben a' tanács' ülése, valamint a' capilolium' égése

is helyesen volt eladva." 'sat. —

m.

Árpád. Irta Pázmándi Horvát Endre. Pesten, Beiméi JzseP könyv-

nyomtató intézetében. 1821. 8. XII. könyv, és szókalauz. 487. 1.

I. Könyv. Nyolcz ága volt a' nemzetségnek,

melly nyolcznak egyikét a' magyarok tevék India' szé-

lein. Visszavonás miatt elváltak; kazárok Volgánál, De-

nep és Tanais közt, kunok Pannoniában. Kunavarok,

besnyök, szabirok, bolgárok, jászok és úzok késbb

hagyák el Ázsiái 's bujdostak. Magyarok utoljára , két-

felé. Egy fél Kumában, más fél a' Balambér utján.

Ez a' fél Ural hegynél és Etres (Irtis) folyamnál
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Hol Csabakulcsának — —
— — — — — és Örsnek városa Orshon.

Itt laktak a' dönt magyarok , várván gyarapodá-

sokat, hogy Atila' örökségét ervel megvíhassák. Négy
emberkoron át készültének

;

Bölcs Tatur a' fpap, kire a' nép hallgala, szinte

Mintha az Istennek szájával szólana, minden

Évnek fordulatán Etelét hirdette — — —
— — — Ekölcs, jóslója Csabának

írva hagyá. —

Csaba rakalá Csabakulcsát a'Pannoniábani kipusz-

tulás után

Detrét és Aladárt átkozza Sikambria'' népe

Mig a' déli sugár köveit melegíti tüzével

Átok az elhajlott, az irigy magyarokra; hazájok''

Vesztettek legyenek; boruló szolgái azoknak,

A^ kiken ekkédíg fítogatták nyalka hatalmok',

Fussanak a gaz vértagadók, mindenha csatában

Gyzzön az ellenség 's ökel tiprassa lovával.

Láthegyen szokott lenni év' újúltán a" nemzeti ün-

nep és áldozat, midón a' pap a' Csaba jóslója' könyvét

olvasni, 's a' nemzetet az Atila' örökségének visszavé-

telére tüzelni szokta.

Oltár , nemzeti zászló , kelevész , nagy táborkürt.

Tavaszszal vala az ünnep,

13
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Itt mikor a" nyájas zephirek? —
— az ers Etelének bírni iinzájál.

Fpap' beszéde.

Mind ki tehát magyar, esküdjék e' mennyei kardra:

(Jobbja reá mutatott) bátor meghalnia kell is

A' nyilzápor alatt, harczolva keresni hazáját.

Magyar nemzet hét ágra osztva, hét vezér alatt.

Álmos' fia Árpád (Turul maradéka), szomszéd Huba,

Szemere' apja; keletre Lebed (Eld); lul Abán Und,

mellelte Taks; mögöllök Konl. Kávakörig Tuhutum ter-

jedt északra közepén Vérhát és Aba közt. — Fpap
beszéde után heten esküsznek vont karddal, ken-

gyelbl

Esküszik a' nemzet

— — — — -^ nem nyújtja hatalmát.

Áldozat— tavaszszal, és egyébkor rendkívüli ese-

tekben.

II. Könyv. Áldozati pompa — áldozat' kedves vol-

ta Isten eltt — jövendölés Pannoniába menetelrl —
búcsú a' mostani laktol — tanács egy vezér választásá-

ra: Válaszszatok eggyet, 's azt Etelének igaz magvából.

— Álmos fogadja a' beszédet helybenhagyólag. Le-

bed forgat szándékot fvezérség felöl. Szövetkezik a'

kazárok' fejével Bogorral. Bogor lyányát kéri fijának

Szabolcsnak. Szabolcs és Ilii szerelik egymást. Szabolcs
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viszi Ilii' képmását; Lebed a' képbe szerelmes lesz. Ma-

gának kéri a' lyányt, Bodót küldvén IllamköreBogorhoz.

