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FŐtifztelendö Urak !

V alamint az Istenben boldogúltt
Verseghy életébjin-nekem ajánlotta
Ovidius' Metamorphosissainak Forditását, úgy holta utánn én Nektek
mutatom be, FŐtifztelendö Urak, e'
jelenvaló Maradvánnyait, mellyek
mindeddig kézírásban maradtanak.
Mert Ti fzinte mint én olly mértékben élvén barátságával, midőn
Otet bő adakozással segítettétek, az
egéfz Magyar

Világ' és a' késő

Maradéknak fzép és nemes példát
adtatok, miként böcsűltétek eggy
tudós és fáradhatatlan Hazafinak,
mint Ó vala, jeles érdemeit és
hafznos munkálkodását, 's melly
tehetősen mozdítottátok elő a? Szépnek és Jónak terjedését. — Hozzájok kívántam ^dni Eletének Leírását, mellyben Munkáinak előfzámlálása mellett, azoknak egyetemben
mivolta is kifejeztessen.
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dékomat, b'nnb'nmagam sok hivatalos foglalatosságaimtól akadályoztatva lévén, S á n d o r Fiam által
tellyesíttettem is, ki ebben eggy
tudós és nagyon érdemes Hazánkfiának 's jó Barátomnak pártolatlan
útmutatását követte: hogy azok is,
kik, a9 fáradságos igazságnyomozást kerülvén, a' tekintet utánn indúlni fzoktak, legalább az O javallásában megnyugodgyanak, 's eze-

s

ket olvasván és megfontolván, voltaképen láthassák, ki volt légyen
Verseghy ? Nektek jDedig, Irántatok vonfzó fzíves indulatomnak és
tifzteletemnek nyilvánvaló zálogát
adgyam y ki, míg élek, vagyok
Fötifztelendö
r

Uraságtoknak

Budánn, Július 6dikánn, 1825.
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Intézetének CurátorcUioz 's a' t.

Kedves Barátom Uram!

JL ellyel3bvalóimnak parancsolattyánn kivül s nem lúfzem , hogy engemet valaki
arra vehetett volna, aA mire az Úr birt,
mikor vonakodó kényemet arra határozta,
hogy Ovidiusnak Formaváltozásait, ama J
fzívnemesítÖ érzékeny jelenéseknek kedvéJ
ért, a minő Deucálionnak és Pyrrhának
jámborsága, vagy a 3 fzerencsétlen lónak
édes attyához való tifztelete, mellyekkel
e3 munka bővelkedik, J s mellyekben az
Ur maga is gyönyörködni fzeret, Magyar
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hexametrumokra fordítsam. Azonnkivűl
3
tudni illik, hogy e fordítás felette fáradságos , és bizonyos tekintetben, az imént
említett érzékeny jelenéseket kivé vén,
unalmas is , meg kell vallanom , hogy,
mióta nyelvünk a* fogadatlan Nyelvreformálók által olly rútul megzavartatott,
hogy a3 rajta írtt könyveket nem is értyük,
Magyarul írni, és így nem reformáltt nyelvemmel beléjek ütközni, nagyon átallok.
Ámde meggondolván ama3 fáradhatatlan
iparkodást, mellyel az Úr Nemzeti Literatúránkot minden útonn módonn elomozdíttya 5 ama3 hazafiúi állhatatosságot, mellyel e3 Literatúrának akadállyainn átverekedik , és kivált ama3 valóban sükeres,
azaz, nem pufzta fzavakbúl, hanem nemes
tettekbul álló barátságát, mellyel hozzám
több efztendötül fogva változhatatlanúl viseltetik : réfzént igazságtalannak , réfzént
háladatlannak kellett volna magamot ösmernem, ha buzgó kedvét Magyar Ovidiusommal nem töltöttem volna.

XV

Vegye tehát az Úr e* munkámnak első
zfengéjét nem csak úgy, mint nemes fzívű literátori kertéfzkedésének foganattyát.,
hanem egyfzersmind úgy is, mint háladatos tifzteletemnek, mellyel az Úrhoz viseltetek, fennmaradandó zálogát.
Ama J kérdésére, ha Ovidiust fogome
folytatni? sem úggyal sem nemmel nem
felelhetek környúlállásaim miatt, mellyeket az Ur maga legjobban ösmer. Munkákkal , mellyek Ovidiusnál réfzént fzükségesebbekj réfzént jutalmasabbak, meg
lévén rakva vállaim, sorsom pedig meg
nem engedvén, hogy a J hafznost SL fzépnek feláldozzam, eddig is Ovidiust csak
azon órákban vehettem elo, mellyekben
egyéb foglalatosságimtúl megnyugodnom,
és fáradtt efzemet a* képzésnek repteivel
mulatnom kellett. A J mennyit tehát az
efféle órákban ezentúl is megtehetek, azt
fzívesén megtefzem, és így lassankint Ovidiusnak Formaváltozásai egéfzen megkéfzúlhetnek, ha csak ügyekezetemet az örök
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nyugodalomra intő köz Barátunk végbe
nem fzakaíztya* Mindaddig t még ez, hogy
Horátiussal fzöllyak, alacsony ajtómnak
küfzöbét lábával meg nem dobbantya ?
változliatatlan ragafzkodással vagyok'
ICedves Barátom Uramnak
Budáim Deceml). 21. napjána 1818,

igaz iifzteloje

\ Kerseghy

Ferencz

Az

Olvasóhoz.

őzületett Ovidius Sulmo' várassában, Sarus' vize
mellett , a' Pelignusok' tartománnyában , melly
Nápoly orfzágnak ama' réfzében feküdt, melly innenso Aprutiumnak neveztetik. A' Poézisra már
gyermekkorában nagy hajlandóságot mutatott; de
hogy édes attyának kedvét töltse, a' törvény tanulásra , és a' jutalmasabb pörpatvarkodásra adta
magát, 's Marcellus Fuscus Rhetornak oskolájában
legjobban declamált. Oselei nemesek és lovas
Titézek lévén, a' törvenyfzékeknel külömbfele tifztségeket viselt. Jó baráttyai, Albius Tibullus, Cor.
Severus , Sabinus, Sextus Pompejus , Graecinus >
Flaccus, consulárisok, és Messala, Albinovanus ,
Aemilius Macer, Maximus , és egyéb efféle nevezetes férjfiak voltak; Július Hyginussal pedig, ki
Augustusnak liíres efzü és nagy tudománya libertussa volt, legbarátságosabban társalkodott. Attyának halála utánn ismét viifzatért a' Poézisnak
fzívérzékenyíto tudománnyához. Lakása a' Capitoliumtól nem meífze, kei^tyei pedig Flaminius' úttya
A

mellett feküdtek. Két első feleségétül hamar elváírán , Perillát vette el, kinek hozzá való hűségét
még a' fzámkivetés sem tántoríthatta meg. A*
fzereíemrül írtt könyvei miatt, vagy legalább,
ammint mások vélik , ezeknek fzínfogása alatt,
Augustus Csáfzártúl Bolgár orfzágnak Tomus vagy
Tomi nevű várassában fzámkivettetett, melly Varnátúl nem meífze fekfzik , és Tomisvárnak is
neveztetik. Itt ö Síralmait, és egynéhány Leveleit,
sőt meg a' Gyeták' nyelveim verseket is írván ,
nyolcz efztendőt fzomorúan töltött, és 58. efztendös
korában, Krifztus' fzületése utánn a' 20. efztendöben, meghalt.
Hogy verseiben az elmésség , a' bőség, és a'
könnyüség uralkodik, még a' legsanyarúabb MüLírók sem tagadgyák , csak azt tulajdonítván neki
vétekül, hogy az elmésségben némellykor mértékletlenkedik, melly hibával kevés Poéta dücsekedhet
és hogy a' verseknek kijobbításában röstelkedett,
a' miben vifzontag a' régi és újabb Poéták között
liü követője talán sok is van. A' mi fzép verseinek
tárgyait illeti, ezek valóban némelly könyveibea
sokkal pajkosabbak , hogysem olvasását a' jó erkölcsü emberhez illő tifztaságnak vefzedelme nélkül
helybenhagyni lehetne. Vannak ugyan, kik azt
vítattyák, hogy, valamint a' hajdani Spartánusoknál
a' tolvajkodás, úgy a' fzívnek cultúrájában nem
igen sokra mentt régi Romaiaknál a' tifztátalán
fzerelem, 's nem tartozott talán ama' rendetlenségek
közé, mellyek az akkor fzokásban voltt erkölcsök-

kel meg nem férhettek. De, ha ez igaz volna is ,
csak a' Poétának fzívét menthetné még az erkölcsrontásra czélozó fzándéknak gyanúságátúl, nem
pedig azét, a' ki e' tárgyakot a' mostani olvasó ifiúság' elejébe terjefztené. Ez az oka, miért hogy
Formaváltozásaira nézve is Tifztelendő Juvencius ,
Jósefiiek kitifztosatott példázattyát válafztottam a'
jelenvaló Magyar fordításra , melly nállunk az
Oskolák' fzámára már régen közre bocsáttatott.
A' ki a' fzerelmet a' Poézisnak müveiben azzal ^
akarná oltalmazni, hogy, noha gyökere csupán csak
állati, ágai még is a' testi világnál magosabbra
emelkednek, hol nemes és fennmaradandó gyümölcsököt hozhat; és hogy a' fzerelembül, ha egyébaránt jámbor erkölcsü fzívekben támad, üdovel a'
jóvoltnak, a' barátságnak, a" nagyfzívüségnek és
a' vitézségnek emberséges , érzékeny és felséges
hajlandóságai fzármazhatnak: annak feleletül azt
adom, a' mit Analyticámnak 3. Réfzében a' 120.
és következendő oldalokonn Deák nyelveim elo
terjefztettem, 's a' minek rövid sommáját, úgymint ne talán csonkított gyanánt kisebbítendő
Foi'dításomnak mentségét, im! ide függerztem.
1.) Ha a' fzerelem, azonnkivíil hogy tifzta,
nemes előzékenységgel is öfzve van kapcsolva, és,
ha az akadályokonn átverekedvén , tifztességes
czéllyához elér, a' Drámákban , Epopoejákban és
Narratiókban a' Poétának nem kellemetlen tárgy
gyanánt fzolgálhat: de kidolgozásában arra kell
fzorgalmatosan vigyáznia, hogy ifiabfo Olvasóit a'

felette vefzedelmes puhaságra, vagy az indulatoknak zabolátlan gerjedezésére ne csábítsa. MeglelTz
ez , ha a' fzerelemnek mértékletlen érzékenykedését soha sem, hanem e' helyett csak ama' nemes és
emberséges következéseket rajzollya, mellyek a'
velevaló tifztességes élésbül eredni fzoktak. Szép
példákot adnak erre Klopstock és Bodmer: amaz,
midőn Lázárnak és Cidlinek fzerebnét úgy terjefzti
elo, hogy annak fzíveikenn való uralkodását a'
Religyió megrontsa; emez pedig, mikor ezen
indulatot Noach' maradékiban az Isteni félelem és
a' jó erkölcsnek buzgó fzeretete által megmértékli.
2.) Az ártatlan ugyan , de csak a' képzésnek
fzertelen álmaibúi kölcsönözött fzerencsétlen fzerelem , a' minő a' Románokban uralkodik, melly, az
ellenkező környülállásoktúl okozott akadályokot
meg nem győzhetvén , a' házas fzövetkezesnek csak
reménységéhez sem juthat, és így a' fzerelmesekben
az életnek nyugodalmát, és vártt fzerencséj éknek
előmenetelét egéfzen megzavarja, megrontya, a'
Poézisnak müveiben csak úgy fzolgálhat egyedül
hafznos tárgy gyanánt, ha annak felette vefzedelmes és fzomorú következéseit a' Poéta az olvasó
iíiúság' elejébe eleven fzínekkel lerajzollya. De ezt
koránt sem azonn az útonn vifzi ám végbe, mellyet a' Románírók válafztani fzoktak , kik e' következéseknek rajzolásában csak könyÖrületesseget
fzeretnek az Olvasó' fzívében gerjefzteni, nem
pedig rémülést és ifzonyodást Hifz' a' könyörú-
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letesség az ifid fzívet ingerii inkább, hogy sem
ejijefztené, elifzonyítaná.
3.) Mivel a' fzerelem, mikor külömbféleképen
meggátoltatik, sokfzor nevetséges formát vefz
magára, a' Komédiákban foganatosán rajzoltatik
aí végbül, hogy a' Nézők magokot hasonló indulatokkal nevetségesekké ne tegyék. Alacsonysága és
lepkesége miatt a' Tragyédiákban helye nincsen.
Corneille Oedipussában Thezeust, kinek az Athénabéliek oltárt építettek, csúfosan megalázza, mii o r neki illy alacsony érzeményü fzerelmet tulajdonít :
Perisse 1' Univers pourvuqne Dircé vire!
Perisse le jour mérne a vaut qxii elle s' en prive !
Que m" importé et le salut de tous ?
Ai-je rien á sauver, rien a perdre <jue vous ?

Illy fzerelmet nagyméltóságú fzemélyekrül, vagy
éppen Fejedelmekrül költeni, még nagyobb méltatlanság. Seleucus Rodogunában Antiochussal
befzéllvén, nem hasonlóé olly eggy iíiúhoz, a' ki
fzerelmet egéfz a' bódúlásig üzi, mikor így fzóll ?
„Ah destin trop contraire! L' amour, 1' amour
,j dóit vaincre, et la triste amitié ne dóit étre á
„ tous deux , q u ' u n objet de pitié. Un grand coeur
„cede'un trone, et le cede avec gloire; cet effetde
„ Tertu couronne sa memoire : mais lorsqu' un
„ digne objet a sű nous enflamer, qui le cede est
u
„ un lache. Az efFéle kifejezésekkel akkor élhetne
talán a' Poéta legjobban, mikor a' fzerelmet nevetségesnek akarná tenni.

4.) A' fzerelemnek legalacsonyabb neme csak
a' gyönyörüségektül megfzilajodott fzívekben uralkodik , és, ha zabolánn nem tartatik, végtére még
felette vefzedelmes indúlatosságra is fajúi. Ezt a*
fzép mesterségeknek segedelmével ingerleni, gyámolga tni és köcsögtetni, olly útálatosan viífzaélo
alacsonyság, hogy azt mentegetni semmikép sem
lehet. A' terméfzetnek felséges czéllya az ollyau
fzemélyekben, kik a' mértékletlenség által meg
nem erötlenedtek , illyes ingerek nélkül tellyességgel nem fzükölködik: az afféle fzemtelen embereknek pedig, kiket a' zabolátlan fajtalanság még a'
barmoknális alábbvalóknak tefz, a' Poézisnak vagy
a' többi fzép mesterségeknek müdarabjai által
eletmodgyoknak folytatására segedelmet nyújtani,
annyi bizonnyára, mint e' felséges tudományt és
mesterségeket, mellyek csupán csak arra valók,
hogy az emberségnek , a' nemes erkölcsöknek , és
a' felséges charactereknek gyarapítása által a' köz
boldogságot előmozdítsák, az útálatos kerítoknek
sorsára lealázni.
Ovidiusnak az efféle jelenésektől megtifztogatott
Formaváltozásaiban érzékeny esetek, remek rajzolások és válogatott képek nélkül, sem a' gyönyörködni fzeretö Olvasó , sem a' tanuló Poéta, sem
a' Képíró nem fzükölködik. Csak ezen első könyvében melly foganatos táplálékot nem lel az érzékeny
emberi fzív a' világ' korainak képében, Lycáonnak útálatos characterében, Deucalion' és Pyrrha'
jámborságában, a' sárkányonn győzedelmeskedő

Phoebusnak megbüntetett büfzkeségében, Dapline'
állhatatosságában, Ionak fzerencsétlen esetében,
és Inacliusnak siralmaiban ? A' Poétának és a'
-képző mesterségeknek hány remek képvonással
nem kedveskednek ama' rajzolatok, mellyek ezen
első könyvben a' Chaost , a' világnak belolle
való fzületését, az Istenek' gyűlését, a' vízözönt,
a.' földnek megújjúlását mesterül lefestik ? De
még a' Filozófus sem marad Ovidius' Formaváltozásaiban kellemetes oktatás nélkül, mellybül
a' legrégiebb világnak, a' gyermekkorában fzinte
csak a' képzésnek fzárnyainn lepke gyanánt idestova repdesö emberi Nemnek serdülő Filozófiáját , és réfzént fzörnyetes , réfzént érzékeny
mesékkel átfzott Történeteit gyönyörködve megtanúlliattya. Ezeket tudni illik Ovidius képzésébül
kölcsönözött kapcsolatokkal eggy fzép Egéfzbe
olly fzerencsésen öfzvefüggefztette , hogy könyvében az emberi képzésnek , kedvnek és elmésségnek
tellyes bőségét, az érzékenységnek és a' helyes
Ízlésnek kellemetes virágzását, 's az emberi vélekedéseknek , tévelygéseknek , balgatagságo,knak,
indulatoknak és sorsoknak fzembetünq kiilömbféleségeit, a' világ' kezdetétül fogva egéfz Augustus
Csáfzárnak koráig eleven fzínekkel lefestve olvashattyuk.
Hogy a' régi Görögöknél voltak már Poéták
és Történetírók y kik Ovidius' Formaváltozásihoz
hasonló munkákot fzerzettek , és a' régi Hérosoknak vitéz tetteit külömbféle Epopoejákban énekei-

ték, bizonyosan tudgyuk: de , mivel munkáik a'
mi korunkat meg nem élték , meg sem határozhattyuk , mennyibül vette azoknak hafznát a' mi
Deák Poétánk. Azonban, akár követés legyen
munkája, akár eredeti, csak meg kell vallanunk
még is, hogy ama' kis hibák és egynéhány tökélletlenségek , mellyek többnyire vagy erőltetett
átmenetelekbül, vagy mértékletíenebb elmefuttatásokbúi, vagy külömbféle feledékenységekbül állanak, az egéfz munkának érdemét meg nem ronthattyák annyival is inkább, mivel e' hibákot maga
Ovidius megvallya, és azt, hogy könyvét ki nem
jobbíthatta, csak fzerencsétlenségének tulajdoníttya; Hállyuk errül tulajdon fzavaitfLib. I. Tristium,
Elegia VI. „Akárki vagy, úgymond, luriek* kezé„*Den orczámnak képe forog, vedd le, kérlek,
„ fejemrül a' borostyánbúi fontt Bacchuskofzorút,
„ A' fzerencsének efféle jelei csak vidám Poétákhoz
„ illenek ; az én sorsommal a' kofzorú meg nem
„fér. Ezt te ugyan magadtól fzinte eltitkolod, de
„ csak hallod még is, Kedvesem! ki engemet úja„ donn fz,üntelen hordozol , és aranj7ba foglaltt
„ képemet, a' fzámkivetettnek kedves arczait, am„ mint lehet, nézegeted, 's tekinteténél sokfzor
„ talán még ama' gondolatra is fakadfz : Oh ! hogy
„ töllünk Naso barátunk olly távúi van! Köfzönöm
„hozzám való érzékenységedet; de még hüvebb.
„ képemet lelheted ám verseimben , mellyeket,
„ b á r micsodásak legyenek is, hogy olvasd, ajánama' verseimet, tudni illik , mellvek a*
n lom j

„ emberi formáknak változásait rajzollyák , ama'
„ költeményemet, mellyet mesterének fzerencsét„ len bújdosása félben fzakafztott. Ezt én elköltöz é s e m k o r , sok. egyéb müdarabjaimmal eggyütt,
„ saját kezemmel a' tüzbe vetettem. Szinte mikint
„Althaea az üfzögben saját fiát elégette , ezzel
„ magát jobb testvérnek mutatván, mint anyának;
„ úgy raktam én saját magzatimot, könyveimet
„ tudni illik, mellyek azt, hogy velem meghallva„ nak, meg nem érdemiették, a' lángoló tűzre :
„ vagy azért, mivel a' Músákot, kik nekem véte"
„ kül tulajdoníttattak, fzívembül gyűlöltem; vagy
„ azért, mivel akkor még e' költemény fzinte csak
„ fzületvén, bárdolatlan volt, De, mivel e' veinek
„nem vefztek el egéfzen, 's hihetöképen többfzör
„ leírva lévén , mind ekkoráig fenn vannak : most
„ már kívánom , hogy elljenek, és hogy , az üres
„ üdövel bővelkedő Olvasót gyönyörködtetvén ,
„ reám is megemlékeztessék. Lehetetlen mindaz-'
„ által, hogy azokot türedelenimel olvassa , a' ki
„ nem tudgya , hogy jobbítás nélkül fzükölködnek.
„ Az ülÖrül ragadtatott el kéfzítésének közepéim
5, e' múdarab, a' nélkül hogy kipallérozhattam vol„ na. Errevalónézve nem is dicséretet, hanem csak
„bocsánatot kérek. Elég dicséret leíTz az nekem
„ tolled, Olvasó ! ha meg nem únfz. -V edd egy„ fzersmind a' hat következendő verset, és helyez„ tesd , ha fzükségesnek tartod, e' munkám' elejébe:
„ Oh te! ki ezen árva könyveket gúnyolod , adgy
„ legalább helyt nekik Rómátokban ; és, hogy nekik
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„ annyival könnyebben kedvezhess, gondold meg,
„ hogy azokot nem maga bocsátotta közre SzerzŐjök,
„ hanem , hogy fzinte Uroknak haltt testétül ragad„ tattak el Ha fzabadságomtúl függött volna, a'
„ hibákot, mellyek e' csínosítatlan költeményt
„ rútíttyák, minden bizonnyal mind megjobbítot„ tam volna."
Azonban Crinitus Péter' bizonysága fzerint a'
Deák Poétákrúl írtt 3. könyvében, az Ovidiussal
eggyüdos híresebb Görög elméknek e' Formaváltozások annyira megtetfzettek, hogy még anyanyelvekre is fordították; a' mivel a' Deák Poéták
közül kevés, vagy talán eggy sem dücsekedhet.
Egyé haránt, valamint e' világonn minden embernek
és minden dolognak vannak mind ócsállói mind
pártfogói, úgy Ovidiust is nemellyek talán nagyon
is lealázzák , nemellyek pedig mértékletlenül is
dicsérik. A' tudós világban kiváltkép mindenkor
voltak és lefznek is mind érdemes Aristarchusok,
mind fzemtelen Zoilusok, sot mindaddig, még az
eruditióval kérkedni fzeretö Árnyékbolcsekbül ki
nem tifztúl a' világ , kik a' könyveket, nem saját
fzemeikkel olvasni, nem saját efzekkel megítélni,
hanem csak a' Recensiókbúl, vagy a' házrúl házra fzaladozó Hírhordóknak csevegésébül ösmerni
fzeretik; lefznek bizonnyára a' tudós productumoknak is mind fogadott vagy önnkint indúlatoskodó
trombítássai, mind kéz alatt pártoskodó fzemtelen
rágalmazói; úgy,hogy ide is illik, a'mit Aglájámban a' Kan-Macskárúl a' 183. old. mondottam :

Még egerek lefznek , macsháh is lefznék örökké.
De már a' Maj^var fordításrúl is kell valamit
fzólíanom. Hogy ebben az Olvasó egynéhány efztendotül fogva nyakra főre és minden theoria
nélkül reformáltt, vagy éppen deformdltt Magyarságot nem ta].áL^„aztW ]Nemz,eti Muzéumtúl.. tett^
első négy kérdésre való Feleleteiabül előre tudhattv_a : ámde azt vifzontag meréfzleni. igérni, hogy
abban az analógiának, etymologiának és euplioniának regulái fzerint rendbefzedett, és így törvényesen cultiváltt értelmes Magyar Nyelv nélkül
JGzükölködni nem fog. A' mi a' fordítást illeti, én
ebben, sem a' Deák fzavakhoz , sem a' Deák •
ctHistructiorencDiez, vagy éppen syntaxishoz , sem
az ideáknak sorához, magamőt nem kötöttéin:
mert az eilelé Szorul fzóra való fordításokot senki
sem értheti, ha csak magában az olvasás köztt
megmeg az eredeti nyelvre viíTza nem fordíttya,
Az; én tellyes ügy ékezetem e' munkában az volt,
hogy övidiusnak gondolatijait úgy adgyam elő
Magyarul, ámmint okosan vélhettem, hogy azokot
maga Ovidius élőnkbe terjefztette volna, ha a'
Magyar nyélvet úgy tudta, úgy befzéllette, és úgy
ösmérte volna, mint én. Csak így lehet egyedül
az idegen nyelvenn írtt könyveket Magyarra igazán
fordítani. A' betű , a' puizta fzo, mindenik emberi nyelvben csak haltt test, és a' nyelvnek nevét meg sem érdemli: a' fzavaknak helyes öfzvefüggefztése fzüli ellenben az értelmet, melly az
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emberi nyelvnek valóságos lelke. A' Fordítónak
kötelessége tehát nem abbúl áll, hogy a' fzavakot
nemzeti fzavakkal fejezze ki, hanem abbúl, hogy
a' fzavaknak constructiorendét , melly minden
Nemzetnél másféle , nemzeti rendbe fzerkeztesse,
és így a' bennek fekvő gondolatot értelmesen elo
adgya; a' mire sokfzor még egéfzen más fzavak is
kívántatnak , mintsem azok , a' mellyek az eredeti
munkában fekfzenek.
Egyébaránt, noha nem vagyok olly érzéketlen,
hogy a' Bölcseknek dicséretét ne böcsüllyem , vagy
feddéseiktül ne féllyek, azt még is legfőbb dücsösségemnek vallom, ha e' Fordításommal a' Magyar
Olvasónak fzívét emberségnevelo érzékenységre
gerjefzthetem.

Publius Ovidius
Formaváltozásainak
Első Könyve.

I. S z a k a f z.
1

A

munkának előadása, jf Cháos, és a' világnak
kezdete.

Hajdani formákbtil eredett új testeket írót.
Istenek! önmagátok lévén fzerzői azoknak,
adgyatok e' munkára erőt, hogy zfenge koráiul
fogva világunknak, vezető segedelmetek által,
Tersem egéfz a' mostaninak folytáig elérjen.
Még mikor el nem vált a' föld 's a' tenger az égtúl,
melly mindent beborít, eggy volt a' képe kerékded
fóldünkönn az egéfz Mindennek, mellyet az óság
Cháosnak nevezett. Idomatlan 's rendbefzedetlen
eggy gyülemény , csupa túnya teher, hol az öfzve nem illő
zfengék meífzeterültt eggy közbe torolva pözfögtek,
magvai a' ridegen sürgő sokféle fzereknek.
Nem lőve még Titán e' pufzta egéfzre világot; 1.)
Phoebe nem újjítá nevedékeny fzarvait •, 2.) önnön
terhei köztt függvén, még a' levegőnek ölében
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nem lebegett a' föld; sem hoíTzú fzéleit ennek
át nem ölelte habos folyadékival Amphitrite. 3.)
A' föld, a' levegő, a' víz mind egybe vegyült volt.
Nem vala még földünk sükeres ; még semmi sem úfzott
a' vízekenn; sem nem hasogatta homályit az égnek
a' ragyogó sugár; nem volt a' zfenge valóknak

/

termete állandó; *s gátolták fzüntelén egymást.
Mert azon eggy testben küzkodtek az Ösi meleggel
a' hidegek; harczólt az afzú a3 lomha nyirokkal,
a' teher a' könyüvel, J s a* lágy a3 durva keménnyel.

1.) Titán, Helios, Sol, a' Nap. A' régi Mythologia fzevint
Hyperionnak, eggyiknek tudni illik a' Titánok közül, fia lévén,
a' Poétáktúl maga is Titánnak neveztetik. Az újabb Mythologia a'
Napnak Istenét Phoebusnak vagy Apollónak nevezi.
2.) Phoebe , Phoebus' húga , Lima , a' Hold , avvagy ennek
Istenaflzonya. A' holdat tudni illik tehénfzarrú aűzonyi főnek rajzolták a' Régiek. Elisben illyen Luna tifzteltetett, ammint Pausanias a' 6. könyv' 2-í. réfzében bizonyittya.
5.) Amphitrite , Oceanusnak leánya, Neptunusnak hitvesse ,
itt a' tengert jelenti. Repülő fátyollal íratik , kezében férjének három
ágú villáját tartván. Némellykor, csak félig felöltözve, Delphinusonn,
vagy más tengeri állatonn, vagy valamelly Tritonnak, avvagy tengeri kisebb Istenségnek a' hátánn ül. Koronkint csigahajbúi való
kocsinn viteti magát, mellyet tengeri állatok, vagy Tritonok hiíznak.
De legközönségesebb képe az , hol férje mellett a' kocsiban ül. Lásd
Zippertnek Dactjliothecáját I. 68—70. és TVinkelmanxíik nevezetes munkáját, Monumenti antichi inediti, n. 110.
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Szakafz*
és az elementumoh helyeikre

elintézi étnek.
-EJ A-ifzonyos viadalt megválafztotta üdovel, 1.)
a' jobb fzándékú nagy terméfzettel az Isten,
a' homorú mennytül a' földeket elkülönözvén ,
a' vizet a' fóldtül, allyától gőzös egünknek
a' kristály levegőt, fzékét a' mennyei fénynek*
Szétfejtvén ezeket, 's kiemelvén a' vak elegybűl,
ön helyeikre tévé,. 's nyugodalmas egéfzbe ragafzLá.
Tűz fzere aJ majdnem terhetlen 's öblös egeknek
legmagosabb helyekenn fekvő várába lövodött,
A' levegő azutánn fzétterjefztette alatta
nem sokkal nehezebb folyadékinak árjait. Ennél
abrüebb lérén a' fold, leragadta magához
a" zomokabb elementumokot, ?s ön súllyai által
mélyre nyomíttatván, alacsony' fzékére lesüllyedt.
A' folyadékony erek mélyebb ágyakba sieLtek,
J

s a' sükeres földet habozó öleikbe csatolták.
így valameíly Isten legfőbb ofztályira fzegvén

a' zavarék gyüleményt, 's törvényes rendbe fzorítván,
minden egyéb munkája előtt, a' földnek üdotlen
képét, hogy netalán egyenetlen 's durva maradgyon,
mesteri kéfzségge] gomolyag formára sodorta.
Majd azntánn a' tengereket fzétomlani, zúgó
habjaitot dühödő fzelek által nagyra dagadni,
's a' megöleltt földnek partyához ütődni akarta.
Kútakot is rendelt, 's tavakot sokféle mocsárral-,
a' lejtős helyekenn görgő 's a' térre örömmel

áradozó vízeket csavarét ágyakban rekefztvén,
mellyek amott a' földnek odús gyomrába enyéfznek,
itt fzabadon járván, elvégre ölébe ízakadnak
a' magosabb part köztt tajtékzó tengeri víznek.
E* munkái utánn a' földek is úri fzavára
meflze kiterjedtek, mélyebb fenekekre merültek
' a' homorú völgyek, gallyakra fakadtak az erdők,
's a' hegyek a' tornyos fziklákot az égnek emelték.

1.) Ovidius átosont itt a' mesékenn, mellyek a' Titánok'
famíliáját illetik. Ezeknek csak neveibül is világosan látfzik, hogy
jelképekbe foglaltt terméfzetes Ideák voltak. A' mi Poétánk tehát,
kevesebbet gondolván a' Filozófiával , mint a' kellemetes költorajzolatokkal, félre tefz mindent , a' mi az üdó'nek , avvagy , aminint
ennek jelképét a' Régiek nevezték, Satuvnusnak kezdetetűi fogva
történt, és. csak azt említi belőlle, a' mi elkerülhetetlenül fzükséges
arra , hogy költeménnyének szövevénnyét elkezdhesse. Ezekenn Ö olly
sietve megy át, hogy amaz Istent , a' ki a' világot formálta, meg
sem nevezi, imígy fzóllván : quisquis fu.it ille Deorum. Neve amaz
Erőnek, melly az egymással küfzködS elementumokot ízótválafztotta,
némellyek fzerint Erős avvagy Ámor, mások fzerint Uranos, a'
Menny, és niegmeg mások fzerint Chronos, az ÜdÖ, vagy Jupiter,
vagy Vénus volt.
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Hl.

Szakafz.

jf Jvldüveh és a Jzeleh.

Lunde mikint az egek jobbrúl két övre feloíztva

Vaunak, "s annyira balrúl is, közepekbe.fzorúlvári
a' tüzesebb ötödik: fzintannyi övekre tagolta
korlátokba fzorúltt földünköt az isteni elme.
Tar közepénn hősége miatt nem laknak az élo *
állatok 5 a' sarkak mély hónak nyögnek örökké
terhe alatt; bellyebb a' két mértékletes övnek
ízéke vagyon, hol kellemetes nyár fzokta követni
nem nagyon öldöklő hidegét a' téli jegeknek.
A' levegő ezeket beborítván, annyi teherrel
múllya fel a' tűznek súllyát, a' mennyivel a' föld
a* Tizekéi- 1.) Ide ízállitá a' Izűrke ködöknek
vak népét, a' fellegeket, ""s a" fzivrehatandó
rettenetes dörgést, a' villanatokkal eméfzto
mennykÖTeket, 's hüto seregét a' fürge Fzeleknek.
Ámde világunknak felséges mestere még is •
át nem adá e' fergetegek' kénnyének egéfzen
a' levegőt: lám vad dühököt zabolázni csak allig
képes az ég most is , fel lévén ofztva közöttök
e' folyadék orfzág, hogy ezernyi darabra ne zúzzák
a" felséges Egéfzt. Oily fzörnyen gyűlölik egymást
e1 fene testvérek. 2.) Piros Aurórának ölébe
vonta magát Eurus Nabathaea* vidékire , a' dúzs
Persákhoz, fziklái közé a* büfzke hegyeknek ,
mellyeket a' fzületo napnak súgári arannyal
festenek. 3.) A' nyugotot Zefirus foglalta el osi

18
jussa gyanánt Telhysnek ama'' korlátival egeyütt.
mellyek az alkonyodó naptál langyiílni Fzeretuek.
Borzafztó Boreás Scythiával az éjfzaki földet
nyomta le kénnyé alá. Essos felhőivel Auster
fzüntelenúl áztattya vifzont a' déli vidéket.
Ritka művét a' mennyei Éfz végtére bevonta
fzerte világító 3s majdnem terhetlen egekkel,
mellyek söpreitül tífzták a' földi fzereknek.

1.) Itt Ovidiusnak Kiadásai meg nem eggyeznek. Ncmellyekben a' levegőrű'l így adatik elö a' mondás : qui , quanto est pondere
terrae , pondere aquae levior , tanto est onerosior igne ; némellyekben pedig imígy: qui, quanto est pondere terrae. pondus aquae
levius, tanto est onerosior igne. Eu Rode Augustus1 vezérlése fzerint, ki Oyidiusnak Srindley által Londonban 1745. közrebocsátott
Liadását követi , 's kinek Német fordításával e' munkámbaa haTzno—
san élek , az utolsó értelmet váiaiztottain, mellyet magam is terméfzetesebbnek tartok.
2.) A' Szelek Aurora' és Astraeus' fiainak tartattak.
5.) Nabathaea az Arábiai és a' Persiai tengeröblök közti feküdt,
és itt a' napkeleti orfzágoknak nevében áll.

I
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IV-

Szakafz.