A' kazár leányát oda adja. Bodó megérkezik a' lát-

hegyi pompakor. Bodó hirt visz Szabolcsnak, ki fájdal-

mában tzbe jön, 's bajjal csendesedik le. Lebed most

még inkább remél fejdelemséget. Megtámadja a' papot,

hogy egy fejedelmi vezért kivan — még pedig Etelé-

nek izébl — 's lóra ül, menni akar, a' több vezérek

gátolják. Huba szól a' pap' princípiuma mellett — Le-

bed dühhel felel, 's kiragadja magát seregéhez. Taks

vészen szót Lebed ellen. Az áldozat elosztatik a' ve-

zérek 's nép közt. Lebed a' neki ajánlott részt vissza-

veti. Fpap inti a' magyarokat föválasztásra , 's Hubát,

hogyLebedtöl födje a' tábort. Az áldozat elköltetik. Hu-

ba megy.

Uh Könyv. Tavasz — éjjel, álom, Huba rt állal

vitézeivel — Lebed Karcsot, apródját küldi kémkedni 's

Böngört megnyeri. Maga viraszt. Karos észrevétetik.

Bongör' szolgájának mondja magát, Huba nem hiszi,

's letartoztatja. Ünnep reggel; a' fpap indul tál-

tosival

legelbb a' hadnagyok — : Almos,

Apja ez Árpádnak; Tuhulum, Zont, Taks, Huba, és Und,

És fiaik. Horkat Tnhutumnak hozla világra

Hiitvöse Csörsz; Konté, 's Kusid és Koppan, jeles ifjak

A' harczok' mezején ; Takslúl ki ered vala , Léinek

Hivták volt ; Szemerét nemzé Huba ; kedves Etéjét

Und.

Ezek valának a' fpap körül. Fpap szól. Le-

bedhez kivan küldetni bekil követet. Huba ellentmond,
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•s elmondja a'Karcscsal törlénlel 's Böngörl elökivánja.

Böngör és Karos szembe álHttalnak. Ez felfedezi Le-

bedlöl jötlét, üöngört megnyerni, hogy hadait Lebedhez

kapcsolja. Tuhulum haragszik 's elször is kér fövá-

lasztást, azután Lebed' rontását. Zaj hallik; gondolják,

Lebedjön; de Szabolcs érkezik; felfedi^ mint vette el

mátkáját az apa. A' hat vezér megdöbben, Tatur szól;

"s Szabolcs apja helyett hetedik vezérnek vétetik. Tu-

hutum újra kér föválasztást. Tatur szól 's ajánlja

Álmost

— — Tarai — —
— unokája Csabának,

Kit nemzett Etelénk, tudjátok, helieni lyánytol,

Ose Tural Sárdnak, Sárdtui szármázta Eldnek;

Etlül Ügyek; 's nincs más, Etelét ki közelbre megérné, 'sal,

Tuhutum szól, Álmost elfogadja, feltétel alatt,

— — legyen ö fejedelmi vezérünk

Ezt ha tevk vagytok, nem esik kárunkra tanácsom.

Álmos szól; öregségével mentekezik — Talur

ajánlja Árpádot.

Szögszinü volt Árpád arczára

így ült a' paripán Árpád Álmosnak utána

Tisztességet adó az Öregnek, gyermek apának I. 94— 96

Hal vezér külön tanakodik; és Árpádot elválasztják.

Hubu megviszi a' választást Árpádnak 's feltéteket tesz.

Árpád elfogadja — a' több vezérek pajzsaikon fele-

melik.
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Ezzel szállá Tatur nyergébl 'sat.

— — _ — ragyogó fényébe merülve.

Tatur annunciálja a' választási a' népnek.

IV. Könyv.

Habzik ezen közben méregtl szája Lebednek

,

's várja Karcsut. Csökön jö; 's hirt hoz Szabolcs'

általmentéröl. Lebed dühödik. Tompor vigasztal-

ja megmaradt népe' hségével. Csendesedik, 's to-

vább vonul, hogy Szabolcs' példája többeket ne csaljon.

— Virad , ismét ünnep. Tatur javall frigyet fvezér és

nép közt. Elfogadják. Tatur mondja a' frigyet,

Hallja meg ég és fid.

Ee legyen a' törvény — 'sat.

Szertartás — borba vércsöppek — Árpád iszik, a'

hat utána. Fpap adja a' kardot — Bercndnek a'

nemzeti zászlót, Léinek a' tábori kürtöt. Áldás —
Áldásom rajtad fejedelm 'sat. p. 110

Árpád szól most legelöszer. ígéri magát; Etele'

hazáját fölkeresni óhajtja — Álmot beszél CEtelét látta

álmában) —

Mennünk kell magyarok! rólunk ez az isteni végzés.

Mennünk, egy szívvel felelék 'sal. p, 112.

Árpád az oltárról leszáll. Megtekinti a' sereget;

játékokat parancsol. 1. játék: futás. 2. nyilazás 3. ket-

ts baj. 4. lovagviadal kclevészszel és karddal.
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Gclemér és Szabolcs közi — Gelemér ajánlja

magát népeivel a' magyarok közé: Árpád elfogadja

fejedelemi felsösége alá. —
Árpád bevégzi a' játékot; inti a' nemzetet a' me-

netelre Pannónia felé; meghatározza az öszvesereglés'

pontját harminczadnapra az Urálon túl; 's meghívja

Gélemért is. Fpapnak rendeli, az oltárt elrontatni,

hogy ide többé senki ne tartson

így szólott Árpád 'sat. p. 137.

V. Ének. Indulás. Els indul Szabolcs. — Szak-

maron Huba gylést tart 's inti népét készülni. Fiát

küldi a' távolabb vidéket bejárni, 's az indulásra szük-

ségeseket elintézni

Repül ez mint gyöngy ver az égnek,

Fellegiben szárnyát mikoron kiereszti, csapongván.

Czink, Ujbér, Szapoly és Kétalap bolgár felesé-

geik miatt az indulásnak ellentmondanak. Szemere tz-

zel szól. Czikador büszkén felel. Gerend csendesíteni

akarja ket. Eloszlanak. Szemere apjához követet küld.

Huba indul Szakmarról. Érvölgyön megáll, várván

Szemerét , népét vigadni inti. Követ érkezik Szemeré-

töl, mondja, hogy Czikador Szemerének veszélyt ké-

szít. Huba Tormát és Rédét küldi sereggel Szemeré-

hez, hogy Czikadort élve halva hozzák. Mennek. Huba

mint egy sas az ifjakat rzi

Nem pillantva szemét, ha gyanít veszedelmet: azonkint

A' fö sátor alúl hadait megjárni kiindult.
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'S rendeléseket tesz a' bolgárok felé. Az alatt

Czikador Szumerére készül. Gerend ennek intést ád,

másnap jön Czikador, Szemere kivezeti seregét a' de-

rencsi sikra. Ütközet. Szemere sebet vesz. Gerend érke-

zik. Czikador visszavonul, Gerend' népe szaporodik.

Másnapi ütközet; a' sebesült Szemere a' csatában, Ge-

rend magához veszi. Torna jA; Czikador ijed. Szemeré-

vel találkozik. Czikador elesik. Gyzelem. Szemére

Szapolyon Czikador njének szól

— — el nem veszem élted'

Sem jegymarhádat — — — uradnak

— — — porrá teszem advát.

Az asszony esdeklik; Szemere közel vau a' lágyu-

láshoz , de sebe felbomlik

'S ismét fölzúdul lobogó forralma dühének

— — ha fölolvadsz is sirtodbau , az engem

Meg nem hajt 'sat. p. 165.

Elveszi a' fiút

A' sziifogta gyerek sat. p. 166 — 167.

Rablás; visszaindulás, osztály. Derencs elhagya-

lik 's lángoknak adatik.

— — a' tábori kürt szól harmadik izben,

Száz zászló lobogott 'sat. p. 172.

Érkezés Hubához. Szemere ellép gyzelmi önér-

zéssel. Huba Gerendet dicséri fia' megtartásáért. Fiát
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feddi, hogy Czikador' nfljétöl fiát elvévé, 's az elveti

gyermeket fiává fogadja. A' sereget elrendeli. Hajnalra

kelve megindul; Örshonnál megtelepednek, Szabolcs

szomszédában. —
VI. Könyv. Tuhutum és Horka Berényben hason-

lólag készülnek. Tuhulum küldi Dobokát és Ilorkát, be-

járni a' megyét, hogy mindenkit inditsanak, 's gylje-

nek Bérczaljára. Maga Berényben gylést tart, 's ke-

ményen szól, hogy a' lálhegyi végzésnek senki magát

ellenszegezni ne merje.

Melly lalor ármánynak munkája , hogy a' magyar eggyel

Nem tud akarni, ha csak vas vessz nincsen utána?