•Az ég fdétesittetik csillagokkal, a' fold pedig
állatokkal. Az ember alkottatik.
•Mjnd ezek így lévén bizonyos rekefzekbe fzorítva,
majd az iegéfz égenn egyfzersmind fényleni kezd Lek
a* mindeddig ama' zavarék 's műveletlen egéfznek
terhe alá rejtett csillagzatok; és , hogy az élő
allatok el legyenek valamennyi vidékire ofztva
e' csuda Mindennek , térségit az égi közeknek
a' csillagseregek lakják és isteni formák, 1.)
a' ragyogó halak a' vizeket, vad barmok az erdős
földeket, a' madarak lebegő folyadékit az égnek.
Ennvi sok élőnél nemesebb, 's a' mennyei éfznek
•Ukcitcl ragyogóbb illat még Tegre hibázott,
meHy aT többieket bölcsen kormányzani tudgya.
Erre az ember lett. Öt a' felséges egéfznek
mestere , rendbefzedett földünknek mennyei altya ,
isteni magvábúl alkotta ; vagy Japetus' elmés
gyermeke friss földbűi, 2.) mikor ez még , a' magos égtűl
•em rég válván meg , tele volt mennybéli magokkal,
íbrázattya fzerint képzetté az égi lakásbúi
•Hídeneket bölcsen kormányzó isteni nemnek.
"5 M g az egyéb állat homorúan fóldi tanyáját
nén. *z embernek fennálló termetet adni
kívánt t hogy felemeltt képét a' csillagos éghez
felnyájtrán. fzenieit nemesebb honnyára fzögezze.
így a' vízzel együltt 's azelőtt idomatlan agyagbúi
emberi formánknak fzép új példázati váltak.
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1.) A' Regiek a' csillagokot élo isteni valóknak tartották,
kik, a' föld utánn teremtetvén, 's a' földnek, tengernek, és a' világ' nagy folyóvízének , Oceanusnak, gozzeihül táplálkodván , az égenn
lfigeltek ; vagy az Istenektül megdücső'itett embereknek , állatoknál,
és lelketlen fzereknek. Innen támadtak a' csillagzatoknak nevei,
mint Orion, a' nagy és a' kis medve, a' halak, a' mérték , a'
korsó , 's a' t.
2.) Prometheus tudni illik. Az attya Japetus, Uranosnak fia,
és így Titán volt. Prometheus nyiltt efzü férjfiúnak tartatott. A'
Mythologia neki tulajdoníttya, nem csak az embernek vízbűi és
fó'ldbül való formálását , hanem még az emberi életnek hafznára
fzolgáló leleményeket, és kivált a' mesterségeket is , mellyek a'
tűznek segedelmével különösebben elomozdíttattak. Jupiter, a' mese'
fzerint, a' tüzet az embertűi megtagadta : Prometheus tehát, Csalárdsághoz folyamodván, a' tüzet tSllc ellopta eggy nádban , mellynek bélé, ha megfzáradt, mécs gyanánt fzolgálhatott. Haragra gerjedvén e'tolvajság miatt Jupiter, Prometheust eggy ofzlophoz, vagy,
mások fzerint, Caucasus' hegyéhez lánczoltatta, 's melléje eggy sast
rendelt, melly éjjelenkint megújjúló máját naponkint megegye. Hercules azutann e' sast megölvén, Prometheust kínnyaitúl megmentette. Heyne Consiliarins Úrnak ítélete fzerint, Prometheus nem
volt valóságos fzemély, hanem csak a' Filozofiátúl képzeltt Idea,
melly azt jelentette , hogy a' tűznek és a' mesterségeknek feltalálását az okosságnak, az előrelátásnak , avragy Prometheiánaí kell
köfzönnünk. Ezen Ideát azntánn a' Poéták megfzemélyesítették, 's
mivel az okosság, re'feént a' mesterségeknek feltalálására, réfzént a'
ravaszságoknak és fortélyoknak kigondolására fzolgál, kétféle mesék
támadtak, mellyeknek eggyik felekezete a' mesterségeknek és a'
' tűznek feltalálását , a' másika pedig a' Jupiter ellen elkövetett
ravafzságoknak kigondolását Prometheusnak tulajdonította. — Lásd
Lipperi1 Dactyliothécáját II. 1—4. azutánn Description des pierres
gravées du cahinet de Stofch par TVinkelmann , p. 314. n. 1 —12.
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T. Szaka f z.
jf világnak torai. Az első az
i£ második az ezüst.

arany,

ti* remet alkotmány a' föld' fzínére tenyéízvén ,
-reai kezdődött az aranykor, mellyben az ember,
kiCTijíözö törvény 's a' boűzú' ostora nélkül,
rxrtartotta fzavát, 's az igazság' úttyait önkint
>Lrta : nem ösin&ryén ártatlan fzíve fenyíta'
eízközököt, sem titkon ölo félelmet. Az érczbe
résegetett igék még nem fenyegettenek akkor
senkit; 1.) az esdeklő község refzketve nem állott
mord bírója előtt; kiki bátorságosan élvén
a' rendtartúknak tehetős oltalmai nélkül.
A" koai bérczekrűl Jehasított hegyke fenyűfa
még nem hengeredett a' víznek tükrös ölébe
TŐfzonfzárnyak alá , hogy kül földekre repüllyön ,
*s a' honinál nem dúlt fel egyéb vízpartot az ember.
Sem mély árkokkal környül nem voltak övezve
várasi a' népnek. Nem volt még trombita érczbül,
sem horgas hadi kürt; nem volt kard , sem sisak. A' jó
emberek a' védő katonáknak harczai nélkül
napjaikot bátor heverésben csendesen élték.
A* fzabadon termo földek , mellyekhez az ásó,
*s a' dúló ekevas nem fért, önképen adának
mindent; 's a' művelő kéznek, fzorgalmai nélkül
érelmére jutott elcséget az ember elégnek
lelvén, a' bokros csemetékrül gyenge gyümölcsöt,
a' hűvös erdőkben somot, epret, 's tüske fzederkét
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gyűjtögetett, 's buja gallyairúl a' fzélesen ágzó
fzent tölgynek makkot, 2.) melly éhes ölébe lehullott.
A' tavafz el nem múlt, 7s a' földnek gyenge virágit,
mellyek mag nélkül mezeinn versengve tenyéfztek,
kellemetes Zefirek larigy fzellocskékkel apolLák.
Majd azutánn gabonát is adott fzántatlan az xij föld,
és az ugariásnak frissítő hornyai nélkül
gazdagon Öfzültek fzínénn a' búzakalárzok.
Itt tele friss tejjel, másutt jó mennyei borral 3.)
folytának a"" patakok, 's a' kotölgyeknek erébül
kellemetes fzínméznek arany kristályi csöpögtek.
Jupiter a' kormos Tartar' 4.) fenekére tafzítván
Chrónost, 5.) 's kénnyé alá hódítván a' nagy Egéfznek
kormánnyát, az ezüst nemzetség kezde rügyezni,
melly az aranykorinál roflzabb volt ,• meflze haladván
még is az ércznemnek romlott ivadékit. Az új Úr 6.)
fzükebb korlátot fzabván a' régi tavafznak,
a' mindég rügyező évet négy réfzre tagolta.
A' kikeletre tehát nyár érkeze, 's a' ködös Öfznek
mostohasági utánn a' tél gyakorolta hatalmát.
Akkor kéfztették fzáraz hőségek elofzör
forrani a' levegőt. Akkor változtak az éles
fzéltül megmeredett folyadékok lomha jegekké.
Akkor rejtekezett házakba elofzör az ember ;
's házai barlangok voltak, vagy botosán épült
gallyak, vagy csemeték, gúzfokkal rendbe fzorítva.
Akkor h integetett hoílzú hornyokba elofzör
friss magot a' fzántó, hogy dúzs fzálakra tenyéfízen , 7.)
's terhes igái alatt nyöfzörögve pihegtek az ökrök.
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1.) A' Görögötnél és a' Rómaiaknál a' törvények érczbe
Tcsettek , 's a' templomokban vagy más nyilvánvaló helyekenn felállíttattak , hogy minden ember olvashassa.
2.) A' tölgyfa Jupiternek volt fzentelve.
3.) Mennyei bornak nevezem a' Nectart, az Isteneknek italát.
4.) Tartarusnak. neveztetett ama' tömlöcz , mellybe a' Titánok
letaüittattak, 's melly a' Régiek' vélekedése fzerint olly meíTze
lenyúlt a' föld alatt, a' melly meffze a' föld felett a' menny
felemelkedik. Meg kell ezt a' másik Tartarustúl , úgymint Pluto'
orfzágátúl, külömböztetni, hol a' meghalttaknak árnyékai tartózkodnak. Ezt Homérus és o titánná a' többi Poéták a' föld' gyomrába
helyeztetik.
5.) Chronos Görögül , Saturnus Deákul, legiGabbik fii volt
Uranosnak, a' Mennynek, és Titaeának , avvagy Gaeának , a'Földnek. A' Föld , haragra gerjedvén a' miatt, hogy fzázkezü gyermekei,
a' Centimannsok , a' Tartarusba letafzíttattak , a' többi gyermekeit,
a* Titinokot arra birta , hogy attyokot az orfzáglástúl megfoflzák ;
a* mit Tejbe is vittek Oceanus testvérek nélkül , ki e' pártütésben.
akart. A' Titánok azutánn kierefztették a' Tartam
az uralkodást pedig Saturnusra bízták.
laMnr o t t a' Tartamiba rii&a vetvén, Rheát , saját
kítrcarBcL rálaTztotta. Uranos és Gaea azt jövendölték
•rki, bo?y saját fiáiul fog a' királyi fzékrul letafzíttatpi : mire
•őrre syennekeit mind. elnyelte. Vesta volt az elsS, kit Ccres,
Janó , Plnto és Neptunus követtcnek. Rhea megharagudván , mikor Jupiterrel terhes volt, Crétába költözött, hol a' Dictaeai
karláncban fiát megfzülvén, a' Curétoknak , Créta' első lakosinak,
és Adrastaea 's Ida nevű Nympháknak , Melisseus' leányainak, neTífJésnek okáért átadta. Ezek a' gyermeket az Amalthea nevű kecskeack tejével táplálták; a' Curélok pedig, kik a' barlangban a'
fjennrket felfegyverkezve Őrzötték , valahányfzoi- a' gyermek sírt,
annyiízor a' pajzfokot dárdáikkal verték, hogy Saturnus a'
ne hallva. Rhea azonban eggy követ pólyázott be, és
ezt adta gj'ermeke helyett, hogy elnyellye. Jupiter
Metist, Oceanus' leányát, arra bírta, hogy Saturcr^et adg)ron , melly ő'tet arra kéfztette , hogy elóTzör a'
lörrt, azatinn pedig az clnyeltt gyermekeket mind kihánnya , kik•fl sesedelmérel Jupiter Satiirnussal és a' Titánokkal tiz efztcn•lei- hadakozott. Akkor Gaea neki azt jövendölte, hogy gyozedel•»cs lefiz, KA a' Centimamisokot a' Tartarusbúl segítse'ül vefzi.
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Ez megtörtént, minekutánna a' Campe nevű fzó'riiyetet megölte,
melly a' Tartarus előtt Őrt állott. Erre a' Cyclopsok Jupiternek
villanatot és mennykövet, Plútónak sisakot , Neptunusnak pedig
háromágú villát adtak. így felfegyverkezve meggyőzték végtére a'
Títánokot, 's a' Centimanusok' Őrzése alá a' Tartarusba vetették.
Azutánii a' világnak kormánnyát magok köztt felofztották.
Saturnus az üdőnek a' jelképe , melly mindent feleméfzt.
O vele végződik a' Mythologiában az Isteneknek régi systémája. Tifzteletére, és az alatta a' földönn virágzott aranykornak emlékezetére , a' Rómaiak Decemberben egynéhány napot ünneplettek , mellyeknek neve Saturnalia volt. A' külömbféle mulatságokonn kivül
vendégségek is adattak e' napokonn , mellyeknél a' fzolgáknak az
urak' udvarlottak. Megfziintek azonnkivül ülyenkor a' Tanácsnak
gyűlései, a' büntetések és a' hadüzenések is.
Saturnus nagy fzakállú öreg embernek rajzoltatik, kezében
kafzát tartván : de régi képei nagyon ritkák. ,, Az Istenek között,
„ úgy mond /finkelmann (Slnmerf. jut ®efct)id)te í>er ^ünfte, €>.
,, 69.) Saturnus' feje egéfzen be van födve: úgy hogy tudtomra allig
,, van eggy pár képe , melly e' regulátúl eltávozik. " Lásd Descri—
ption des pieres gravées du Cabinet de Stofch. p. 33. 11. 1 — 7.
és Lippert' Dactyl. I. 1, 2.
6.) Az új Úr, Jupiter tudni illik , Görögül Zevfz vagy Zeufz ,
Saturnusnak és Rheának fia , 's az Isteneknek leghatalmasabb fejedelme. Saturnustúí az orízágot elragadván , felofztotta azt két testvérével úgy, hogy az eget és földet magának tartotta , a' vizeket
pedig a' tengerrel Neptunusnak, és a' föld' gyomrát Plútónak hagyta. Jupiter mindenkor derű'ltt tekintettel rajzoltatott le , 's a' többi
Istenektül abban • külömbözik , hogy élemetes és fzakállos , és hogy
haja, homlokátúl felemelkedvén , kétfelé botosán lehajlik. Többnyire
félmeztelennek íratott, elefántcsontbúi kéfzültt trónusonn ülve , bal
kezében a' sceptrum , jobbjában a' mennyko vagy a' villanatok,
lábánál pedig a' neki ízenteltt sas. Eggy régi képenn fejér palásttal vagyon felruházva. Heyne Consiliarius Úr ezen Istenségrül iinígy
vélekedik: ,, Jupiter elejénte Pelasgiai Fétis volt ; ne-vével azutánn
, , a' filozofuskodó Poéták a' felső levegőt jelentették ; végtére pedig
„ az új Theogoniának attya lett. \W név már általiyában mindent
„ jelent, a' mi isteni , már meg az efztendőnek külömbféle réfzeit
„ tefzi. Végtére a' többi népeknek Istenségeivel hasonlittatatt öfzve.
,, így támadt a' Jupiter Ammon , így Serapis ; így vegyültek meg a'
„ külföldi mesék Jupiter' történeteivel. De, bár íaikép változtak is
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„ iránta az ideák, a* fzokásol mindazáltal és az isteni ízolgálat
„ mindenkor eggjenle maradt. " Satornus' fiaival kezdődik az Isteúj
Uv a* Görögöknek közönséges relígyiójával
y. És innentül fogva kelícnietesebb e's elélőnkbe ; egéfzen új anythölögíaBííli icteiikot
, *s a* régi Istenségeknek helyét más nevű , más
áj Istenek foglallyák e l ; kiknek , mind formái, mind
d ÖsmertetS jelei, jobban még vannak határozva. Lásd
DactyL I. 3 — 55* és Description des jner. grav. de Stofvh
seqq
Cerealia semina. Ceresnek tulajdoni Hátik a'
7-)
feltalálása.
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VI. Sz'.nkafz.

J4.Z érczlíor és «' vaskor. Az

Óriások az rget, és az

Isteneket rnegtámadgyák.
Ü J keLLÖt köveié mord nemzetsége az éreznek,
mellynek fzíve fzilaj 's a' hareznak durva baráttya
volt ugyan, ámde gonofzt még is vadkénnyé nem ösmert.
Majd azutánn felemelte fejét a' vaskori fajzat,
mellyel özönképen földünkre kiomlani kezdett
a' sokféle gonofz. Magosabb honnyokba repültek,
a' nagy Igazsággal, valamint a' tifzta Szemérem,
úgy a' fzent Hűség, helyeikre tolongva sietvén
a' lator Álnokság, az JErŐfzak, az éhes Esengés
a* zab kincsek utánn, a' Csel, 's a' furcsa Csalárdság.
Lepke vitorlákot fzögezett a' vízi fzarándok
a' zuhogó Izéinek, mellyel még fzíve nem is volt
ösmeretes; 's a' büfzke hajó , melly hajdan az égnek
fellegihez nyúló hegyekenn mind zöld fa virágzott,
ritka meréfzséggel neki ment a' tengeri habnak.
A' Mérő azutánn több réfzre tagolta határral
gondosan a' földet, melly eddig fzinte azonkép,
mint a' friss levegő 's a' napnak fénnyé , közös volt.
'S már nem csak gabonát vagy más eleségeket unfzolt
a' gazdag földtúl a' fzemtelen emberi nemzet :
mély gyomrába hatott elvégre, 's kiásta vakító
íngerit a' rofznak; dúzs gazdagságait értem,
mellyeket a' Styxnek fzomorú árnyékiba rejtett.
Erre az ártalmas vassal 's vefzedelmes arannyal
a' harcz is ízületett, melly ezzel is, azzal is élni
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gvozedelem fzerízámi gvanánt fzeret; emberi vérbe
mártott karjaival csörgetvén a' fene fegyvert.
Már csupa rablásból élnek. Jseni töltheti bátran
napjait ijjaitúl roOz fzomfzédgyának az ember ;
éltes ipája ntinn latorul incselkedik a' vo ,
r
* •* tcstrér csemeték csak ritkán értenek eggyet.
vefztét a' no kívánnya , nejének
a' férj; a' fzörnyü mostoha barnás
egyit, 2.) 's a' dore fiú nem gyó'zi halálát
Tirni az attyának, hogy kézre keritse vagyonnyát.
A* fzent Jámborság mély porba tiporva vonaglik,
"5 mennybe repültt testvéri utánn Astraea is árván
fagyta, elundorodott fzívvel, végtére honunkot, 3.)
; öldöklők elleptenek emberi vérrel.
1 Ég se legven menttebb, mint földi lakásunk,
a" %ai CTJfiattál. a' mord Óriások is, ammint
Moadatik. a* hegveket versengve hegyekre torolván,
IwiTil 1 hatabnok alá kívánták vetni az égnek
isteni kormánnyát. 4.) Mire Jupiter égi tüzének
eggy sebes ágával ketté sújtotta Olympust, 5.)
*s Pelion' ormárúl Oűzát meflzére lelökte.
Meg töredéki alatt tornyoknak elásva feküdtek
€? faörnyii erejű gonofzoknak testei, mondgyák ,
kifolyó vérek forró boQzúra ragadta
t, a' Földet, ki feléllefztette legottan
t; és,hogy erős fájjanak magva egéfzen
n e ; ne Eakadgyon, az új ívadékokot emberi teslbe
xárta: de. megvetvén e' nemzet az isteni névnek
mennyei felségét, csak durva cró'fzakot üzvéu,
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's a' vért kegytelenűl fzomjazván, ízinte mutat La
dölfös tetteivel, hogy vérhul Tette mivoltát.

1.) Styx, Oceanusnak és Tethysnek leánya, a' Tartarus' vidékében eggy kofziklahajlékban lakott, mellynél ama' híres hideg víznek
forrása van, melly, a' kófzíklábúl eredvén, az alsó világot útfollya.
Styx' vizére esküdvén az Istenek, fzavokot többé meg nem másolhatták. E' tifztelettel Styxet azért illették, mivel Jupitert a' Titánok ellen segítette. A' melly Istenség e' vízre hamisan esküdött
azt az Istenek társaságokbúl fzámkivetették , 's a' Nectarlúl és Ambrosiátúl eltiltották. Némán és élet nélkül kellett neki eggy egéfz
efztendeig feküdni, még a' penéfz egéfzen el nem fogta. Azutánii
más kínokot is kellett még kilencz efztendeig fzenvednie, és csak
azutánn bocsáttatott meg viíTza az Istenek' társaságába , gyűléseikbe,
és vendégségeikre. Styxnck neveztetik eredetiképen eggy valóságos
forrás Arcádiában, Nonacris és Pheneus mellett, melly azutánn
folyóra vagy tóra nevekedik. A' Poéták az alsó világba helyeztették ,
mivel magában olly sok vasvéfzecskét foglalt, és olly hideg volt,
hogy a' belolle ivó embereket megkábította, vagy méreg gyanánt
meg is ölte.
2.) Barnás méreg, Aconiton, mérges fű.
5.) Astraea , Themisnek leánya, az igazságnak, vagy inkább
a' sajátságjusnak Isfcnaíl'zonya. Képe ugyanaz , melly a' Jeltartóban,
avvagy Zodiacusban , Szűznek neveztetik. Fejénn csillagkofzorút visel ; kezében pedig nicro fontot tart.
4.) Az Óriások, Gigantes, Uranosnak és Gaeának , az az, a*
Mennynek és a' Földnek fiai voltak. Ama' vércsö'ppekbfil támadtak
ok, mellyek attyoknak sebébfil folytak, midőn Saturnus fiával harczolt, 's mellyeket Gaea felfogott volt. A' hadakozás, mellyel az
Isteneket megtámadták, a' később költemények által a' régi Titánoknak és Saturnus' fiainak harczaibúl eredett, mellyek a' világ'
formálásárúi író régi Poétáknál az elementumok' harczainak jelképei
voltak. A' később Poéták az Óriásokét Thessáliába , az Olympus ,
Pelion és Ossa nevű hegyekre helyeztették , mivel itt a' föld alatt
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tüzek valaha kiütvén, a' legrettenetesebb jeletiéseknck hyomdokit hagytak magok ntáns. Ax Óriások ifzonyú termetiieknek
rajzoltattak, felette Ináén}" fzőrS hajjal és fzakállal. A' képzS
mesterségek wwlxzáltil csak ifzonyú nagy embereknek rajzollyák
íaellrek halhéjjal vannak beborítva. TVinkelmann
J « t 6tf(l)i(í)te bír KÜtltlC , ©. 25. Lippert' Dactyl_
L 36, T". Detcription des pier. grav. de Stofch. p. 50. n. 110.
5.) Ofympus' hegye Thessáliában, a' Poétáknál a' mennyet ,
n u e j Jwpitemek és a' többi Isteneknek lakóhelyét jelenti ; mivel
Ir^aasosabb tetejénn, melly a' felhőknél fellyebb emelkedik , sem
fed, sem hó, sem esső nem uralkodik. Csúccsá fellegekkel soha
W Bem borittatván , fzüntelen derültt tekintettel kedveskedik.
Felien és Ossa hasonlóképen Thessáliai hegyek.
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VII.

Szakafz.

Jupiter az Isteneket egybe gyűjti.

Az orfzág' úttya

az égenn.
.A.ttya világunknak, 's fejedelme az isteni nemnek,
Jupiter, ennyi gonofzt látván a' mennyei yárbúl
pözfgeni a' földönn , érzékeny fzíve megindult;
's a' csak imént történtt, 's még a' mennybéli Urak közit
el nem híresedett vendéglés még is efzében
forrván, mellyel az Ö voltát próbálta Lycaon:
rettenetes, de igazságához tellyesen illő
boíTzúságra fakadt, 's mind öfzvehivatta magához
a' bölcs Isteneket. Nem késett senki közülök.
Eggy magos út látfzik bóttyánn a' csillagos égnek ,
melly hófzíne miatt tejes útnak mondatik. 1.) Étinek
fzembetűnö nyomainn gyülekeznek az Istenek a' nagy
Dörgonek palotájához. Két fzéle mosolygva
kérkedik a' nemesebb fzületésú mennyei rendnek
udvarival, hol nyíltt kapukonn k i - , b e - habzani látfzik
a' sokaság; fzéthintve lakik mennybéli mezökönn
a' község; elejénn a' legfó'bí> égi hatahnak
válafztottak ülést tündöklő régi nemeknek. 2.)
E' ragyogó helyet én, ha megengedtetne meréfzen
fzóllanom, a' Palatín' mássának mondani merném. 3.)
Majd azutánn , ammint a' márvány házba beültek
a' mennybéli Urak, hol gyűlést tartani fzoktak ,
ő magosabb fzékenn csontpálczájára bocsátván
bal könyökét, megrázta haját vagy négyfzer; az égnek
csillagit, a' tengert, a' roppanlt földet ez által
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megmeg rezzentyén 's bús rérnúlesre fakafztván ;
"á régre imilly ízótkal dörgötte ki úri haragjai.

1.) Orízág' üttyának nevezi a' Magyar. Fejérsége e' re'sünt
w fejér horuyuak ama' táméntalan sok csillagnak fénnyébűi tá. mellyek az égnek e' tájánn fekfzenek , 's mellyeket fzabad
csillagoknak ösmerní nem lehet. Igaz formáikot az iivegvilágosan mutattyák , mellyeknek segedelmével ezen új
csillagok megett ismét eggy másik fejér hornyot , avvagy tejes vitat,
látni. A' Poéták azt mesélik, liogy e' horny az égenn Júno' tejébül
timadt, mellyel az égnek e' táját meghintette, mikor azt a' fzopó
Hercnlesnek, midőn még csó'csömös volt, fzájába fejte.
2.) A' Görögök legfőbb Istenségekre, al Istenekre, és fél Isteneire, avrasy Hérosokra , ofztották Isteneiket; de a' Rómaiak csak
l e t íeieííietre. dii luajorum et minorum gentium,
úgymint a>
iéri ite=-?s é n í j mrmcs Istenektp. A' legfőbb Istenségek, kik
a" Constr.tes, avragT sr~irgruht, és a' Selecti , awagy valagatott
nevet is visellek, ezek voltak : Jupiter , Juno , Vesta , Ceres , Diana,
Minerva, Tenus , Mars, Mercurius , Neptunus, Vulcanus , Apolló.
Az új nemes Istenek közé nem csak a' mezőknek , folyóvizeknek ,
erdőknek, páfztoroknak, és népeknek Istenségei tartoztak , úgymint
Istenségeknek jelképei ,. hanem az Istenekké lett Hérosok , a' megfzemélyesített Erkölcsök és Gonofzságok , és az idegen Istenségek is.
A' legfőbb égi hatalmaknak, potenles coelicolae , neve alatt ,
kik ülést a' tejes útnak elejéim válafztottak, a' Poéta Jupitert és
Júnót érti.
3.) A' Palatínus nevű hegyeim volt Romában Augustus CsáJzámak palotája , mellynek nevébül a' palatium., palota, név is eredett. Dio Cassius lib. 53. cap. 16. Egyébaránt vegye itt efzre az
Olvasó , hogy Ovidius ama' kornak, mellyben élt , fzokásai és hajlandóságai fzerint csinosíttya fel Olympust, és majdnem eggy egéfz
•varasnak rajzollya. Homerus ellenben ugyanazt csak rideg hegy
jyanánt terjefzti élőnkbe , megelégedvén eggy palotával , mellyben
Jupiter egéfz udvarával állandóképen lakik. Hogy itt Ovidius a'
Csálzárnak futólag hízelkedik , fzükségtcleu említenem.
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VIII Szak a fi.
Jupiter az emberi gonofzsdgot a's Isteneknek
megpanafzollya.
Jx félénk remegés a' nagy Mindenre vigyázó
fo uraságunkért nem faggafztotta királyi
fzívemet úgy hajdan, mikor orízágunkra rohauvaii
a' sárkáhylabú Óriások, fényes egünköt
kénnyek alá kiki fzáz kézzel próbálta igázni.
Mert, ha elég volt is rémítésünkre hatalma
e' fzilaj ellenségünknek > vefztcre honunknak
csak maga tört éggy nép, 's a' haróz egyféle gyökérbüí
borzadozott még is Mennyünknek jussai ellen.
Most, valamerre öreg Nereus 1.) környékezi zúgó
habjaival partos kerekét a' földi tekének,
mind egyfzerre le kell fzínérül zúznom az embert.
A' pokol' udvainak tifzteltt folyadékira, mellyek
Styxnél a' fzenteltt ligetenn áttünnek orozva,
esküfzök én , hogy próba gyanánt megtettem előre
mindent, és hogy egyéb nincsen már hátra, hanem hogy
a' foganat nélkül orvoslóit sebre vasakkal
törjek , hogy legalább a' jobb réíz meg ne romollyon.
A' fél Isteneket, 's Nymphákot, az erdei Szilván!,
a' Szatyrus népet, 's a' rétnek Faunusit értem, 2.)
kikkel az égi lakást méltatlanságnak Ítéltük
közleni mindeddig, 's kiknek fzebb réfzeit adtuk
's haggyuk ezentúl is hajlékul földi tekénknek.
Vagy tán azt meritek, mennyeknek Naggyai! vélni ,
hogy nyugodalmában maradand félisteni népünk
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déiczeg eröfzakitúl a' romlott emberi nemnek ?
Önmagamot, — hallyátok ezen fajzatnak agyatlan
dölfét! — önmagamot, kinek úri fzavára remegnek
a' gyors villanatok, 's kit tik fejeteknek imádni
fzoktatok, öldöklő fzándékkal lesbe meréfzlett
venni az elböTzültt marhának mássá., Lycaon. 3.)
Köz ziígásra fakadt egyfzerre az isteni gyűlés,
's forró buzgással kívánta, hogy ennyi meréfzség
a' nagy igazságnak boDziíját el ne kerüUye.
Illy meredő fzívvel rémült el az emberi nemzet,
rettenetes kárát látván; 's valamerre tenyéfzik
fjldünk, így borzadt meg azonn, hogy gyilkos epéje
eggy dühödő nyájnak Caesar' vérével akarta
a' nevét eltörleni. Szent hűsége vifzontag
* liiidiirl ntm volt, Augnstus! előtted
teüanetesb. mint Zéos előtt a' mennyei népé;
ü k . mihelyest fzóval 's felemeltt karjával igázni
kezde a' zajogást, köz csendességre derültek.-

l

1.) Nereus , Pontusnak és Gaeának fia , 's az ötven Nerrisnci
tengeri Nympháknak az attya. Hitvesse Doris volt. A1 tenlegíBbb Istenségei közé fzámláltatván, itt a' tenger helyett
Tetetik. Xellemetes öreg embernek ízokott rajzoltatni, kezében eve» t tartrin, és kocsinn ülvén, melly tengeri álJatoktúl vonatik.
Zippert Dactyl. I. 72.
2.) A' fél Istenek, avvagy Herosok, többnyire az Istenek'
fiainak tartattak. Mind testekre, mind lelkekre nézve, mértéklialadó
nagyságú és erejű férjQaknak képzetté okot a' régi világ , különös
C
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erdemeket tulajdonítván nekik, mellyeket magoknak kiilömbféle jó
fzerzemények , erkölcsjobbítások, hazavédelmezések , orfzágtágítások,
vagy várasépítések által fzereztenek. ,, Kerossaiknak, úgymond tfin„ kelmann , ©íf(S)id)te itV ÍÍÜnfíe, ©. 165. avvagy az ollyan em, berekben, kiknek a' régiség az emberi terméfzelnek legfőbb mél,, tóságát tulajdonitotta,. a' Piégiek egéfz az Istenségnek határáig kö„ zelítettek , a' nélkül hogy ezeket áthágták volna , vagy ama' finom
,, külömbséget , melly közöttök és «' között volt, megzavarták vol,, na. Formáikot bajnokiaknak rajzolták , 's néinelly tagjaiknak in„ kább nagyobb mint terméfzetes felséget tulajdonítottak. Muscu,, lussaikba sebes mozgást és foganatosságot helyeztettek; heves
,, tetteikben pedig a1 terméfzetnek valamennyi indító öfztöneit mind
,, felserkentették a' tehetős munkálkodásra. Ennek ezéllya a' legle,, hetségesebb különibféleség volt, mellyet mindenben kéfzakartva
,, kerestenek. "
A' Nympjiáfc az egéfz 'földönn fzéthintett al Istenségek, de
halandók voltak azzal a' külömbséggel , hogy sok fzázadig éltek.
Szokott lakásaik a' barlangok voltak , mellyek ezen okra nézve Nymphaeumoknak neveztettek. A' Nymphák közül legösmeretesebbek :
a) A' • Nájások , Najades, a' vízforrásoknak Nymphái. Ezek
fejekenn sáskofzorút viseltek ; ösmerteto jelek pedig a' rízedény volt,
melly melléjek rajzoltatott. A' Rómaiak 50ik Octobel'ben ülték az
úgy nevezett kútünnepet, a' fzöko kútakba kofzorúkot vetvén, a'
vonó kútakot pedig hasonló kofzorúkkal felékesítvén.
b) A' Napaeák , Napaeae , a'völgyeknek, virágoknak, füveknek és bokroknak Nymphái.
c) A' Dryások és Hamadryások, Dryades, Hamadryades , az
erdőknek és a' fáknak Nymphái. A' Dryások, a' régi mondák fzerint,
a' fák alatt mulattak; a' Hamadryások pedig a' fákban voltak,
mellyekkel éltek, és el is enyéfztek.
d) Az Oreások , Oreades, a' hegyeknek Nymphái, és a' vadáfzó Diánának legnevezetesebb társai.
e ) Ezekenn kívül voltak még háromféle Nymphák , úgymint
a' Limnások, Limnades , kik a' tavakban, és más álló vizekben;
a* Lemoniások , Zemoniades , kik a' rétekenn és a' mezokönn ; ös a'
Potámisok , Potamides , kik a' nagy és sebes folyóvizekben laktak.
A' Nereisek, és Oceanisok, Nereldes, Oceanides , tengeri
Nymphák és halhatatlanok voltak, és errevalónézve a' magosabb
i'endű Istenségek közé tartoztak.
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A' képző mesterségek valamennyi Nympháknak karcsú és fzép
termetet adnak. Lippert' Dactyl. I. 4S4 — 486. és 472. és 438.
Azonnkívül, hogy ezen Istenségeknek a' Régiek külömbféle mezői
ajándékokkal kedveskedtek , virágkofzorúkkal is felékesítették bálYanyképeiket, mellyek a' barlangoknál, forrásoknál, folyóvizeknél,
hegyeknél és erdőknél állottak ; sőt melléjek kertecskéket is plántáltak , mellyek többnyire csak eggy kis darab földet foglaltak el ,
's meJlyekben fűnél, és egynéhány virágnál egyebet nem termefztettek : elhitetvén magokkal , hogy a' Nymphák csak ezekben gyönyörködnek. A' Nymphát magát meglátni, vefzedelmesnek tartatott. Azt
hitte tudni illik az akkori világ, hogy a' kit a' Nymphának lehellete megérdekel, vagy a' ki fzeméllyét megláttya , bizonyos kábúlásba esik, melly Nympholepsiának neveztetett. E' vélekedésből
támadt talán a Lymphaticus fzó is.
A' Faunasok , Satyrusoh és Sylvanusok az erdőknek , hegyeknek
és mezőknek Istenei voltak. Termetek réfzént emberi, réfzcnt állati
volt. Képeik, kiváltkép a' két elsőké, külömbfélék voltak: mert
némellyekenu csak a' fark és a' kecskefülek, némellyekehn pedig
még a' kecskelábak és a' kecskefzarvak is mutatták az állatiságot'
Most a" képző mesterségek a' Faunusokot és a' Satyrusokot úgy küIÍÍMIMÍIIT lil ncg , hogy amazok az emberi termethez fzítsanak , ezek
pedig a" keesielábal által az állatihoz ; jóllehet erre okot a' régi
lzokásokban nem találnak. A' Faunusoknak legfzebb státuái érett és
fzép ifiúsággal 's tökélletes proportíóval dífzeskednek, úgy mindazáltal, hogy ifiú .termetek az iíiú Herosokétúl az ártatlanság és az
eggyügyüség ájtal külambözzen. Ez volt ezen Istenségekrűl a' régi
Görögöknek vélekedése is. Lásd JVinhelmann , ©efíl)tct)te itV ^Ünfíe,
g . 158. Lipperf Dactyl. I. 395 — 399. és 459 — 490. Description
dís pier. grav. du, cab. de Stofch , pages 238 — 250. Monument. ant,
:xed. n. 57 — 60.

3.) Lycaon,

Arcadianak

-::rs-»n fia lett. A' kevélységben

királlyá.

Külömbféle

fclcségeitÜ!

és az istentelenségben e' familiának

* Í eséíz földönn párja nem volt.

(E *
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IX.

Szakafz.

Lycaon farkassá változik. Jupiter feliefzi
magában,
hogy az emberi nemzetet vizb'zb'nnel eltörli.
A zfibogás fzünvén főúri tekintete által,
Jupiter illy fzókkal komoran folytatta befzédgyét.
Otet ugyan, fzünnyön meg gondotok , öfzveliporták
rnár igaz ostoraim ; de csak értéstekre adandóm
még is, mit vétett, 's melly boflzúm érte negédgyéU
Hogy füleimbe hatott feslett erkölcse korunknak ,
fzörnyü rajzolatit hazugoknak lenni óhajtván,
titkon az Olympusbúl a' vádoltt földre lefzállok,
's emberi termet alatt megkémlem rendre lakásit.
Hoílzas volna elő fzámlálnom, mennyi gonofzság
tűnt minden réfzrül seregeiikint yizfga üzemembe:
rettenetes hírét az igazság mellze haladta.
Maenalus' erdeibúi, hol fzörnyú fziklaodúkban
vánfzorog a' sok vad, Cyllene' vidékihez érvén,
's innen fenyvesihez jutván a' hóba borított .
büfzke Lyceusnak, 1.) behatottam végre az Arcas
fo Úrnak palotájához, mikor éppen az éjét
ízúlte az esti homály; hova vendég fzállani nem mert.
Jelt adok a' népnek, hogy az, a' ki jön , isteni Felség;
's térgyre borulva imád. Tettét csúfollya Lycaon,
's megtudom én, úgymond, ha halandó embere,mint én,
vagy bizony Istenség ? olly fontos próbajelekbül,
hogy sükeres kétségre okunk ne maradgyon iránta.
Megtefzi hát mindgyárt a' nagy kéfzületet arra ,
hogy, még én alufzok , rám ütvén lopva, megöllyön.
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így az igazságot legjobbnak vélte nyomozni,
Ez neki még nem elég. Házába Molossia küldött
eggy hadi békekezest; ezt 6 lenyakazza legottan ,
's féleleven testét réfzént megfőzi puhító
vízben, fzenderedo ttizönn megsütteti réfzént.
Én, mihelyest ezen ételeket felrakta elombe,
hoűzúló tűzzel házát fzétfzórtam azonnal,
's belső Isteneit falromiékába temettem.
O elijedve fzalad, 's a' néma mezeikre kijutván,
hafztalanúl kíván emberfzózatra fakadni;
ordít. Tagjaibúi mind új agyarába tolódik
a' fene düh ; barmot méfzárol régi fzokásbúl,
vérrel kívánván még most is eloltani fzomját.
Könlösibűl fzói\bojt ízületik , lábakra fajúinak
karjai. farkas leQz, 's új termete még is előbbi
gvilkos képének nyilván hordozza vonásit.
Mint azelőtt, Őfz most is ; egéfz orczája erofzak;
J
s hajdani vadságát hüven rajzollya mivolta.
Elpufztúlt eggy ház; de nem eggy ház érdemes erre.
A' földönn vad Erinnis az úr, 2.) valamerre tekintünk;
mintha fzövetséget fzerzettek volna magok köztt,
mint esküdtt társak, mindnyájan az emberi falkák ,
hogy gonofzúl élnek. De meg is van téve irántok
isteni végzésem, hogy súllyát el ne kerüllye
méltán ostorozó boílzúmnak senki közüllök.
Jupiter így fzóllott. Nagy réfzc az égi Tanácsnak
bíró végzését hangos fzózattal igaznak
hirdeti; sót lobogó lángig gerjefzti haragját;
rcé-2: a' többi Tagok csak néma jelekkel ítélik.

tellyes igazságnak fzándékát. Ámde kesergik
romlását még is mindnyájan az emberi nemnek,
a' köz atyát kérdvén: mit akar boiTzúja csinálni
végre az elpufztúltt földbül 1 ki fog a' nagy Egeknek
tifzteletére teményt áldozni ? az állatok által
fogjae honnyábúl elpurztíttatni az embert?
A' mennybéli Király , e* kérdésekre felelvén,
mondgya: hogy enyhítsék fzorgalmokot, és hogy ezekre
leűz neki gondgya. ígér egyfzersmind a^ feleméfztett
emberi fajta helyett új és jobb nemzetet ennél,
melly kegyesebb fzerbúl csudatétele által eredgyen.
Kéfz vala már a' földnek egéfz fzínére lefzórni
meny köveit: de meg attúl félt, nehogy annyi tüzektúl
lángot vessen az Ég, 's a' tengely egéfzen elégjen.
A' Sors' könyveibül azt is juttattya efzébe, 3.)
hogy jön üdo , mikor a' vizeket, 's a' földet, az éggel
eggyült, a' menybéli tüzek köz lángba horíttyák,
's a' nagy Mindennek remek alkotmánnyá leomlik.
Eltefzi hát a' túznyilakot, mellyekkel az izmosCyclops nemzetség felfegyverkezteti karját, 4.)
's más boűzút válafzt, melly ellenkezzen amazzal,
zápor okot küldvén a' föld' fzínére az égnek
minden réfzeibúl, hogy az emberi nemzet azoknak
fellegekig dagadó árjában lellye halálát.

1. ) Lyceus , Arcádiai hegy. Molossia, Epirusi tartomány.
2.) Erinnis, Erinnys,
IstenaíTzony. A' legrégiebb Poéták
Homerus utánn eggy Erinnissel megelégedtek : de az iVjabbak többet
költöttek, a' nélkül hogy Őköt megneveztek vagy fzámokot meghatározták volna. Csak a : legkésőbb Poéták ösmernek hármat, Tisi-
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phonét tudni illik, ki a' gyilkosságqkonn áll boíTzút , Megerat,
avvagy a' Fenyegetőt, és Mectot, avvagy a' Nyughatatlankod.it.
Ezek Erisnek, vagy—az-Ejnek, és Aclieronnak leányai, 's az alsó
világnak Istenaűzonyai voltuk, kik, a' roíTzban gyönyörködvén , arra
rendelteitek , hogy , mind a' főidőim , mind. a' pokolban, a' gonofzságokot megfenyítsék ,. és megboflziülyák. Nem egyebek eggy fzóval
a' inegízemélyesített Lelkiösméretnél. A' Görögök okot Et-inniseknek
nevezték , azutúnn pedig , minekutánna Qrestestol megengefzteltettek,
Eumeniseknek , Eumenides , avvagy Hajlandóinak , Jzinte babonásán tartván az efféle nevektü'l, mellyek fzerencsétlenséget jelentettek. A'Rómaiak okot Furiaknak nevezték. A'régi Görögök komor,
de ifiú , és fzép ábrázatú fziizeknek írták , fzárnyak nélkül, hajókban
némellykor kígyókot, eggyik kezekbe fáklyát, melly körűi koronkiut
kígyó volt tekerve, a' másikba ostort; egyébaránt már egéfz öltözetben , már félben. Az Etrúriai edényekenn mindenkor, fzárnyasak.
A' Poéták nagyon retteneteseknek fzerutik rajzolni. Lásd Monumenti

antichi inediti di Winkelmann n. 148. 149. és 151. E' híres írónak
itt előhozott 148. fzámárúl azt kell efzre vennünk , hogy e' kép nem
Agamemnonnak , hanem Clytaemnestrának és Aegisthusnak gyilkolása t

jelenti, ©ibliotfcef ber altén Cüeraiur unb iínnfl.

5. ) Sorsnak nevezem a' Fatumot, melly a' Régieknek vélekedése Izerint öröktől fogra meghatározott Tegzes volt, melly Izrrint
e' világonn fzükségképen történik minden. E' végzést még maga
Jupiter sem változtathatta meg.
4, ) A' Cyclopsok, Uranosuak és a' Földnek fiai , a' többi
Istenségekhez, hasonlók , de csak eggyfzemüek , erősek és ravaízok
voltak. Heyne az eggy fzemrul, melly mindeniknek homlpka' közepében volt, azt lartya, hogy az iránta való vélekedés a' Cyclops
névbiíl fzárm ázott , melly elejénte nagy, gömbölyű, és így rettentő
ízemet jelentett. A' Cyclopsok eredetiképen, nem voltak egyebek,
hanem csak megszemélyesített Villámlások , ammint neveikből világosan látfzik : mert Brontes annyit tefz mint Menyd'úrgS , Steropes
annyit, mint Villámli és Beütő, Arges annyit, mint sebesen és
nagyon Világító. A' Poéták azutánn megmódosították a' mesét , 's
bevezették a' Cyclopsokot Vulcánus' mühelyébe , hogy Jupiternek
nyilait avvagy menyköveit koholni segítsék. Végtére vad nemzet
költetett belollök Sicilidban , kik sem földművelést, sem hajózást ,
sem polgári társaságot nem ösmertek , hanem a' hegyekenn éá a'
barlangokban fzertefzét éltek , úgy hogy famíliájának mindenik házi
gazda fejedelme és bírója volt. Lásd •Sjevmann'S S)íi)t^ole3ÍC, <&•
56. és 368V

40

X. Szakafz.
A1

Vizözönnek

fcíS/t!

rajzolása.

xLrre tehát Aquilót Aeol' barlangiba zárja , 1. )
's véle az olly fzeleket, mellyek fzétúzik az égnek
fellegeit; 's kibocsáttya Notust. Notus a' vak üregbúi
nedves fzárnyaival kirepül. Ifzonyítani termett
arczai olly. feketék a' több mint éji homálytúl,
mint a' tifzta korom; csak bajjal bírja fzakállát
a' sok rá ragadott záportól; fzürke hajárúi
csurganak a' sürü ess ok; teli fzoke ködökkel
homloka; tollba takartt kebelébül harmatok esnek;
' 's ammint meflzeható markával nyomja koronkint
a' homorú felhőt, ropog ez, 's a' záporos esso
vízzel duzmadozó gyomrábúl zúgva leomlik.
Sok fzínü íris, Júnónak házi követtye, 2.)
felfzedi a' vizeket, 's az üres felhököt itattya.
Omlanak a' gabonák , a' földönn öfzvetiporva
fekfzenek a' fzántó népeknek drága reményi,
's a' hoflzú évnek sanyarú munkái enyéfznek.
Jupiter, illy ifzonyú boífzúlásával az égnek
meg nem elégedvén, kék Öccsét híjjá segédül
Tízfolyadékaival. 3.). Mind öfzvekiáltya ez Őköt,
's ammint tár fzigetenn épültt házába begyülnek
a' sokféle Folyók: hogy hoífzasan intselek, úgymond ,
benneteket, nincs arra üdönk ; mind öfzvevegyétek ,
a' mi erőtök van; mert ezt a' mostani fzükség
megkívánnya. Ki kell tárházát mindenik érnek
nyitnotok. így azutánii, a' gátokot öfzvefzakafztván,
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a' kitörő vizeket fzabadon haggyátok omolni.
Szóll Tála, 's Ők, töstént haza térvén, rendre kinyittyák
kúttyaikot, 's gyors habjaikonn a' síkra görögnek.
O villájával, melly három oromra van oíztva,
meglöki a' földet; remeg ez , 's remegése kifejti
a' föld' gyornrábiíl a' sok forrásnak az utat,
mellyek eláradván , a' nyíltt rétekre sietnek,
's a"" gabonát, fákot, valamennyi barommal az embert,.
*s a' sokféle lakást belső fzentségivel eggyütt,
gyilkos erőfzakkal bizonyos romlásra ragadgyák.
Hogyha talán marad is valamelly ház , melly az özönnck
ostromló erejét, mint a" kofzikla, kiállya,
legmagosabb hajazattya felett egymásba ütődnek;
még is az árvíznek vad habjai, 's rejtve mozognak
a* csavarék örvények alatt a' hajdani tornyok.
A' föld "s a' víz köztt nem volt már semmi kúliimbség.
Tenger volt minden; de vizét e' meŰze kiáradtt
tengernek partok kifzabott ágyába nem tizték.
Ez hát dombra siet; lebegő csónokba vouódváu,
ott evez a' másik, hol nem rég büfzke reménnyel
fzántogatott; álló gabonáim úfztattya hajóját
megmeg amaz, vagy duzmadozó vízárba lesüllyedtt
pórmajoronn; emez ágai köztt a' fzilfatetonek
friss halat üz. A' görbe karú vasmacska talántán
vízbe hagyíttatvan, zöldellő rétbe fogódzik,
's talpa magos fzőllokre merül a' fürge hajónak.
A' meredek fziklánn, hol előbb víg kecskecsoportok
a' gyöpököt nyestek , idomatlan tengeri bornyúk
nyújtyák testeiket melegítő fénynek okáért.