Most, hamikor, kiki óvja magát, 's szakadékot okozni

Rettegjen 'sat. I. 180.

Tuhutum sátorok alá költözik. Jön Und' fia Sar-

kúiról, Ele, megkérdezni apja' nevében, merre indtíl

Tuhutum; 's igéri, hogy Und kisérni fogja , hogy az el-

lenséges népektl bátrabbak legyenek. E' beszédén je-

len van Kuldina, Tuhutum' lánya. Lány és legény egy-

másba szeretnek, Kuldina megzavarodik, anyja ölébe

fut 's kimegy. Tutum elfogadja Und' ajánlását 's ki-

jeleli az utal. Ele megy; de Kuldina iránt szerelmet

láplál's tépeldik, kimentél a' lyánynak hidegségre ma-

gyarázván.

Fbe nyoma süvegét , kaczagányát röplelL a' szél

,

'S mint kit az ellenség kiszalaszt, elvágtata seblest,
'

'S édesen öldökl sérelmét vitte magával.

Jön Doboka és Horka , nem találván a' nép' részé-

rl semmi ellenzést. Harmadnapig senki sem jön Und-

tol ; akkor
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Látni, inikcnt Eto dül Tuhutumnak sátora ellen

Csalt maga a' zabolát harapó tüzes állatot zvén.

Hirl hagy Und, hogy Iszkánál lesz 's várja tanács-

lartás végett Tuhulumot. Kuldinát nem láthatja; hány-

kolódik, vélvén, hogy a' lyány nem szereti.

Tuhutum mozdul Iszka felé, 's ott Unddal találko-

zik. Ez késiének okát magyarázza, Lebed' gonosz for-

ralásai miatt. Elrendelik a' menetelt a' Vérháti sziklán

keresztül. Had' elejét vezeti Und; utána Horka — Nkre
gondot Ete visel, utói Tuhutum s. a' t. Ete pörel, hogy a'

nökhez rendelték; mondván, hogy talán gyávának tar-

tatik. Und haragszik 's fiát halállal ijeszti. Tuhutum

lesz közbevet. — Keresztülmenetel a' sziklán. Ete uj

hánykolódási a' szerelem miatt. — Telepedés szabad

réten.

Pihenés — Vadászat. Érkend (kazarfi) medvét

talál, 's veszélyben van, jön Tugor 's megmenti. La-

kához viszi 's njének ajánlja a' sebeset. Szerelem

Érkend és Tugor n közt. Tugor mutogatja javait *s

ebeit. Esznek. Hajnalban Tugor vadászni megy, Ér-

kend 's a' n együtt szöknek. Tugor panaszt tesz Tuhu-

tumnak. Kartok, Tugor öcscse megismeri a' szökevény

asszonyt. Érkend megöli 's ruháit a' nre adja.

Kéja,

Kéja nem irtódzék a' vérfestelle rahával

Födni magát.

Tugor keresi njét. Rajok talál. Az asszony megismer-
vén férjét leesik a' lóról 's hal , Érkend megöli Tugort.

Tuhutum Érkendet halállal bünteti,
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VII. Könyv. Csabakulcsi készület. Csabakulcs.

Barmok, ménesek. Árpád Csepelre bizza a' paripákat;

és az utat kiszabja. Huba' követei jnek; jelentvén a'

Czikadorral történteket, 's Lebed' szándékát Taks és

Kont ellen, Árpád felel 's ajánl vigyázatot 's igér segé-

det. Álmoshoz megy 's mondja, mit hallott; kéri t ma-

radásra, és ha kell, Hubának segédküldésre. Követel

küld Konthoz és Takshoz, 's maga megy sereggel.

Kéme hirthoz, hogy Lebed nem messze. Árpád ren-

delést tesz , megy

,

\S tön gyors fordulatot 's a' t. 1. 217.

Mért Árpád nem ütöd meg most a' liétfejü sárkányt 's 1.1.217.

Lebed hiszi, hogy társai jönek, a' besenyiek. De

megtudja egy rtl, hogy Árpád. Méregbe jön 's szit-

kot önt, csatát keres. Árpád feddi, 's akarja szelí-

díteni, 's

Adj kezet, állj mellénk 's a' t. 1. 220.

Lebed nem enged, 's harczot készit. Csata. Vivás Lebed

és Árpád közt. Ez ketté vágja annak fékszárát, a' ló

szalad, Lebed' népe fut, öldöklés

magyar kéz onla magyar vért,

És csonkita magyart — — I. 224.

Árpád sztínést parancsol

Légyen elég, feleim, hogy gyztünk 'sat. 1.224.

Árpád kötözteti a' sebeseket (Lebed részérül). Jön

Taks és Kont, kik Lebedet más felé nyomozták. —
Árpád a' foglyokat szabadokká teszi 's a' t. I. 227.
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Rendelés az indulás felöl. Árpád Csabakulcson

Álmosnak hirt mond Lebed' elszakadta felöl. Álmos felel

egy történettel a' besenyiekkel való harczrol , midn
még Árpád csecsem vala. Rendelkezés a' további in-

dulásról, a' szent szer. Taturt szólilja Árpád, hogy

táltosait gyjtse; 's mellé kíséretet rendel. Rendelés az

érkez seregek' számára kivánt eledelekrl. — Taks és

Kont érkeznek — mulató beszélgetés útközben, Taks

beszéli, miket mondott nagyapja az si földrl — Kont

Zsomborról beszél, ki Pannóniából bujdosott — Csörsz

Árpád' határába ér's látja a' vendégségi készületeket—
Árpád jön Csabakulcsábol, Találkoznak a' vezérek —
Csörsz dicséri Árpád' határait 's gazdagságát; 's nem

javallja illy gazdag földbl a* kivándorlást. Kont haragra

gyúl az ifjú ellen. Ez elmés fordulattal menti magát. Árpád

pártját fogja 's magához veszi. Árpád a' többeket ösz-

vegyüjli. Az uráli érczbányákat betemettetni rendeli,

Csörsz' vezérlése alatt. Végkiindulás — Csabakulcsa

lángnak adatik — Pihenés

ahil Szerepen Malomér és Gombateleknél.

VIII. Könyv. Huba másnap Árpádnakjelenti gyanúját

Lebed felöl, ki Bogorral együtfenekezik,'sGelemér miatt

nyugtalanságát jelenti, kit amazoktól félt. Árpád pa-

rancsol Szabolcsnak indulást Gelemér' mentségére, —
Szállás a'Káma 's Etel közt. Palóczok örömmel fogadják

a' magyart; oroszok hódolnak. Árpád kegyet igér.

Tábort jár; nyolczad nap érkezik Tuhutum' táborához,

épen lárma támadván, hogy orosz had jön. Tuhutum

küldi ellenökEtét és Horkai. Oroszok jnekDobrov' ve-

zérsége alatt. Horka közbe szorul. Ete j segédre. Do-



206 XII. KÜNYVKIVONATOK.

brov fut. Zsákmány a' magyaroknak. A' megszabadult

Horka Etel testvérül fogadja. Haza térnek. Horka be-

mutatja Etet mint szabaditóját Kuldinának. Érzelmi

küzdés Kuldinában és Etelében. Árpád dicséri az ifjakat,

a' testvéri frigyet megszenteli. így Tubutum is. Kuldina

Árpád' parancsából két koszorút készit, 's a' tábor eltt

az ifjú bseket megkoszorúzza. Zaj. Csörsz jön, foglyul

hozván Dobrovot. Elmondja, mint temette be az Urai-

hegyi érczbányákat, 's mint foga el Dobrovot. Ezt

Árpád föloldatja 's száz felszabadított fogolylyal haza

ereszti,

A' magyar adni szeret harczban , nem venni kegyelmet.

Dobrov elragadtatva, igéri magát Árpádot kísérni.

Ez elfogadja, 's 20,000 orosz jöDobrovval. Árpád meg-

tér Orshonban. — Gelemér érkezik Szabolcscsal. Amaz

elmondja, mint harczolt egy bolgár csapattal, 's mint

kerülte ki Bogor és Lebed' cseleit Eodó tanácsából , ki

Lebed' nejétl levelet hoz Szabolcsnak. Ez a' Kámánál

hiddal várja Gélemért, 's egyesülnek, Szabolcs e' ntl
vett levél miatt eped; Árpád Gelemérnek Szabolcscsal

leend öszvekapcsolását rendeli. Gelemér vigasztalja

Szabolcsét. Ez felfödi Ilii' Levelét. Gelemér rossz értel-

met ád Ilii' levelének, kit ravasznak és gonosznak

állit, és

jóra terelte Szabolcsot

— Nem ma ieszen Gelemér komoron hogy lálla Szabolcsot ""saH.