42

A' hab alatt a' Nereisek bámulva csudállyák
a' sok zöld ligetet, falukot, 's palotákkal egyített
várasokot. Talabor testű delphínek enyelgve
lifznak az erdőkben, snhogó gallyakba rohannak,
's izmos farkaikot remegő tölgyfákba csapintyák.
A' juhfalka között haldokló farkasok úfznak.
Hempelyeg a' ragadó habokonn a' sárga orofzlyán,
hempelyeg a' tigris. Nem győz a' vízi vefzéllyel
küzdeni a' vad kan, bár melly vefzedehnes erővel
birjon is. A' ízarvast gyors lábai el nem orozzák
a' sebes árak elöl, 's nem lelvén földet az égnek
lebke lakossá, hová fzállyon nyugovásnak okáért,
fáradtt fzárnyairúl &' gyilkos vízbe leomlik.
A' magosabb helyek is befödetnek végre az árnak
gát nélkül dagadó fzínétvil; 's most legelöfzör
tépdesi a' kék hab tetejét a' büfzke hegyeknek..
A' köz özönbe vefzett főbb réfze az emberi nemnek
's a' kit az ár kímélt, azt lassan elölte az éhség.

1.) Asolas, a' Szeleinek Istene, a' Liparai fzigetekenn lakolt
a' földközi tengerben, 's az eggyikenn közüllök zárva tartotta a'
Szeleket eggy barlangban , hacsak neki jónak nem tetfzett, vagy
Jupitertiil parancsolatot nem vett, hogy az eggyiket vagya' másikot
kibocsássa. A' régi mesék fzerint Aeolus az Isteneknek kedves embere volt, ki érczfallal, és ezennkivűl meredek kofziklákkal bekerített úfzó fzigetenn lakott. Familiája hat íiúbúl és hat leánybúl
állott, kik , öfzveházasodván , fzüntelen vendégeskedtek. Szolgái, a'
Szelek, hatalma alatt voltak ugyan, de palotákban laktak, 's
minduntalan cggyiitt dobzódtak.
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2.) íris, Thaumasnak és Electrának leánya. Tlmimas , a'
Pontusuak és a' Földnek fia, Electra pedig Oceanusnak leánya
volt. Iús azutánn az égi fzivárványnak Istenaflzouya , és Jupiternek,
de kivált Júnónak házi követtye lett. Némellyek Irisnek tulajdoníttyák ama' hivatalt is , hogy az aílzonyoknak halálát könnyebbítse,
és leikeiket az alsó világba vezesse. Többnyire Júno' trónussá alatt
ül , fzinte parancsolattyát várván ; kinek ágyát is vetni fzokta. A'
fzivárvány volt az iit, a' mellyikenn az égbill a' földre, és innen
meg viflza járt. Tarka ruhában rajzoltatik, ammint fzinte a' fzivárványonn leerefzkedik.
5.) Kék Öccsét, Neptunust tudni illik , kinek Görög neve
Poseidon vagy Poseidaon. Saturnusnak és llheának fia, Jupiternek
pedig és Plútónak lestvére , egyfzersmind pedig a' víznek jelkepe,
és így a' tengernek királlyá volt. Királyi méltóságának jele a' régi
mód fzerint kéfzített hoflzú sceptrum, mellyet kezében tart, 's
mellynek felül három hegye van , és így három ágú villának is neveztetik. Ennek eredete talán az, hogy nemelly halakot valaha hagyitó
dárdácskákkal fzoktak volt fogni, mint most a' czethalat hagyitó
kapcsokkal. Neptunusnak a' régi világbúi reánk maradtt képe
parancsoló felséggel tellyes , de nyugodalmasan derűltt, még mikor
indulatban rajzoltatik is. „Szép feje Neptunus' státuájának, úgy,, mond JP'inkelmann , melly Romában a' Villa Medicis palotában
,,áll, Jupiternek fzokott fejétül csak fzakállábau és hajában látl'zik
,, külömbözni. Szakálla nem holfzabb ugyan , de hodorabb ; bajúífza,
„vastagabb; haja pedig , azonnkivül hogy fodrosabb, máskép is
„ emelkedik fel homlokátúl , mint Jupiter fejénn. " QlnmetEung
JUr ©efd)td)tí ber ^Ünfte , ©• 44. Sokfzor Delphinusoktúl vonlt
kocsiban is jár a' tengerenn , melly körül fzokott követői és fzolgái
úfzni látfzanak. Ovidius itt kék Testvérnek nevezi, mivel a' tenger'
1
vize e' fzínnel dífzeskedik. Lippert Dactyl. I. 56—66. A' Régiek
a' földindulást is Neptunusnak tulajdonították; azért mondgya
alább Ovidius : Ipse tridente suo terram percussit: at illa intremuit,
motuque vias patejecit aquaru
um.

,

u
XI.

Szakafz. •

. Deucalion és Pyrrha, a' vízözöntül megmenehedvén,
érzékeny panafzokra fakadnak. A' világ helyre
állíttatik.
JJ-ttica' fóldgyeitül Phocis válafztya el Aon'
dúzs mezeit;. 1.) Pliocis , melly mindenféle gyümölcsnek
annya gyanánt ragyogott, még föld volt; 's melly az ozönnek
pufztító vefzedelme alatt, a' tengeregéfznek
réfze gyanánt, mindenre ható folyadékkal eláradt.
Ott magos eggy hegynek két csúccsá felötlik az égnek
csillagihoz, 's a' fellegeket fehmillya fejével.
A' neve Parnassus. 2.) Száraz bérczére akadván,
mert már minden egyél) el volt foglalva vizekkel,
a' lebegő csónok, melly hitvessévei az árbiíl
jámbor Deucaliont bátor kebelébe fogadta; 3.)
ez kisiet, 's a' Corycium' Nympháival 4.) első
Istenit a' hegynek , 's Themis Affzonyt mélyen imádgyaj 5.)
a' ki azon korban, fzent kérdésekre felelvén,
sorsát a' habozó embernek előre leírta. 6.)
Nállánál igazabb 's jobb féx-jfit az akkori földönn
nem lehetett kívánni, seoi affzonyt, a' ki az égnek
fő Urait felségénél buzgóbban imádta.
Jupiter, a' földet csupa tóbúl állani látván,
J
s eggy nejét, eggy férj fit lélekzeni a' sok ezerbül,
kik, soha sem vétvén, igaz istenes életet éltek;
fzétveri a' felhők' seregét Aquilónak afzályos
fzárnyaival, 's ammmt megfzűnnek egéfzen az ess ok,
láttya megint a' földet az ég, 's a' kék eget a' föld.

•ló

Hatjaival sem liúti dühét a' tenger örökké;
mert Ura , elvetvén a' három csúcsra felofzlott
villát, 's a' haragos vizeket kérlelve simítván,
a' Telelett bíborba takartt 's a' tengeri mélynek
híg tetejénn úfzó Tritont fzóllíttya magához, 7.)
hogy csigakiirtyével jelt adgyon fzerte kiáradtt
nagy folyadékainak, hogy fzúk ágyába fzorúllyoil
mindenik. Erre tehát vei'zi ez csavarékosan épültt,
's allya felé fzétdomborodó gyűrűkre kitágúltt
kürtyét, melly mihelyest közepénn a' tengeri síknak
megtelik a' belefútt levegővel, hangja legottan
elhat az ormosodé partoknak dupla sorához,
hol Phoebus fzületik, vagy az éjnek ölébe lenyugfzik.
Akkor is, ahhogy elért Tritonnak barna fzakállánn
csüggo harmattal megnedvesedett ajakához,
's Neptunus' hagyománnyá fzerint a' viflzafolyásra
harsantott jeladást, kihatott valamennyi vizeknek
Őreihez, kik tengereket vagy földeket ónak;
's a' ki fzavát hallotta , fzavát töltötte legottan.
Partyai vannak már a! nagy tengernek; az árbúl
felfzabadúltt ágyába fzorxíl valamennyi folyóvíz;
sínlenek a' patakok; sírjokbúl újra kinyúlni
látfzanak a' fzületo halmok; felemelkedik a' föld,
's ammint a' folyadék megapad, sík fzíne tenyéfzik.
Végre az erdók is fejeket fel kezdik emelni,
ágaikonn csüggvén híg terhe az enyves ifzapnak.
Viűzakerült a' föld, mellyet hogy egéízen üresnek
's pnfzta vidékeiben mély csendességbe merűlttnek
látott Deucalion, Pyrrhához sírva imigyen
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ízóllott: óh.'fzeretett húgom, ki az aflzonyi nemhiil
még egyedül vagy fenn, óh hitvesem! a' kivel engem' ,
köz nagy atyánk lévén, a' vér, a' házi fzövétség,
's most az özönvíznek vefzedelmei egybe csatolnak;
ím ! az egéfz fóldönn, valamerre kiláthat az alkony ,
's a' fzületo napfény , csak Lennünk csillog az élet;
minden egyéb a' tenger alatt küzködte ki lelkét;
's még önn állapotunk sem bátorságos egéfzen,
most is ijefztgetvén bennünköt az égi csatornák.
Hogyha te nélkülem kikerülted volna vefzéllyét
a' vizek' árjának , hova lenne , fzegényke! magányos
fzíved? az aggafztó félelmet tűrni sokáig
hogy győznéd egyedül ? hogy. epeízto búdot erősebb
enyhítő nélkül? Ha te a' tengerbe merültél
volna előbb, hidd el, méllyébe sietne utánnad
férjed is. Ali! bár csak mesterségével atyámnak
a' formáltt agyagot leiekre segíteni tudnám,
hogy kiürültt földünk zselléreit újra tenyéfzni
látná ! Most, tetfzése fzerint a' mennyei Karnak,,
kettőnkben van fenn egyedül maradéka fajunknak,
hogy példái legyünk az elomlott emberi nemnek.

1.) Böótiának régi lakosi neveztettek Aóniabélieknek. Phocis,
melly itt Aónia és Attica között feküdni mondatik, Böótia által
válafztatott el tulajdonképen Atticátúl. Hogy e' három tartomány
Görög orízágban volt, fzükségtelen említenem.
2.) Parnassus' hegye Phocisban feküdt, 's Apollónak <ís a'
Músáknak volt fzenlelve. Két csúccsá , úgymond Chandler , hegyekre
halmozott hegyekbül áll, és ízembe csak valamivel mel&.ebbiüí tüuik.
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5.) Deucalion, Prometheus' fia, Fhthiotiúnak királlyá, melly
Thessaliának eggyik réíze volt. Hitvesse Pjrrha , Epimetheusnak és
az első aíTzonynak , Pandórának , a' leánya volt, és Titánisnak is
mondatik, mivel Epimetheusnak az attya Japetus Titán volt.
4.) Corycium' Nymphái a' Músák; mert ezeknek e's Pánnak
volt a' Coryciái barlang felfzentelve, noha nevet a' Corycia Nymphátúl vette.
5.) Themis, Uranosnak leánya, 's az igazságnak és a' jövendölésnek IstenalTzonya. Mérő fonttal és pallossal rajzoltatik. Az
Isteneknek bíróvégzéseit mindenkor álmában vette volt. Lásd íippert'
Sacpyl. I. 207. és 708. Monum. ant. ined. n. 44.
6.) Oráculumnsík az ollyan templom neveztetett, mellyben
az Istenség jövendölt. Pausanias a' 10. könyv. 5. rélzében azt
befzélli, hogy a' legrégiebb üdokben a'Delphiiimi Oraciilumot Tellus
Neptunussal eggyütt birta. Üdo'vel Tellus az o jussát Themisnek
engedte , ez pedig végtére Apollónak ajándékozta , ki Neptunus réfzét
is magáévá tette, feleserélvén ezt vele a' Calaurea fzigetért, melly
most Porónak neveztetik.
7.) Triton, Neptunusnak és Amphitritenek a' fia, 's. a'tenger'
királlyának hírmondója. Egéfz lágyékig embernek íratik , apró kékes
halhéjjal befödve , alól pedig Delphinusnak. Lipperi1 Dactyl. 1. 6-í.
72. 76. 243. 244. Monum. ant. ined. n. 55.

48

.

XII.

Szakafz.

A' Jcövelbül lett emberei.
Í3írva fakadt a' pár. Feltették végre magokban ,
hogy , megtifztelvén köz imádságokkal az Istent,
ízent koczkák által kérnek mennybéli tanácsot.
Nem késkedve tehát Cephisus' fzoke vizéhez
mennek , 1.) melly zavaros habbal már partya között folyt,
's ifznak előbb folyadékaiba], meghintik azontúl
néhány csöppeivel fejeket 's köntössököt. Innen
viflzavefzik Themis Aflzonyhoz fzent líttyokot ismét.,
haj! kinek egyházánn a' mohnak mocska tenyéfzett,
's túztelen oltárinn megfzúntenek égni az édes
illatok. A' templom' kűfzöbénn arczokra borúiván,
's csókot függefztvén a' meglmltt koré, imigyen
kérlelték eggyütt remegő fzózattal az Aflzonyt:
Hogyha igazságos kérésre az isteni fzívek
lágyulnak csak tigyan, 's ha haragjok végre megenyhül;
add tudtunkra Themis! mit volna művelni tanácsos ,
a' mi zomok kárát megtéríthesse fajunknak;
's nyújtsd kegyesen, kérünk, segedelmedet árva ügyünknek.
Erre megindult Ö, 's illy fzókba födözte tanáccsát:
Mennyetek innen odább , tegyetek fejetekre bontót, •
's köntösiteknek övét megnyitván, a' nagy anyának
csontyait eggyenkint vessétek fzerte megétek.
Jó üdéig némán bámultak. Szóra fakadván
végre az aflzonyság, nem akarta fogadni Themisnek
fzent fzavait, 's remegő ajakokkal kérte , bocsássa
meg neki, hogy lelket fzeretett annyának ez által

I
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sérteni rémülés nélkül nem képes. Azonban
a' vak rej Lekben fontollyák újra magokban
a' kétes fzavakot, mellyekkel az isteni felség
kérdéssekre felelt, 's egymással közlik irántok
vélekedéseiket. Hitvessét végre imigyen
kérleli Peucalion: Vagy egéfzen hafztalan, úgymond ,
fzorgahnunk ez iránt, vagy nem javasolnak az igék
nekünk semmi gonofzt, Js így meg sem sértik anyánknak
méltó tifzteletét, mellyet mint gyermeki érzünk. •
A' nagy anyánk a' föld; testének csontyai, vélem,
a' kövek; és ezeket, mondgyák, hogy hátra nagyítsuk*
Pyrrha ngyan férjének imilly fejtésire hajlott;
ámde reménységek kétes volt még is irántok:
annyira nem bíztak fzent intéséhez az égnek.
Végre megeggyezvén, hogy próbát tenni nem árthat,
a' fzugot elhaggyák , 5.) 's beborított fővel, az övnek
fzük környéke alól kirepúltt köntössel, az lítonn
leltt köveket hátúi maradó nyomaikra hagyíttyák.
A' kövek el kezdik — ki hihetne , hogyha bizonynak
a' fzent hajdaniság nem tenné 1 — vetni magokról,
a' mi kemény 's merevény volt rajtok $ durva valójok
.raeglágyúl lassan , 's bizonyos formára tenyéfzik.
Ammint felnővén , kegyesebb terméfzet üdült fel
bennek , réfzenkint látfzott is az emberi termet
nem még fzembetünöképen tündökleni rajtok,
csak mint olly márványdarabonn, melly kezdete által
a' mesterséges faragásnak vizfga fzcmünkbe
tünteti már fzületo zfeugéit az emberi képnek.
A' mi talán bennek vizenyes vagy földi fzerekbül
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állott, az test lett; csoritá vált, a? mi kemény volt,
's hajlani nem fzeretett; az ereknek régi nevével
fenn maradott hivatallyok is. így a' mennyei Karnak
úri hatalmával rövid órák múlva meg annyi
férjfiteremtések lettek Valamennyi kövekbül,
mellyek Deucalion' karjábúl hátra vetődtek;
Pyrrha' vetése pedig megtérítette az aílzonyt.
Innen fziklakemény, 's a' roílzat tűrni meréMeí
fajta vagyunk, folyvást bizonyítván , honnan eredtünk*

1. ) Cepkisus' vízé Cilaeánál Phocisban fzármazik, és a'
Cephísusi tóba fzakad, Jobbjánn feküdt mind Pamassus > mind
Delphium.
2. ) Itt némellyet a7 discedunt helyett a' descendunt fzót
olvassák ; de mivel már Deucalion és Pyrrha a' templombúi kijöttek,
és ezen Szakafznak 28. ( a' Deákban 22. ) verse izerint ,,repetunt
caecis obscura latebris " a' barlangba viűzamentek , a' descendunt
igének itt helye nem lehet.

*
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XIII. Szakafz.
j-ípollo á'.Pytlion sárlányt
játékokot

megöli, 's a'

Pytlwni

fzerzi.

ív. sokféle nemű 's formájú barmokot önnkint
fzülte tovább a' föld: mert,ammint dajka tüzétül
a' ragyogó napnak réfzenkint felmelegedtek
megmeg áz ó nyirkok, 's elkezdtek végre dagadni
a' bel höségttil az ifzap 's a' lusta mocsárok;
mint anyaméhekben nővén a' földnek ölében
's életerőt nyervén a' mindenféle fzereknek
magvai , lassankint másmás formákra tenyéfztek.
Mint mikor a' Nihis, 1.) mellynek hét ágra fzakadnak
habjai, elhagyván a' fzántóföldeket, ismét
viílza siet fzúk partya közé, 's a' tiízta veroféuy
•a' csak imént fzűletett ifzapot forrásra hevíti:
a' feldúltt rög alatt több állati testre akadnak
a' művesek; csak imént kezd ollyik, mintha Fzületne,
zfengeni; a' másik nincs még kiművelve, felényi
tagjai sem lévén; 's nyers föld némellykor az eggyik
réfze azon testnek, mellynek más oldala elled.
Mert, mihelyest a' nedv 's a' hőség egybe vegyülnek
nemzenek is; 's e' két forz-ásbúl fzoktak eredni
mindenek. A' vízzel harczolván fzüntelen a' tűz,
a' vizenyes párák adnak valamennyi fzereknek
életet, a' fzületést a' küzdő béke segítvén,
így nemzett a' föld, tele lévén zfenge ifzappal
a' vízárak ulúnn, 's a' napnak megtú'zesedvén
D *
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hő sugaraitól, támcntalan állati formál,
réfzént régieket, réfzént líj marhacsudákot.
Téged' is akkor fzűlt kegyesebb fzándékai ellen,
rettenetes sárkány, ifzonyú nagy Python , az árvíz'
pufztítása előtt hallatlan fzörayet, az iijabb
emberi nemzetnek borzafztó válfza ! ki majdnem
annyira duzmadtál, mint eggy fzétdomborodó bérez.
Ezt a' nyilviselo Isten meggyőzte, 2.) ki eddig
fegyvérivel csak vad bakokot 's friss Székét űzött*
Már ezer öldöklő nyíllal hintette bé testét,
majdnem egéfz tegzét kiürítvén, 's íme! csak akkor
kezd vala mély sebeinn bármíló mérge kifolyni.
És , hogy ezen tettnek fzent hírét el ne törüllye
a' feledékeny üdo , küzdő játékot, üdŐnkint .
tartandót, fzerzett, 's a' tolle ölökre kiirtott,
fzörnyet utánn azt Pythoninák hívatni akarta. 3.)
Itt, yalamelly ifiak fzekerekkel, pállyafatással,
vagy zomok öklökkel győztek, friss tölgyfa bogákbúl
fontt kofzorút nyertek. Nem volt még látni borostyánt
akkor; 's válla körül lebegő sárfzoke hajának
fodraival kerteltt feje' környékére akármelly
fának gallyaibúl kötözött kofzorúkot Apolló.

1.) Nílus, Egyiptomnak fo folyóvize, melly a' földközi
tengerbe litít torkolatonn fzakad be. Könyökére támafzkodó fzakállos
embernek rajzoltatik, kezeben a' bőség' fzarva, körülötte pedig
snáfzkáló gyermekek lévén. Hlyen as státuája a' Vat.icannmban.
2. ) A' nyilviselo Isten , Phoehus tudni illik, avvagy Apolló,
Jupiternek és Latónánalí Delos' fzifreténn fzületett fia , a' Músáknak,
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a' Tudományoknak, a' Mesterségeknek, de kivált a' Poézisnak,
a' Muslicának, és az Orvoslásnak Istene. Azonnkiviíl a' nyilazásbau
nagy mesternek, és a' nap' Istenének is tartatott. Apolló a' Régieknél a' többi Isteneket a' Népségben mind felül haladta, és így
többnyire kellemetes és fzeretetre méltó iüúnak rajzoltatott, fzőke
és fodros hajjal, melly borostyánykofzorúval vagy diadémával volt
felékesítve, fzakáll nélkül, kezében lantot vagy ezüst íjat tartván,
hátánn pedig tegzet viselvén. Apollónak tifztelete , Heyne Consil.
vélekedése fzerint, hihetőképen Pelasgiábúl fzármazott. „ Látni ó'tet,
,, íigyniond, már a' Jegrégiebb Hetrúriai műdarabokonn , és a'
„ Hómaiknál is honi Istenség volt. Maga a' hangfzeiJzám , me Ilyet
,, visel, és ennek igen eggyügyü kéfztilete, világosan mutattya ezen
„ Istenségnek régiségét. Apolló bizonnyára a' Mesterségek' Oltalma,, zójának méltóságára fel nem emeltetett volna, ha már a' legrégiebb
„ üdó'kben Delphiumban olly ünnep nem tartatott volna , mellj-et
„ tánczal és énekkel ültek, 7s inellynél kiváltkép lantal éltének.
,, A' Pytlioni1, Pythius , Pythicus , avvagy Delphiumi játékoknál
„ igen korán kezdődtek a7 musikabéli tudós vetekedések. Hasonló
,, okra nézve lett Apollóval Bacchus is 'a' Mesterségeknek Oltalma,, zója ; mert az ő' ünnepeinél támadtak a' Drámák ; a' Poéták pedig
,, az Isteneket fzokták volt ama' dolgok' fzerzoinek c's feltalálóinak
„hirdetni, mellyek ünnepeiknél végbevitettek." A' Yaticanumi
Apolló a' Római Belvederben, ama' régi híres státua tudni illik,
melly a' mesterségnek olly kiváltkép tökélletes niüclarabja , 's
melly ezen Istenséget a' legfőbb iüú férjíi fzépségnek példájává tefzi,
hiheLó'képen a' Pythoni Apolló , nemes büfzkeségében , a' sáikányonn
vett gyözedelem utánn. Lásd Wirikelmann, @efd)icf)te bet ^Üllfte,
1
<3. 392. Lippert Dactyl. I. 156. — A' hol Apollónak palástya van , olt
CÜ kék vagy violal'zinű. PFinkelmann , silnmei:í. jur J ©efd)i(í)te bet
Siinfie, @. 15.— Apolló' íjjá a' Görög müdarabokolm csak végeinél görbtíltt, egyébkép pedig egyenes. IVinkelmann , ©efd)tü)iC bei'
SSiinfte , ©. 98. Lippert' Dactyl. I. 139 — 207.. Monumenti anticlu
inediti , n. 40 —• 44.
5. ) A' Pythoni játékok a' Görögöknek] négy fzent vetekedő
játékai közé tartoztak. Elejénte [mindenik kilenczedik efzteiidönek
kezdetével , azutánn pedig", fzintúgy mint az Olympusi játékok,
mindenik ötödikével tartattak. Az üdoköz az eggyíktül a' jnásikig
lythiásnali neveztetett. Tartatott pedig e' játék Dclphium és Cinha
között, eggy térségemi, melly Apollónak volt fzentelve.

XIY. Szak a fü.
JPhoehust Cupido megsebesíti.
XJ apline nevú fzüzhöz, 1.) Peneus' régi folyónak
furcsa leányához, gyulladt fzerelemre legelsobb
Phoebus. Nem vak eset volt ennek kútfeje: lángját
csalfa Cupídónak mérges boflzúja okozta. 2.)
Delius , ezt látván, 3.) megvontt idegével az íjnak
végeit a* nyílhoz homorítani, 's a' csak imént vitt
híres harcza miatt megtelvén büfzke negéddel,
hát teneked , monda, mi közöd , buja gyermek! az izmos
kézbevaló íjhoz? Csak hozzám illik az illyen
fegyver, mind vadakonn bizonyos sebet ejteni tudván ,
mind ellenségenn. Nem az én kezem által esett el
a' minap a' sárkány, nyilaimnak zápora testénn
fzinte.kiáradván, melly olly nagy térre kinyúlt volt?
Az teneked legyen untig elég, hogy tudgya! miféle
ingereket gyúthatfz fáklyáddal az emberi fzívben,
's a' mi az én dífzem, magadénak tenni ne próbáld.
Erre felindúlván Vénusnak gyermeke: sértsen
a' te nyilad , Phoebus! mindent, az enyim pedig, úgymond,
tégedet. A' mivel így, mint Isten, az állati népet
felhaladod , híres nevedet felmúllya vifzontag
azzal az én nevem is. Szóllott, és, fzerte hasítván
a' levegőt nyíltt fzárnyaival, meglepte sietve
Parnassus' tetejét, hol hüssel apolgat az árnyék;
's tegzébűl kikapott két másmás forma nyilacskát.
Eggyike a' fzerelem' lángját lobbantya; eloltya
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vúggyait a' másik; hegye meg van arannyal amannak
födve; de tompa emez, 's ólom foglallya be nádgyát.
Ezzel az Istenség Daphnét sértette meg; azzal
Phoebus csontyainak fzintén velejébe hatott be.
Ez Cserelemre hévül töstént; fut pufzta nevétül
a' fzeretonek amaz, csak udúit lakni fzeretvén
a' komor erdőnek, 's a' fogságába kerített
vadnak bőreiben lelvén mindennapi kedvét 5
's minthogy férjetlen Phoebének akarta követni 4.)
nyomdokait, csak pántlika volt eggy dífze hajának.
Van neki sok kérője; de Ö a' férjfi. ajánlást
megveti mind, maga járván át a' nyomtalan erdőt.
VŐ vei adósom vagy, monda neki gyakran az attya;
óh, ne maradgy, Lyányom! monda, onokákkal adósom.
Ö pedig utálván, mint a' bűnt, tifzta fzerelmét
a' házas frigynek, *s gyönyörű, orczája fzemérmes
lyánkapirúlással megtelvén, nyájas ölével
attya' nyakába borúit, 's illy fzókkal kérte kegyeiméi:
Engedd , édes Atyám .' hogy fzüzességem örökké
fenn legyen: attyátúl lám ezt megnyerte Diána.
Ü ugyan , óh Daphném l rá áll; de nem engedi lenned,
a' mi akarfz, dííked ; formád ellenkezik azzal,
a' mit ohajtfz. Phoebus megláL, fzeretetre hevülvén
megkér , 's a' mire vágy, bátor megcsallya tulajdon
fzive hiú bizodalmaival, megnyerni remélli.
'S mint az afzú tarló, elvefztvén sárga kalauzát,
fzürcsöli a' lángot; 's valamint a' régi sövények r
mellyekhcz közel ért a5 fáklya' tüzével az utas,
vagy mikor a' hajnalt megsajdította hasalni,
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félre vetette tüzes kalaúzzát, lángba borúinak:
Phoebus is úgy lobban foganatlan tűzre. Kerüli
fzélsietéssel amaz, 's nem hajt illyforma fzavára:
Nympha , ne fuss , kérlek; Peneus' gyermeke, álly meg !
Nem vagyok ellenség, nem borzas páfztor, azoknak
eggyike, a' kik- eme' legéíokönn Örzeni fzokták
nyájaikot. Ha te osmernéd azt bennem , efzetlen !
a' ki utánnad eseng, nem futnál, hidd meg, előliem.
Delphi' vidéke nekem hódol; Ckros engemet ösmer,
fzinLe mikint Tenedos , fejedelmének ; Patarának
fo várassa nekem fzolgál, mint régi urának. 5.)
Zevfz az atyám. ÉnáKalam áll'felfödve az elmúltt,
's a' mi van , a' mi leend. Én adtam az emberi dalnak
új elevenséget fzép hangú efzközök által.
El nem véti nyilam czéllyát; 's amaz eggy az enyimuél
csak bizonyosb, melly hajdan üres mellyembe lövŐdoLt.
Orvosló fzereket lelvén, lábára segítem
a* beteget füveimnek- erö's ápolásai által.
Áh! hogy az eggy fzereleoi fúorvoslásra nem enyhül;
's a' mi segít másonn, az nem hafziiálhat urának.

1.) Daphne Peneusnak , eggy Thossaliai folyóvíznek , a' leánya,
ineüy az Ossa és Olympus hegyek köztt folyt. Dapline Götögul
borostyánt tefz.
2.) Cupido , vagy Ámor , Görögül Erős és Himeros , némellyeknek vélekedése fzeriut a' dolgok' négy talpokainak az eggyike;
mások fzprint Vénusriak a' fia. Attyának már Jupiter már Mars
mpndatik. A' Szevetetnek Istene , 's valamennyi Isteneknek ipgfzeb-
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b i l e , k i , a' mese fzerint, a' gondokot mind elfzéllefzti, 's az
Isteneknek, e's embereknek fzívehm cggyaránt diadalmaskodik. Meztelennek , 's már fzárnyakkal , már nélkülük, többnyire gyermeknek,
vagy legfellyebb nevedék ifiúnak íratik, kezében íjat és nyilakot
tartván. Adtak Ámornak vagy Erosnak néraellyek eggy testvért
l i t Auterosnak neveztek. Ama' külömböztetést , melly Ámort az
Istenek' attyának, és a' Mindenség' alkotójának, Cupídót pedig
Vénus' fiának , és a' tifztátalanság' dajkájának tartya, ha fel nem
találnánk is a' Régiségben sükerét , én a' mostani Poézisban nem
roű'zalhatom. Ez az oka, hogy költeményimben Ámort Magyarul
Szeretetnek , Cupido t pedig Szerelemnek neveztem. A' Poéták több
Szerelemistenkéket is fzoktak költeni , kiket Örömeknek, Tréfáknak , és Ámorkáknak neveznek. Monum. ant. ined. n. 32. 33Lippert' Dactyl. I. 770—843.
3.) Phocbus Deliusnak is neveztetik , mivel Delos' fzigettyéiin
ízületeit. Lippert1 Dactyl. I. 166.
4.) Phoebe , avvagy Diána, Jupiternek és Latónának leánya.
Kérésére megengedte neki Jupiter, hogy örök fzüzességgel díízeskedgyen , 's megajándékozta egyfzersmind íjjal és nyilakkal ; hatvan
tengeri és húfz Crétai Nymphát adván melléje, kik udvarlására
legyenek. A' vadáfzat' Istenaűzonyának tette azonkívül j a' hegyek'
ős erdők' AÍFzonyának, 's az orfzágútak' és révpartok' Oltalmazójának. Melléknevei a' Poétáknál Cynthia, Titania , Delia , Dictynna,
Trivia,'s a' t. Görögül Artemis. Diána mindennemű aílzonyi fzépségekkel bővelkedik , a' nélkül hogy azokot ösmerni vagy érzeni
látfzasson. Szűznek rajzoltatik mindenkor, konlyba kötött vagy
r
fejérül holTzan lefolyó hajjal. Termete könnj ebb és karcsiíabb,
mint Júnóé vagy Pallásé. Többnyire állva vagy menve íratik , ülve
ritkán , kezében nyilat és íjat,- vagy hátánn nyíllal teli tegzet
viselvén. Homlokaim azonr.kivül fól hold látfzik, kezében pedig
némellykor epfy vagy két fáklya. Ruhája térgyig ér, vagy, ha
hoílzabb, kétfelül fel van gyűrve. Monum. ant. ined. n. 21—24.
Lippert' Dactyl. I. 208—226. Description des pier. grai<. du cab^
de Stofch , p. 75. n. 280—522.
5. ) Delphi, Delphium' várassa Boeotiaban , Claros pedig cs
Patára Lyciában ,' kis Asiának tartománnyában , feküdtek. Tenedos
az Egéumi tengernek eggyik fzigettye. E ! helyekerm Apolló kiválta
kép tifzlcltclctt,,
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XV.
Daphne

Szakafz.

horostyányfára

változik.

e ki sem hallgatta ízavát, noha többet akart még
ízóllani, elfutván fzárnyékony lábbal előlié.
O nyomainn sebesebb fzaladással ügyekfzik utánna.
Mint mikor a' gyors eb, mellyet rad Gallia fajzott, 1.)
a' lekafzáltt rétenn látván a.' nyulat, utánna
sürgeti friss lábát, lábától váx'ja vifzontag
oltalmát amaz is; mar fzinte farára rohanni
látfzik az eb, minduiitalanúl megkapni remélvén,
's a' nyoma csak, melJyet kifefzúltt agyarába fzoríthat;
kétkedik a' másik, vallyon megfogtae, vagy sem ?
's xnég harapó agyarábul is kirugafzodik ismét,
elhagyván fogait, mellyek lábfzéleit érték:
így van Apollónak Daphnéval sorsa; reménnyé
üzi az elsőnek lábát, a' félelem ennek.
Végre kihűl a' Szűz erejébül, rósavonási
meghalaványodnak; nem győzi sebes fzaladását,
J

's Penens vizeit meglátván: hogyha folyókban
Isteni méltóság lakik , úgymond , nyújts segedelmet,
édes Atyám! Vagy nyílly te mező, óh ! nyílly meg alattam,,
hol nagyon is tetfzek ! Legalább e' termetet, útáltt
sérelmemnek okát, felváltván mással, eméfzd fel I
Aliig végzi könyörgését, merevednek azonnal
tagjai; töke gyanánt lágy hártya boríttya be mellyet;
fzép haja zöld lomb leífz; karjábúl ágak erednek;
fzinte imént gyors lába megáll, 's gyökerekre verődik.
Erre megindulván Phoebus, ha te nem lefzel, úgymond,
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hitvesem, óh.I legalább légy fám. 2.) Zöld ágad örökké
lengjen arany hajarnonn : lantomnak dífze borostyány ,
*s tegzemnek kofzorúja legyen meg örökre borostyány.
Majd, mikor a' diadalmas öröm kurjongva bevonnya
Róma' lakási közé a' nádnak büfzke vezérit,
•"s a' hoílzú 'pompáim az öreg Tarpejus elámúl,
a' te bogad kerekítse fejét a' győznitudónak. 3.)
Leghüvebb Örjét Augustus' háza tebenned
lelvén, fö nyílása előtt tündöklefz ezentúl,
a' közepett álló tölgynek zöld ágait óván. 4.)
'S mint iíiú fejemenn mindenkor függni hajamnak
fürtyei, úgy fognak bogaid gallyazni örökké!
Végzi fzavát Paean; 5.) most lett ágával az új fa
rá hunyarít, 's feje' képébea meghajtya letójét.

1. ) Az agarat Galliábúl fzakadtak.
2. ) Az Isteneknek, valamint tulajdon állatok , úgy tulajdon
fák is , fzoktak volt fzenteltetni. Phoebus' fája a' borostyány volt ,
Jupiteré a' tölgy, Vénusé a' myrtus, Bacchusé a' JzollŐ , Cybelleé
a' fenyü, Herculesé a' nyárfa , 's a' t. Azt hitte tudni illik az
akkori világ-, hogy ezen Istenségek a' nekik fzenteltt fákot különösebben oltalmazzák. Sokfzor templomok helyett a' hegyekenn vagy
a' völgyekben csak oltárok vagy bálványképek állíttattak fel az
Istenek' tifzteletére. Ezen oltárok vagy képek körül azutánn élÖ
fák plántáltattak, mellyek fzinte- homlokírás helyett jelentették az
Istenséget, melly illyképen tifzteltetett. E' fákot feltalálni többnyire , ha egyébaránt a' helynek fzü'ke megengedi, a' metfzett
kövekenn is , az Isteneknek képei mellett. Lippert1 Dactyl. I. Könyv.
a' 74.- old. A' borostyány Parnassus' hegyénn legfzebben neyekedett,
raellj'nek fzomfzcdságában Delphium feküdt .- nem csuda tehát ,
hogy az odavaló emberek Apollónak fzentelték.
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3.) A' Római Iiacti Vezérek, kik az ellenségenn jelesebb
gySzedelmet vettek, a' diadalom' napjaim eggy magos kocsinn ,
mellyet négy fzürke ló yont, bíBorba öltözve, 's fejekeim borostyánykofzorút viselvén, pompás késérettel, 's a' népnek állandó
örömkiáitásai között, Ilóma' várossámi kerefztűl, mentek fel a'
Capitóliumba , melly Tarpejus' begyénn feküdt, hol áldozat tétetett,
's a' zfákmánynak eggyik réfze az Isteneknek fzenteltetett.
4. ) A' többi tifzteletek között Augustusnak azt is megtették
a' Kómaiak , hogy palotája' elejébe borostyányfákot ültettek , mellyet
felett tölgyfakofzorú függött. Dio Cassius lib. 53. cap. 16. Mások
azt mondgyák , hogy ajtaja előtt a' borostyánykofzorú alatt tölgyfakofzorú függött. Látni valóban még most is Augustusnak régi pénzeinn
a' polgári kofzorút, mellyet két borostyányág fzinte átölel , ezen
írással : oh ch>es servatos; niert a' polgároknak valóságos oltalma
az ellenségekenn vett gyozedelmekbül állott, mellyeknek jelképe a'
borostyány volt. Mondgyák,. hogy márványba vagy érczbe vésett
illyen polgári kofzorú Augustus' ajtaja felett is tündöklött. Mások
azt vélik, hogy a' palota előtt ültetett borostyányl'ák között fzinte
közepeit eleven tölgyfa is állott, jelkép gyanánt , hogy a' polgárságot a' környöskörül álló gyozedelmek oltalmazzák. Ezen értelmet
Ovidius1 fzavainak nem adni, a' mediarn melléknév miatt, fzinte
lehetetlen : ante fores stabis, mediamque tushere quercum. Én tehát
a' Magyarban is ezen értelemnél maradok ; de a' nélkül, hogy az
imént említett vélekedést megvessem , melly azt állítlya , hogy a'
fcllyebb megírtt pénzenn fennmaradtt polgári kofzorú Augustus'
ajtaja felett márványba vagy érczbe metfzve tündöklött. A' vésett
kofzorú miatt, melly ajtaja felett volt, ajtaja elÖtt az eleven fák
is állhatták.
ő. ) Patán , Czéltaláló , Phoebusnak mellékneve volt.
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XVI.