1. 285.

Örshoni követ a' palóczoktól Árpádhoz, kérvén, hogy

hadába fogadtassanak. Árpád elfogadja. Szabolcs és
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Gelemér öszvekapcsoltalnak. Árpád elszerkezteti a*

tábort 's halad Ételhez.

IX. Könyv. Lebed és Bogor Horgánnal a' Bolgár

fejedelemmel szövetkeznek. Árpád kémekel küld , Og-

mándot Horgán földére, Sárdot és Tarczalt az oroszok-

hoz. A' sereg Ételhez ér. Csörsz tömlket parancsol 's

maga elöl általiíszik. Vitézei követik. Estve érik Vol-

gát Ete, Horka, Szabolcs, Gelemér, 's innen tanyáz-

nak. Hajnalban áltüsznak. Árpád innen fog tábort.

Fákat vágat hidnak. Az erdöriil meséket beszélnek;

Tatur exorcisálja. Dorog megcsináltatja a' hidat.

(Versek az erdörül p. 294. 's a' t.)

Árpád elrendeli a' népet. Maga tömln általúszik.

Utána vitézei. Elmarad Ázsia. De sokan nem mervén

általmenni, elváltak;

— — söpredék és sutlomos alja p. 299.

Hétnapi nyugalom. Vadászat, madarászat, fegy-

verjáték. — Medvevadászat — Ete az erdben pana-

szolja szerelmét — Jávorvadászat. Árpád. — Álmos'

panasza.

mikor én serdültem gyermeki korra I. 311.

Gyermekek' mulatságai— Tarczal megjön Sárddal,

hirt hoznak, hogy oroszok gyülekeznek a' magyarok el-

len Susdalban — másnap halászat — Árpád az orosz

felöl tanácskozik. — Ogmánd jön, a' bolgár tábort négy

napi távolban mondja lenni, 's hogy a' bolgárok várják

Lebedet 's a' besenyieket. Készület, áldozat, estve

Árpád' engedimébl tárogató;

tárogató' szava szivrehatólag itt megered I. 320.
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X. Könyv. Bolgár készület, Horgán' vezére Kuvrat
siettet harczot Lebed nélkül. Drongó ellenmond. Kuvrat
tanácsa gyz. Árpád népét négy osztályba rendeli. Csörsz

az elösereggel egy bolgárt elfog 's Árpádhoz küld, az

hirt mond a' bolgár hadról. Árpád a' szerint intézi a'

hadat. Uszubu Kuvratra akad. Kuvrat Veleket meg-
nyomja, de késbb elesik. Horgán jön. Huba megöli.

Gyzelem. Árpád Horgánnak halotti tisztességet ad —
nyugvás — Murom (a' bolgár fejedelemnek laka) meg-
vétetik. Zsákmány. Drongó másfelöl Csörszre, Horkára
Étére akad. Ete halni akar; dühödve viv Drongóval.

Sebbe esik, Horka Drongót megöli, öldököl; Etel

a' holtak közül kivonja; Anyjától és Kuldinátol kér se-

gédet. Ete eped a' forrásnál sebeiben

Hány, ki haláltol fél 's a" l. 1, 335.

Feltépi sebeit, Kuldina és Horka kihallgatták; sze-

relme világos; és megvigasztaltatik a' lány anyjától.

—

Susdaltul tova hét magyar öszvesereglik. Árpád szól

helybenhagyást a' tettekért; inti ket Pannónia felé

menni. Léi kürtöt fuv.

így szólván ada jelt Léinek p. 338.

Susdali ostrom, a' város megadja magát kegye-
lemre. Árpád enged. Áldomás Susdalban. Árpád tiz nap
múlva megy. Lebed jön, de Horgán' estét hallván, meg-
áll, 's Lebed országot fundálja. Bogor, Lebed, Metigán
Cbesny fejedelem) tanácsot forralnak 's ingerlik a'

kunokat is. Árpád megy Boriszton balpartán. Oleg, Kijó' .

fejedelme, 's a' kunok haddal várják. Csata. Bcrend a'

nemzeti zászlót elveszti, Bogor visszanyeri.