Szakafz.

lobul tehén

vdlih.

1 hcssalús' attyának földgyéim 1.) a' Tempe uevú völgy
'eggy magos erdőnek meredek kebelébe fzorítva
fekfzik. 2.) Ezenn az öreg Peneus' habjai, Pindus'
allyábúl forrván, 's mérges tajtékot okádván,
átgomolyognak. Az ágy okot nagy mélyre vezetvén^
vad rohanásokkal siiríi felhoköt okoziiak,
mellyekbül magosán hempelygo pára tenyéfzik , "
's a' fáknak lombos tetejét meghinti ködökkel.
A' fzakadó víznek züliogásai meflze kihatván *
rémíto hanggal fárafztyák Tempe' vidékit.
Itt eggy fzirtbarlaög Peneus' ülése, lakása r
rejteke: itt orfzágolván, a' többi folyónak
törvényt fzab ; törvényt az enyelgo Nymphaseregnek.
Most, ide a' honnak folyadékai öfzvetolódván,
nem tudgyák, az atyát yígafztallyáke ? vágy inkább .
üaphne' dücsoségénn örvendgyenek? Apidanussal
a' nyárerdőkbül rohanó Sperchiüs, utánna
Aeas, Amphrysús, 's a' mindég zordon Enipus. 3.)
Majd azutánn a' többi folyók érkeznek; amarra,
vagy kiki kedve fzerint a' nagy tengernek ölébe
erre vezérelvén sok tébolygásai által
fárafztott vizeit. Csak az eggy bús Inachus , a' ki
nincs vélek. A' barlang' méllyénn elrejtve, könyekkel
árafztgattya vizét. Áh! elvefztette leányát;
's azt sem tudhatván, meghalté , vagy éle ? 4.) kesergve
kétkedik a' nyomoriíltt. Kern akadván semmi nyomára,
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elhifzi, hogy meghalt; 's még sem tud fzíve nyugodni,
rettenetesb roírztúl féltvén boldogtalan íot. 5.)
Jupiter Öt meglátta talán, mikor attya' vízétűi
megtért: 's óh fzép Szűz! úgymond , lám fzinte imént kezd
mennyei úttyáiiak tüzesebb közepére verődni
aJ nap. Tikkafztó a' hőség. Térj be azonban
fénytelenebb árnyéki alá e' hüske ligetnek.
Áh! ne fzaladgy tollem I De fzaladt 6. Lerna' tavának
réttyeit elhagyván, 6*.) már a' Lyrcéusi földnek
zöld fákkal hintett mezejét kezdette haladni,
ammint Zevfz az egéfz tájat meglepte homállyal.
Aflzonya 7.) véletlen letekint e' tájra; csudállya,
hogy fényes nappal sürü köd vonnya be fzínét
estve gyanánt, noha sem vizeket gozölgeni nem lát,
sem nedves földbúi párákot gyűlni; •s' efzébe
jutván rajtakapott férjének fzámtalan illyes
tolvajsági, az ég' környékeim kezdi keresni
vizfga tekíntetivel, de sehol sem láttya. Vagy Ő sért i
úgymond, vagy fzemeím csalnak; 's a' földre lefzállváti?
a' ködöt eggy fzóval meíTzebb ofzlattya helyérül.
Jupiter, érezvén Júnót érkezni, előre
J
eggy gyönyörű tehenet termefzL a fürge leánybúi.
Szép Ö még így is. Maga fzépnek vallani Júno
kénytelen, és, az igazságot nem tudni tetetvén,
kérdi, ki' nyájábúl, honnan, 's e' tájra mikint jött?
Jupiter a' földbül eredettnek mondgya; nejének
még ne talán vizfgább nyomozásit előzni akarván.
Add nekem e' tehenet, monda. Zevfz mit tegyen? lót
meg nem menthetvén többé, Júnónak od' adgya.
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í. ) Thessalus aitydnak földgyénn , Thessaliában tudni illik,
hiellyet itt Ovidius Aemoniának nevez, mivel Thessalus' attya
Áemon volt.
2. ) Tempe1 völgye , mellyet az új Görögök Lycostomának,
azaz Farkastor'oknak vagy Farkasagyarnak neveznek, mivel a'
tenger' réfzérül Pcrieus' torkolatijánál farkásagyarhoz hasonlít, valamint hajdan , úgy még most is eggy igen keskeny és felette mélyen
fekvő fziklarés két olly magos hegy között, hogy, Titus Livius*
tudósítása fzerint, ezekrfil a' mélységbe lehetetlen lenézni a' nélkül,
hogy az ember, a' rettenetes feneketlenségtfil elifzonyodván , vefzedelmesen meg ne fzédüllyön. E' mélységhez oda járul meg az is,
hogy Feneus' vize, nyugotrúl kelet felé folyván , és e' mélységbe
lerohanván, partyánn olly kevés közt hagy •, hogy amaz útohn,
melly Larissábúl Thessalonicába vifz , tíz ember egymás mellett
allig mehet. Peneus , nagy zúgással rohanván le a* mélységbe, a*
Régiek' tudósítása fzerint, eggy mérges patakot vitt le magával ,
inellynek neve Titaresus Vagy Eurotas volt, és Macedoniábúl érkezett. Elhervafzlotta ez , valamerre folyt, a' zöldségeket., 's éles
vizével még a' palántáknak gyökérrojtyait is elégette. Volt benne
tudni illik sok edző fznrok, melly olajforma fzer gyanánt a' víz'
fzinénn iifzolt. Seneca a' Terméfzetml való Kérdéseiben ügy befzéll
íólla , mint eggy vefzedelmes méregrűl. Az erdők , mellyek réfzént
Olympus' , réfzént Ossa' hegyénn kétfelul fekfzenek , inegakadályoztattyák ama' nedves gőzöknek terjedését, mellyek, Ovidius' mondása
fzerint, a' fáknak csúccsait köd gyanánt elboríttyák. A' Régiektul
e' völgynek négyféle rajzolása maradt reánk. Plinius és Aeliamis
románosan festik , Livius pedig és Ovidius hiíven és igazán. Az
újabb Utazók, és azok, kik ezeknek tudósításait öfzvegyüjtötték,
mint Báró Tott, a' régi földírásban olly járatlanok, hogy Tempérfil mind csak úgy befzéllenek, mint eggy mosolygó térségiül;
holott maga Aelianus, ki egyébaránt nagyóbbítani fzeret , egéfz
fzélességét csak tizenöt ölnyinek mondgya. Lásd de Pauw , I. Réfz.
29. old.
5. ) Thessaliának folyóvizei ; kivévén Aeast, melly Epirusi,
és Inachust, melly Argolísi.
4. ) Megholté , vagy élé? a' mit Ovidius így ejt: vitane. fruatur,
an sit apud Manes ? A' Manes név alatt a' Régiek többnyire a'
jámbor embereknek testeiktül megváltt Lelkeit értették; de itt
Ovidius általa csak általlyában a' méghalttaknak Lelkeit jelenti.
A' Lclkekrűl a' Régiek imígy vélekedtek. Az Islenekenn kiviil

Yégfoetetlenül sok teremtett lelkeket hittek , kiket Bacmonoknak
neveztek. Ezek közé fzámlálták ok a' meghaltt embereknek lelkeit
Is, ama' közönséges név alatt, Lemures , kik csak kétfélek lehettek, a' jámbor embereké tudni ülik , és a' gonofzoké. A' jók
nyugodalmas és boldog házi Istenek lettek maradékaiknál , és a*
íares nevet viselték. A' gonofzok büntetésül a' földönn tévelyegtek
fzökevények gyanánt , mint vefzélyliozó váffzaí a' rolTzaknak , és
Elint erőtlen ijefztoi a' jámboroknak ; és ezek Lárváknak neveztettek. Ama' bizonytalanság miatt, ha a' meghaltt embereknek
lelkei jámboroké' vagy gonofzok ? a' Manes adatott nekik köz
név gyanánt, nielly helyett tifzteletbűl a' Dii Manes név lett.
Lásd. Jpulejust, de Deo Socratis. Edit. Áltenb. Tom. 2. p. 110. és
Lessinget, rote Me Sitten ben Seb ge&übet 67.
5. ) íó' meséje a' legrégiebb Görög mondák közé tartozik,
és hiheloképen a' holdnak ama' jelképéből fzármazott, melly tehénízarvú aiTzonyi fobül állott. Jupiternek hozzá való fzeretete, és
Júnónak fzerelemféltése niegeggyeztek az alsó levegőiül való ideával,
mellyuek eredeti jelképe Jáno volt. A' Görögök azutánn az egéfz
mesét megzavarták, és Isis' képével megvegyítették. Már a' legrégiebb. üdSkben jutottak volt napkeletből Argosba egynéhány
jelképek és mesék, mellyek közé íó is tartozott. Ez eredetiképen
tebénfzarvú aíTzonyi termet volt , mellj-bül a' Görög egéfz termetet
alkotott, hogy a' mesét Jupiter' fzerelmémJ terméfzetesebbnek
tegye. Lásd Heyne Consil. ant. SluffőfjC , 1. ©tÜÍ , ©. 41. a. 42íó' fzeméllye alatt , ammint esetét Ovidius érzékenyen rajzollya ,
én magamnak eggy jó erkölcsi! és emberséges nevelésű leányt
képzek , ki, édes attyának házábúl meűze csábbíttatván , fzerencsétlen,
azutánn pedig elhagyatván , a' nyavalyák és nyomprúságok által
fzínte ösmerhetetlen lett. Attyához végtére vi'ífza térvén, csak nagynehezen tudgya különös jelek által megmutatni , hogy gyermekei
közé tartozik ; miuekutánna pedig ezt megbizonyíttya, édes attyátúl sokkal keservesebben síraltatik, mintsem ha halttnak tudta
volna.
6. ) Lerna, eggy Argolisi tó, mellyben a' Herculestűl megöltt sárkány tartózkodott. Lyrcaeus eggy Argolisi hegy.
7.) Jűno tudni illik, Görögül Héra vagy Here, Satimius'
leánya, 's Jupiter' húga és hitvesse,- ki férjével az Istenekenn és
az emberekenn való uralkodást felofztotta. Characterének fo vonásai
az uralkodásra való törekedés , és a' fzerelemféltés volt, melly
utóbbik indulat Jupiternek többfzöri hüteleiikedése által miudun-
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talán megújult, és fzün telén tápláltalott. Örólla nevezték a'Rómaiak
az aflzonyi orzo lelkeket Júnóknak ; 's valamint a' férjfiak többnyiro
Jupiterre, iigy a' Római aűzonyok Júnóra esküdtek. A' Görögök és
a' Rómaiak őbenne a' házasságnak oltalmazó Istenaflzonyát eggyaránt tifzteiték. Júnót a' mesterségeknek műdarabjaiban nagy és
gömbölyűén botos Izeméiül és uralkodó ajakirúl lehet megösmerni.
Egyébaránt képei a' többi Istenaflzonyokét, mind a' termetben,
mind a' királyi büfzkeségben, felhaladgyák. Fejénn diadema avvagy
korona, az eggyik kezében gránátalma, a' másikban sceptrum ,
mellette pedig páva van. Sceptrumának hegyénn kakuk ül. Némellylor kocsiban is íratik , mellyel pávák vonnak. Másfzor meg kezében
dárda, vagy áldozó cséfze van, mintha áldozni akarna menni ;
lábainál pedig páva, melly képeinek legbizonyosabb jele. Jelképe
S az alsó levegőnek, mellyben a' fellegek lebegnek, és az égi
ízivárvány látfzik. Mikor az eget jelenti, kék ruhában lehet rajzolni:
de Martianus Capella fejér fátyolt ád hozzá. JVinhelmann, 3ínmet'f.
3UV @efd)id;te &er ^ Ü n f i e / © . 76. Monum. ant. ined. n. 14. 15.
Lippert1 DacCyl. I. 52. 53. Deseription des pier. grav. du cab. de
Stofch, p. 52. n. 128—133.
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XVII. Szakafz.
ló Árgusnak Örizete alá adatik*
Inachus

megösmeri.

lVlég az ajándékkal sem fzünt meg gondgya egéfzeh ,
félvén, hogy netalán Zevfz viflzalopattya kezébül;
's Árgushoz fordult, hogy fzép tehenére vigyázzon. 14)
Száz fzeme volt ennek; fzemmel volt rakva fejének
majdnem egéfz környéke. Szokott nyugovásnak okáért
páronkint hunyorogtak ezek, 's a' többi azonban
nyitva maradt, 's hivatallya fzerint a' tárgyra vigyázott.
Árgus, imígy vagy amúgy állván, mindenkor azonkép
látta fzegény íót ; "s Ötét, még háta megett is,
ammint megfordult, el nem vefztett© fzemébűl.
Nappal zöld legelőnn fzabadon tévelygeni haggya;
ámde, mihelyt a' nap földünk' allyába lenyugfzik,
méltatlaia kötelet vetvén fzirtyére, bezárja.
Gallyat efzik 's keserű fiivet a' boldogtalan ; ágya
sokfzor minden alom nélkül a' pufzta kemény föld;
s többnyire még vize is tele van zavarékos ifzappal.
Karjait Árgushoz fel akarta emelni koronkint;
's karjai nem lévén, nem volt mit emelnie hozzá,
hogy bús sorsa iránt kérlellye. Panafzra fakadni
többíSörr iparkodván, fzomorú bogések eredtek
torkábúl, 's a' rettenetes hangokra magában
megmeg döbbenvén, rémült már durva fzavátúl.
Végre ama' parthoz, hol hajdan sokfzor enyelgett,
attya' folyójának fzeretett partyához is elment;
'& ammint a' vizekenn megsajdította fzokatlau
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fzarvait, élrémült, 's képét ifzonyodva kerülte.
Nem tudgyák a' Nájások, nem tudgya tulajdon
attya , hogy Ő; 's már attya' nyomát nyöfzörögve követvén,
már azokét, meghaggya magát simogatni; megállván
önkint, hogyha fzelídségét bámulva csudállyák.
Inachus erre füvet fzedeget, 's oda nyújtya meréfzen
fzája felé; Ö nyallya kezét 's csókollya vifzontag,
fzembetünő könyeket hullajtván. Áh! ha befzéllni
tudna ízegéuy, fzomorú esetét attyának azonnal
elmondván, inkább segedelmet kérne kezétül.
Elnémiíltt fzózattya helyett a' porba betüköt
írt azutánn remegő lábával, mellyek azonban ,
naggyábúi legalább, megfejtsék mostoha sorsát.
En nyomorúltt! monda gyámoltalan Inachus erre ,
fzarvai köztt csüggvén , és ízöke nyakába borulván,
én nyomorúltt i monda másodfzor is, elkeseredve.
Hát te vagy a' földnek majdnem valamennyi fzögében
hafztalanúl keresett ^boldogtalan ío leányom ?
Ah! sokkal könnyebb volt még búbánatom akkor,
hogy nyomozó fzívem meg nem lelt, mintsem azóta ,
hogy megölelhetlek. Hallgatfz ? Szavaimra felelni
nem tudfz ? Pufzta sóhajtások nyöfzörögnek atyádhoz
mellyed' méllyeibül ? 's búmonn csak bőgve kesergelz ?
És e' rettenetes kínom nem is érheti végét
életem' alkonyival! Káromra van isteni voltom !
Ajtaja el lévén a' sírnak előliem örökre
zárva, örök mély bánatom is , melly gyötri valómof..
Árgus az illy panafzokra fakadtt érzékeny atyának
karja közül lót végtére kifejti; elűzvén
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a* zokogó Öreget, 's tehenét más rétre vezetvén,
hogy, honi földgyeitül meflzeibre fzakadva, legeilyen.
Ö maga, eggy hegynek fzomfzéd tetejére leülvén,
fóforgás nélkül az egéfz környékre vigyázgat.

1. ) Lásd Lippert1 Bactyl. I. 49. Description des pierres gravées du cahinet de Stofch, p. 57. n. 160.
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XVIII. Szakafz.
Mercurius megöli Árgust, kinekfzemei a' páva'fariába
helyeztetnek. Syrinx nádra változik.
lVlár maga sem tűrhette tovább Fejedelme az égnek
a' méltatlan igát, mellyel terhelve Phoronis 1. )
csüggedezett; 's rövid igékkel meghaggya fiának,
kit neki eggy ragyogó Plejas fzült: öllye meg Árgust. 2.)
Késedelem nélkül lábához tűzi tehát ez
fzárnyait; a' veűzőt tehetős karjába ragadgya, 3.).
melly mély álmot okoz; Js feltévén végre fejére
a' fzárnyas sisakot, lerepül a' botos egekbül,
Jupiter attyának várábúl. Eltefzi töstént,
ammint gyorsan elér a' föld' fzinére, fejérül
a' sisakot, bokacsontyairúl a' tollakot, és csak
a' bájos veílzót vifzi el lessére magával.
Ezzel igazgatván a' vidám kecskecsoportot,
mellyet mentében csent volt, a' náddarabokbűi
öízverakott síponn dalokot fút fzívrehatókot.
Árgus, az akkor leltt efzköznek hangjai által
megbájoltatván : Ülly mellém, bárki vagy , úgymond ,
ím! e* fzirtre-, kövér itt a' fii; jobb legelőre
más helyekenn nem akadfz; van is itt alkalmatos árnyék,
melly a' páfztorokot frissítő hüssel apollya.
Erre az égi Követ, vele a' kofzálra leülvén ,
a' siető napnak réfzét eltölti befzéddel,
réfzét dallyaival, mellyeknek bájjai által
Árgusnak fzemeinn diadalmaskodni reméllett.
Ámde vifzont ez is a' kötöző álommal erősen
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küzködik , és, ha talán e-ggy réfze ízemének elalfzik,
nyitva vigyáz azalatt ÍÍ többi. De , végre óhajtván
hallani, melly útonn, módonn, 's ki találta fel édes
hangjait a' sípnak? mert — fzinte csak akkor esett meg
e' lelemény, — illy fzókkal adott e' ritka csudáról
hírt Atlandiades. Volt, úgymond, Arcadiának
hüs hegyeinn eggy-nevezetes Nonacrisi Najas;
Syrinxnek nevezek az egéfz környékre vigyázó
fürge Hamadrj^asok, nyájas fzomfzédgyai. Sokfzo.v
megjátfzotta ízemes fortélyival 6 az utánna
esdeklö Satyrust; kiosontott sokfzor az érte
gerjedező Istenségeknek furcsa kezébul,
kik vagy az árnyékos ligetekben lakni, vagy oröa
gondokot a' termo földekre viselni fzeretnek.
Tifzta Diánának 5.) nyomait tifztelte, követte
Syrinx. Szűz övvel lévén lefzorítva ruhája,
mint amazc, kiki meglátván, Latonia Szűznek
vélte, ha fzarvíját meg nem sejtette kezében:
mert amazé aranyíj. De sokan még így is amannak
hitték. Szinte mikor nem rég haza vette Lyceus' 6.)
bérczeirül úttyát, megsajdította fényűvel
felkofzorúzott Páti, 7.) 's illyformán fzóll vata hozzá.
Májának fia itt el akarta befzélleni, a' mit
Pán mondott; azutárm, hogy, kérésére nem állván
Syrinx, 's litatlan helyekenn fzaladásnak eredvén ,
ammint a' fövenyes Ladonnak 8.) lomha vizéhez
ért volt, melly sietős úttyát elzárta, folyékony
Nénnyeitül segedelmet kért , fenn fzóval óhajtván,
hogy kies ingereit jövevény termetbe rekeflzék;
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hogy Pán, fzinte mikor Syriuxet akarta ölelni,
nádat ölelt a' Nympha helyett; 's végtére sóhajtván,
ammint a' levegő behatott a' nádba, fzelíden
zengedezo, panafzokra fakadt a' Nympha vifzontag;
hogy, valamint ezen új lelemény, úgy fzinte az édes
hangok is, elfogván Pán' fzívét bájos örömmel,
illy fzózatra fakadt: legalább így tartson örökké
a' mi fzövétségünk! és hogy, többféle darabját
öfzveakafztgatván a' nádnak gyenge viaflzal,
a' Syrinx névvel tifztelte meg új leleménnyét. 9.)
Mindezeket bőven le akarván festeni Hermes , 10.)
láttya, hogy Árgu&nak fzemeit meggyőzte az álom,
és hogy az annyi közül eggy sincs már nyitva. 11.) Legottan
félbe fzakafztya tehát fzavait, 's hogy mélyen aludgyon ,
a' bájveflzővel lankadtt pilláit orozva
megsimogattya. Fejét azutánn, melly fziute hunyorgott,
késedelem nélkül, hol forgó tűzi nyakához,
horgas kardgyával lehasítván ; végre lesújtva
testét a' hegyrűl, 's a' fzirtet vérbe boríttya.
Árgus! halva heverfz. Elaludt fzemeidben az élet.
Néma setétséggel lepi el fzáz féniiyeket eggy éj! —
E' fzemeket, fzomorú panafzok köztt Júao kifzedvén,
hü pávájának botos farkára felofztya,
mellyben drága kövecskékkel versengve ragyoguak.

f. ) Phoronis, lónak mellékiwve Pltoroncusn'il, ki In:iclmsn.ik
atf.ya, és így lónak nagy attya volt.
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2. ) Plejas , Maja tudni illik , ki Atlas' és Plejone" hét leányainak eggyike volt. Ezek annyok utánn Plejasoknak, Plejades_,
neveztettek, 's a' csillagzatok közé fzállíttattak , hol a' Magyaroknál a' fias tyúknak nevét viselik. A' fiú, mellyet Maja Jupiternek
fzült, Mercuriusnak , Görögül Hermesnek , neveztetett. Az Isteneknek
követtye volt Ö, 's többnyire karcsú ifmnak rajzoltatott, kezében
pálczát vagy veflzot, mellyre két kigyó volt feltekerve, fejénn
fzárnyas kalapot vagy sisakot, lábainn pedig kis fzárnyakot viselvén.
Istene volt azonnkivül az ékcsenfzóllásnak, a' kereskedésnek, és a'
tolvajságnak. A' meghaltt embereknek Lelkeit 6 vezette az alsó
világba, és onnan némeliykor villza is. Ezen Istennek a' ravafzság
és a' gyorsaság legfőbb tulajdonságai voltak , legközönségesebb melléknevei pedig Atlantiades , Kígyósveflzohordozó , Cyllenius. ,, Min,, denik nép , úgymond Heyne Consiliarius , melly cultúráját maga
,, allkottya , a' Poézisnál kezdi e' munkát; mikor tehát Mercurius
,, az emberi cultúra' Vérzőjének és attyának neveztetik, egyfzers,, mind a' cytharának feltalálása is neki tulajdoníttatik. Ezen
,, Istenségnek ideája Egyiptombúi fzármazott. Elejénte az éfznek és
,, a' nyelvnek jelképe volt. Majd azutánn neki tulajdoníttatott
„minden, a' mi a' Görögök' cultúráját előmozdította, és a' mi
,, a' nevelésnél a' jó erkölcsi! embereknek formálására legfzüksége,, sebbnek tartatott, úgymint a' Musica, az Ekesenfzóllás, és a'
,, Palaestra , avvagy a' viadalnak és a' küzdésnek oskolája. " Lásd
Lippert' Dactyl. I. 315—-349. Description des pier. grav. du cai.
de Stofch, p. 86. n. 362—432. Móniim, ant. ined. n. 58—39.
3.) E' veűzo vagy páleza, Caduceus, aranybúi , és két
kígyóval volt körultekerve. Ereje csudálatos volt, és kiváltkép az
indulatoknak lecsillapításaidul 's a' vetekedéseknek kibékéltetésébül
állót. Azonkívül Mercuríus vele álmot és álmokot is okozhatott ;
rajta pedig az Árnyékokot vezette az alsó világba.
4. ) Nonacris , Arcadiának eggyik várassa.
5. ) Diánát itt Ovidius Ortygiai Istenajjfzonynak nevezi,
mivel Delos' fzigettye , hol Diána fzülelett, Ortygiának is mondatott. Ámde mivel Apolló is Delosban fzületett, és Ortygiai Istennek még sem neveztetik; mások azt Ítélik, hogy Diána a' melléknevet eggy Ortygia nevű fzép ligettül vette, melly Ephesustúl nem
meífze a' tenger' partyánn volt, 's mellyben, ammint eggy hagyomány bizonyíttya , tehát nem Delosban, Latonátúl fzületett. E'
ligetenn folyt át Cenchrius ; e' felett volt Solmissus' hegye ; ezenn
veitek a' Curétok pajzfaikot, hogy Diána' sírását Juno meg né
hallja. Annya utánn Diána Latonía Szűznek is neveztetik.
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C.) Lyceus , Arcadiai hegy.
7.) Pán, Jupiternek és Hybrisnek fia, a' baromnovelésnek ,
a' páfztori életnek , az erdőknek , és valamennyi mezei vidékeknek
Istene, 's a' terméfzetnek jelképe. Kecskefzarvakkal , kecskelábakkal, hegyes fülekkel, borzas fzakállúnak és görbe orrúnak rajzoltatik. JVémellyek csillagokkal felékesített palástot adnak néki,
mások pedig bakbort, kezébe pedig görbe páfztorbotot , vagy hét
nádbúi álló sípot, vagy egyfzersmind sípot is, botot is. Lásd
Lippert' Dactyl. I. 515. 516. 365. 394. 472. 840. 928. 930. 932.
933. Descriptian des pier. grdv. du cab. de Stofch, p. 204. n. 1232.
8. ) Ladon , Arcádiai folyóvíz.
9. ). Pánnak hét nádú sípja Görögül Syrinxnek neveztetik.
ifi. ) Hermest avvagy Mercuriust itt Ovidius Cylleniusnak
nevezi, mivel Arcadiában a' Cyllene nevű hegynek eggyik barlangjában fzületett, és ezenn a' hegyenn híres temploma volt.
11. ) Lásd Lippert' DacPyl. I. 322. Description des pier. gravdu cab. de Stofch, p. 57. n. 161.
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XIX.

Szakafz.

íának elöbheni formája megtér, 3s az

Egyiptom-

béliehnek Izis nevű Istenaffzonya lejjk.
V égre haragra hévül j 's boflzúját tölti azonnal
Héra, Erinnisnek , ki az emberi fzívet epefzti,
rettenetes képét a' gyűlöltt Argusi Szépnek 1.)
rémíto fzínnel festvén, hogy előtte lebegjen;
's tüskés öíztönököt rejtvén fzívébe, hogy eggyik
helyrül mint fzökevényt megmeg más tájra ijelTzék
fzüntelenül az egéfz földönn. Kínnyának utolsó
czéllya Egyiptom volt. Ammint, Nílusnak elérvén
partyaihoz, térgyére borúit, és hátra hanyatlott
nyakkal kölcsönözött orczáját, — mert ezen eggyet
hagyta hatalmában bal sorsa, — Urához emelte
a' könyörü Égnek; keseregve sóhajtani, sírni,
's bogéssel kezdett segedelmet kérni. Panaflzánn
megkönyörült a' Menny. Megtérnek azonnal előbbi
arczai; lassankint anzony leűz újra belölle;
fzóre lehull; elenyéfznek fzarvai; fzemköre fzükűl;
keskenyedik 's raeg viflzavonúl fzájcsúccsa helyére;
vállai karjaival megjönnek; körme öt újra
ofzlik; semmi egyéb nincs már a' régi tehénbül
rajta, fejér fzínét, melly megfzépíti, kivévén.
Fel meri már homorú testét két lábra emelni,
ámde befzélleni fél, ne talán bogésre fakadgyon,
mint az ú'fzök. Csak félénken próbállya tagonkint
ejteni a' fzavakot. Mint Istenséget imádgyák
most a' gyócsviselő és híres Egyiptomi népek. 2.)

;

I
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1. ) Argusi Szépnek , íónak , mivel Argolisban fzirletett.
2. ) Izis' Papjai gyúcsiuhában jártak. Némelly Itiadiísokban
linigera, helyett Niligena túrba olvastatik. Lásd Description des
pier. grqv. du cab. de Stofch, p. 28. n. 12-1. 125.

.

7

6

-M^ffivl
; :i

'

.

:

.

XX. Szakafz.

lónak fia Epaphus Egyiptomnak Istene lejjz.
Phaetonnal vetekedik.
Zievfznek magvábúl, legalább úgy hitte az óság,
fzülte fiát Epaphust, 1.) kivel Ö, mint annya, felofztá
templomait. Phaéton fzintollyann büfzke legény volt
's olly koros egyfzersmind akkor, mint ío' fzülöttye;
's ammint, kérkedvén egyfzer, hogy Phoebus az attya,
Inachidest büfzkén kicsinyebbnek vélte magánál,
ez, ki nem állhatván: 's te anyádnak, balgatag ! úgymond,
elhifzed ezt, 's még kérkedel is véltt édes atyáddal?
Néma pirúlással túrvén a' hegyke fzidalmat
gyermeke a' Napnak, 's mérgét fzígyenbe takarván,
elsiet annyához, panafzolni gyalázatos estét.
*S a' mi kivált fájhat neked, úgymond , édes anyámnak,
az, hogy ezekre fiad, ki egyébkép olly fzilaj, olly fzós,
csúfosan elnémult. Efféle goromba fzidalmat
hallani, és semmit sem tudni felelni, gyalázat!
Most hát, hogy ha igaz, hogy létem mennyei Lobul
fzármazik, add bizonyos jeleit, 's tégy viflza honomba.
Szóll vala, és, Clymenét kncsoltt karjába fzorítván ,
testvér húgainak házas fáklyáira kérte, 1.)
kérte saját létére, Meropsnak drága fejére, 3.)
adgya jelét igaz attyának. Nem tudni bizonnyal,
vallyon eme' buzgó esdeklésére fiának,
vagy keserüségbül, hogy imígy gúnyolni meréfzlik,
fzíve megindulván, felemelte remegve az égre
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mind a' tét karját, 's a' Napnak sárga ízemébe
nézvén: e' ragyogó fénynek súgarira, úgymond,
esküfzök én, fiam ! e' fénynek, melly tégedet, engem'
Ját és hall, hogy ezen Nap, mellyet fényleni fzemlélfz,
's melly az egéfz földnek bölcsen mértékli tekéjét,
a' te atyád. Ha fzavam nem igaz, soha képe ne tünnyön
többet elombe ; fzemem mai nap fzemléllye utólfzor
fénnyét. Ámde nem is telhet meglátni lakását
hoífzas munkádban: földünkkel fzinte határos,
a' hol ered. Menny hát, 's tudakozd meg tolle magátúl,
hogyha nem átallod, ha fiának ösmere, vagy sem 1
Felfzökik, ezt halván, örömében , 's útnak eredvén,
fzáll Phaeton. Tele van már mellyé az Éggel előre;
J
s átfutván Szerecseny honnyát, 4.) a' mennyei tűzben
úízó Indussal, Phoebus3 hajiékihoz eljut.

1. ) Epaphust némellyek Apissal eggynek tartyák. Hyginus
otet Memphis' építőjének nevezi.
2.) PhaétoTi' testvér húgai Heliasohnak neveztettek , Helios
attyokrúl, ammint a' napnak Istenét a' Görögök hittak. A' házas
fáklyák a' lakadalom helyett tetetnek : mert, mikor a' menyaűzonyt
estve a' vőlegény' házába vezették, fáklyákkal világítottak neki.
De Hymennek, a' házasság' Istenének, is eggyik kezében a' képekenn fáklya látfzik. Hymen Bacchusnak és Vémisnak , mások fzerint
pedig Urániának a' fia volt, és fzép ifiúnak rajzoltatott. A' Régiek
közül némellyek a' másik kezébe fátyolt adtak, fejére pedig virágokkal vegyített majoránakofzorút. Catulhis sárga botost ád a'
lábára, Ovidius pedig , a' X. könyvnek elejéim, egéfzen sáfrán fiu'nü
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ruhába öltözteti. A' Monum. ont* ined. n. III. fzerint; eggyik
kezében fáklyát , a' másikban pedig vizes korsót tart , és a' láii
old. WinTcelmann Hyment Teipsichore1 fiúnak mondgya.
3. ) Clymene' férje Merops volt.
4.) Szerecstny honnyát, Ovidius fzerint „Aethiopasqae Suos "
vagy azértj mivel fziiletett Saerecseny volt, vagy mivel Szeiecseny
orfzáíban uralkodott.

Publius Ovidius Naso'
Formaváltozásainak
Második Könyve. *)

1. Szakafz.
Phaéton a' Naptúl azt kivánnya , hogy kocsiját csak
e

é>&y naP

kormányozhassa.

A
ragyogó Napnak 1.) gyönyörű palotája negédes
ofzlopokonn fekfzik, lángércczel, 2.) fényes arannyal
nieflze világítván, 's elefántcsont drága födéllel
fzinte kevélykedvén. Kajmfzárnyai tifzta ezüsttel
dífzeskednek ugyan , mellynek fzép fénnyé fzelíden
tűndöklik; de kiesb ennél a' mesteri kézzel
rá vésett képmti, fzüleménnye az égi kovácsnak. 3.)
Szépen látfzik ezenn a' fold, a' földet egéfzen
átölelő tenger, 's a' rajtok botos üreggel

* ) E' második Könyvnek XII. SzakaíTzai megtaliltatván bold.
yerseghynek írásai között , ha még tifztára leírva nem
voltak is , mindazáltal méltóknak Ítéltettek a' kinyomtatásra.
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fekvő ég. A' víz' tetejénn kék isteni formák
lengenek: aJ kürtös Triton, a' formacserélo
Proteus , 4.) a' sok czethalnak hátára könyöklő
Aegaeon, 5.) Doris 6.) végtére leányival eggyütt, 7.)
kik réfzént úfznak, réfzént a' fziklatetokönn
fzáríttyák liajokot, még mások fzerte ügetnek
a' virgoncz lialakonn. Orczájok sem nem egérzen
másmás, sem nem azon ; mint többnyire lenni fzeretnek
a' testvér orczák. A' földönn várasok, erdők,
rakva vad állattal, Nymphák a' fzoke folyókkal,
's a' mi csak Istenség a' réteket Örzeni fzokta.
Mind ezeket beboríttya felül a' fényes egeknek
képe; az égi jelek két réfzre felofztva ragyogván
a' kapu' két fzárnyánn , fele innen , hat meg amonnan. 8.)
Hogy meredek nyomokonn Phaeton ide végre felérvén,
kétlett attyának ragyogó házába belépett,
elsietett hozzá, 's közelebbrül mennyei fénnyét
el nem tűrhetvén, fzékétül melTze megállót.
Phoebus ezenn , melly rakva ragyog sok tifzta smaragdal,
bíbor köntösben fejedelmesen ül vala; jobbrúl
's ballyárúl állván, mint udvari tifztyei, a' Nap,
mellyet az Éjbül fzül, 's a' Hó, a' Század az Évvel,
's eggyenlo közekenn egymástól meííze az Órák.
Itt álla köztök az új Tavafe is , sokféle virágbúi
fontt kofzorújával; ruha nélkül, sárga kalauzai
megkoronázva, tovább a' Nyár; a' musttapodástúl
mocskos lábbal az Ofz; 's borzadtt és fzürke hajával
a' jégköntös alatt fzomorúan gömbörödo Tél.
Székérül Phoebus megsejtvén vizfga fzemével,
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mellyel mindent lát, ezen ixj tárgyakra egéfzen
elbámúltt Ifiút bálványkint állani köztök:
Hát téged' mi hozott ide? úgymond; e' magos erkcnxi
mit keresel, Phaeton, kit atyád magvának örömmel
vallhat? — Ezen kérdésre amaz kérlelve felelvén:
Óh ! te határatlan Mindennek fzerte kilátó
fénnyé, Atyám! úgymond,—ha megengeded élnem egyébkép
e* nekem olly kedves névvel, Js ha előbbi hibáját
el nem akarja Szülőm tán csalfa fogásba takarni; —
adgy nekem eggy olly jelt, mellybtil kiki lássa ezentúl,
hogy te vagy édes atyám, 's melly e' kétséget örökre
elvegye fzívembúl. — Aliig hogy végzi befzédgyét,
homlokirúl ragyogó siigárait attya levévén,
fzékéhez közelebb fzóllíttya, 's ölébe fzorítván:
Sem te nem érdemied, hogy meg ne ölellyelek, úgymond,
sem hazug édes anyád nem volt, mikor engem atyádnak
mondott; 's hogy fzavamot két nélkül hidgyed , akármit
kérj tollem, megadom. Hallyad Tó, a' mit Ígérek,
mellyre az Eg esküdni fzokott, 's melly el vagy örökre
rejtve világom elől! — El nem végzetté befzédgyét
még jól, 's már is aranyfzekerét eggy napra vifzontag
kérte amaz, fzárnyas lábú paripáival eggyütt.

1. ) Lásd Description des pier. grav. du cabinet de Stofch,
par TVinkelmann, p. 198. n. 1177—1191. és Lippert1 Dactyl. I.
U5. 14G. 190. 191. 192. 194. 195.
P
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2.) Lásgércz a' Pyropicm nevű nyúlckony erez, melly
arannyal niegvegyítve és lángfzínü volt, 's vékony lánnákra veretvén, tündöklő boríték gyanánt fzolgált. Plinius lib. XXXIV. cap. 20.
errül így fzoll: ,, Idemque ( Cypriuin coronarium ) in urícias additis
auri scrupulis senis, praetenui pyropi bractea ignescit;"
azaz,
Isidorus' magyarázása fzerint: ,, Praetenui hractea ignescit, et imitatur flammas, unde et pyropinti dicitur. " Mivel a' Görögök a'
Rubint Pyropusnak nevezték, e' nevet néraellyek Ovidiusnál is
Rubinnak vették : de, valamint Propertiusa.il lib. IV. elég. 10.
vers. 21. ,, Picta nec inducto fulgebat parma pyröpó , " i'igy valóban Ovidiusnál is , ereznél egyebet nem jelenthet. A' régi Görögök
és Romaiak még a' Poézisban sem pazarlották olly mértékletlenül
a' drága köveket, mint Esetírásaikban a' Napkeletiek.
3. ) Az égi kovácsnak , kinek nevei Mulciber , Vulcánus , és
Görögül Hephaestos. Ennek, mint Jupiter' és Juno' fiának, és a'
tuz' Istenének , tulajdoníttatott feltalálása az ollyan mesterségeknek,
mellyek az érczeknék olvafztásában és kiművelésében foglalatoskodnak ; úgy fzinte az ollyan müdarabok , mellyek különös mesterséggel , vagy csudálatos erővel, kivált aranybúi , ezüstbűl, vagy
érczbul kéfzittettek. Segítői a' Cyclopsok voltak. Különöst) lakása
Lemnos' fzigettye volt, mellyre az égbűl leesett, mikor rútsága
miatt az annya, vagy, Homerus' meséje fzerint, maga Jupiter
lehagyította^: mivel annyának ellene segedelmet akart nyújtani.
Ezen eséstül megsántúlt. Voltak mindazáll.al mind Aetna' hegyénh,
mind a' Lipara' fzigett)-énn műhelyei. Templomát ebek ő'rzőtték.
Vulcánus' képei mestei'ségéhez voltak alkalmaztatva. Többnyire ülovas mellett áll vagy ül, kezében kalapácsot vagy fogót tartván ,
ízakállösan, és vagy egéfzen vagy legalább fél meztelen. A' többi
Istenektül kiváltkép gömbölyít sisak vagy sapka által fzokott
megkülömböztetni. Hitvesse Venus , az ingereknek Istenaűzonya volt,
müdarabjainak fzépsege és csinossága miatt. Egyébaránt jelképe Ö
mind a' tfiznek, mind a' tuz által kéfzitett mesterséges müdara7
boknak. Lásd Lippert Dactyl. I. 227—636. és Descrip. des pier.
grav. du cab. de Stofch, p. 122. n. 592—609.
4.) Proteus, eggy öreg tengeri Isten és Jövendömondó, ki
Neptimusnak tengeri bomyait orzötte. Akármelly formát felvehetett
magára tetfzése fzerint, és csak annak , a' ki otet Izinte a' formaváltozás alatt erős karjaival megölelte , és el nem bocsátotta , jelent
meg végtére saját formájában , kinyilatkoztatván neki , a' mit tudni
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ttkarfc , akár a' műltt, akár a' jelenvaló } akár a' jövendő dolgokrúl.
Lásd Zippert' Dactyl. I. 77.
5.) Aegaeón , fzáz karú óriás, kit az Istenek, Homerus fzerínt,
Briáreusn&k. neveztek. Jupitert Neptunus, Juno és Minerva ellen
segítette, és errevalónézve tengeri Istenségj-e emeltetett.
6. ) Doris , Oceanusnak és Tethysnek leánya, és Nereusnak
hitvesse, kinek ötven Nereist fzült. Legjobban ki lehet ösmerni ,
mikor férje mellett a' kocsiban ül, melly körűi leányai úfzdogálnák- .
Lippert' Dactyl. I. 71.
7.) Nereisek, tengeri Istenaűzonyok, kik ötvenen voltak.
Sokfzor felcseréltetnek ezek az Oceanisokkal, kik tengeri Nymphák
's Oceanusnak és Tethysnek leányai, 's Hesiodus fzerint három
ezerén voltak, Termetekre nézve legalább ezekhez nagyon hasonlítottak. Kofzonijok tengeri fubűl és korái ágakbúl van fonva ;
hajókban fonálra fűzött gyöngyököt viselnek , kezekben pedig csigahajak Egyébaránt Czethalakonn , Delfinusokonn, tengeri lovakonn,
vagy egyéb tengeri áilatokonn ülnek. Képeik sokfzor halfarkúak;
de a' Poéták nekik egéfzenn emberi formát adnak. L eghíresebbek
közüllök Panope , Galatea, és Thetis. Lásd feliyebb az I. Könyv.
VIII. Szakafz. 1. ) Jegyét. Descript, des pisr. grav. da cab. de
Stofch, p. lOö. n. 459—475.
8.) Az égi jelek a' kalendáriúmbül ösmeretesek ; a' kos tudni
illik , a' bika , a' kettős , a' rák , az orofzlyán , a' fziíz , a' mérték,
a* scorpío , a' nyilas, a' bak, a' korsó, tís a' halak.