Bulcsú apja Bogor 's a t, I. 346.
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Árpád gyz. Békekövetek Oleglöl 's a' kunoktol.

Oleg békét nyer. Kunok magyarral egyesülnek. Gylés.

Berend ítélet alá vonatván, gyalázattal számzetik. Bo-

gor veszi a' zászlót. Berend szökevény magyarokat

szedvén fel, kis országot alkot. Oleg igyekezik Árpádot

szép színnel tovább küldeni. Ez érti a* ravaszt. Kalau-

zokat 's napszámosokat kivan, 's Ladomért szállja meg.

A' ladoméri vezér hódol; Árpád kegygyei fogadja. Me-

netel Halícsba; hasonló hódolás. Árpád katonákat 's

napszámasokat parancsol. Indulni akar, midn egy

szerencsétlen öreg magyar , Poszadnik orosz fúr' em-

bere el áll — Torda Érdélbl — panaszolja, hogy ha-

zájából Geló blakh fejedelemtl számzetett, Halícsban

pedig Poszadniktol nyomorgattatik. Árpád igazat tesz

— Tatur meghal. Temetés — Fpap lesz Divék.— Le-

bed 's társai forrnak; 's a' görög császár' segédével

akarnak Árpádra rontani.

XI. Könyv. Átjövetcl a' beszkédi tetkön. Árpád

szól.

magyarok, föltárva elttünk. I. 365.

Áldomás Beszkéden. Krobatok hódolnak. Árpád

ket népével egyesíti. Indulás délre Ungban. Munkács,

—

Ung ostromoltalik. Laborcz Zalán' várnagya szökik.

Uszubu elfogatván fölakasztatja. Ung megnyílik; Ár-

pádtol kegyelem. Ete gondban van, mert Tuhutum

vjének Gélemért jelelte ki. Horka kikél Ete mellett.

Tuhuhulum tétováz — Kuldina' bánatja — Indulás Zalán

ellen, ki a' magyarokat elébb büszkén fenyegeti; majd

Sajóig odaengedi a' földet. Árpád terjed tovább tovább.

Zalán harczot izén. Ütközet. Zalán fut Nándorba. Nán-

dori vezér Simon ellen harcz — gyzelem — Simon által

Kölcsey V. 14
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szalad Iszlercn. Zsákmányosztás. Árpád semmit sem

vesz, Körlvélytón gylés. Törvény

:

Árpád' fejedelmi személye az elsö. 1. 378.

Ete megtudja, mint szándékozik Tuhutum Kuldiná-

val. Gelemérrel bajt vív 's gyz, Szabolcs elválasztja

ket. Gelemér Szabolcsra megharagudván, Uszubuhoz

adá seregét,

'S víU véle vitézül,

Mig beszprémi gerely holtakhoz nem teszi ökel.

Tuhutum Étének igéri a' leányt. — Indulás. Uszubu Bi-

harba és Vélek Marót' országát felkérni. Ez büszkén

felel, de megijesztetvén Bihart beveszi— Marót túszul

adja leányát, ki Csepelbe küldetik, 's Árpád Zsoltnak

szánja hölgyül; 's Marótot holtig birtokában hagyja. —
Érdél — székely követek Tuhutumhoz — ez Árpádhoz

küldi Zagyva mellé. Árpád izén Tuhutumnak

,

Irtsa ki a' blákhot , ""s birodalmát tartsa sajátul.

Tuhutum kémlelteti Erdélyt— Horka elöl Étével. Gelóval

ütköznek. Ete megöli. Blákhok hódolnak esküvéssel

Eskln — Tuhutum Étét fogadja vjének. Tarczal vá-

rakat épit Bodrogtünél — Bors épili Borsodot — Tuhu-

tum, Taks, Szabolcs táboroznak az orosz nép ellen. Álmos

meghal a' zagyvái sikon. Tor. Huba küldetik Garamon túl a'

csehek ellen; nyilrai vezér Czobor ellenáll, meggyzetik.

Árpád seregét Etelvár felé vezeti — sziget a' Dunán,

épilés (Csepel). — Gálád ellen (Maros elve) sereg.

Gyzelem — Rácz ellen — Kódolás. Zárd Cziglát elvenni

akarja. Kadosával pör. Lebed 's Meligán Moldva szélén.

Bogor a' tengeren , de hajós serege szélvészben elvesz.

Gyanítja a' veszélyt Metigán 's Lebedel visszatérésre*
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inti, 's Lebed nem engedvén, tle elvál, és bolgár

Simon részét választja. Metigán és Simon Lebedel megü-

tik, a' harczban vesznek. Metigán, Lebed és Leventa.

Erdélyben Ete' menyegzje.

Éjjel ott terem Simon— Tuhutum lóra kap — Étére

és Kuldinára üt az ellenség. Kuldinát rabolnák. Horka el-
rohan; véres csata. Etea'Iyánragadót megöli

;
gyzelem.

Reggel látszik a' nagy veszteség. Duna mellett Szászha-

lomnál Árpád egybegyjti a' kunokat, küld hadat Dráva fe-

lé. Bonnachio ellen harcz. Baranya elfoglallalik. Bonna-

chio hódol— Zágrábi fejedelem Zwonimir késn az olasz

segédére, 's kelepczébecsalatván meggyzetik 's hal. Ete

és Bojta közt Árpád elosztja Baranyát — Árpád küldi

Uszubul Széchennel 's többekkel Beszprémre. Harcz, Ge-

lemér elhull. Beszprém, Vasvár bevétetnek. — Menetel

Balaton felé. Tihany bevétetik fegyverrel. Uszubu nyeri

Beszprémet.

XII. Könyv. Svetopulk, a'marahami fejedelem, ag-

gódik. Gyrt ersíti , fiait harczra tüzeli , kémet küld,

kit Uszubu elfog 's felköttet. Árpád' kémei Kusid ésOg-

mand mindent megvisznek Árpádnak. Rákoson ez tá-

borba száll 's népének mutatja Etelvárt, izén Uszubu-

nak, hogy a' Bakonyt vágja keresztül, 's várjon pa-

rancsot. Vadászat. Árpád e' közben kergetvén egy

szarvast, romra talál, 's a' romban remetére, ki az ava-

rok közül maradt keresztyén vala , 's Árpádnak a' ke-

resztyénségröl homályos intést ád.

Canicula — szárakság— a' sereg panaszkodik. Ár-

pád biztatja. Indulás Svetopulk hada ellen. Ütközet. Es,
enyhülés, másnap Árpád biztatja népét. Ütközet változó

szerencsével. Uszubu Megyéméi egyik szemét elveszti.

Árpád Svelopulkot megveri; ez elszalad. Bregclionnál

14*
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gyz Mojimir, Verbölcs sebet kapván — Bregelion alatt

ostrom — Svclopulk elfut 's többé nem láttatik (czo-

borhegyi remete). Starodub, bregetioni várnagy elesik,

Bregetion megvétetik. Mojimir Árpád' kezétl elesik 's a'

vert bad bódol.— Gyr áll, Dobrov 's Uszubu ostromol-

ják. Szvendibal ersen áll, de népei, Bregetion' estét

hallván, futnak. Fut is. Uszubu berohan; ellent nem

léi, csak elcsigázott magyar rabokat. Dobrov Szvendibal

elébe kerül. Csata; a' szláv gyz, de Uszubu hátulról

megrohanja; Szvendibalt levágja; gyzelem. Árpád Bre-

getionbol Gyr felé.

Várat építtetni rendel a' Vág' és Duna' öszvefolyá-

sánál. Uszubu Árpád' elébe, 's beszéli a' csatát. A' rab

magyarok felöl gondoskodás, Szécsenre bízatnak, ki kapja

Gyrt. Dobrov épiti Oroszvárt, mellé Védeny rendeltetik.

Hubától követ Szemere. Indulás Pannonhalmára — Raj-

mund a' remete egyik oldalban, másikban Szemargla,

bálvány' papnéja. Árpád megtelepedik, beszéd, készület

Etelvárhoz. Rajmund meglátogattatik. Uszubu ölni akarj a.

Árpád pártfogolja. Szemargla meglátogattatik, Uszubu

megöli. — Indulás Fejérvárhoz, mellyet Árpád magának

lakúi szán. Rákoson gylés (Tuhulumon kivül) Etelvár

romaiból tisztíttatik (a' római futó had elszórá) Oltár—
áldozat. Árpád' beszéde. Zsolt örökösének a' fejedelem-

ségben elválasztatik. Bemenetel Etelvárba.
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