Sáli. Szaka f z.
Pkoebus Phaetont

vakmerő

akarja

kéréséiül

hafztalan

elíjefzteni.

iVttya, hogy úgy .lekötötte hitét, megbánta legoLlan,
's háromfzor, négyfzer megrázván búba boruló
úri fejét: Szavamot dorének hirdeti, úgymond,
a' te fzavad! Bár még kényemtül függne, sietve
tett fogadásomtól hafznodra elállani; hidd el,
ezt egyedül tölled meg kellene végre tagadnom.
Ámde tanácsommal roíTzallani, a' mit ohajtafz,
még fzabad. Ez teneked fzörnvü veízed elmet okozhat,
jó Phaé'ton! Nagy fát fefzegetfz; mert sem kis erőddel
meg nem fér e' fzent hivatal, sem gyenge koroddal.
Nemde halandó vagy? Pedig az, Fiam, a'mire vágyódfz,
ollyan erőt kíván, melly nem halhat. Az Égnek
Isteniben sincsen, de te nem tudod, arra tehetség,
a' mit kérfz. Tessen, nem bánom, bárki magának,
ahhogy akar; de tüzes kocsimot ki nem állya közüllök
eggyik is úgy, mint én. Maga Jupiter, a' nagy Olympus'
kormányzója, ki rettenetes jobbjával az égbül
a' vak menyköveket remegő honotokra lefzórja,
nem vifzi e* fzekeret: 's nállánál tudfze nagyobbat?
Nagy hágó elejénte az ú t ; felmáfzni csak allig
győznek friss lovaim reggel tetejére. Az égnek
legmagosabb közepéim fzédíto; borzadok innen
önmagam is mindég a' földre tekinteni; fzíveni
elrémülve dobog, mikor a' tengerre lenézek.
Vége felé meredek; mester legyen , a' ki hegyérül
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mértéklett zabolánn lovait lebocsátani tudgya.
Tethys, alám tarlTán , mikor onnan ölébe lefzállok,
kék vizeit, rettegni fzokott, hogy elóre ne bukjak.
Ehhez az is járul, hogy az ég, vágtatva forogván
fzüntelen, a' csillagsereget kerekébe ragadgya,
's gyors gomolyitással sebes Örvényekre csavarja.
Küfzködök én vélek, 's az erofzak , mellynek az égenn
minden egyéb enged, nem fogván rajtam, egéízen
ellenarányzattal forgók nyugtomra keletrül.
Gondold már magadot kocsimonn feljutni helyettem:
a' sebesen forgó sarkakkal rnerfze te fzembe
fzállni, hogy a' tengely tova tégedet el ne ragadgyon?..
Tán azt is véled, hogy várasok, úri lakások,
dúzs adományokkal tündöklő templomok állnak
mennyei lítadban. Lappangó véfzeket inkább
's rettenetes váfzállatokot fogfz lelni helyettek.
Bár ha ki nem térfz is ragyogó fzekereddel az útbúl,
vagy valamelly fzínok nem vonz is meCTze nyomatúi,
át kell menned azért ízarvánn a' durva Bikának
még is , elődbe fefzúltt íjjánn a' mennyei Jáfznak, i . )
nyíltt agyaránn az Orofzlyánnak. Majd meífze kigöi-bültt
kai-jaival jön végre feléd a' mérget okádó
Skorpius , és máskép görbűltt ollóival a' Rák.
A' délczeg lovakot sem tartod gyenge karoddal
olly könnyen zabolánn, gyomrokbúi fzertelen orrok
's nyiltt fzájok tüzeket hányván , mint annyi kohokbúl.
Engem' is allig hogy fzenvednek, búfzke nyakokkal
a' gyeplöt rázván , ha fzilaj buzgásra hevülnek.
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Óh! ne rimánkodgy hát, fzeretett Fiam! olly adományért,
melly vefztedre leend*, kérj jobbat, míglen iidod van.
Nemde tanú jeleit kívánod látni nemednek 1
látni kegyelmembűi, hogy atyád vagyok'! íme ! az által,
hogy vefzedelmektül félt fzívem, gondos atyádnak
legjobban vallom magamot. Nézd búba merülni
halvány arczaimot! Bár képes volna behatni
hu mellyembe fzemed, hogy látná forrani benne
gondgyaimot, hu zálogait menybéli nemednek.
Végre tekintsd mind át kincsét ezen úri világnak;
J
a mit az ég, a' föld, a' tenger fzéles ölében
foglal; ezen sokféle közül kérj tollem akármit,
megnyered. Azt egyedül, hogy kéfz károdra ne sürgesd.,
a' mi vefzély inkább , hogysem dífz, kérve javaslom.
Rettenetes romlást kívánfz -r- hidgy édes atyádnak •—
és nem tifzteletet, Phaéton! Mit csüggefz öleddel
nyájasan átkúcsoltt nyakamonn, boldogtalan? Arrúl,
hogy megadom, bármit fogfz tollem kérni, ne kétkedgy;
Styxnek Ígértem meg! De te kérj bölcsebben, óhajtom.

1. ) Aemonios arcus. Chiron tudni illik, centauras , avvagy
fél ember és fél ló , Aemoniaban, azaz Tüessaliában élt, 's
minekutánna Aesculapiust és Aclullest felnevelte, a' csillagzatok
közé tetetett, mint mennyei Nyilas. A' jeltartónak avvagy zodiacusnak 12. csillagzatirúl lásd Descript. des pier. grav. du cab.
de Stofch, p. 200. n. 1195. és a' követezendŐköt.
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III.

Szatafz.

JP/íoeíus felülteti kocsijára Phaetont,

és semmit

sem

hafználandó intésekkel oktattya.
V égzi ízavát Phoebus: de amaz fzívére az intést
nem Tefzi, 's kérését sürgetvén, lángra hevülo
vággyal eseng a' dúzs kocsiért. Jó attya, viízontag
késvén, még lehetett, de nem érvén még is óhajtott
czéllyához, végtére magos fzekeréhez elindul,
mellyet az égi Kovács hajdan fzámára koholt volt.
A' rúd, a' tengely, 's talpsínnyei a' kerekeknek
finom ax'anyfzerbül voltak , de küloik ezüstbúi.
Chryzoíitok 's más drága kövek , fzép rendre felofztva
a' jármonn, 1.) Phoebus' túzeit meg viOza vetették.
Még ezeket Phaé'ton fzemesen visgállya, csudálván
a' remek alkotmányt, im! a' tifztyére felébredtt
Hajnal 2.) az új ttiztűl sárgiíló tifzta keletnek
bíborozott kapuját Js nyíló rósákkal eláradtt
udvarait megnyittya. Fut a' sok csillag; utánnok
Lucifer, 3.) a' sereget hajtván, késkedve fzakad meg
kedves sikjaitúl a' csendesb égi lakásnak. .
Ámde hogy a' földet 's az eget pirosodni, 's világát
J

a Hold' fzarvainak halaványan sínleni láttya
Titán, a' sebes Órákot, hogy fogjanak, inti. 4.)
Gyorsan töltik ezek fzavait, 's a' lángot okádó
's mennyei étellel tápláltt paripákot, emelttebb
jáfzolaik mellül kivezetvén, felzabolázzák.
A' fzomorú atya fzent irral megkente fiának
orczáját azalatt, nogy győzze viselni eméfztci
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lángjait; a' súgárkoronát feltette fejére,
's gondos mellyenek gydfzos vefzedelmeket érző
sóhajtási között, illyforma fzavakra fakadt volt:
A' lovakot, Fiam! ostorral fzaladásra ne sürgesd;
a gyeplőre vigyázz inkább, 's vond viOza erősen;
mert örömest futnak: nem könnyű munka igázni
repteket. Öt kerekénn egyenest átmenned az égnek, 5.)
nem jó volna: találfz ösvényt a' három övek köztt,
távúi a' délnek, valamint a' véífzel ijefztŐ
éjnek sarkától, melly résünt fekfzik. 6".) Ezenn menny.
Látni fogod nyilván kerekimnek régi nyomásit.
Hogy pedig eggyenlo hőség terjedgyen az égre
és a' földre, ne járj se alant, se vifzontag igen fent.
Felfel emelkedvén, födelét meggyújtod az égnek,
vagy, lebocsátkozván, a' földet: csak közepett lefTz
utad legbátrabb. Ki ne térj se az öíz ve Lekergeti
Kígyóhoz, se az Oltárhoz, melly balra van: utad
fzinte közöttök megy. Tyche' 7.) jóvoltának ajánlom
a' többit; legyen Ö segedelmed. Vajha viselne
rád ezen útadban jobb gondot, mint te magadra!
1

Még veled értekezek, czéllyához az alkonyi partonn
a' ködös Ej már, látom, elért 5 nem késhetek. Int már
tifztemhez minden, 's piros orczájával elűzte ,
ím! a' barna homályt Aurora. Sietve ragadd meg
a' gyeplőt, vagy, hogyha talán még kétkedik elméd, '
inkább, mint kocsimot, válafzd azt, a' mire intlek,
még lehet és itt vagy palotámnak bátor ölében,
's még botorul kívántt kocsünonn vefztedre nem indúlfz.
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Hadd rám, a' földet ragyogó sugárral ápolnom,
's nézd, valamint eddig , yéfz nélkül, öinlem lángját.
Ámde magát ifiú sietéssel fellöki bátran
Phoebusnak fzekerére amaz, 's elejére felállván,
elvefzi a' feladott gyeplöt érzékeny örömmel,
's a' kocsirúl komor attyáriak liálállya kegyelmét.

1. ) A' Nap' kocsijaim a' járomnak formáját lásd PJ^inkelmannnál Monum. ined. n. 45. A' rúdra kerefztiil ízögezett póznábúl
állott az, melly a' négy egymás mellé fogott lovaknak nyakaim
feküdt.
2. ) Hajnal, Aurora , Görögül Eos , és férjének neve utána
Tithónis és Tithonia, a' hajnalnak avvagy a' nappalodásnak Istenaffzonya, leánya Hyperion Titánnak, avvagy a' világosság' forrása-,
nak, Tliiábúl , Heliosnak ( a' napnak ) és Selenének ( a' holdnak)
testvéréből. Mások, sot maga Ovidius is (IX. K. 420. v. ) Pallas
orías' leányának mondgyák, kinek férje Tithon , Laomedonnak , a '
Trójai királynak, fia volt. Ezek fzerint Aurórának legnevezetessebb
gyermekei Lucifer és Maimon voltak. Gyönyörű Istenaflzonyuak
rajzoltatik, sáfrán fzínii köntösben, kinek arany kocsiját két fejér
ló vonnya , Lampus tudni illik és Pha'éton. A' Poéták ujjait rósa
fzínűeknek rajzollyák. Lásd Lippert' Dactyl. I. 758.
5.) Lucifer, Görögül Phosphorus , azaz fé^-liozó , vagy fényhirdető, és így a'hajnali csillag. Hiúnak rajzoltatik, kinek homloka
felett csillag , kezében pedig fclemeltt fáklya van. Mint esti csillag
Hesperusnak neveztetik, ki a' fáklyát alant hordozza. Nemellykor
kofzorú is van a' fejénn. Lásd PJ^inkelmann, Monum,. ined, n. 21.
és n. 111.
4. ) A' Hórák, avvagy Órák , Jupiternek és Themisnek leányai
voltak. Többnyire csak hároinrúl van említés, kiknek nevei Eunojnia, Dice és Irene ; de mások hatra , és Hyginus utánn tizre,
tizeneggyre is vifzik fzámokot. Hivatallyaik kiilömbfélék. Az üdonek
Istenall'zonyai Ók ; Jupiternek fzolgálói , ki az er/.tendő'nek négy
rétiét kormányozza : Júnónak fzobaleányai; a' mennyei palolának

90
ajtóorjei; Phocbusnak kísdt-oi, kinek lovait ki - és befogják ; &*
fzépnek és kellemetesnek Istenaflzon)'ai ; az igazságnak , és a'
békesség' tó'rvénnyeinek oltainiazói ; az orfzágoknak gondviselői ;
az emberek' boldogságának, és állapottyok' nemesítésének előmozdítói. Könnyen lebegő aűzonyi termeteknek rajzoltattak , tarka,
köntösökben. ( Ovid. Fást. v. 217.) Látni volt mindazaltal, ammin.t
Pausan. 5. K. 17. R. bizonyíttya , Janónak Olympia templomában
az Aeginai Emihtsnak képeinn Orákot, kik fzékekenn ültek. 0-lympia
mellett az Altis nevű ligetben oltárjok , Athenában pedig templomjok
volt. Lásd Manso, 3lbj)anblutt3 Übes &ie íjoren. IVinkelmann,
Monum. ined. n. 47. 48. et 111. Lippzrt1 JOactyl. I. 586.
5.) Az égnek öt kerekeim , úgymint az ofztonn, ( aecjuator )
a' két napfordítonn (tropicus ) , és a' két sarkkerékenn ( poláris ).
6. ) A' résíint fekvő égi kerék a' jeltartó, avvagy zodiacus,
vagy eclyptica.
7.) Tyche , a' fzerencsének IstenaíTzonya , Fortuna , kinek az
örvendetes és a' bal eseteknek kormányozása tulajdoníltatott. Szép
aíTzonynak rajzolták, fejénn Lotusvirággal, bal karjában bő'ségfzarvval, jobb kezében pedig evezővel. Lásd Lippert' DactyL 1.701—70.5.

I
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IV.

Szakafz.

Phaéton «.' kapnak iocsijdt roffzúl
igazgattya,
's nem tudván segíteni magánn, a? gyeplőt elveti.
A

Napnak paripái, Phlegon,, Pyroeis, Eous ,

's Aethon , mind fzárnyas 1.) paripák, fel az égre nyerítvén,
's lángot gozölgvén, a' zártt korlátot erősen
víjják lábokkal. 2.) Nem tudván Tethys 3.) előre
bal sorsát unokájának, megnyittya vizének
fo kapuját, 's ezzel mezejét a' végtelen égnek.
Erre tehát amazok sebesen kirohannak az útra,
lábokot a' levegőim áthányván, fzerte hasíttyák
a' gát fellegeket, feltörnek az égre hatalmas
fzárnyaikonn, 's Eurus testvérit 4.) meíTze haladgyák.
Ámde könyü lévén a' súly a' lebke fzekérenn ,
a' lovak ezt nem is érzették, 's köz igájok előbbi
terhivel nyakokot nem nyomta le. Szinte azonkép,
mint a' görbe hajó súly nélkül már oda hajlik,
már ide, a' habnak lévén játéka fzokatlan
könnyüsége miatt: a' súlytalan égi fzekér is,
mintha üres volt volna, konyúl vagy amarra vagy erre
a' levegő' habjánn, vagy felfel az égre löködik.
Most hát a' paripák fzilajan kirohannak az títbúl ,
's minden rend nélkül másmás tájékra repülnek.
O megijed, 's nem tudgya fzegény, melly réfzre fefzítse
a' megeredtt gyeplőt; nem az titat; 's hogyha fzemébe
tűnne is ez , lovait nem tudná félre csavarni.
A' nagy Medvének hideg Ökrei, 5.) akkor elöTzör
érezvén meleget, Tethys' kebelébe merülni
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kívántak, mellytúl el vannak tiltva örökre.
A' jeges éjfzaknak sarkánál a' hideg égben
inegmeredett Kígyó, mellynek soha mérge nem ártott
senkinek, áttűzesúlt, 's elkezdett újra dühödni.
Még te is, úgy mondgyák , megijedvén, lomha Boótes 6. )
jóllehet a' fzekerek késtettek, ügetve fzaladtál.
Hogy pedig a' tifztább túzfzernek fzinte az égig
nyiíló fzéleirül Phae'ton a' földre tekintett ,
melly már rettenetes közökönn túl íneflze lesüllyedt,
meghalaványodván, elhült; rémülve remegtek
térgyei , 's annyi világ mellett éjféli setétség
fogta el ámúló fzemeit. Kívánnya magában
már most, bár soha sem nyúlt volna vidéki kezével
attyának paripáihoz. Áh! sajnállya, de későn,
hogy kinyomozta nemét, 's hogy vak kérése hatalmasb
ellenzést nem lelt. Örömest fia volna Meropsnak.
Úgy vitetik már 6, mint a' sebes éjfzaki' fzéltul
ott amaz árva hajó, mellyet tehetetlen urának
bús keze, a' kormányt elvetvén, a' nagy egeknek
oltalmára, Js nekik tett fzent fogadásira bízott.
Mit tegyen? a' remegő égnek nagy réfze megette
fekfzík már5 de nagyobb még ennél, mellynek előtte
habzik afzií térsége; amazt megméri magában,
's ezt is ; bús fzemeit már viűza keletre fzögezvén ,
már meg az alkonynak vetvén tájékira. Végre,
nem tudván , mire vesse fejét, félholttan elámúl,
's tartani a' gyeplót nem győzi, sem el nem erefzti;
's a' mi nagyobb, még vad lovait sem tudgya nevezni.

I
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Láttya tovább a' ízörnyeteket fzélbintve az égenn.
láttya remegve kamafz formáit az égi vadaknak.
Van hely az ég"' üregeim, hol kettős botra fzoríttya
ízertelen ollóit, 's farkát és karjait öfzve
görbítvén, váfz tagjaival két jelre kiterjed
a' fzörnyü nagy Skorpius. Őt, hogy hirtelen errúl
a' feketén nyúló mérget megsejti csöpögni,
J

s horgadtt fúllánkját gyilkos fzúrásra fefzúlni,

a' hideg irtózás megfofztya egéfzen efzétűl;
's markaibúi a' zablavezért egyfzerre kiejti.
Ezt hogy hátaikonn érzik megerefztve feküdni
a' paripák , valamerre lehet, vágtatva kicsai^nak,
zablázó nélkül idegen tájakra rohanván;
's ammint háborodott kénykedvek hozza magával,
pajkosán ugrálnak rend nélkül, már feliigetvén
a' magosabb fzínégnek örök hajlásira tűzött
csillagtestekhez, 's út nélkül fzerte ragadván
a' fzekeret; már meg le vifzont közelebbre rohanván
a' rémültt földhöz meredek vagy nyomtalan útonn.
A' Hold sokkal alább, mint másfzor, ügetni csudálta
Mttyának lovait, 's meggyúlván rendre az égnek
fellegi, ormosodé füstök köztt mind elenyéfztek.

1.) A.' fzárnyak a' gyorsaságnak legregiebb jelei voltat. De hamar
kezdették még is a' mumcsterek érzeni, hogy a' termeteknek és
képeknek felette nagy réfze meg nem ízenvedheti magáim a' fzárnyakut a' nélkül, hogy a' ízemet meg ne sértsék. Szárnyától tehát csak
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náméllyekiiek adtat ; mellyekenn tudni illik valamit jelenthettek |
és még illyenkor is iigy, hogy a' ízemnek tessenek. Lásd Heyne,
9ltlt. 9Iuff. 1.. © t €5. 80. «. f. A' nap' lovainak képét lásd
Lippert' Dactyl. I. 191. 192. 194. 738. 740. 741. A' lovaknak nevei
a' Görögbül vannak véve. Pyroeís annyi mint Tüzes; Eous, Reggeli,
vagy Hajnali ; Aethon, Égő'; Phlegon , Égető.
2. ) A' zárti korlátot erősen vljjak lábokkal. E' hasonlatosság a.' lovakkal való pálíyafutástúl kólcsönöztetik. Korlát előtt
állottak ezek mindnyájan , hogy , amaz a' fzokott jeladásra megnyittatván , a' pállyára egyfzerre kirohannyanak.
3> ) Tetliys, Oceanus' felesége, Clymene' annya. Csak férje
mellett a' kocsiban ülve fzokott volt lerajzoltatni. A' régi népek (
íttellyek a' tengerrel ösmeibsek voltak, ebbül gondolták, vagy
legalább képzelték, a* napot felkelni , ebbe lenyugodni.
4>) Eurus a.' napkeleti fzél.
5i ) Hideg ökrei. A' nagy medvében, közel az éj fzaki sarkhozj
hét Csillag olly renddel áll, mintha fzekcret vonnának. Ezek soha
sem alkonyodnak le , vagy, ammiut a' Poéták fzóllanak , soha sem
merülnek a' tengerbe. A' régi Deák nyelvben trionei annyit tett j
mint ökrök , quasi leriones , id est, humum terentes et aratro
scindentes.
6.) Sootes , Görögül iíowTSg; boum agitátor, éjfzáki nagy
csillagzat , melly a' két fzekér utánn jár. Más neve Görögül
pliylax annyi mint medvepáfztor.
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V.

Szakáfz.

JÍ Jiegyeh lángot vetnek*
A magosabb földormozatok már lángba borúinak $
^s nyirkaikot vefztvén, fzéles résekre repednek.
Öfzúl a' legelő; a' fák gallyokkal elégnek,
's a' fzáraz gabonák kefe táplálékokot adnak
ön vefzedelmeknek. De minek tékozlom üdomÖt
kis panaízokkal 1 Ihol már roppant varasok égnek 5
izmos várfalaik poronyú morzfákra puliálván \
nemzetek , orfzágok végső Iiamujokba enyéfznek,
's a' hegyek' ormaival köz lángot vetnek az erdők*
Ég az Athos' hegye , 1.) a' Taurus Tmólussál, az Oeta 5
a' sok kúttya miatt híres, most víztelen Ida5
a' fzüz hegy Helicon, a' még nem Oeagrusi Haemüs.
Szörnyen kétfzerezett tűzzel fellobban az Aetna;
a' két ormozatú Parnassus; Eryxei az Othrys;
Cynthus utáün Mimas; Rhodope megfofztva haYátúí;
5
Dindymus, és Mycale; s a' fzentség' fzéke Cithaeron.
Nem győzik Scythiát foganatlan faggyai óni:
ég már Caucasus is; lángot vet Píndus; Utánna
Ossa, 's ezeknél is magosabb bérczével Olympus;
a' felnyúltt Havasok, 's a' felleges A.penninus.
Már az egéfz földet Phaeton köz lángba borulni
látván, a' fzörnyú heveket nem győzi viselni.
Gyúltt koh' méllyeibül tüzeket vél fzíni magába,
életadó levegője helyett. Tüzesedni is érzi
.a' fzekeret, 's a' hö hamuval nem tűrheti többé
a' sok pernyegomoíyt. Sürü füstéjbe borúiván
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Végre , sem azt nemtudgya , hol áll, sem merre megy úttya,
's a' paripák ide vagy meg odúbb kénnyekre ragadgyák.
Akkor emelkedvén, ha hifzünk a' hajdani hírnek,
a' Szerecseny testbúi a' vér a' bőrbe, örökre
megfeketült e' nép. Akkor vált pufzta homokká,
nedveit elvefzLvén, Lihyának földgye. Repülő
hajjal gyáfzolták az üres forrásokot akkor
's a' kiafzott tavakot Nympháik. Sírva kereste
Dircének 2. ) vizeit fzomjú Boeotia; sírva
Argos Amymonét, Ephyre Pirene' tanyáját.

1. ) Athos Macedóniában fekfzik ; Taurus és Tmolus Asiábau;
Oeta Tliessaliában ; Ida Phrygiában és Cretában ; Helicon Bóeoliában, a'fzüz Músáknak hegye ; Haemus Thráciában, melly Osagrusznak csak azutánn neveztetett, mínekutánna i-ajta Oeagrus folyónak
a' fia Orphens , a' Maenasoktúl, Bacchus' Papnéiliíl, fzétfzaggattatott; Aetna Siciliában ; Parnassus Phocisban ; eggyik orma Cyrrhának
neveztetik, és Apollóé; a' másik pedig Nisának , és Bacchusé ; Eryx
Siciliában Venus' hegye; Cynthus Delusban ; Othrjs Thessáliában ;
Mimas Thráciában és kis Ásiában ; Rhodope Thráciában ; Dindjmus
Phrygiában Cybele' begye-; Mycale Cariában ; Cithaeron Boeotiábau,
mellynek sfirií erdeiben az Orgiák , Bacchusnak farsangünnepei,
minden harmadik efztendoben tartattak ; Caucasus Ásiában ; Pindus,
Ossa és Olympus Tliessaliában. A' Havasok Olafzorfzágot válafztyák
el Német és Franczia orüágtúl. Az Apenninus kerefztül fekízik Olalz
orfzágonn nyugotrúl és éjízakrúl kelet és dél felé.
2.) Dirce, Theba mellett cggy forrás , Lycus' hitvessének
nevét viseli ; Amymone , eggyik a' Danaus' ötven leányai közül.
Ephyre, Corinthusnak hajdani neve, melly mellett a' Pirene foríás -yolí,
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VI. Sza kafz.
A' jhlyáí

es tengerek

lifzáradnak.

iVlég a' nagy vizek is, mellyeknek partyai távúi
fekfzenek egymástól, nem képesek ennyi vefzélytúl
megtnenekedni. Saját vize koztt füstölgeni kezdett
a' zajgó Tanais, 1.) 's az öreg Peneus, az ismét
égendő Xanthus, Teuthras' folyadéka Caycus ,
•a' sebes Ismenus, Phocaea körül Erymanthus, 2.)
sárga Lycormassal, 3.) 's melly többfzör viíTzakerengo
habjaival játfzik, Maeander-, Mygdoniának
fo folyadéka Mehas, 's Eurotas Taenarus' allyánn.
Ég már Euphrates 4.) Babylonban; lángzik Orontes ,
•a' gyors Thermodon, Ganges Pliasissal, az Ister.
Alpheus felforr, Sperehius' partyai égnek ,
's a' mi aranyt Tagus öfzyefzedett, fogytáig elolvad,
A' daloló hattyúk, melly ek Maeonia' föld gyét
híresnek tették, tüzesedni Cayster' ölében
kezdenek. A' földnek fzéléhejz ijedve fzaladván,
eltitkollya fejét, melly most sem látfzik, Egyiptom'
fo vize; 5.) mind üresen fekfzik hét torka porában,
hét völgy hab nélkül. Haldoklik az Ismarus' allyánn 6.)
Hebrus Strymonnal; haldoklik az alkonyi réfzenn
Rajna , Padus, Rhodanus, Tyberissel, mellynek előre
fzéles ezen földnek meg volt urasága igérve.
Széthasad a' nagy föld, 's a' Tartar' ölébe behatván
a' ragyogó tüzfény sok résenn, barna királlyát
«' pokol udvainak felijefzti cselédivel eggyűtt.
A' tenger .megapad J fzáraz homok árad el allyánn
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hajdani habja helyett. Fenekéhűl í-endre kinyúlván,
mellyek előbb folyadéki alatt elrejtve feküdtek,
a' hegyek, elhintett• seregét többítik az Ősi
Cyclasok' ormainak. 7.) Végső méllyéré vonódnak
a' halak; a' víznek tükörfzínére kiütni,
régi fzokása fzerint, frissebb levegőnek okáért,
nem mer az elkajcsúltt Delphin. 8.) Hatokra hanyatlott
testei a* döglo Phócáknak fzerte lebegnek
a' párló habokonn. Langyabb üregekbe voiiódott
Nereus is, mondgyák , 's valamennyi leányival eggyütt
férje utánh Doris. 9.) Háromfzor emelte ki karját
Neptunus haragos homlokkal az Ősi vizekbül,
's el nem tűrhetvén forró lebegésit az égnék*
a' tengerbe megint háromfzor viflzaragadta.

1. ) Tanais , avvágy Don' vize , Ásíát Eurbpátúl válafztyá iáh
Penens , Thessaliának folyóvize. ( I . ' feihyv. XIV. Szakafz. ) Xanthus-,
más neve fzerint Scam.an.der , "Trójai hegy , melly , Vulcánüstúl tűzzel
ostroraoltatván , másoclfzor elégett. { Hbmeri Ilias XXI. 531. ) Teuthras
király utánn neveztetett kis Ásiában Mysiának éggyik tartománnyá
Tentlirantiának , mellynek folyóvize Cqyctts volt. Isnienus Boeotiában Theba mellett folyt.
2.) A' Phocaicus és Phocáéus epithetumot csak a' Phocaea
fzóbúl eredhetnek, melly Herodotus izeriiit eggy Jóniai varasnak
• a' neve. Phocis ellenben Áttica e's Boeotiá között eggy kis Görög
tartomány volt, mellybül a' Phocicus es Phocensis adjectivumok
fzármaznak. Plinius lib. 4. c. 6. Erymanthust Arcadiai folyónak
mondgya ; és erre nézve némeílyek a' Phocaico helyett a' Psopliaico
epithetumot olvassák, melly a' Psophis névbul ered. Psophis
pedig Arcadiai varas volt, es a' mellette folyó víz utánn Eryman-
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thusnak is neveztetett. De vallyon Arcadiábúl az Erymanthus nevet
nem vihettéke magokkal ama' eolóniák, mellyek innen Jóniába
költöztek, hogy vele e' tartománynak fó" vizét, elhagyott honnyoknak emlékezetére, megtifctellyék?
5.) Sárga Lycormas , Aetoliának vize, melly sárga homokot,
vagy inkább fövényt hord, azutánn Evenusnak is neveztetett a' hasonló
nevű király utánn , ki életét habjaiban végezte. Maeander Phrygíában olly kerengősen folyik, hogy nemellykor még kútforrásához is
vilTzaközelít. Mygdonia Macedóniának eggyik tartománnyá volt.
Eurotas Laconiának folyóvize Sparta mellett. Pavtyainn sok borostyányfa nőtt. Taenarus Laccdaemoniában a' Malea elohegynek eggyik.
réfze , nem mcflze Spartátúl. Itt eggy felette mély földfzakadás van,
melly felett fzüntelen nagy zúgás hallatik. E' fzörnyű nagy barlangot vagy inkább mélységet a' Regiek a' pokol' ajtajának tartották.
Taenarias etiam fauces , alta ostia Ditis. Virgil.
4.) Euphrates Babyloniának , Orontes Syriának , Tliermodon
Cappadociának , Ganges Indiának , Phasis Colchisnak , Ister avvagy
a' Duna Német, és Magyar orfzágnak, Alpheus Elisnek , Sperchius
Thessaliának, Tagus Spanyol orfzágnak, Cayster Lydiának, melly
hajdan Maeoniának neveztetett, híresebb folyóvizei.
5.) Kilusnak kútforrásai Africának belsejében olly mélyen
feküdtek , hogy azokot sem a' Régiek , sem az Újaibak nem ösmerték. Csak nem rég hozott azokrúl nekünk onnan eggy Anglus bizonyosabb tudósításokot. Lásd Bruce, 9teifen nad; Slegtjptett.
6.) Ismarus , Thráciai hegy, mellynek eggyik oldala műveletlen , a' másika pedig fzolokkel és olajfákkal tele volt, hol Orpheus
lakott. Hebrus Thráciának aranyhordó vize. Strymon Thráciát
válafztya el Macedoniátúl, Rajna pedig Franczia orfzágot Német
orfzágtúl. Padus Lombardiának, Bhodanus Franczia orfzágnak,
Tyheris Olafz orfzágnak folyóvizei.
7. ) A' Cyclásoh az Aegeumi tengerben avvagy Archipelagnsban fekvő kis fzigetek , vagy inkább csak fzirtek , mellyeknck
csúccsai a' vízbiíl kiállanak. Nevek a' Görög xuxlog , kerék, névbül
fzármazik , mivel egymás mellett kerékben fekJzenek. Ezekre tehát a'
sparsas , elhintett, epithetum nem illik. Ovidius talán a' Sporades
nevű fzigetek helyett a' Cycladeseket, vicinum pro vicino , tette;
mert amazok ezektul nem meíTze fzéthintve fekfzenek; ammint
nevek is mntattya.
8. ) A' Delp/iint a' köz hcfzedben tengeri difznőnafc , a' Phócát
pedig tengeri hornyának mondgyuk : de a' versben, kivált az elsőt,
G*
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kerülni fzeretem. A' régi Görög és Deák tulajdon vagy tulajdonnal felérő neveket a' fordításokban megtartani nagyon tanácsos. Mi
nagyot vétett Istvanffy, kivált mint Historicus , hogy a' légi Magyar
neveket , mint Bornemijjza, Fekete , Deák , Deákra fordította ,
Abstemius , Niger , Literatus ; mintha amazok méltók nem voltak
volna arra, hogy Deák könyvében állyanaki
9.) Nereusrúl, Dorisrúl, és leányairúl, lásd fellyehb az
I. Könyv. VIII. Ssak. 1.) Jegyzést, és a' II. Könyv. I. Szak.
7. ) Jegyzést.
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VII. Szakafz.
Telin? a' földnek vefzéllye miatt
fzabadhozik.

Jupiterrel

Lmde anyánk Tellus, 1.) noha környiilvéve vizétúl
a' nagy tengernek, ,'s a' mindenféle vidékbül
gyültt folyadékoktól, mellyek méllyébe vonódtak
fénytelen annyokuak; de megafzván fzinte nyakáig
még is; végre kegyes képét, valamennyi gyümölcsnek
hajdani dajkáját, felemelvén, 's homloka ellen
függefztett kézzel védvén a' durva túzektűl,
megráz 's elrémit mindent. Majd megmeg alábbra
fzállván eggy keveset, hogy mélyebb lenne ülése,
mint másfzor, pihego fzózattal ezekre fakadt volt:
Hogyha neked tetfzik, Fejedelme az Isteni Karnak!
's én meg is érdemlem, hogy tüz pufztítson el ; a' te
mennykövidet tollem ne tagadd meg. Vég vefzedelraem
könnyebb leífz, |legalább, ha te vagy fzerzöje. Csak allig
ejtheti fzám ezen igéket! — Fojtotta erőtlen
fzózattyát a' gőz. — A' füstöt nézdfze fzememben;
nézd pörköltt hajamot; pernyék fzállongnak előttem.
Ez hát a' bérem ? termékenységemet ezzel
hálálod 1 fzolgálatomért ez vége düesömnek,
hogy sebeit viselem már itt a' kajmacs ekének,
már meg amott a' vasboronának, nyugta fejemnek
efztendöt által nem lévén ? vagy hogy ölembül
a' legelő marhát fűvel táplálom , az embert
gyenge gyümölcsökkel? \s hogy nektek is annyi dücsíto
áldozatokra valót termek ? 'S bár érdemes arra
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volnék is ne talán, hogy imígy elveflzek , Öcsédnek 2.)
kék vize mit vétett? mit Öcséd? Melly jussal apad meg
a' neki réfzbeadott tenger, meíTzebbre nyomatván
a' testvér égtül ? De ha sorsa nem érdekel inkább
mint az enyim, legalább egeden könyörülni ne kétkedgy.
Nézdfze körül magadot! füstölgeni látódé már is
sarkait ? és, ha ezek puíztító lángba borúinak,
tündöklő palotáitok is mind rendre lerogynak.
Nézd, Atlas 3.) maga is mint fzenved: hordani vállánn
a' tüzesültt tengelyt már allig győzi. Ha földem,
's a' tengerrel az ég elvefz , meg viflzaomolnunk
kell a' mindeneket fzétbontó régi zavarba.
A' mi tehát még fennmaradott, nem késve ragadd ki
a' tüz' körmeibül, 's az egéfzt elvefzni ne fzenvedd.
így fzóllott Tellus; de tovább nem győzte viselni
a' heveket; 's többet nem lévén mondani képes ,
elrejtette fejét homorú kebelébe, 's az árnyék
lelkekhez közelebb tág barlangokba vonódott. 4.)

1.) Tellus, a' földnek Istenaffisonya , Chaosnak leánya , Uranosnak neje , kinek o a' Títánokot, Cyclopsokot , és Gigásokot avvagy
Óriásokot Izülte. Neveztetik Titaeának vagy Gaeának is. Lásd
Lippert? Dactyl. I. 92. és 740.
2. ) Jupiter' öccse Neptunus, a' tengernek Istene.
3. ) Titán , avvagy Óriás , Mauritániának királlyá , akkorában
híres csillagvisgáló , ki az eget nyakaim tartotta. Alább majd nagy
heggyé változik, melly nevét viseli.
4.) Az árnyék Lelkekrül lásd az 1, Kön3'v. XVI. Szakafz.
4. Jegyzést.
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VIII.
fhaéton

Szakaffc.

mennyhovel agyonüttetik. •
Sírja és íoporsóverse.

Ámde. bizonyságul fzóllítván Jupiter a' nagy
Isteneket, sőt végre magát a' napnak Urát is,
a' ki aranyfzekerét magahitt Phaetonnak od' adta %
hogy, ha segítséget nem nyújt, a.' mostoha sorsnak
kénnyé fzerint el kell mindennek vefzni: az égnek
legmagosabb vápába siet, mellynek tetejérül .
fellegeket terjefzt nagy földtájakra egyébkor ,
's mennydörgéssel, ijefzt, 's kanyarítoit mennyköyeket h,ány.
Ámde sem új felhők, nem voltak fzinte kezénél, 1.)
hogy beborítsa vélek roppantt környékit az cgoföldnek, sem zápor, mellyel láugzásit eloltsa.
Megdörditi tehíít a' mennyet, *s jobb füle mellül
sodrott égi nyilát a' kába. kocsisra lesjijtya;
's. ezt mind lelkétül megfofz.tyán

%

mind fzekerétül,

a' tüzeket még rettenetesb mennytüzzel eloltya. 2.)
A' rémültt paripák, fzilajaii viilzára xigorván,
jármokbúi nyakokot kiragadgyák, 's öfzve meg öfzve
tépdesik a' gyeplőt. Itt zabiák fekfzeiiek , ott meg
a' rúdtúl elváltt tengelye meg amarra külói
fzállanak a' fzéttörtt kerekeknek; fzerte lökodnek
nieílze az útféltül töredéki az égi fzekérnek.
Ámde fzegény Phaéton, még a' láng mind 1'elem.éfzli
fzöke haját, lebukik, 's hollzas görgessél az égnek
fzörnyü bérczeirül a' föld' fzínére hanyatlik;
fzinte mikint nyáronn a' még fellegtelen égbül
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a' csillag leesik, vagy csak lehanyatlani látfzík.
MelTze hazájától 3.) idegen kebelébe

fogadgya

más fóldönn tág Eridanus, 4.) 's könyörülve füröfzti
párolgó képét. A' hármas mennyei tüztül
még langyos testét az Olafz Nájások ölébe
tették a' földnek, 's ezt írták sírja' kövére:
Itt fekfzik Phaéton, vezetője az égi fzekérnek,
mellyel iigyan nem bírt, de meréí'z próbára rohant voU.

1.) Új felhők nem voltak még kéznél ; a' régiek pedig a'
IV. Szakafznak utóló verse fzerint mind elégtek.
2. ) Ennek régi képét lásd Winkelmannh&n , Monument. antt
ined. n. 43. és Lippert' Dactyl. I. 741.
3. ) Az első Könyvnek XX. Szakaífzában Phaeton' hazájának
Szerecseny orfzág mondatik,
4. ) A' Görögöknek legrégiebb állítása fzerint, Eridanus a'
nyugoti Európának legvégső fzélénn fzakad a* tengerbe éjfzak felé ,
hol a' Czínfzigetek (insulae Cassiterides ) voltak ; 's torkolaltyánál
találtatott fel a' Gyántako ( electrum , succinum , ambra citrina ;
93em(íetn, Slgtflein ) mellyet Phaéton' húgai, mint nyárfák, sírtak.
Igaz ugyan , hogy Ovidius' üdéjében az volt a' közönséges vélekedés,
hogy a' Pádusnak ( most Pónak) régi Görög neve Eridanus volt ;
de ha a' Görögöknek legrégiebb mappáit, és elhintett állításait,
a' később leleményeknek tekintete nélkül , megfontollyuk , Eridaniu
akár a' Történetírásban , akár a' Mythologiában , nem lehetett egyéb
Rajna' vizénél , melly valaha a' Hespériai folyók között legéjfzakiabb és leghíresebb volt. A' nyugoti Európának éjfzaki partyánn,
a' Britanniái Czínfzigetek mellett, a' Rajnának torkolattyánál , találták a' régi Phoenicziaiák és Karthágóbéliek is ama' kevés gyantalövet, melly ritkasága miatt a' régi Görögöktűi majdnem még az
aranynál is többre böcsultetett. A' maximus epithetum , mellyel
Ovidius él , e' fzerint nem Pádust illeti , úgymint az Olafz
folyóknak legnagyobbikát, hanem inkább régi mesés hírét Eridanusnak V Hesperiai vbA. közti. Lásd Vofs, ju SMrgU'S Eanfcbdtl, 1.481..
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IX. S z a k a í z .

Phaeton? Húgai

fáhra változnak ,

Cycnus pedig

hattyúra.

iVlély bánatba merültt boldogtalan attya kesergo
arczait, úgy mondgyák, elrejtvén e' bal esetre,
eggy fzomorú nap osontott el sugarai nélkül.
Fénnyé helyett a' rettenetes tüzek adtak azonban
gyenge világot; \s a' roCTzbúl csak még is eredt jó.
Mostoha sorsa iránt Clymene panafzokra fakadván,
's ammint csak lehetett, keserű fájdalmit erőtlen
fzózatival festvén , méfzárlott mellyel, efzével
nem bírván, az egéfz földet megjárja kesergve ,
hogy meghültt testét, legalább tetemit kinyomozza.
Megleli 6 ezeket, megjegyzett sírba rekefztve,
eggy idegen partonn, 's hültt magzattyára borulván,
drága nevét, melly a' márványra kimetfzve fzemébe
tűnt volt, néma kesergés köztt áztattya könyével,
's langymelegen pihegő kebelével anyásán apollya.
Hiígai, nem máskép keseregvén, hafztalan ontyák
érte könyárjaikot, 's kezeikkel mellyeket ütvén,
fzüntelen emlegetik Phaetont, ki fzavokra nem indiíl,
's testeiket sírhalma körül a' földre terítik.
Szarvai a' holdnak négyfzer kerekedtenek öfzve
töltekor, és még sem fzüntek meg sírni: fzokásra
vált a' hoflzas ú'do által mindennapi gyáOzok.
Majd azutánn a' legkorosabb, Phaetusa, hogy egyf/íer
jajjaihoz lefeküdni akar , panafzollya meredni
lábait. Ezt segedelmével kívánnya- megóni
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Lampetie, 's eggy zfengegyökér meg viflzaragadgya.
Megmeg amaz, fzálló hajazattyát tépni akarván,
gallyfűrtöt fzaggat. Törzfökké öfzveragadni
ozombjait érzi emez; hoflzú ágakra kinyúlni
karjait a' másik. Még ezt bámulva csudáUyák,.
vállaikot 's kezeket láttyák bevonódni fahajjal:
csak fzájok volt még annyokhoz esengeni képes.
Mit tegyen ez? Búa öfztönitül több réfzre vonatván,.
már ide, már oda fut,, 's esókollya leanya.it, ammég
engedi a'- bal sors. Majd elfzaggatni akarván
teste-ket a' csak imént támadtt törzföknek ölébül,,
vagy gyors ujjaival 1© sietvén tömi kezekrtil
a' friss ágbogakot, vért lát mint annyi sebekbúi
folyni. Anyánk I óh, édes anyánk! így fzóll kiki hozzá,
a' kit megsebesít; kímélly meg, kérlek: az, a' mit
e' fában fzaggatfz % magam én vagyok, a? te leányod.
Elly és légy boldog! 'S itt már gátollya befzédgyét
a' fahaj, elfogván ajakit. Ki verődnek alólla.
a' könyek ellenben, 's itt ott lecsöpögnek az ágról,.
's öfzvekeményedvén a' nap' sugarai által,
gyántakövek lefznek. 1.) Kristály kebelébe fogadgya;
majd a' tifzta folyó ezeket, *s elküldi Romába,
hogy mint dúzs piperét nemes aílzonysági visellyék.
Látta ezen fzomorú esetet Sthenelus' fia, Cycnus.
a' ki neked, Phaéton! xokonyod volt édes annyádrúí,
's még közelebb rokonyod fzívérül, Ö, birodalmát
elhagyván, — neki a' Ligurok hódoltak; uralták
töib nagy várasok is, — zöld pa,rtyait Eridanusnak,
's a' csak imént eleven fákká lett húgai által

1

megbovültt ligetet, miud elfoglalta panatízal.
'S ím! fzava vékonyodik, haja Öíz tollakra fajúi el,
mefíze kinyúl uyaka vállaibál, 's eggy hártya vereslÖ
lijjaibúl úfzásra való lábtalpakot alkot.
Toll födi oldalait, kereken hoflzabbodik orra,
's hattyú nemzettel gyarapíttya meg a' madaraknak
hajdani orfzágát. üe mivel nem bízik Urához
a' levegő égnek, ki nyilát Phaétonra lecsapta,
nyíltt tavakot vagy nádasokot keres. A' tüzet így is
gyűlölvén, a' nagy vizeket válalztya lakásul,
mellyek amazt örökös harczokkal eméfzteni fzokták

1. ) Lásd az elobbeni Szakafz alatt, a' 4. Jegyzést.
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X- Szakafz.
Phvthus,

az Istenektul

meghérleltetvén , fszekeréhez

és előbbi ti/'ztyeihez

vijpzatér*

JDífztelenül 's ragyogó fény nélkül jár kel azonban
attya fzerencsétlen Phaetonnak , fzinte azonkép f_
mint mikor úttyában súgára fogyatkozik ollykor.
Gyűlöli a' napfényt, gyűlölve kerüli magát is ,
csak komor udvaihoz fzítván a' pufzta magánynak.
Búbánatha merül önkint, érzékeny epével
táplálván fzomorúságát, 's elvégzi magában,
hogy ragyogó hivatallyátul búcsút vefz. Azóta ,
hogy fzületett az üdö, nem leltem nyugtomat, úgymond,
's a' sok fáradozást, mellyekbül semmi dücsö'sség,
semmi hafzon nem ered , már testem , lelkem elunta.
A* ragyogó fzekeret sürgesse akárki ezentül,
és, ha talán nincs errevaló más senki az égnek
Istenségi között, 's tehetetlenségeket önkint
megvallyák , maga 1.) kormányozza; hogy, ammég
gyeplömmel bánik, megfzünnyenek esni; kegyetlen
mennykövi, mellyekkel kifefzíti az árva fzüloknek
karjaibúi a' gyermekeket. Megláttya , ha egyfzer
vad paripáimnak túzeit maga érzi fajulni,
hogy nem igazságos dolog, azt büntetni halállal,
n' ki az illy lovakot zabolánn nem győzi vezetni.
Aliig végzi fzavát a' napnak fo Ura, Phoebus,
közbe vefzik töstént mindnyájan az Istenek, arra
csdeklo fzóval kérvén, hogy meg ne tagadgya
tündöklő fénnyét az egyébkép pufzta világiul,

Jupiter is , Phaétonra lökött mennybéli tüzének
czéllyát mentgetvén, kéréseit, a' nagy uraknak
hajdani módgya fzerint, nyíltt fenyegetéssel egyiti.
Ofzvekeríti tehát megijedtt és fzerte csapongó
ménylovait Phoebus, 's ostorral tölti haragját
's tuskés póznával rajtok: mert végre haragja
rettenetes lángokra hevült, paripáit okozván,
hogy Phaetont a' mennyei tűz a' földre lelökte.

1. ) Jupiter.

L

no •

XI.

Szakafz.

Calisto medvére

Á mde körül

változik.

járván roppant bástyáit az égnek
Jupiter, átvisgállya : ha nem fzenvedteke vallyon
réseket a' tüztül, mellyekre le kellene önkint
omlaniok ? Js látván, hogy mind az elobbeni karban
állanak, a' földnek Js a' rémültt emberi nemnek
kárát nézgeti át. De legelső gondgyai még is 1. )
Arcadiának ügyét illették. Viflzakerúlnek
általa már az erek; nem mervén folyni sokáig
a' vizek, ágyaikot keresik ; födi újra füvekkel
a' tavaíz a' földet; fzétnyúlnak megmeg az ágak;
's vég vefzedelmek utánn ívj rügyre fakadnak az erdők.
Jupiter, így járván, kelvén , 's meg viflzakerülvén ,
nyilfzeme függve maradt tán eggy Nónácrisi Szüzönn, 2.)
's a' tüzek egyfzersmind legtosb velejébe hatottak
csontyainak. Szorgalmi között e' bájos Alaknak
nem volt, a' gyapjút vékony fonalakra sodorni,
vagy hajfürtöletit másmás piperékre vifzálni.
Gyáva kapocskával köz köntösit öfzvefzorítván,
csak gyócs pántlika volt, mellyel lekötötte hajának
rendetlen sorait; 's már íjját vette kezébe,
már kis dárdáit, mellyekkel az erdei zfellért
minden ideg nélkül a' földre teríteni tudta.
E' kül dífz neki, mint Phoebe' társának, elég volt. 3.)
Szűz Dictynna 4.) nem is fzeretett úgy eggyet is annyi
hu követői közül, kik MaenalusJ erdeit ótták, 5.)
mint Öt. Áh l de hamar meg tud csökkenni az erkölcs!
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Úttyának középét a' nap már meíTze haladta;
•a' mikor e* fzép Szűz eggy régi ligetbe vetődött *
íiol soka még fákot pufztító fejfze nem irtott.
Elveti vállairúl itt tegzét, vilTza erefzti
«' kifefzültt íjat, 's a' hantos földre lefekfzikj
nyakfzirtét fzép rajzolatú tegzére bocsátván.
3

S íme! Diána talán óda jut Nympháival éggyütt*

Maenalus' ormairúl érkezvén büfzke örömmel;
hogy nyila sok vadtól megtifztította ligettyét-,
's Calistót látván j közelebb fzóllíttya magához;
Távozik ez: mert vajmi nehéz nem festeni a* bűnt
örczavonásinkkal! Szemeit felemelni csak állig
mervén, nem megy már, mint hajdan, Cynthia mellett, 6.)
sem bajtársi előtt. Némán jár fzerte közöttök,
's orezapirúlással bizonyíttya gyalázatos estét.
Meflze vonódgy innen, monda végtére Diána,
's fertőztetm ezen fzent forrást meg ne meréfzeld!
's fzüz követői közül dorgák köztt fzámkivetette.
3

Mind ezeket Júno, a Mennydörgőnek elárúltt
Aflzonya, tudta ugyan már régtűi fogva: de m'éltó
boflzúját önkint függőben hagyta, kivárván
ennek jobb üdéjét. Eljött ez, régi haragja
hoílzas rejtekibül sanyarú lángokra fakadván,
ammint az megfzülte fiát, boldogtalan Areast.
Rettenetes fzemmel Júno annyára tekintvén,
annak híjjával voltál még, fzemtelen! úgymond,
hogy ménedbe foganny, 's bántásom gyermeked által
Ősmeretes, 's hűtlen férjemnek csúnya fzerelme
nyilván tudva legyen! De bíz ezt el nem vifzed ingyen!
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Termetedet , melly mind neki, mind neked annyira tetízelt,
böcstelen! elragadom. 'S ezt mondván, kapja hajánál
fogva fzegényt, 's gyűlöltt ábrázattyára lerántya
lábaihoz. Szép karjait 6 könyörögve kinyújtya,
's karjai, fzőrbojtal megtelvén, elfeketednek.
Két keze meggörbúl, kajmacs körmökre kinyúlván,
's első lábakká válnak. Szép fzája, fzerelmes
Jupiter' ingerinek csak imént fo tárgya, kitágul
tátott állaival rettentő fzéles agyarra;
és hogy az Úrnénak fzívét kérései által
's érdeklő ízókkal könyörü érzésre ne birja ,
nyelve befzélleni fzünik: haragos fzózattya fenyíto
morgásnál nem egyéb, mellyet bo torka kídörmög.
Ámde az új medvét meg nem fofztotta efzétül.
Fájdalmit meg nem fzünik ez panafzolni nyögéssel.
Bármicsodás kezeit fejemelvén sokfzor az égre,
hálafelejtőnek Zevfzet nem mondgya, de érzi.
Áh! hányfzor nem mert egyedül a' pufzta ligetben
hálni, saját hajléka előtt, vagy az Ősi mezokönn
tétova járkálván! Hányfzor fzáll félve az eggyik .
fzírtrül a' másikra, ha tán. meghallya ugatni
a' hajtó ebeket! Rettegve kerüli vadáfzó
társait; a' vadakot látván, rémülve felejti
ön váfz formáját; irtódzik medvenemétül,
*s még a' farkasnak sem hifz•,noha farkas az attya. 7.)
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1.) Az Árcadiabéliek, valamint a' Cretabéliek is, azzal keikedtek , hogy Jupiter az o fbldgyökönn fzületett.
2.) Nónácrisi avragy Arcadiai Szűz, Calisto, ki némellyektül
Lycaon' leányának tartatott. Hesiodus a' Nymphák' eggyikéjiek
mondgya.
3.) Phoeberxil lásd az I. Könyv. XIV. Szak. 4. Jegyz.
4.) Dictynnánsik neveztetik Diána a' SÍXTV görög fzó utánn,
nielly hallót jelent, mellyel a' vadáízok élni fzoktak.
5 ) Maenalus Arcadiának eggyik hegye.
6.) Cynthiánok. is neveztetik Diána a' Cynthus hegynek neveiül , melly Delos' ízigettyében fekfzik.
7.) Lycaon., kiiül lásd az I. Könyv. IX. Szak.
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XII. Szakafz.
Jupiter

Calislót, ylrcas fiával eggyült, a' inilla^ok
lözé helyezteti.

Annyát nem tudván Areas, tizenöt nyarat ért már,
, 's ammint a3 vadakot nyil alá sürgetni akarván,
nézi az alkalmasb helyeket, 's hallóba rekefzti
a' hegy alatt a' vadnevelo Eryinanthusi erdőt, 1.)
íme! fzemébe tiiiiik mint morgó medve az annya.
Arcast megsejtvén emez, álmélkodva megállott,
mintha megosmerné magzattyát. Viflzavonódik
tollc amaz, 's mivel a* vadnak már fzinte meredni
láttya magára fzemét, megijed. Közelíteni kezdvén
a' nyomorúltt hozzá, dobogó fzívébe akarja
tűzni nyilát. De nem engedi meg fejedelme az égnek
Jupiter e' fzörnyü vérontást. Gyors fzelct indít,
melly okot fzárnyánn az egek' hóttyáig emellye,
hol közel egymáshoz mint fényes csillagok élnek. 2.)
Júno haragjában, hogy hűtlen férje az ágyast
kellemetes fényű csillagnak tette az égenn,
felfel duzmadván, lerepül a' tenger' Urához,
's Őfz feleségéhez Tethyshez, kiknek az égnek
Naggyai, mint öregebbeknek , hódolni fzeretnek.
Kérdezik Ötét ezek, mi vezette le a' magos égbtil
hozzájok ? mire ö keserű panafzokra fakadván,
annak okát, úgymond, hogy, az Istenek' Aflzonya lévén,
égi lakásombúi lejövök , bámulva vegyétek :
A' ragyogó mennyet máa XJrnc birju helyettem!
Mondgyátok hazug eggy aíTüoiiynak uz égi királynét,
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hogyha, mihelyt a' földet az.éj beboríttya homállyal,
égi lakással imént megtifzteltt, 's engem' epefzto
csillagokot nem láttok amott, hol az éjfzaki végét
a' földtengelynek környülvefzi a' legutolsó
's legízorosabb sarkköi". Júnót ezutánn ki ne merje
sérteni ? 's megbántván ki remegjen tö'lle , ha feddő
ostora hafznot hajt? Nagy volt foganattya valóban
boíízúlásomnak! rettentő , látni, hatalmam !
Nem hagyom embernek, 's Isten Ieflz végre belolle!
lm! igy büntetek én! illy nagy mennybéli hatalmam!
Adgya megint fzeretójének bár hajdani képét
vüTza! vad orczáját vegye inkább rólla le ismét,
mint csak imént arrúl, kit fzáz fzem hafztalan Őrzött! 3.)
's engemet elhajtván, vegye el! fektesse helyettem
hűltt nyofzolyámba ! 's az új farkast válaflza ipának! 4. )
Ámde ha tik nevedékteknek 5.) könyörültök alázott
sorsánn, tengeretek fzállást hálásra ne adgyon
a' hét csillagnak, mellyek köztt fénylik. 6.) Az illyca
fajlalau alkotmány fzent habjaitokba nem illik! 7.)

1. ) Erymanthus , Arcadiai hegy.
2. ) A' nagy medve nevű csillag közel az ojfzati sarkhoz
fénylik az Arcas nevű másikkal eggyött, melly Arctop/ylaxnaií,
avvagy medveorneí is neveztetik.
3.) /orúl tudni illik. Lásd az I. Könyv. XV11I. cs XIX.
Szak.
4.) Calislóuak attya Lycaon volt, kit maga Jupiter farkasra
változtatott. Lásd az I. Könyv. IX. Szak.
H *
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5. ) Júnót Occanüs és Tethys nevelték volt fel.
C. ) A' hét csillag az éjl'zaki sark körül olly rendben áll ,
hogy már a' Régiek ízekéinek nézték , mellyet ökrök húznak. A'
Magyarok GönczóT fzekerének nevezik. Mivel az Európaiak az cjfzaki sarkot e' csillagokkal mindég láttyák , úg3'mint az égnek
horizonnyoknál magosabb réfzét, a' Piégiek azt költötték , hogy a'
tengerbe való lealkonyodástúl el vannak tiltva. A' hajdani Deákoknál a' triones minteggy teriones , hamum terentes , et aratro scin~
dentes, ökrököt jelentett. Az egéfz csillagzatot tehát ( septem triones ) hét ökörnek, nevezték,
7.) Palephatus e' mesének eredetét így befzélli. Calisto vadáfzván, eggy medvét fizott, 's mivel ennek barlangjába utánna bement,
a' vadtúl fzétrzaggattatott és feleméfztetett. Vadálz társai a' barlangbúi a' medvét kijönni látván, Calistót pedig benne nem találván,
azt gondolták, hogy medvére változott.

A Prímás Herczeg
Képére.
H Í képre nézvén , érdemes Olvasó! t
édes Hazánknak férjfias ofzlopát,
Relígyiónknak gondos attyát,
RUDNAY Hcrczeget ösmered meg.
Ne tarts, ha sorsod köz vagy alábbvaló ,
ha tán ügyednek mostohaságai
méltatlanul homályosíttyák
kéttelen érdemeit nevednek;
ne tarts hatalmas rangra emelkedett
új fénykörétül. Sínleni látta O ,
mint Lelki Páíztor, a' ízegénynek
oízlopolatlan ügyét gyakorta,
'a irgalmat önkint érzeni megtanxílt.
Szemlélte sokfzór veízleni a.' fzelíd
Jámbort, kit üldözőbe vettek
titkos inassai a' gonolznak;
7

s buzgón sóhajtott érte, ha Önmaga

nem birt ügyével. Hajdani főnemes
ágbúl fzakadván, néni kerülte
még is az al hivatalt, hogy ebbtil

I
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garádicsonkint a' magosabbakot
•megérdemelvén, a' habozó művest
biztatni, a' serényt böcsülni,
*s érdemeit megítélni tudgya.
Hűség, serénység, isteni félelem ,
fzelíd igazság, ajtatos irgalom
fénylettek angyal életének
Szent nyomainn, valamerre fordiílt.
Óh! tartsd meg Isten! hoíEzas üdoizakig ,
tartsd meg Hazánknak! Hadd külünözze meg
a' jámboroknakjárva nyáját
czinkositúl az agyas gonofznak.
Hadd űzze fzéjjel csalfa liomállyait
a' izínkedésnek, mellyek az eggyügyüt
veizélyes útra édesitik.
Hadd tegye helyre az elriafztott
erkölccsel a' hűltt istenes életet;
's az érzeménynek mennyei repteit.
Mert áh! az éízt csak a' nemes Szív
fzenteli fel deli béllycEcunknek.

A5 Szent Mise Tuniziásbúl.
A' XI. Dal. 410 — 503. f.
•A-lkonyodolt mára' meflze hegyek megé a' halaványabb
holdvilág; elrejtették lassacskán súgárféjeket a' csillagok,
's az ébredő világ a' reggeli pírostul tüzesedni kezdett,
ammint a' rendbefzedett hadi sereg Goletta felé megindult. — Mélyen rezzento csendességgel lépdesett ez előre;
a' vitéznek komor homloka felkegyesedvén , fenyegető
tekintete fzelídűlvén , mert az Úrnak napjánn a' fzent
ajtatosságra volt Izándéka magát ízentelni , az isteni ízereLetnek emlékezetét méltóképen íinnejSelui; azutánii pedig
az elesett vitézeket a' homályos sírba lebocsátani, halmokot emelni a' bajvívóknak , mellyek a' nemes fzíveket
még az utóvilágban is hasonló tettekre gerjeflzék.
Amott a' tenger' partyánn , ama' tág környékbe kilá-r
tó dombonn, a' lengedező olajerdőnek gallyaibúi eggy
fzekrény emelkedett fel a' sátor' hegyébe , boltozott templom gyanánt, az oltár felett. Vitézek ültették e' gallyas
ernyőt vidám sietséggel. Az oltáronn a' Felfeízítettnek
képe mellett ezüst tartókban a' serény méhecskéknek
fzorgalma nevelgette a' gyertyáknak lebegő lángocskáit.
Mihelyt a' válogatott hadi sereg , ragyogó félhold
gyanánt, az ágfzekrényt körülvette, követte azonnal az
Istennek felízentelü. áldozó Pap is ünneplő rahábau u'
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fzolgáló ifiút az oltárhoz. Ott 6 a' legfőbb Szentség
előtt elmondotta előbb a' köz gyónást ; dücsoítette azutánn az Urat, 's mennyei világositásert esedezett, hogy a'
csüggedezo fzív az igazságnak iittyát megösmerhesse; a'
kedves Tanítványnak levelébül kihirdette tovább az ajtatos községnek ama' vígaíztalást: „ hogy valaha, a' mi
„ ezen életben, fzinle mikint eggy körülfatyolozott tükör„ ben csak homályosan jelent meg, örökre felderülni, 's
„ élőnkbe ragyogó világosság gyanánt fog tűnni az örök
„ Jóságnak nézésében; " azutánii az eggyesültt Evangyéliomnak ama' mennyei kegyességgel tellyes fzavajt: „Sze„ ressétek még ellenségteket is, ágymint amaz Eggyet., leneggynek , ama' Legfelségesebbnek gyermekei , ki
„ atyai kegyességgel eggyaránt támalztya fel a' melegítő
„ súgárú napot a' Jókra és a' Gonofzokra, 's ki terme„kenyito essot küld mind ennek, mind amannak vetc„ seire ; " elmondotta ezek utánn a' hitnek felséges Titkait , 's kenyeret és bort áldozott engeíztelésül büneini é r t ; majd azutánn a' háromízor Szent utánn felemelte
magát a' Szentséget; 's minekutánna ajtatos imádságában
azokrúl emlékezetet tett, kik, előre: menvén, a' békességnek orfzágában fzendergenek, elmondotta az Úrnak felséges imádságát; 's a' Bárány előtt, kiváltságunkért megöletett , alázatosan vervén mellyel., magához vette a' lélekeleveníto eledelt. Erre békességes tűrésért esedezvén még
az ínségnek napjaiban, elbocsátotta áldó jobbjával a' kerefztény községet.
De hajadon fővel 's földre fzögezett fzemekkel állván
környöskörül a' ísereg, felséges énekkel tiíztelte az engefz-.

n
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telő áldozatot; a' Jzi'vnek dalos hangjai felrepültek az
égbe, 's kiserkentették a' ízelídebb könyhullajtást, mellyet
gyönyörűségig emeltt érzeménnyében csak az ajtatosság sír.
Fényesebben domborodot fel környöskörül az égnek
kék sátora, 's üdvözségünknek felségesb titka • körül egéfz
eggy naptenger habzott. A' kegyesebb fzelloktül csendesen apolgatott ragyogó tenger borzadozó kéjjel emelgette
fel habjait az ünnepülő parthoz, lxol a' lengedező gallyak
köztt az oltár állott. Vidáman homoritották feléje teteiket Zafránónak czedrussai; az olajliget Izelíden megzendült, 's a' levegőnek kellemetes énekessei a' siígdogáló
gallyakonn némán figyelmeztek; környöskörül elnemxi.lt,
eggyütt ünnepelvén , a' mélyen imádó mindenség.
'S a' levegőben lakó lelkeknek ízámlálhatatlan serege,
ízinte mikint a' fellegekbül a' hónak pelyhei táméntalanúl lehiíllanak, úgy lebeg le zuhogó habokban. Rideg
körökkel környülvévén a' vezéreket, csudállyák mindnyájan az ünnepet , mélyen érezvén a' felséges énekeknek
fzívrezzento hatalmát; 's Ízinte mikint a' változó fzélnél
az erdőnek zúgása már ide, már amoda habzik: úgy zeng
itt váltólag a' lelkeknek zibogása honnyaiknak különibféle
nyelveinn. Caesar setétebb komorsággal bámulván el a'
izent izekrényre, végre elsohajtya magát, és siránkozva
illy fzókra fakad :
„ Óh.' nem Zevü, nem Jupiter uralkodik az Olym„ pusi bérczekenn! Soha sem tartott Minős, sem Rhada„ manthus törvénylzéket az Oreusban! Az életnek hajnalá„ban felserkentt nemzetségek fzemfényvefzto gyenge
árnyékképek gyanánt mind eltűntek; csak fzürkúlo
v
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„ ösvénnyeik fekfzenek tekíntetíiiik elolt, ?s éretlen korú
„ gyermekek gyanánt megmeg botlunk még most i.s,
„ mert nekünk az életnek derítő világossága nem tündök„lött. "
Szóllott, 's valamint a' ködfelleglül, melly a' reggelnek lehelletélűl elenyéfzik, a' felhocske elfzakadván, a'
mélyre csendesen leboosátkozik: úgy merült Ö le a' kesei'gésbe, az eredeti világossághoz felfoháfzkodván. De a'
Szomorgót fzelíden átölelő karjaival mellyéhez emelte most
Hermán , 's tüzes tekintetek között imígy ízóllott hozzá :
„Római! gyűlöltem én a' te népedet! A' fzolgaság,, nak gyalázatos köteleivel fenyegette a' fzabadokot; hafz„ talán! mink ellenetek férjfiasan viaskodtunk ; nem fo„ gadta el fzívtelenül a' Német a' bilincseket. — De félre
,, veled , régen elenyéizett üdoknek emlékezete! Sértefz te
„még most i s ! . . . íme! békéllö kezemet nyújtom neked.
„ Szinte mikint gyengébb zengéssel a' hangzó húr utánn
,, a' másik is eggyezoleg megfzúllamlik, 's vele eggyütt
„eggy hangba öizveolvad: úgy emelkedett fel az én tit„ kos imádságom a' tieddel az égbe. "
De Hannibál is, hozzájok érkezvén, imígy ízóllíttya
meg álmélkodó bajtársait: „ Há l mikép terjeffzem elótök„ be fzívcmnek hatalmas változását ? A' mit keblemben fzá„ zadok gyűjtöttek, azt eggy gyenge lehellet fzéllefzti el ?
„ Mikép tüat el egyfzcrre keserű gyülölségem! „ Szercs„ sétek még ellenségteket i s ! " ezt mondotta amott az
„ áldozó Öreg. •— Új ugyan, de bizonnyára mennyei ízép,, seggel bájoló törvény; mert íme ! oda nyiíjlom én nektek
„öj-ökre kibékéltt liczemct. "
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'S öfzvebarátkozván mind a' hárman, biztosan megölelik egymást, 's az engeíztelö ízeretetnek áldozó oltára
felett sírva lebegnek. De Elva közelebb repül látatlamíl
hozzájok,'s halhatatlan kéjü ragadtatással ihleti meg Ököt,
hogy a' világosság' orfzágának határihoz felséges!) erővel
feltörekedhessenek.

V. Károly Csáfzárnak Bemenetele
TúnisJ Várassába.
Tuniziásbúl

XII.

Dal, «' 609. ftiil fogva

í
végig.

i\mmint a' harcznak zajgása környőskorul lecsillapodóLt,
sírcsendesség uralkodott a? több mértfóldnyi környékü

-

fo varasnak hoflzú úLÍzáiban. Némán és minden fzózatra

"

reízketvén ültek otthon az emberek, és várták a' mannái'
közelito rémülést.
De roskadékony lépéssel , könybeborúltt ízemmel
költöztek ki kettenketten Timis' kapujábiü az Öregek, —
Véneknek nevezi Ököt a' nép, — kik a' piarczonn 's a'
varasnak boltozott kapixiban, gúnyolhatatlan bírók gyanánt
válafztyák meg a' jusok iránt támadó kérdéseket. Ötvenen
voltak ezen Öregek; ezüst hajjal csak fzüken körülvett
fejek könyörületességet éJweGstett ; hófzínü fzakállok,
melly habosán egéíz az arany övig leerefzkedett, tekintetet kivánt. Kiki közüllök olajágot vitt jobbjában, ballyában pedig ajándékokot, 's féltében remegvén figyelmeteskedett: mert hangosabb és hangosabb lett már a' patkóknak ziízó dobbantása; a' villongó fegyvereknek csörgése
mind közelebb zengedezett ; az eloseregnek lovas sora
fergeteg gyanánt zúgott elóre, 's a' remegő Véneket fel
sem vévén, behatott a' varasba. Ott, még lángolván a' harcz-
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túl, 's a' véres viadal köztt boflzonkodásra hevülven, öldökli kardgyok a' boldogtalan népet, melly balgatag fzívvel bizakodván Hairaddin' ízavaiban, 's a' Rettenetesnek
ellenébe magát biztosan fzögezvén, meréfz védelemrül
gondolkodott, 's irtóztató boílzúállást forralt. De hafztalan! a' por gyanánt fzétdúltt táméntalan sokaság hamar
meglzaladt.
Most már az örömkiáltásokra fakadtt hadi sereg előtt;
a' rézdoboknak örvény gyanánt morgó jeladási között;
trombitaharsogással, 's a' lobogó záfzlóknak fzelíd suhogásinál, beérkezett a' felséges Csáfzár. A' hadi vezérek,
Eberstein és Dória, jobbrúl, Lajossal Guasto követték
balriíl. Dória, nagy és hatalmas a' tengeri ütközetnek
Izélvéízei között, látta ötét győzedelmeskedni, 's rá fzögezte azóta néma tekintetét; mert a' mélyen rezzento tilztelettül dobogott a' Jzfae.
Megsejtvén az Uralkodó a' porba homorodott Öregeket , lefzökött a' nyeregbűi, és ízelíden parancsoló fzózattal kívánta tollök, hogy felkellyenek, és hogy előtte méltó
fzabadsággal tartózkodás nélkül ízóllyanak. Engedelmeskedtek ok, 's El-Had, ki az üdóknek sebes folyamattyában Izáz eíztendot látott elenyéüzni, fejének remegése
között imígy fzóllott:
• „ Áldás veled , hatalmas Úr és népek' hódítója! hogy
„ minket kegyelmesen meghallgatíz; uralkodgy már most
„ tellyes boldogsággal e' népenn, mellyet a' mindenrül
„ fzorgalmatoskodó Gondviselés büntető haragjában, Hai„ raddinnak, ezen embertelenül gondolkodó férjfnínak, dü?,hösségére hagyott. Áh! pedig mink sokkal jobb iidóköt
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„ éltünk valaha, mikof Túnisnak uralkodó ízékénn amaz
„isteni bölcsességgel tellyes Fejedelem, Maula Mehemed,
„ ült, kinek hamvait a' mennynek áldása úgy enyhítse,
„mind az eltikkadtt mezőt a' harmatozó hajnal. Mikor
„még a' Győzedelmesnek kardgyátúl rettegtek a' népek,
„ békében virágzott e' tartomány, 's a' világokot egybe
„ kapcsoló tengerenn környöskörül úízkált kereskedő hajó„ ja, az áldásnak bőségét fzétterjelztvén , 's ezért másfé„ lét örömmel gyűjtögetvén. . . . De ne neheztelly a' buz„ gó öi-egre; mivel körülötte mindcsak az elmúltt üdök„ nek képe lebeg; és mentsd meg népedet a' remegő fő
„ varasnak falai között, hol a' rettenetes viadal utánn
„ a' dühösködÖ Győzedelmes boíTzúállást fzomjaz! Talán,
„ hogy neked is maradit otthon ÖiztilŐ atyád, ki búbánat„tal emlékezik ama" napra, mikor tölle megváltál; vagy
„ hogy a' tenger' partyánn a' virágzó csöcsömösnek annya ,
,, Tolled , férjétúl elhagyva, ízomorcí csengéssel siránko„ zik utánnad 1 Ezt fontold meg; légy fiiabaditónk ; j>a„rancsold meg a' háborgó vitéznek, hogy ízent tartóz„ tatással fordítsa el vágyakodó tekintetét a' Hárem' ajta„játul; 's ime javát és életét áldozza neked azutánn a'
„ te néped."
így az Örqg; és kegyesen, mint a' fzereto atya, ki
gyermekeinek arczait vigafztalásúl és biztatásul simogattya, hozzá közelitvén most a' Csáfzár a' könyörgo Vénhez , illy ébrefzto fzavakra fakadt: „ Eggy és ugyanazon
„ irgaltnas Isten van felettünk, mindnyájunk felett, ki
„ nekünk a' gyözedelmet adta 7 a' vakmerő rablót pedig
„porrá tiporta. De nem nekem, csak Mulcy Haílzannak,
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„a* Királynak, ki közel van. hódollyon ezentúl c' tarto„ mány; az övé legyen Őseinek öröksége, az övé az el), ragadott királyi izék, a" népnek hűsége , fzeretete. Aldá„ sok között virágozzon neki és nektek a' jövendöség! "
Ezt mondván, elfogadta a' drága gyümölcsökbúi és
virágokbúi álló adományokot, mellyeket neki a' tartománynak ízokása fzerint a' remegő Véaek ajánlottak, kettcnketten járulván hozzá; 's a' híradóknak parancsolatot
adott, hogy Túnis' útfzáiban nevével a' népet fegyvcrfzünésre intsék. Engedelmeskedtek ezek, 's a' csatázás hamar
elnénrúlt.
De miféle homályos folyadék omlik le a' fziklahegyrül ? Átnézhetetlenül és táméntalamíl habzik ki a' fellegvárnak kapuibúi a' pözfögo nép! — A' kifzabadúltt rabok ! — KéinitÖ tekintet! Mert, Izinte mikint a' meheknek
rajzásra megérett ízámlálhatatlan sokasága a' tavafznak
verofényes napjánn a' párolgó kasbúi bongással törekedik ki; úgy omlanak ki itt is a' kifzabadúltt kerefztény
rabok — húfzezerre megy fzámok — a' varasnak és várnak börtönyibül, halaványan, a' kínoktól, az éhségtől,
a' kegyetlen nyomorgatástúl eltikkafztva. Boldogok, kik
már most, a' porba térgyre borúiván, legelofzör megölelik a' Csáfzárnak lérgyeit, kezére nyomják remegő ajakaikot, forró könyekkel nedvesítik köntösit. Csak zokogás , csak mély foháízkodás hangzik még ki környöskörül a' Izorongatásra kélzteto csendességbül. Most már a'
sírás , rívás harsán fel; és most egyfzerre félelmesen zúdul meg a' kiáltás : Óh Atyánk! Mentőnk, Szabadítónk '.
Mért, mint a' tengernek habja a' közelítő Izclvéfzttil fel-
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emeltetvén, előbb csak lassan zendül fel; de majd rettenetes háborgással sivít a' felleges magosságban, zúg a
tátott feneketlenségnek méllyében, hogy, rémülésébea
borzadván, tompán átzajdiíl tolle az ég és a' fold: úgy
zendül meg a' Csáizár körül a' megfzabadxilttaknak kiáltása. Ezeknek kezei a' mennyei Atyához emelkedvén, az
ösvényt mutattyák meg, a' merre a' hálával tellyes fzíveknek érzeménnye felrepül, hogy ott a' Szabadítónak
bo áldásért esedezzen.
Hangosabb leflz már a' zajgás , indulatosabb a' pözfgo
sokaság. Egymásnak mellyére borúiván, kétkedve tudakozzák még: Bizonyosé ? igazé 1 hogy a' bilincsekből
örökre kimenekedtünk ? Ridegen előbb , azutánii eggyesülve, 's meg azutánii hatalmasabban hangzanak e' fzózatok: Hát csak meglátlak ismét, édes Hazám! honomban
meglátlak Ösi hajlékom! hol vidám gyermekségemnek
eüstendei boldogságban folytának ? Megölelem még érzékenyen édes atyámot ? az én fzereto fzülömöt mellyemhez fzoritom ? Atkúcsoloin még hu kegyesemet ? gyermekeimet ? legbiztosabb barátimot ?
így harsog ki a' fzózat a' végetlen fzívragadtalásnak
zúgó tengerébül ! De a' Szabadító, a' boldog seregeknek
örömkiáltásitúl körülvéve, az álmélkodó hadi vezérek
között állván, némán tekint fel a' sokaság felett magosán
feldomborodó levegőnek ragyogó térségére, 's arczairúl
könyek görgenek le. Majd azutánn, fejét meghajtván,
jobbját hálálva dobogó fzivére nyomja, mosolygó sirassál
Eberstein felé fordiíl, 's lassúcska fzózattal ezekre fakad:
r
Hallyak meg bár e' fzempillanlásban! mert áh> mennyei
gyönyörűség, a' mit érzek!

i
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De azutánn derültt tekintettel Guastóhoz imígy fzóllott: „ NemesJzÍTii Öreg! a' niegJzabadúlttaknak gondvi„ selését reád b;'zom, hogy atyai kegyességgel és bölcsen
„ körültekintő ízorgalomnial enyhítsd az éhezőknek ínségét,
„ befödd a" ruhátlanoknak meztelenségét! Hazafelé hajó„ zunk nem sokára ; a' tengernek fzabadon habzó vizeit
„ zúgva hasíttya majd a' hajó ; az árboczrúl tündöklenek le
„ a' győzedelmeseknek kofzorúi, gyönyörködtető látomá„ nyúl amott a' mi kedvesinknek. De tekintetünkbül soha
„ sem enyéfzik el a' czél, mellyet nagy munkával elértünk;
„ soha sem hervad el többé a' kofzorú, mellyet nyertünk ;
„ naert itt zfendúlt ugyan fel; de amott a' • mennynek
„ magosabb térségeinn hervadhatatlanul virágzani meg
„ nem izmaik! "
Amaz a' tenger' partyára vezette az örömkiáltások
köztt iöyetö" sereget, mindnyájoknak gondgyát viselvén
a' legnemesebb izívü Úrnak akarattya fzerintj de Ez bús
érzemények között Túnisnak kapujába lepett.

B u c s ú z á s.
Lassacskán.

Nem

fzik , hol

tarthat itt,

a' mi te

minden sir

já ba si

nyé -

et.

Vi -

. H-»-*--~rág zik, 's a zon nal e nyé fzik, mind , a' mi e'

földönn ne yet, mind

a' mi e' földönn ne vet.
1.

Nem tarthat itt, a' mi tenyélzik,
hol minden sírjába siet.
Virágzik, 's azonnal enyéfzik
mind, a' mi e' földönn nevet.
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Sok élt már víg ember előttünk,
ki jóra kaczagta ügyét.
Kölzönnyük rajok a' közöttünk
édelgo örömnek kelyhét.
3.
'S víg ember még hány fog örülni
utánnunk is a' hold alatt ?
Örömkehely ránk hány ürülni,
bár nyugfzunk is a' föld alatt.
4.
Most eggyütt illy vígan enyelgünk ,
olly buzgón izerettyük egymást I
'S ah.' holnap több tájra fzédelgünk,
más ég ád fejünknek lakást.
5.
De gyújtsunk az édes örömnek,
bár hol legyünk, Izíves teményt.
Emellyünk a' senyves ürömnek.
óránkint új ellensövényt.

Ha meflze válunk is honunktól,
hü faívünk mind eggyütt legyen ;
s' örüllyünk, ha hallyuk társunktól,
hogy a' jó előbbre megyén.
I*
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'S ha megleflz, hogy öfzvevetodgyünk
még egyfzer halálunk előtt,
xíj friggyel csak azonii törödgyünk,
mint adgyimk kedvünknek erőt.

8.
Nem Ms a' jó lelkiösméret,
's jó kedvre kéfzséggel hévül.
Csak annak a' legfőbb dicséret,
ki jót tefz, 's mindenkor örül.

A5 Teremtésnek Képe.

V/sendes, miíit a' sír, és setét volt az éjfzaka, mikor
eggy álomkép hajnal felé végét fzakalztván nyugodalmamnak, térgyeimre kéíztetett nyoízolyátubúl, hogy az Isteni
Felségnek éjjeli oltalmáért hálákot adgyak. Felöltvén köntösömöt, kiültem a' nyári hüsnek kedvéért Budai házamnak erkére, honnan nappal a' Dunát, 's az egéfz Pesti
térséget látom.
Öfzvezayarva feküdt a' föld az egekkel előttem.
Sem csillag nem tűnt, sem hold, fzemeimbe. Setéttel
volt az egéfz Minden beborítva, 's kietlen üresség
látfzott méllyeinek tátott fenekébe temetni
mindent. Semmi sem élt, nem mozgott semmi; esak ollykor
érzettem gyengén mellettem előbbre lebegni,
's a' nagy ürességenn átzúgni az éjjeli fzellőt,
Illyennek nézték, hihető, a' hajdani Látók
a' földnek közepéim a' tág mélységet, azoknak
fénytelen orfzágát, a' mik még, magban aludván ,
a' fzületést várják. Eggyenkint inti ki Ököt
innen az Istennek fzava, 's a' mennybéli világnak
első súgárit megsejtvén , létre verődnek ,
's éltekéi a' nevelő földönu elkezdik örömmel.
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Mély gondolatokba merültem én itt a' Régieknek
amaz érzékeny képzeménnyeirül, mellyekkel a' ízületetleneknek e' setét orfzágát fzinte megvalósították. Étben
alfzanak az Ö kedves fzemélyesítések fzerint a' még fzületetlen éjek és napok. Magosságábúl letekint reájok az
Isten, 's tetfzése fzerint elöfzóllíttya közüllök az eggyiket vagy a' másikot. Örül a' kinevezett, liogy testvéreinek társaságában a' forgó efztendot kísérheti. De legfzembetünobbnek tetízett nekem amaz esdeklés a' világosság
utánn, mellyet a' Régiek a' fzúletetleneknek tulajdonítottak,
's mellyet, setét erkemenn ülvén, 's az előttem fekvő világtalan térségre haízontalanúl nézvén, mind magamban
érzettem, mind a' terméfzetben gyanítottam. Áh! a' világosság nélkül sem mink állatok nem élhetünk, sem a'
növötények nem tenyéfzhetnek. Még erkölcsi értelemben
is, mi az emberi éíznek fzép tehetsége, mi az emberi
fzívnek jóra való hajlandósága világosság nélkül, akarom
mondani, igaz tudomány és igaz religyió nélkül ? Nem
mutattyae meg a' világosságnak fo böcsét csak az is,
hogy azt a' terméfzetnek Alkotója első nap teremtette?
a' mit Mojzes, mennél rövidebben, annál felségesebbea
rajzol e' fzaVakkal:
Legyen világ!
monda az Isten,
és meglett á' világ.
Azon fzempillantásban, hogy a' Mindenhatónak e'
tellyes foganatú fzavait mély tifztelettel és álmélkodással
meggondoltam , kiütött a' földkörnyéknek keleti pontyaim
a' hajnalnak első zfengéje.
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Ott ül Atyánk! ott mennyei ízékénn,
mondám magamban borzadó örömmel.
Ott ül fénuve megett amaz égi
résnek, hogy eggy izavával fzétleliellye
földünkről az örömtelen éjnek
rak váflzait. . . . De festi már ösvénnyét
a' Hajnal friss rósaveressel,
's a'. fellegeknek fzéleit befzegvén
keltében folyadékony arannyal,
hüs harmatot hint a' fzomjá mezőre.
A' földttil elválik az égnek
kék boltya, 's felfelé vonódik. 'Ezzel'
a' fellegsereg is magosabbra
emelkedik, ritkul, 's a' csillagokról
a' fátyolt versengve levonván,
a' tiízta tűznek honnyához törekfzik.
Szinte mikint a' büfzke menyaffzony,
úgy lép ki a' homálynak htiltt ölébűl
a' föld is , megrakva virággal, ,„
megrakva fzámtalan dúzs termetekkel.
A' nehezebb folyadékok, az égbül
fzínére süllyedezvén, elfzivárgnak y
's elválván a' ízoke Dunának
két partya egymástól, kinyílni látfzik
e' fzcles víznek deli fzíne.
Ott fenn az ég, itt lenn a' föld tündöklik.
így válafztotta el a' Teremtő, Mojzes fzerint, a' felső vizeket az alsóktól; így gyűjtötte az utóbbiakot eggy
helyre, kiemelvén közüllök a' fzárazt, hogy magvazó
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füvet és gyümölcsfákot teremjen. De áh! még ezeket
gyors gondolatimmal izinte csak átfutom.,
SzívemelÖ jelenést látok kezdődni az égenn.
Szinte mikint nyáronn a' napnak déli hevétűl
Tzétízakad a' felhő, 's foízlékai, fzerte repülvén,
a' tüzzfengének magosabb honnyába enyéíznek:
xígy tűnik a' csillagsereg is, mikor a' nap az égre
a' kelet' öbleibűi kitekint; halaványodik a' hold,
a' kiderültt kékség bóltyánn ízétterjed az égnek,
's a' nagy terméGzet pözfögo életre felújjúl.
Élni siet minden! Csüdül a' fzoke Dunának
méllyeibül sik ízíne felé a' fürge, halaknak
népe , hol, a' napnak fénnyét örvendve köízöntvén ,
a' víznek tetejénn lebegő bogarakra rohannak.
A' komor erdőknek tollas zfelléri, az első
napsiígárt gally tornya ikon n bekacsongani látván ,
tollaikot i'ázzák, 's orrokkal rendbe simítván
fzárnyaikot, kiki módgya fzerint, dalolásrá fakadnak.
A' sok ezer csúfeó gyürüs testével az éjnek
fénytelen udvaibúl a' nyiltt terekre tolódik,
hogy Szörnyű bajjal picziny étkeit öfzvekeresse.
Ott eggy gombolyagot látok fzétnyúlni; halomnak
gondoltam 5 felemelkedvén lábára, ökörnek
ösmerem. A' gyapjas nyájak, tolakodva habozván
fénytelen aklokbiíl, a' friss levegőre sietnek.
Még a' mézgyüjtŐ fzüz nemzet is, erre amarra
fzélledvén ridegen, 's a' rétnek tarka virágit
megsejtvén, dúzs kelyheiket versengve rabollya.
Érkezik ágyábiíl már most a' fzinte megiíjjúltt
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ember is'; ez könnyű ízekerénn a' tarka mezőre,
az meg ekéje utánn más munkájára sietvén.
Mojzesben e' képek az 1. Réfznek 16. versétül fogva egéfz a 27. versig olvastatnak.
De áh! minekutánna a' Teremtésnek e' mindennapi
képét férjfikoromtúl fogva majdnem naponkint gyönyörködve néztem, csudáltam, imádtam; most, mikor azt
különösebben lerajzolni ügyekeztem, megéréntett engemet
az Úrnak keze, eggy súlyos és hoílzas nyavalya által a'
halálra megintvén. Azt találtam azonban még ízomorúabb
elmélkedéseimben is, hogy nagy, irgalmas, és hatalmas
az Úr, mikor sújt, és mikor gyógyít, mikor csapással látogat , és mikor kegyelmével vigafztal. A' legfzebb napnak, melly az egéfz terméfzetet feleleveníti, az végtére
a' sorsa, hogy ismét elalkonyodik, és még nagyobb pompával kerekedik ki.

Verseghy Ferencz'

Élete.

Omnem operám dedi, ut me multitiidini educerem, et aliqua dote notahilem facerem: quid aliud, quam telin
me opposui, et malevolentiae, quod morderet, ostendi ?

L. A. Sen ec a
de Vita Beáta. II.

Zla fért ipsa literarum natura et conditio, ut, cuin
valde lucent, infirmiores oculos offeiidant.

M. T. Ciceronis Vita

Literaria.

(Lonclini ex Typographeo Ancheae Wilson.
1810.

pag. XXIII.)

On 7^est jamais impunément un grand homme ; il faut
payer de quelque maniére Vhonneur de s' élever audessus de ses semblables.

Notice sur le Tassé
par J. A. Buch&n.
(Biblioth. instr. et amus. Tom. xxxvm.
Tienne. 1820. pag. 124.)

Est et rnihi censendi ius. Itaque aliquem
sequar, aliquem iuhebo sententiam dividere : — et dicam : Hoc amplius censeo.

Jjölcs Senecának ezen mondásába, niellyet a'
magam réfzérül állításul felhozok, foglalom mind
azt, a' mit ferseghynék. Eletírásához Elofzó gyanánt -— minden bizonnyal fontosat — mondhattam volna.... Azon Dátumok fzerint, mellveket a'
Boldogúlttnak hátramaradott írásai között Atyámnak társaságában felkeresvén, gondosan egybegyüjtollem, leli elintézése 's első kidolgozása Fotifztelelxlo Nagyságos % e j j é r . G y ö r g y Úrnak tulajdon
érdeme. Minthogy pedig későbben az említett DátümÖFőnn kívül még több emlékezetre méltókat
találtam, ezeknek az előbbiekkel való új öfzveigazitasára 's megegyengetésére olly módonn adtam
magamat, hogy, fzemélyes meggyőződésemnek csor..feúlásá riélkúl, O Nagysága' gondolattyait és itéleteT aítallyában követném ; reménylvén, hogy így
majd azok is, kik előtt önnön vélekedésem talán
kevesebbet nyomna, eggy Orfzágfzerte híres Literátorunknak bizonyítására hajtani fognak • mindnyájan pedig iparkodásomat, melly által édes Hazánk' eggyik jeles Emberének közhafznú munkálkodását egéfz kiterjedésében megösmertetni kívántam , annál is inkább kedvesen venni fogják, mivel philologiai okoskodásinak sommáját (ammint azt
Munkáinak ^figyelmetes olvasása alatt ki jegyeztem)
előhozván, 's az ellenkező véleményekkel mind-
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gyárt fzorosan egybevetvén, tanúságosnak ügrekeztem tenni Életemisát. Mert bizonyos az, hogy,
valamint a' História, melly csak a' pufzta történeteket , okaiknak és a' belöllök eredett következéseknek rendes egybefoglalása nélkül, közli, nem
sokkal több az üres mesénél: úgy hasonlóképen a'
Biographia is, ha csupán a' tetteket ridegen elofzámlálgattya, minemüsegeikre pedig nem ügyelvén, fel
nem leli a' nevezetességeket, mellyekbi'il a' fzükséges tanúságokat kifejezhesse; nem egyéb az élet'
közönséges jelenésinek hézagos emlegetésénél, 's
így magában hafzontalan. —-— Verseghyne\ ugyan
és Magyarságának — többfzöri tapafztalásombúl fzóllok — annyi ellenkezői vannak, a' mennyire megy
még mindazoknak fzáma , kik Munkáit csak futólag , vagy éppen nem is olvasták , annál inkább
nem tanulták; — mindazáltal nem meíTze lehet az
üdopont, mellyben végképen betellyesedik ezen
előremondása : „ Si momenta , quibus sententias
„meas coníirmavi, mentes, fortassis variis praeiu„ diciis occupatas, aut animos affectibus abreptos
„non convincunt, non movent; veniet profecto
„aetas, quae , ab omni partium studio libera, in„ter me , qui, duce Philologia rationali, viani ad
„unionem sterno, et inter illos, qui, ductu aucto„ ritatum aut affectuum, in varias partes abeunt,
„litem dirimet." (Analyt. Part. III. Sect. II. pag.
1136.) írtam Buda' várában Júliusban 1825.

SdgJvy Sándor.

I. Ozép és díicso dolog, ama' Nemzetnek, mellynek
kebelébe bennünket helyeztetett a' Gondviselés, köz hafznára élnünk; elmebéli kimüveltetésénn 's tudományi virágoztatásánn híven munkálkodnunk; — boldogodásának
hatliatósabb eízközei közé annál méltábban fzámláltatván,
hogy a'fzemélyes fzabadság' rövidsége 's az akarat' kénytetése nélkül esnek meg, 's a' polgárokat kitett czéllyokra
kellemetesen serkengetik és hódíttyák. De még fzebb és
dücsöbb az olly törekedés, melly, mindennemű gátok' és
ízüntelen való nehézségek' ellenére is, Nemzetének jobbvoltát és csínosodását minden erejének kifejtésével előmozdítani iparkodik. — Az illy nemes öneltökéllésben áll
a' valóságos polgári erkölcs, mellynek a' köz tifztelet 's
maradandó dücsoités megérdemlett jutalma.
II. E' jeles pállyát rnelly példásan futotta légyen le
F'erseghy Ferencz, életeírásával 's literatúrai érdeminek
fejtegetésével bátorkodom a' Tudós Világ' ítélete alá térjeízteni. Született O, kerefztelo Levelének bizonyítása
fzerint, Szolnok mezovárassában, a' Tifza' mellékénn,
Április' 3dikánn 1757. efztendöben, Nemes Verseghy János Ferencz és Schaibl Orzfébet ízüloktül. Az Attya, ki
a' Szolnoki Sóháznál Tifztséget viselt, korán meghalálozván, Annyának gondviselésére maradott, ki, későbben
az Egri Püspök', híres Gróf E f z t e r h á z y K á r o l y ' ,
Számtartójdhoz, Ns. V í g h I g n á c z h o z , férjhez menvén , a' kívántató nevelést tolle éppen nem fzukítette...
Ama' jegyzetek fzerint, mellyeket Páriz - Pápainak NagySzombatban Í76*2dikben kiadatott Szótárában önnön kezeírása utánn olvashatni, a' Deák Oskolákat 1766dikban Pestenn kezdette gyakorolni; d769diktül fogva pedig 1771dikig Egerben folytatta olly előmenetellel, hogy ott az
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utóbbi efztendőnek December hava' 8dik napjaim a" nevendék Papok közé felvétetni méltónak találtatott. Közöttök a' Philosophiai és Theologiai tudományok' tanulásában
csaknem hat eíztendeig dicséretesen foglalatoskodott; de
1777dikben Május' 2ődikénn az Egyházi Rendűül kilépett.
III. Gyökeresebb kiformáltatására, e' fo dífzére 's
méltóságára embernemünknek, a' Magyar Orfzági Unirersitásban, melly az űdöben Budánn és Nagyízombatban el volt ofzolra, tett fzert, réfzint mint Világi, réízint mint Szerzetes. 1778dikban 13dik Martiusban Eu~
getáus nevezet alatt a' Remete Szent Pál' Szerzetébe
avattatott, melly válogatott, többnyire Magyar Férjfiakbúl
állott, és fzámos derék írókkal ( A l c x o v i c s , Á n y o s ,
D u d á s i , E g y e d , G i n d 1, K e l e m e n , K i s , K r e s k a i, P o t y o n d i , S i m o n , V i r á g 's t. ) virágzott.
1779dik elztendoben Április' fídikánn a' Mária - Is ostra
nevű Klastrombúl Pestre általtétetvén, October' 25dikénn
Nagyízombatba küldetett,_ a' hol is a' Theologiai tudományokat folytatván, azokat halhatatlan érdemü C s a p o d i ,
K e n y e r e s , R ó t h , Tanítok — az Egyházi Törvényt
tudós L a k i c s G y ö r g y alatt tanulta; 's azon üdoközben rendgyebéli Tanúlótársait a' Zűdó és Görög nyelvekre oktatván, 1780dikbau 12dik Augustuíban eggy
Tractátust Jzorosan vitatott: l^"81dikb€n 2ődik Martiusban az Egyházi Törvényt, ugyanazon hónap' 31dikénn
már az egéíz Theologiát nyilván védelmezte. Minekutánna pedig Április' 4dikénn a' fellyebb említett Szei%«zetes Rendbe magát bevallotta, és 8dikban Alpapsegédnek, 17dikben Papsegédnek, 22dikben már Papnak felízenteltetett volna, 4dik Májusban az első Misét elmondván , Június' lOdikénn Diósgyőrre indult; onnan Novemberben Nagyfzombatba, hol B e r t a 1 a n f y és Báró H o r e c z k y Urnáknak a' Királyi Convictusban Gondviselőjök lett. 1782dikben Budánn a' felsobbrendü Mathesis'
tan alására adta magát, nagyérdemű M a k ó és M i 11 e r-
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p a c h e r J ó s e f utasításai Izerint, 's a' következő efztcndoben a'Philosophiai Doetorság' borostyánnyára érdemesíttetett. *) 178|; diki oskolai efztendöben ismét Budára kíildetett, hogy ott a' Theologiai leezkéket iijolag gyakorollya; a' midőn is, két fzoros próbatételben tudománnyát
voltaképen bebizonyítván, a' Theologiában Baccalaureussá
tétetett- Ezek köztt Szerzete' ifiabb Tanulóinak a' Philosophiában Repetensek lévén, Ildik Júniusban 1784-ben azokkal mint Práfectus Posonyba költözött, a' hová tudni il*) Diplomája így fzóll: ,, Nos Rector et Alma ac Ccleberrima Regia Universitas Budensis Lecturis Salutem. Labores Literarios
M
„ et Merita Honore dcbito Iuribusque Academicis ex Officio no„ stro et aequitate ornare cupientes, Reverendum ac Religiosum
,, Patrem Eugenium Verseghy, Ordinis Sancti Pauli Primi Ere,, mitae Professum , postquam suam in Disciplinis Philosophicis
,, Eruditionem et Scientiam statis severisque periculis compro,, bavit, AA. LL. et Philosophiae Doctorem per A. R. Spoctabi,, lem ac Clarissimum Dominnm S t e p h a n u m K a t o n a , AA.
,, LL. et Philosophiae Doctorem, Historiarum Professorem Publi,, ram Ordinarium , Presbyterum Archi-Dioecesis Strigoniensis ,
,, p. t. I. Facultatis Philosophicae Decanum , auctoritate Aposto,, lica et Caesareo - Regia creavimus , eique potestatem fecimus,
,, Magistralem Cathcdram conscendendi, disputandi, examinan,, d i , aliaque munia Doctoribus propria exercendi, et omnibas
,, illis Praerogativis ac Privilegiis utencli, quibus Doctores Phi,, losopluae de iure et consvetudine gaudere fraique solent. In
,, quorum omnium fidcm Diploma boc solenne dedimus, et Si,, gülo Uuiversitatis corjsvetisque manibus roboravimus. Budae ,
,, in Hungária. Anno 1783. Mense Iulio, Die 29. — A n d r e á i
„ S z a b ó , Fraepositus S. loannis Bap. de Buda , E. M. Strig.
„ Canonicus , S. C. et R. A. Maiestatis Consiliar. I. Fac. Theol.
,, Director et Praes. in R. Universitate Budensi Pro-Cancellarius
,, m. p. F r a n c i s c u s G y u r k o v i c s , AA. LL. Philos. et Iur.
,, U. Doctor, Politicarum Scientiarum Piofessor Publ. Ordin.
,, Regiae Universitatis Budensis p. t. Rector ni. p. S t e p h a n u s
„ K a t o n a , AA. LL. et Pbilosophiae Doctor, Historiarum Pro„ fessor l'iibl. Ordin. Facultatis Pliilosopliicac Decanus m. p. "
K
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likBudárúl a' Tlieologiai Kar általment. Innen még turján
azon efztendoben 8dik Septemberben Pestre lehívattatrán,
az Isten' igéjének hirdetésével foglalatoskodott, ama' nerezetes Egyházi Szónoknak, K i snek, társaságában, ünnepnapokonn; 's minekutánna a' Paulinusok tulajdon lakásokbúl
a' Dominikánusok' klastromába 1785dikben 13dik Áprilisban átigazíttattak, Alexovicscsalfelváltva, vasárnajjokonn is Magyarul jn'édikállott, mindég fzámos hallgatók
előtt, kik 'a' végett távulabbriíl is öfzvegyülekeztek; —
míg 178(Jdikban Martius' SOdikánn azon eggyetleneggy
Magyar eredetű Szerzetes Rend el nem töröltetett volna.
— Melly terhes foglalatosságai között a' fzelídebb Músák' sugallásábúl a' Hárfának zengedeztetését az énekléssel
eggyütt megtanulta, és mesteri kéfzségre vitte.
IV. A' Szerzetnek meglzünésérel, 24dik Áprilisban
P a p Ferenczczel azAnnyához Egerbe, onnan 8dik Júniusban Bécsbe ment; Bécsbűi nem sokára megint viflza
Egerbe. 12dik Áugustusban a' Paulinus-ruhábiíl kivetkezvén , Pestrül Budára jött lakni, de 3dik Octoberben
az Ó-Buda mellett lévő Kisczelli Trinitáriusok' voltt
lakhelyében fekvő Katonasághoz kiköltözött, ott fcibori
Káplány-fzolgálatot tenni. 1788dikbau 3<lik Februárrusban Buda' várába bemenvén, Titoknoki hiVatalt Tiselt a'
tábori Papok akkori Elő járója, M i l a s s i n M i k l ó s ,
(utóbb Fejérvári Püspök) mellett, a' kivel is azon hónap'
26"dikánn, a' Török háború kiütvén, útnak eredett, és
13dik Martiusban Újvidékre, 16dik Áprilisban pedig Zimonba a' FóTzállásra érkezett. Itt egyetemben a' Pionnierek' csapattyánál mint hadi Pap kötelességét nagy megelégedéssel tellyesítette; a' melly Izolgálattya fzerzett neki
alkalmatosságot a' háborúnak közelrül való fzemlélésére.
De a' táborozás, valamint a' Csálz. Kir. hadi Seregnek
vitézségét egéfz fénnyében kitüntette, úgy P'ersegkynek
egésségét igen megrongálta; mert, az első ütközet utánn
21dik Áprilisban a' sátorokba fzállván, ott 25dikben forró
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betegségbe 's abbúl eredett járványos köfzvénybe esett.
Ez által a' tábori ízolgálatra — mellynek mindaddig, az
említett hadi Papok' Elójárójának hiteles Levele fzerint,
tökélletesen megfelelt — elégtelenné tétetvén, minekutánna eggv hónapig betegen feküdt volna, Zimont 6dik
Júniusban elhagyá, és Ildikben Mohácsra, hol nyolcz
hétig nyavallyá ja • tartóztatta, Budáim kerefztül, csak 15dik Augustusban Egerbe érkezett. Itt 26dik Septemberig
betegágyban sínlodött, 's midőn Novemberben Budára
viíTzatért, a' harmad- és negyednapi hideglelés Ötét tovább sanyargatta. 1789dikben 6dik Áprilisban beteges
mostoha Attyának látogatására megint Egerbe ment, a'
honnan , négy hétig tartott mulatása utánn , viíTzatérvén,
mellyében támadott folyó sebét (fistula) Pestenn gyógyíttatta, 's azért Június'végéig ottan tartózkodott. Ekkor
Budát maradandó lakhelyének válafztván, mostoha Attyának xiugustus' elejénn Egerbe történtt halála miatt ismét
elhagyta, 's vifTzajövetele utánn Novemberbe három hetet Pestenn töltött volt. Az efztendó" végével a' köfzvénybe vúTzaesvén, 1790dikben Februáriusbaii fellábaclozott
ugyan , de mégis külömbféle orvosságokkal élni kényteleníttetett — mellyek mindazáltal fájdalmit keveset enyhítették. Ezen bajai között özvegy édes Annyát önmagához Budára hozta , hogy, fiúi kötelességéhez képest, tifztes öregségében ápolgassa és táplállya; roskadt egésségével pedig mindaddig veizódölt, míg K l e i n Seborvos által már előbb kitifztított fzulos oldalcsontyát 1791dikben
Sdik Novemberben önnön kezével rnellyébül ki nem vette
volna; a' mire 1792dikben 15dik Martiusban folyó sebe
egéfzen begyógyult.
V. E' betegségben negyedfél eiztendeig tartott sínlódésének üdéje alatt minden hivatalos foglalatosságra alkalmatlan •— a' mennyire lehetett — de kivált a' következő efztendokben, egéssége jobbúlván , magát csupán a'
Tudományoknak fzentelte, hogy gazdagodott ösmeretircl
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ínúkörének határit lerjeíTze és vídámítsa. Ama' nemzetiség,
mellynek érzeménnye azon üdótájban a' Magyarokban
felserkent, arra határozta Ötét, hogy tudós hivatalát
anyanyelvénn tellyesítse; saját parrag mezejét, melly Ösi
örökül maradott reá, művelni és termékenyíteni segéllyé;
's ezen közös és legbizonyosabb útonn niódonu törekedgyen nemes czéllyára. A' Magyar Hazának Anyai Szósattya az Orfzág' Napjára kéjzülö Magyarokhoz. *)
1790. 8. — Emlékeztető Ofzlop azoknál a' Hazafiaínak Tifzteletére, a''^kih'aS"Ü'rJzdg előtt Júniusnak 11dik és ildik napjainn Í790. a' Haza-Nyelvnek
Bevétele mellett fzóllottanak. 4. Ezen versezetekkel lépett fel
eloízör a' hazai Kultúrának látófzínére. Mivel az iflúi kor
*) Melly igazat mondott Verseghy ezen, kőznaPzai! tanácsokkal
's intésekkel bővelkedő írásában ? — A' többek között, midőn
a? 9. és köv. old. a' Tudósok' bajos állapottyát festi — nem is
gyanítván, hogy panaűza jövendőben tulajdon bal sorsára is alkalmaztatható leend.
,, A' tudományoknak bo kéz kell, 's elmefzabadság :
E' kettő nélkül sínlenek a1 nagy Efzek.
A' kiket a' fzükség fzomorú gondokba lestillvefzt,
Nem vifzuek Músák' tiízteletére teményt.
A' ki pedig, mihelyest jobban gondolkodik és í r ,
Mint a' kába csoport, érzi nyomatni magát;
'S láttya leírtt okait nem czáfoltatni okokkal,
Láttya fzelíd tollat idomatlan görcsösök által,
'S tollával liatfzáz réfzre töretni fejét;
Láttya jutalma gyanánt agyonüldözte tni fzeméllyét

Óh ! ez az írástúl búcsút fog venni legottan,
'S eggy holtig csendes fzögbe rekefzti magát;
Honaan az éfz nélkül pösögo hebehurgya Világra,
Mt'ií önnön J'zívét. jobl>ra taníttya, nevet."
('S a' t. )
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a' képzelödés' tartornánnyaban legkedvesben mulat, 's
azon világ, mellyet magának költ, inkább megfelel vágygyainak, hogysem a" valóságos, — e' költésnek nemében
is próbát tett Ö ezen müdarabjában : Eggy jó fzívbül
költt Szatíra — a Magyar Literaturdrúl.
1791. 8.
előre küldvén emlékezetes jegyzését: „ Az én Szatírám
csak a' Literatúrai,, nem pedig a' Literátorokat illeti... .
Nevemet ki nem tettem; mert ollyan üdóket élünk még,
mellyekben a' fzembetünÖ írásnak okos megcz-áfolása helyett csak az írónak a' neve és erkölcse fzokött mocskoltatni. Azt pedig jól tudom, hogy e' jelenvaló írásom,
n-ivel magában feddéseket foglal, fzembetüno, és így csak
erre nézve is már érdemes arra, hogy megczáfoltasson.
— Megczáfoltasson? Legyen lígyl De előre mondom ám,
hogy ezt a' Szatírát csak a' Literátori Munkáknak jövendőbeli fzelídsége által egyedül; a' nyilvánvaló mocskolodások és tudománybéli czivakodások által pedig okosan
me£;ezáfolni soha nem lehet." —• Fundamentomos Hangtudománnyának elsó példáját adta illy czíraü munkájában: Rövid Értekezések a Musihdrúl. VI. Énekelhet.
Bécsben, 179Í. 8. és i. — A' kezdő Literátor, nem csak
eredeti múdarabokkal, hanem mesteri munkáknak fordításával is akarván haíználni a' Hazának, fzerencsés válaíztással Miliőt' közönséges Históriájának magyarázására fzánt.a magát, 's belolle két kötetet ki is nyomtattatott illy
nevezet alatt: A' Világnak közönséges Történetei. — •
/. Kötet. A' régi Nemzetek. II. Kötet. A' Görögök.
Buddnn, 1790—1791. 8. megtoldván azokat különös Értekezéseivel. — A' játékfzínbéli előadások, ha müvéfzi
környüllátással rendesen elintéztetnek, a' Jónak és Szépnek érzését ébreíztik, 's így az emberi fzív' nemesítésére
's az erkölcsök' Izelídítésére hathatós eízközök, egyizersmind pedig tetemes segédi a' nyelv' kipallérozásának.
Ezen fontos tekíntetbül, 's az akkorában Pestenn tartózkodott derék fzínjátfzó Társaságnak elősegéllése miatt,

Kotzebue' egynéhány érzékeny játékinak kidolgozásához
fogott. Megjelent: A' Szerelem' Gyermeke. — Eggy
néző Játék öt felvonásban. Budánn, 1792. 8. — A ' Formenterai Remete. — Eggy néző egyjzersmind és'énekes Játék három felvonásban. Pestenn, 1793. 8. —
Közben: A' lebilincsezett Prometheus. Aeschylusbúl,
eggy régi Görög dramatikus Póétábúl. Mythologiabéli
Jegyzésekkel. Budánn, 1792. 8.
VI. Itt kezdődtek tudós írónknak viízontagságai: —
Millolhoz függelztett históriai Értekezéseibe tudni illik
H o r u sbál, eggy Német írónak munkájábúl, több dolgokat egyelítvén, R i e t h a l l ertúl — — bevádoltatott
1792dikben October' 23dikánn; A l e x ovicstúl, fzerzetes társátúl, pedig megtámadtatott illy nevezetű írás által:-'AjKön y vek' f z a b a d o s O l v a s á s á r ó l k é t fo
C z i k k e l y , e g g y T o l d a l é k k a l — P e s t é nn, 1792.
Melly eset annál inkább érdekelhette Verseghyt, mennél bizodalmasabban reményiette a' könyvvisgálói második hivatalt, mellyért éppen azon tájban folyamodott a'
Királyi Helytartó Tanácshoz, hogy csekély, 300 forintban
állott, fizetését nevelvén, állapottyát könnyebbítse. 1793dikban Februáriusnak vége felé Bécsbe, — de már Jósefnapra Budára viűzajövén — későbben Nagyfzombatba
utazott, 's két hónapig tartott távolléte utánn Novembei"'
végezetekor haza érkezett, — mély fzomorúságának enyhítését keresvén.
VII. Hazai nyelvünknek bizonyos Systémánn való
megállapítására aranyozó fáradozásit hathatósan kezdette,
midőn ezen tudós Értekezéssel: Proludium in Jnstitutioi&es. Linguae Hungaricae, ad Systema Adelungianum , Genium item Linguarum Orientalium, ac Dialectum Tibiscanam et
Transsilvanamexactas—Pestini,
1793. 8. a' Haza előtt megjelent. Ez által Ő philologiai ösmereiiiiek nagy kiterjedését megbizonyította. Azokkal pedig, kik poétái munkái ellen pántolódtak, bátran fzembe
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Pállott és győzedelmesen megütközött e' munkájával: Mi^
a' Poésis ? És íz az igaz Poéta ? Eggy rövid Jüfínélhedés, mellyhen~B'~Küít esnek mivolta, efzközei, czéllya és tárgya — eloállíttatnak. Megtoldva Horátiusnak Pisához és ennek Fiaihoz ír ti Levelével •— és egynéhány lö'lteményes Enyelgésekkel. Suddnn, 1793. 8.
Mellynek niainapiglan is megvagyon és megmarad ae érdemlett böcse.
VIII. A' fzerencsétlenség, ha az embert éri, bokrosán is éri közönségesen, és ki a' hajótörés utánn ki akar
íífzni, a' habok köztt leli gyakorta halálát. Illy vefzedelembe keveredett a' mi boldogtalan írónk is, — mellyet
én az örök feledékenységnek fátyolával bevontam volna,
ha az Életírás' törvénnyé említését nem parancsolná. Eggy
bizonyos Katechismust olvasván, és fel nem adván, sot
másokkal is közölvén, ezennfellül az úgy neveztetett Marfziliai Éneket is Magyarra fordítván, Felségsértésbe esett,
és 1794:dikben lOdik és Ildik December között elfogattatott — ellene a' Királyi Ügyéíz által főbenjáró pör indíttatván. Védelmezte ugyan magát — de a' Királyi és Hétfzemélyü ItélÖ Tábláktól 1795diknek Május' 2dikánn és
lSdikann vétségében megmarafztatott — Felséges uralkodó
Fejedelmünktül azonban 1. Júniusban kegyelmet nyert,
de majdnem kilencz eíztendeig fogságot, Kuffs te inban,
Gréczben és Brúnában, Izenvedni kényteleníttetett. Itt ízíve'
érzéseit a' fogház' ajtójánn e' versekben hagyá fenn:

"~~~ v

* •"

S u ípctr , mctn © o t t ; - S i t luocfft in Sietett SKtgcunb mít^;
S u roeitit oHcín c3 ganj / roarutn ? jum S^etE nm

iá).

S u ftíiumft bi-c SKcnfc^cn © i n n ; flidjft, ícnEft bcá WiiatüoíS 31c|f;
SBccfiőnafi aSeetícedjccS Stíjein; fíígft ftucugc
Sein timtíec Síatfjí^tup

©tcafgefcge.

fct> ocljcítiflt; — ci: geíáiElj'! —•

©o im'inícfjt mein (Scíft; boci) fewfit ;u Siu baS %U\)á): o
Síímm bicfen StcMj uon mic; — Sciacntci; tjilf! cnltabc
@o fcl)H)ei)fc iitibtn míil), bm-ií) meincíS ífaifctS Omific,

wdf!
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Többnyire magányosságát a' Magyar nyelv' terméfzetének, tulajdonságiiiak nyomozására fordította : á' PárizPápai Szótárát és egyéb könyveit külömbféle jej'yzetekkeTbeírta; 's magát a' fzép tudományokban, kiváltképen
az idegen nyelvekben igen elomenetelesen gyakorolta. . .
így üzi feledékenységbe fzenvedésit a' nemes Lélek, Hazájának köz hafznára fefzítvén egéfz elméjét. — Kifzabadulását ezen elmés, egyetemben mulatságos munkáival jelenté k i : RiJcúti Mátyás. Eggy nyájas Költemény. —
.Pestenn, 1804. 8.—Kolomposi Szarvas
Gergely'—víg
Élete— II. Kötet. Pes'ienn, 1804 —1805."& —Eduárd
SJcóczicíban — Tralóságos történetbül csináltt néző Játék
három felvonásban •— Pestenn , 1805. 8. Kotzebue utánn.
IX. Szent és fzánakodásra méltó a' ízerencsétlen
sors: eggy pogány Bölcsnek kifejezése fzerint; de azt
csak a' nagylelkúek foghattyák meg. Illy magos gondolkodásií. Pártfogója akadt /^erse^/y/nknek 1804dikben N.
M. Gróf S z a p á r j ; J á n o s b a n , a' Nádorispányi Udvar'
Fomesterében, ki otet Le op ol d i n a GrófkisaíTzonuyának
a' Magyar nyelvben és más tudományokban való tanítáj
sával megbízni méltqztatott; kegyes fzóJzóllásával fizetését
is, mellyet mint eltörlött Szerzetbéli bírt vala, vilTzalzerezte; sot O Csálz. Kir. Foherczegsége a' Nádorispány
előtt Magyar Nyelvmesternek ajánlani bátorkodott. Az
említett Kisaffzonynak oktatásával fzinte nyolcz efzten^dcig foglalatoskodott; Nádorispánymikat pedig eggy elztendeig volt fzerencséje a' Nyelvtudományban kalauzolni:
önnön vallása fzerint, mellyet 1822dikben October' havában több kérdésekre adott feleletében a' Herczeg-Prímásnak a' Budai Öspöröst által bemutatott. Hazai nyelTÜnknek ebbéli megböcsültetése, valamint Nemzetünknek
különös dücsösségére fzolgált, úgy J^erseghynknek valóságos érdemét különösen nevelte. *) — E' nyelvmesteri
*) Molly gyönyöiuségcre fzolgált lc:gyen e' nyilvánvaló megkülömbözteiése, oröimírzéssei kijelenti Verseghyak ezen Levelében;
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törekedése nyitott neki alkalmatosságot Grammatikájának
kiadására: öíettöcrfafte Ungacifí^e (spraá)UIjte,!-*yworin
»erf(^iebcnen^^un?í"iínS'!S^ret5aricn ber Ünjjarifcfjcn
ftirj angejcigt
©prűdje fíifift

r

bic Síegcln cm§ bem monjenlánbifdjen

bic

©pradje
i&au ber

hercjeleitet, mit ben £>eutfcf>c» OíebenSarten ju=

fammengef;alten, unb burcfy íBcifpiete erlőutett roerben.— 3)iit
rincm Sínfjange — ^cftt), 1805. 8. — A' Pesti Universitásnál akkorában éltt nagyérdemű Magyar Nyelv' és Litera, , 6 Excellentiájának, Sárvári Felsovitléki Gróf S z é c h é n y i
1/
, , F e r e n c z Úrnakj_. a' Magyar Nemzeti KönyvKáz' érdemes
,, Szerzőjének , V. F. alázatos fzolgálattyát ajánlya , és minden,, nemű boldogságot kíván. — Mély tifztelettel és fzívemnek há,,ladatos indúlattyával vettem Excellentiádnak jeles ajándékát,
,, melly a' Nemzeti Könyvház' Catalogussának öt első Tómussá,, búí áll. A' böcsuletet, mellyet Excellentiád nekem ez által
„tenni méltoztatott, soha clegendöképen meg nem hálálhatom.
,, Ha a' tifztelet és ragafzkodás, mellyel Exccllenliádhoz visel,, tétek, elejétül fogva tellyes nem volt volna, ezen alkalmatos,, sággal legfőbb pontyáig nevekedhetett volna. De, hogy e' ke,, gyelemhez még eggy ujjat kapcsolni méitoztasson Excellentiád,
,, alázatosan kérem. Engedgye meg tudni illik, hogy e' felele,, temmel híres Nemzeti Könyvházában Nemzetünknek örök örö,, mére és csekélységemnek különös dücs'ó'sségére fennmaradgyon
,, emlékezete annak is, a' mi fzinte e' napokban történt. Felsé„ ges Gsárz. és Kir. Foherczegségének, J ó s e f, Nádorispányunk,, nak hazafiúi buzgóságát értem, mellyel a' most folyó Kará,, csony' havának 15dik napjánn az én vezérlésem alatt a' Ma,, gyár nyelvnek, mellyben eddig sem volt járatlan, bővebb gya„ korlásához fogni méltoztatott. — Ezzel magamat Exccllentiád„ nak tapafztaltt kegyelmeibe továbbra is ajánlván, mély tifzte,, lettel és fzíves háládatossággal vagyok Excellentiádnak alázatos
,, fzolgája. Budánn Karácsony' havának 21. napjánn 1806. efzten,, dobén. " ~"~*"
--r-™
I*) "Ajánlását kegyelmesen elfogadta ugyan O Csáfz. Kír. Foherczeg"sége , a' Nádoiispány. — Olvadásra különösen méltó a' Toldalékban a' régi Aranykoriul való Költemény (a' 423 — 428. lap. )
melly a' Szerzőnek poétái talentumát egéiz fénnyében kitünteti.

f,.:
'lt
' " "''
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túra' Tanítójának, R é v a i M i k 1 ó snak, e' rivafztó fzava
pedig: „TanúUyunk Magyarul; nem tudunk Magyarul I"
ki is Grammatikájában így fzóllott a' tudós Magyarokhoz:
„Interea de meo hoc opere lubcns experiar TÍrorum, cpii
„ haec intelligant, severiora, et recta iudicia. Probe enim
„ memini , et me hominem esse; qiii ad opinionem mi„nus probabilem labi possim. Veritatem ipsam assequi,
„ et nicliora edoceri , ultro volo. Certis enimvero , et ex„ploratis, firmum praebeo assensum. Verum ea, quae
„ et ipse mihi videor coriiectiu-a tantum assecutus esse,
„ pro veris non obtrudo, sed examinanda propono. Qua„ re , si qua futura sünt, quae nmtanda, reiicienda, vei
„ addenda esse videbuntar ; ea equidem curis secundis,
„ et, si necessum sit, tertiis etiam, ut cuncta emendata
„ prodeant, quam fidelissime providebo." *) e' kiluvása,
mondám, bírta a' mi buzgó és józan Verseghynk&t ezen
munkájának közrebocsátására: A^_Tifstűu,.Mf§yars^§ >
avvagy a' csinos Magyar Befzédre és helyes Írásra
vezérlő Értekezések. — Követi ezeket a' Cadentiáh'
lajstromti, mellynek hafznát a' Philologusok és a' Poéták eggyaránt vehetik. Pestenn, 1805. 8.
X. Szerencsétlenül ismét: mert olly átalkodott tollcsatába keveredett, mellyhez hasonló Literaturánk' látó—
fzínénn még nem tapaíztaltatott, sot átalkodottabb nálla
a' külföldi Tudós Világban is allig történt. A' Pesti nyelvbajnok , bíztatásárúi megfelejtkezvén, kettős sereggel
ütött reá: az élsocsapattyát hadi seregének Világosvári
Miklósfi János, **) másodikát Fényfalvi Kardos Ador*) KI ab. G - r a m m a t . H u n g . Yol. I. Praefat. pag. XIV.
Pestini, M.DCCC.VI. 8.
**) Vérségi Fcrentznek Tifztasággal kérkedS tifztátalan Magyarsága. Mellyet nyilvánvaló egyenes okokkal tifztán megmutat
Révai Miklósnak hív Tanítványa, 's igaz jó Barátja — Pesten,
1805. 8.
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ján, *) a' harmadikát Boldogréti Yíg LáMó *#) vezette ;
a' tartuléksereget maga vitte ellene. ***) Haíznósak lígyaix
&'"'tüdős veteledesek; inert általok világosságra hozatik
a' kétségbe vett dolgoknak valósága; —• de csak akkor,
ha a' kérdésben forgó vélekedéseknek tárgyát indálatmérsékléssel, csendesen fzólló egyenes okokkal támogattyák. iV fzemélysérto ellenvetések pedig — jól mondotta
ezt Verseghy — soha sem hitetik el az emberrel még az
igazságot is, hanem fellázíttyák inkább ellene, mivel
nem tartya lehetségesnek, hogy a' fzelíd igazságnak mardosó tanítói 's védelmezői legyenek. A' hevesség majdnem mindég bizonyos jele annak, hogy a' vetekedonek
véleménnyé erötelen lábonn áll. — R é v a i M i k l ó s t e'
pénz- és üdö'vefztegetÓ háborúra kivált ezen okok indították : mivel 1.) Verseghy az ígeragaíztásban csak kétféle
formát, a' törzfóköst és a' mutatót, tanít; mellyeknek
eggyikével a' határozatlan, mint: kenyeret efzek ; a' másikával pedig a'határozott belzédben él, mint: a kenyeret efzem; a' harmadik formát pedig, melly Izerint külömbség nélkül ez lenne az ejtés: kenyeret efzem, és a
kenyeret efzem, tellyességgel elmellozi, azt állítván,
hogy, mivel az m végezet mindég csak mutató, magában
foglallya a' tárgyas esetet, és a' fzenvedo formában nincsen , a' hol R é v a i ' vitatása utánn csak fzemélyt jelen*) Vérségi Ferentznek megtsalattozott illetlen motskolodásai a'
Tifzta Magyarságban. — Mellyeket valóságok fzerént nyilván
megmutat, és mcltáu megdorgál, E.évai Miklósnak buzgó hív
Tanítványa, 's igaz Tifzteloje — Pesten, 1806. 8.
**) Vérségi Ferentznek megfogyatkozott Okoskodása a' Tifzta Magyai'ságban. — Mellyct a' józan okoskodásnak törvényeiből kihozatott igaz okokkal meí'bizonyít Révai Miklósnak hív Tanítványa, és fzereto Barátja — Pesten, 1806. 8.
***J 'JElaboratiovis Grammatieae Hiiggaricae Volumini Secundo adiectae Vindiciae Iustissimae de Secnnda Verboruuj Forma Itideterminata, Pag. 577—1056. )
t

lí>6

tene, nem többet. 2.) A' többes fzámxí birtokosoknak neve
utánn, mikor a' külföldi genitivus helyett áll, a' bú-tok'
nevében a' birtokosoknak már egyfzer k betűvel jelentett
többségét ívj k betűvel nem jelenti; mondván: a' Grófoknak lova, a Grófoknál lovai; a' Herczeg éknek kertje , a Herczegeknek kertjei, — ezek helyett: a' Grófoknak lovok, a' Grófoknak lovaik; a' Herczegeknek kertyek, cC Herczegeknek kertjeik. 3.) A' sarkfzámok és a' gyűjtő nevek utánn a' fo nevet és ennek igéjét
a' többes fzámba nem tefzi: p. o. háromezer katona érkezett, — e' helyett: háromezer katonák érkeztek: a
bort harmincz forintonn vettem , — e' helyett: a' bort
harmincz forintokonn vettem. 4.) Az állapító ragafztékot
két n betűvel írja: tifztánn (super puro); 's ez által
megkülömbözteti az ígehatározótiíl (adverbiumtúl) tifztári
(pure). 5.) Azt tartja, hogy a'birtokos ragafzték avvagy
genitivus az é betű nem lehet; meghatározván ama' fzókötést avvagy Syntaxist, melly a' tulajdonító avvagy
dativus-ragaíztékot , nak, nek, birtokossá változtattya.
6.) Cs és ez betűkkel él; ezeknek (mint egymástól elválaízthatatlanoknak ) csak eggy hangot tulajdonítván : p. o.
Csájzár, ácsol, czafrang, aczél; a' ts és tz betűket
pedig (mellyek egymástól elválalzthatók) két hangoknak
kiejtésében haíznáüya: p. o. barát-ság, követ -ség, fordít -sa, át-zuhan. 7.) A' j betűt sem a'birtokos nevekben , sem az igéknek mutató formájában béllyegbetünek
nem ösmeri; így írván: honnya, kínnya, talállya , tártya, —•« e' helyett: honja, kínja, találja , tartja. 8.) Ellenemond azon vélekedésnek, hogy minden Izóképzok
és ragafztékok valóságos névpótolók (pronomenek j , vagy
legalább ezeknek réfzei legyenek, 's egykor tulajdon értelemmel bírtak volna; mint ik = o; cd, el, ol, afz,
efzz=te; ok, ek, ok = én... De foképen az ígeragalztásnak imént említett harmadik formája miatt, mellyet R év a i azon igék' fzámára, mellyek a' jelentő mód' jelen-
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Taló üdéjének rideg ízámti harmadik Izeméllvében ik fzótagra *) végződnek, Verborum indeterminata
forma
secunda nevezet alatt, lábra állítani iparkodott, támadott
az engelzt élhetetlen harag.
XI. Ez iránt több ízben kiadott hoűzabb értekezéseinek kivonását egyedül csak azon Olvasók' kedvéért,
kik a' dolgot minden réízrehajlás nélkül sükeresen megítélik és igazságosan megválaíztyák, a' mennyire lehetett,
önnön fzavaival, eloterjeízteni akartam, hogy kitessen
f^erseghynknek Tifzta Magyarsága; ki a' harmadik
formának eredetét, pártfogóinak okait, az ellene viaskodó
okokat, de kivált a' belolle nyelvünkre kiáradtt képtelenségeket így megmutattya: **) „ Nem csak a' hoflzabbító
ik fzótaggal végződő, hanem a' másféle, és mindeddig
közönségesen a' rendkövetök közé ízámláltatni fzokott
igékre nézve is , találtatnak a' régi könyvekben, és még
most is a' köz népnél, eggykét hibás ragaíztékok, mint:
méltoztassék, adgyék, mennyek, fessék, a' törvényes
méltóztasson, adgyon, mennyen, tessen helyett; vagy:
férkezem, adakazom, öltözöm, a' törvényes férkezek,
adakozók, öltözők helyett. Az újabb üdokben egynéhány
írók és Nyelvmüvelök, e' hibákat törvényes rendhagyásoknak avvagy úgy nevezett kivételeknek nézvén, és a'
hibás ék ragafztékbúl azt gondolván, hogy az ik hoűzab•*) Ezen ik fzótagot, a' többi fzóképzb'kkel eggyütt, a' régi , de
már kiavúltt névpótoloktúl fzármaztatni akarná R é v a i ; amm i n t az ígeragafztékoknak a'birtokos nevekiül és a'nevek' t ö b bes fzúinátúl való kölcsönözése igen is hihető.
**) L á s d :

sjtettöerf.

Ung. © p r o c ^ I e ^ r e , a' 106 — 112. old. —

T i f z t a M a g y a r s á g , 96 —

114. és 164 — 175. old. —

Későbbi munkáibúi : ( mellyekrül, megjelenések' rendgye
rint,
feecske,

alább bővebb

említést

26 — 39. old. — A n a l y t i c a ,

old. — M a g y a r

fze-

tefzek ) E p i t o m e , IV. Ré1. Réfz. 579 — 409.

N y e l v t u d o m á n y , 258 — 283. old. —

F e l e l e t , 259 — 273. old.
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bitónak kedvéért kell a' harmadik fzemélyeket h végzésit
ragafztékokkal formálni; felállították végtére erőnek erejével nyelvünkben a' harmadik fonnát, melly a' törzfókösbtil és mutatóbúi van öfzvevegyitve. Én, a'régi könyvekben fzemeimmel látván, és magának a' harmadik forma' legfőbb és legbuzgóbb védelmezőjének n y i l v á n v a l ó v a l l á s á b a 1 megmutatván, hogy a' régi írók a'
harmadik formát á l l a n d ó k é p e n oUy annyira nem követték , hogy sokfzor tollök ugyanazon eggy ige ugyanazon eggy ízemélyben már a' harmadik forma Jfoerint,
már a' regula Izerint ragafztatott; tudván tovább azt is,
hogy a' harmadik formával a' Magyar Nemzetnek csak
eggyik réíze, és még ez is csak tétovázva él; tapasztalván
végtére a' fzörnyü képtelenségeket, mellyek e' harmadik
formábúl nyelvünkre hárultak: a' Philosophiának vezérlése fzerint ama philologiabéli fő törvényhez folyamodtam : „ „ hogy az ollyan nyelvben, melly a' müvelttnek,
rendbeízedettnek és csinosnak nevét megakarja érdemleni,
a' k ö z ö n s é g e s e n bevett rendhagyásokat ugyan, mellyek a' nyelvnek gyermekségétül fogva erőben vannak,
mint a' rendhagyó neveknek ló, só, ho 's a' t. vagy a'
hasonló igéknek, mint Zii/z, efzik, J'zÖ 's a' t. ragaíztásai, Jzentül meg kell hagyni; de a' n e m k ö z ö n s é g e s ,
n e m á l l a n d ó , hanem csak imitt amott, vagy még a'
nagyobb réíztúl is elfogadott r i d e g .Csókásokat ellenben a'
közönségesen bevett egyformaságnak állhatatos törvénnyel
alá kell fzorítani," " és igy a' harmadik formát a' m üv e l t t , r e n d b e f z e d e t t és c s i n o s Magyar nyelvbül
fzámkivetettem, a' nélkül, hogy ez által a' vele élni akaró
íróknak vagy BefzéllÖknek kénnyét igázni akarjam."
XII. E' fzerint tehát Verseghy, még a' Magyar
fzenvedo igéket is úgy ragafzt.ya, mint a' rendköveto
művelő igéket, 's mikor az ih végzésű igéknek fzámára
Mgondoltt formát megveti, az ih végzésü igék alatt még
a' fzenvcdó'ket is érti, ^s ezeket a' közönségesen bevett
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egyfbriDaságnak regulájahoz viffzaYezeti ; kivévén: hogy
a) A' jelentői módnak jelenyaló üdéjében az eggyes fzámú
második ízemély mindenkor ol, el, mint: vonatol, leletei.
b ) A' jöyendo üdonek harmadik fzeméllye az eggyes ízámban ii hoflzabbítóval mondatik, ha az and, end képzobül ered: vonatandii;, leletendilc. c ) A' parancsoló vagy
kapcsoló módban az eggyes fzámú második fzemély a'
rövidítést meg nem fzenvedi; ezek tehát mindenkor egéIzek, mint: vonassál, lelessél, d) A' fzenvedo igék a'
mutató formát fel nem vállalhattyák. így már csupán
csak ezen rendhagyásokban eggyel ért R é v a ival Verseg/iyní. Röviden előhozván pedig G r a m m a t i k á j á ban azon okokat, mellyék Ótet arra bírták, hogy az
igéknek ragafztását, akárminémúek legyenek, a' rendköveto igéknek ragafztásában közönséges regula alá ízorítsa; de egyfzersmind azon ellenvetósekbül, mellyeket neki a' harmadik forma miatt egynéhány új írók könyveikben , eggykét jelesebb könyvfzerzo pedig befzédközben,
tettek, világosan látván, hogy e' tárgyrúi kiadott értekezéseit sem ezek, sem amazok, nem csak meg nem fontolták, hanem még nem is olvasták; — a' Philosopbiának
és az ebbtil eredő nemzeti JPhilologiának józan vezérlése
fzerint támogatott állítását „\F e l e i é t " nevű munkájában
ismét sommásan egybefoglalta: Itt tehát csak amaz igazságokai jegyzem ki, mellyeketVerseghy az említett hely ekénh''megmuíat"*es Soyen" megvilágösít;Hogy a' p í r t o l a t í a n ' s t u d ó s Olvasó, abbéli nyelvmesteri elmélkedését figyclmeteseu elolvasván, és czikkelyenkiut való
megfontolása által annak valóságátúl önnöu magát meggyőzvén , ellenkezoitúl e' tárgy miatt támafztott zajgásoknak mivoltát valóságosan megítélhesse.
XIII. „ Mihelyt én arra vetettem fejemet, hogy, a'
mit a' közönséges fzónyomozásnak' tudománnyábúi ifianta
a' Zsidó és Görög nyelvben, mint tanítvány, későbben
pedig mint tanító, örömmel gyakoroltam, anyanyelvünk-
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nek sükeresebb müveléséré és rendbefzedésére fordítsam,
és hogy e' munkálkodásimban a' Philosophiának és a' Philologiának sükeres intéseit kövessem inkább , mint sem. a'
már cselore, már hajlzra igazító auctoritásoknak ostorcsattogásait; naponkint világosabban tapafztaltam, hogy a'
régi Magyar könyvek a' harmadik formával, melly nekem már az előtt is, mikor vele éltem, fzembetünŐ tei\méfzetlenségeketlátfzott okozni, csak t é t o v á z v a élnek,
olly annyira, hogy nem csak az eggyikben ugyanazon
ige illyen, a' másikban pedig másféle végzéssel olvastatik, hanem gyakorta ugyanazon eggy régi író is ugyanazon igét itt a' harmadik forma fzerint, amott pedig a'
rendkövetÖ igéknek példája fzerint ragafztya. Maga R é v a i
(a' 928. és köv. azutánn pedig a' 953. és 954. old. Elaborat. Gramm. Vol. II.) sok példát hoz elo a' régi Magyar Grammatikusokbúi és más Auctorokbúl, mellyekben az ík verbumok nem az Ö tótos formája fzerint, hanem a' közönségesen bevett reguláris forma fzerint conjugáltatnak. A'tétovázó fzokásbúl a'józan Pliiiosophia regulát nem állíthat: a' sükeres nyelvművelő tehát kénytelen a' többféle fzokások közül ahhoz ragafzkodni, melly
a' közönségesen bevett regulához, és a' benne foglaltt
helyesebb Izokáshoz izít; és ígv kénytelen végtére azzal
is, hogy a' harmadik formát a' régi könyvekben valós á g o s h i b á n a k nézze, 's az igéknek ragafztását, akárminémüek legyenek, legalább a' müveltt, rendbefzedett
és csinos nyelvben, a' fő és közönséges regiilához fzabatni kivánnya, tanácsollya. " *)
„ Arrúl nem kételkedtem én soha, hogy a' Nemzetnek eggyik réfze a' harmadik formával él; sot tudom,
és R é v a i is megvallotta, hogy a' köz nép e' formával
* ) V e s d öhve
R é v a i ' munkájával : A n t i q u i t . L i t c x a l .
H u n g. V o l . I . p a g . 1 6 5 . és a ' D e b r e c z e n i G r a m m a t i k a ' 7-1—125. o l d .
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sokfzor még a' reguláris igékben is riíTzaél, minL: állyélc,

vegyéh, fzóllyél, a rendköveto áttyon , vegyen, fzúllyon helyett. De mivel tudtam, nem csak a' fzületésem'
helyének környékében ízokott eleven befzédbül, hanem
több T. N. Vármegyének Magyar Reprsesentátióibúl is,
hogy az Orízágnak némelly réfzeiben a' harmadik forma
ízokaüan; mivel tapaíktaltam tovább azt is , hogy még
ott is, a' hol fzokásban van, fziute oUy tétovázó és áll—
hatatlan, mint a' régi könyvekben; mivel végtére - eggy
Úri embernek, ki ízületett Székely, Magyar Literatúránknak tudós tifzteloje , *) bizonyításábúl értettem , hogy
- a' Székelyeknél a' harmadik fonna tellyességgel ösmeretlen: mit volt mit tennem egyebet, hanem hogy itt
is a' harmadik formát v a l ó s á g o s h i b á n a k nézzem,
és nyelvünknek rendbefzedésében a' mindenütt ízokott
regulához ragaízkodgyak."
„ De még ezeknél is többet mondok. Mai napiglan
nem csak a' mértékletes Könyvízerzok, kik, inkább a'
tárgvra, mellyrúl írnak, mintsem a' nyelvnek tifztaságára vigyázván, a' harmadik formát csak azért követik,
mivel czivakodni nem akarnak, hanem még az ollyan
írók is, kiknek a' harmadik formának védelmezésében
legnagyobb indúlattyok van, mind a' köz befzédben,
mind nyomtatott írásaikban , e' formatál oUy gyakran és
olly fzenibetünoképen eltávoznak, hogy saját ízájokbúl és
munkáikbúi világosan látni, hogy a' harmadik formát
tökélletesen nem is ösmerik, vagjr hogjr a' regulákat,
mellyeknek fenntartásáért viaskodnak, magok is megtapodgyák. — Vallya meg akárki, ha olvassae vagy hallyae a' harmadik formának pártfogóiról, vagy a' befzéllo
Magyar Nemzetnek fzínétűl, az efféle második ízemélyeket: bdaol, homlol, botlol, döglöl, fényiéi,
hajlói,
haeudol, illel, lakói, sínlel, ugrol, torol, vc'dol 's a' t.
•) Láid j z A n i l y l . l . Réfz. 392. old.
L
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a' bdnfz, homlafz , hotlafz, döglefz, fénylefz , hajlafz , hazudfz, illefz , lakfz , sínlefz, ugrafz , türfz,
v'cílfz helyett. ? *) — Visgállya meg tovább, ha vallyon
az ék végzésü imperativusokat olvass ae vagy hallyae a'
harmadik formának védelmczoitül olly közönségesen, amniint tollök a' mellette buzgó harczokhoz képest méltán
megvárhatnánk; mint: bomollyék, dögöllyék, fénylyék,
fürdgyéh, haj olly ék, hétlyek, lalcjéh , ötlyéí , sinlyék t
tojjék, ugorj ék, vállyék 's a' t. a' reguláris homollyon,
dügöüyön, fénylyen, fürdgyön,
hajollyon, kétlyen ,
lakjon, b'tlyön, sínlyen, tojjon, ugorjon, vállyon helyett? **) Pedig, a' harmadik forrnának rendtartása fzerint, mind ezeket ék, mind amazokat l ragafztékkal kellene ám mindenkor mondani.
„ Arra tovább, a' mit a' mai KönyvfzerzÖk Jzememre
hánynak, hogy eggy olly sok anctoritásra épültt, és
Ötollök mar fzinte köz akaratul lábra állított és izokásba
vett grammatikabéli törvénnyel nekem, majd nem eg}redül magamnak, nem kellene ellenkeznem: én vifzontag
azt felelem, hogy a' mai Nyelvművelők' Gyülekezetének,
mellytül a' Magyarok a' tudományokban való járatosságot
annyival méltábban megvárhattyák, mivel ezekben Őket
könyvei által oktatni akarja. nem kellene az egymással
ellenkező rideg ízokásoknak és a' habzó auctoritásoknak
kedvéért, mellyeknek tekintete a' nyelvmüvelésben annál
csekélyebb, mennél régiebbek, a' Philosophiának józan vezérlése ellen erofzakoskodni, melly az emberi nyelvekben az egyformaságot avvagy a n a l ó g i á t méltán úgy
nézi, mint az értelmességnek elkerülhetetlenül ízükséges
•) Hasonlítsd öfzve a' N y e l v t u d o m á n y nak 279 — 281. old.
ama' Táblácskát, melly magában az ik ígúknek kétféle második fzeméllyeit foglallya.
**) Tekints ugyan ott a' második Táblácskára is a' 283. oh!,
melly az ik végzósií egynéhány igékuck harmadik fzeméllycit
elöterjeízti.
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talpfalát, a' rendet pedig xígy, mint mindennemű fzépségnek kútfejét; nem kellene, mondom, e' Gyülekezetnek magát, ha a' tudományoknak orfzágában ezerfzerte
nagyobb tekintetű volna is, mintsem a' micsodás, a'
nemzeti nyelv' urának nézni, mellynek az egéfz Nemzettül
az ígeragaíztásban régen felállított és a' hoíTzas gyakorlás
által megerősített törvénnyeit, úgymint az egyformaságnak ízent reguláit, kénnyé ízerint feldúlhassa és öfzvezavarhassa; nem kellene tovább magát jobban fzeretni,
mint a' Hazát, mellynek nyelvét saját előítéleteinek feláldozásával is csinosítania kellene, nem pedig csinosítását a' fellegek' tartománnyábúi kölcsönözött hypothesiseknck méltatlan jármába fzorítani, melly alatt naponkint
tikkadni láttyuk, 's talán nem sokára el is hervadni
sírva tapaiztallyuk. "
„ Ha én a' régi könyvekben nem kíüömben , mint
a' most elo egélz Nemzetnek eleven befzédgyében, és
a' legújabb írásokban, a' harmadik formát á l l a n d ó nak, m i n d e n ü t t és m i n d e n k o r f z o k o t t n a k ,
és b i z o n y o s a n m e g h a t á r o z o t t r e g u l á k r a
é p ü l t t n e k találtam volna; — a' harmadik formát ama'
rendhagyások avvagy anomáliák mellé tettem volna,
mellyek még most is k ö z ö n s é g e s T z o k á s b a n vannak , mint a' ló, só, io neveknek, 's az efziJ:, alfzih,
Jiifz, no, fzö 's a' t. igéknek némelly ragafztékai. De
így, a' harmadik formát csak r i d e g és t é t o v á z ó ízokásnak ösmervén, vétenék bizonnyára a' józan éíz ellen
nem külömben, mint ama' tifztelet ellen is, mellyel mint
Hazafi. Nemzetemhez viseltetni köteles vagyok, ha anyanyelvünkben azt, a' mit efzem és ízívem hibának ösmer,
rendnek és fzépséguek hirdetném. " *)
*) Hogy a' regi Magyar könyvctbiíl a' ragaíztékokat nem lehet
a' mostauiak' helyébe tenni; hogy e' könyveknek és a' régi
írásoknak mérték felett való tekintete a' sükeres nyelvművelést akadályoztattya; hogy a' régiségnek, azaz nyelvünk' és
L *
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„Ama' hypothesisre, melly az ik hofízabbitó fzótagot névpótolónak nézi, és azt hifzi, hogy a' harmadik
fzemélyt fzintiígy jelenti, mint a' h, ni, nk, uk az elsőt
ezekben: írok, írom, írunk, írjuk; vagy az fz, l, tok,
tok, tek a' másodikat, mint: írfz, ásol, írtok, törtök,
kértek', azt felelem elöTzör, hogy így az ollyan igékben , mellyek ik fzótaggal nem végződnek, annyi harmadik fzemélyt jelentő ncvpótolokat kellene gondolnunk,
valahány ígeképzŐ és ígevégzés van; a' minő az akad,
fzárit, ezüstüz igékben az ad, it, öz képzők, és a'
fzab, öl, üz igékben a' b, l, z végzések. De haggyuk
meg e' hypothesis' izüloinek még ezen örömet is, és csak
azt az eggyet kérdezzük meg tollök: mi okra nézve nem
fiiggefzti a' Magyar Nemzet az 6 ik névpótolójokboz az
ígeragafztékokat illyképen: ázik, ázikok, ázikfz vagy
ázikol, ázikunk 's a' t. a' mindenütt fzokott azok vagy
ázom, ázol, ázunk 's a' t. helyett; minekutdnna a' többi
harmadik ízemélyt jelentő véltt névpótolókkal, ad, its
öz, b, l, z 's a' t. ezt fzüntelen és közönségesen cselekfzi: akad, akadok, akadjz, akadunk 's a' t ? — Tagadhatatlan igazság tehát az, hogy az ik fzótag nein tartozik
az igéknek mivoltához, hanem csak olly hoűzabbító függelék , mint az on, en , ezen igékben: vagyon,
hifzen,
vifzen, tefzen 's a' t. vagy az an, on és en, lan, len
ezekben : mostan, azon, ezen, addigion,, méglen. Ez
az oka, hogy, mihelyt az igéhez képző vagy ragafzték
adatik, az ik fzótagnak el kell esni. így támadnak ezen
ígébül esik a' következendő fzavak: eshet, esek, esel,
Nemzetünk' ifiúkoiának e' maradékait nem lehet a' tifzta
Magyarság' kútforrásinak nézni; és hogy a' régi Magyar könyvek és a' régi Deák classicus könyvek között a' nyelvre nézve
felette nagy a' külömbség : Verseghy elegendöképen megbizonyította*; nevezet fzerint G r a m m a t i k á j á n a k E15fzaváb;\n
a' 14 — 16. öld. és F e 1 e 1 e lében a1 75. köv. 's a' 144 — 154.
old. a' honnan is alább kiilömbfele fő cfzrevételek előfordulnak.
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estein, esnél, ess 's a't. Ha gyanakodni /zabád, elejénte
az ih paragogika az eggy ízótagbúl álló fzemélytelen
igékhez tétetett, hogy azoknak minteggy gydmol gyanánt
Izolgállyon, mint : esih, válik, az es és vál helyett;
vagr» hosrv a' kimondást megkönnyítse, mint ezekben :
rémlik, tetfzik, villámuk. így azutánii lassankint a'
Magyarok a' Jzemélytelenscg7 jelének nézhették, 's mivel
sok középrendü és fzenvedo igével fzemély telenül is lehet
élni, az ih hoíTzabbitót ezekhez is oda ragalztották, mint:
harátlcozih, aggódik, henger•edii 's a' t. a' barátkoz ,
aggód, hengered helyett. —• Fordúllyunk m á s o d f z o r
az emberi nyelvnek Philosophiájához, melly e' hypothesist eggy lehelletével feleméfzti. Azt mondgya ez nekünk,
hogy a' neveknek pótolói csak későbben támadhattak a'
nyelvekben, mint magok a' nevek ; mert csak előbb kell
talán a' k i r á l y n a k lenni, hogysem h e l y t a r t ó j a tá.madhasson. Azt mondgya tovább, hogy, mihelyt valami emberi nyelvben nevek voltak, voilak igék is, mellvek nélkül a' pulzta neveket e m b e r i befzédnek
tartani nem lehet. Sót ugvau azon Philosophia sükeres
okokbiil azt állíttya, hogy az igék még a' neveknél is
régiebbek: mert az ige már magában valóságos emberi
Befzéd, mint, mikor azt mondom: írok ; azutánn pedig,
mivel sok emberi nyelvben magok a' nevek az igékbül
eredtek, a' minek a' Magyarban ízánitalán példáit lát—
tyúk, mint -.fogó, ásó, törő, adó, mutató, forgó, függő , fzülő, evezd, csengető 's a' t. Ezekbül tehát ugyanazon Pliilosophia helyesen következteti, hogy az emberek,
a ' n e v e k h e z i g é k e t illyformán fúggeíztvén: a' fzél
fú , a' fa mozog, —• valóságosan és igazán sokkal előbb
beízéllettek, hogysem névpótolókat gondoltak volna ki,
mellyek a' beízédben a' nevek helyett állyanak. Ne tegyük tehát magunkat az által nevetségesekké, hogy a'
ragafztékokat véltt névpót olókbúl fzármaztassuk. Az a'
Magyarban sokkal hihetósebb, hogy az igéknek egyue-
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hány ragafztékai, mint m, cl, a, nk, tok, tök, ah, el,
az illyen igékben , vágom, vágod, vágja, vágunk f
vágtok, vágnak, néznek 's a' t. az egyformaságnak terméfzetes öfztönébül példázatok gyanánt fzolgaltak a' birtokos és a' többes fzámú képzőknek válafztására, mint:
tagom , tagod, tagja, tagunk, tagotok, ágak, méhek
's a' t. mellyek amazoknál ifiabb vagy legalább vélek
eggyíidös lelemények. Ha meggondollyuk, liogy Amerikában a' vad emberek önnön magokról, fzinte azonkép
mint Kotzebue' Komédiájában „az I n d i á n u s o k Ang l i á b a n " G-mii magárul, a' harmadik ízemélyben befzéllenek, és, hogy a' névpótolóknak fzükséges voltát az
emberek csak a' h o f f z a b b b e f z é d e k b e n tapafztalh attak, mikor a' nevet minduntalan ki kellett mondaniok,
mint: a' fa m o z o g , és a' fárúl a'gyümölcs l e h u l l ,
és a' gyümölcsöt m e g e f f z ü k , e' helyett: a' fa m o z o g , és a' g y ü m ö l c s rólla l e h u l l , mellyet m e g ef z ü n k; ha , mondom, ezeket meggondolryuk, el nem
hitethettyük bizonnyára magunkkal, hogy az igéknek ragaíztékai valaha névpótolók lehettek. "
„ Amaz állításra, hogy az ik fzótagnak kedvéért,
ha mindgyárt nem névpótoló is, a' harmadik Személyeket k betűvel kell jelenteni, az elsőket pedig, mivel ezek
a' reguláris formában k végzésüek, a' mutató formából
kölcsönözni: azt felelem e 1Ö f z ö r , hogy e' Izerint a'
múltt üdó'ben, mellynek első fzeméllyét, mint ittam,
ettem, áztam , cselekedtem, a' k betütül nem is kellene
megfoíztani, a' harmadik ízemélyeket mind így kellene
formálni: evettik, ivottik, ázottik, cselekedettik, a'
törvényes evett, ivott, ázott, cselekedett helyett; m as o d f z o r , hogy az ik fzótagnak tifzteletére, és a' harmadik formának egyéb regulái fzerint is, a' jövendő údöt
irnígy kellene ejteni: ázni fogom, fogol, fogik , nem
pedig, ammint az egéfz Nemzet mondgya, ázni fogok,
fogfz, fog ; h a r m a d fz o r , hogy ezen igékben is,

hifzen , vefzen, te/zen, vijzen , léfzen és vagyon, az
en és on fzótagok miatt, mellyek a' harmadik forma
fziüÖinek ítélete ízerint ezen imperativusokban, hidgyen,
végyen, tegyen, vigyen, legyen, világosan rnegtiizteltctnek, a' többi harmadik fzemélyeket is , úgymint, a'
félmúltt üdobeii, híve, véve, teve, vive, leve, és , a'
kívánó módban , hinne, venne tenne, vinne,
lenne,
imígy kellene formálni: híven., veven, tevén , viven ,
leven, és, a' kívánó módban , hinnen , vennen , temien ,
vinnen, lennen. "
„Ha a' harmadik forma az egéfz Nemzetnél k ö z ö n s é g e s e n f z o k o t t volna is, megérdemlené bizonnyára
aina' tetemes és nyelvünknek legfzebb és legmivoltiabb
nemzetiségeit veíztegeto rendetlenségek miatt, mellyeket
okoz, hogy a' tudós, csinos és müveltt író nyelvbül köz
akarattal fzámkivetessen. •—• Az einberi nyelvekben a'
terméizetes józan éfz a' végbül gondolta ki a' ízóképzóket és ragafztékokat, vagy ezek helyett a' hajlításokat,
hogy azoknak segedelmével a' neveknek és "az igéknek,
ammint a' körnvúlállások megkíváunyák, külömbféle -és
tökélletesen meghatározott mellék értelmeket adhasson.
Az ok képző e' fzóban tagoh többes fzámot, az om e'
fzóban tagom az én birtokomat, az eh ezen igében herei a' kérésnek jelentő módgyát, jelenvaló üdéjét, és a'
kérőnek rideg fzámú elsiS fzeméllyét olly határozással
jelenti, hogy azokat a' Magyar hallgató tökélletesen úgy
érti, ammint a' bcfzéllŐ goudollya és mondgya. Azt ellenben , a' ki e' Jiótagokat a' beízédben elváltoztatuá,
vagy más képzőkkel és ragafztékokkal felcserélné, tökélletesen megérteni lehetetlen volna. — A' kétféle forma a'
Magyar nyelvnek legkényesebb, legkülönösebb és legkellemetesebb , de egyfzersmmd, az idegenekre nézve,
kik nyelvünket tanulni akarják, legnehezebb nemzetiségei közé tartozik, és a' törzfökös és mutató formáknak
ragaíztékai egymástól, nem csak külső formáikra, ha-
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nem még értelmeikre nézve is, olly fzembetünóképen
kúlömböznek, hogy a' mutató formának mindenik ragafztéka még az i g é n e k f z e n v e d Ö j é t is ( accusativum verbi) magában foglallya, azaz, f z e n v e d o t á r g y r a m u t a t . Innen van, hogy, mihelyt a' Magyar ezen
igéket hallya: mondgyák, írjak, bef'séllik; azonnal
hozzájok érti az azt accusativust is: azt mondgyák 's a' t.
Hogy a' törzfökös formának hasonló fzeméllyei, rtiondanah , írnak , befzéllenek, magokban semminemű accusativust nem foglalnak, kitetízik abbúl, hogy a' fzenvedo tárgynak nevét mindenkor n y i l v á n kell meliéjek
tenni, mint: s o k jót m o n d a n a k f e l ő l i e d . Mihelyt
tehát bizonyos , hogy a' harmadik forma a' két törvényesnek ragafztékait öfzvezavarja, következik, hogy azoknak
határozott értelmeit is, sót mind a'két formát megvegyítí,
és így a' Magyar nyelvnek fo eggy nemzetiségét lábbal
tapodgya. Lássak ezt Aalágosabban. A' harmadik forma az
első fzemélyeket, mint álmodom, álmodám, álmodnám,
ülmodgyam, úgyfzinte átfzöhöm, átfzökém, áípzökném,
átfzöhjem, a' rendkövetÖ mutató formából kölcsönözi,
mellynek ezen első fzeméllyeiben. az m ragafzték fzenvedo tárgyra mutat, és így magában accusativust foglal.
Mivel tehát a' harmadik formát az ih végzésü igék követik, ezek pedig, mind n e u t r u m o k és p a s s i v u m o k
lévén, a' józan Logika fzerint az aceusativustúl irtóznak,
következik, hogy a' harmadik forma ezen igéket olly
ragafztékokkal ruházza fel, mellyek terméfzetekkel egyenesen ellenkeznek. P. o. a' mutató formában még a'
harmadiknak pártfogói is az egéfz Nemzettel így beízéllenek: h a én t e r ó l l a d azt álmodnám, h o g y k a t o n a l e t t é l ; hol az álmodnám ige az azt aceusativusra
mutat. A' harmadik formának pártfogói az álmodnám
igét még akkor is mondgyák, mikor a' beíkédben az
accusativusnak tellyességgel semmi helye sem lehet, azaz,
mikor ezen ige nem a c t i y e, hanem n e u t r a l i t e r ve-
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telik, mint: f z e r e t n é m , ha e g y f z c r ró H a d dlinodnám; Vagy mikor a' belzédben határatlan accusativus
áll, mellyuél a' Maonrar Nemzet az igének mutató formájával soha sem él, mint: f z e r e t n é m , h a r ó l l a d val a m i j ó t álmodnám; melly mondás hasonló ehhez : f z er e t n é m , h a M a g y a r u l tudnám, a' helyes tudnék
helyett. Nem temiéfzetesebb, nem értelmesebb, nem rendesebb, és így nem tökélletesebb és csinosabb befzédé
vallyon azoké , t i k , minekutánna az első példában : h a
én t e r ó l l a d azt álmodnám, h o g y k a t o n a 1 e t t é l ,
az álmodnám igének m ragafztékával az azt accusativust
mutattyák; a' másik kettőben, mikor már accusativust
mutatni nem lehet, vagy nem kell, így fzóllanak: f z cr e t n é m , h a e g y f z e r r ó l l a d álmodnék; és: fzer e t n é m , h a r ó l l a d j ó t álmodnék; azaz, a' rendköveto törzfókös formában, melly accusativusra nem
nuitat? — Miaekutánna a' rendköveto törzfókös igéknek rideg ízáinú első fzeméllyeit, a' jelentő módnak félmiiltt üdéjében, a' törzfókös formában, ék ragafztékkal,
mint: olvaséi, kérdezel; a" kívánó módnak jelenvaló
Üdéjében nék ragafztékkal, mint: olvasnék, kérdeznék ;
a' parancsoló módnak jelenvaló üdéjében pedig ak vagy
ek ragaíztékkal, mint: olvassak, kérdezzek; az egéfz
Nemzet világosan és értelmesen jelenti: a' harmadik
formának ízerzöi az ék és nék e l s ő fzemélyekbül h a rm a d i k fzemélyeket csinálnak, valamint az ak és ek
ragalztékbúl is, minekutánna mind a' kettőt ék végzésre változtattyák, a' vállyak, tessék első fzemélyekbül
így formálván harmadik ízemélyeket: vállyék, tessék.
Még tehát a' rendköveto Magyarok így fzóllanak : e g é f z
é j f é l i g ülék és írek, de a z u t á n n r o f f z ú l aluvék,
m e r t f z ü n t e l e n álmodék; addig a' harmadik formának fzerzői így befzéllenek: e g é f z é j f é l i g ülék és
írek, de a z u t á n n r o f f z t í l ,aluvám, m e r t f z ü n t e l e n ál/nodám. A' rendkövetök niegmeg így: h i f z

170
azt csak n e m k í v á n h a t o d , liogy egéfz é j f é l i g üllyön és írjon, a z u t á n i i p e d i g f z ü n t c l e n
dlmodgyon és r o f f z lí 1 aludgyon; a' harmadik formának ízerzoi pedig így : liifz a zt c s a k n e m kív á n h a t o d , h o g y egéfz é j f é l i g üllyön é s írjon,
a z u t á n n p e d i g f z ü n t e l e n dhnodgyék é s r o f f z ú 1
aludgyéh. *) Tegyük már most ama' nagy kérdést: valilyon a' kétféle ízóejtés közül mellyikben találunk jobb,
ízebb, igazabb és tökélletesebb rendet; abbane, melly
az egyforma végzésü ragafztékokkal m i n d e n k o r egyforma fzemélyeket jelent, vagy abban, melly eggy és
Ugyanazon ragafztékkal már az első fzemélyrül a' harmadikra, már errül az elsőre ugrik, itt az eggyikét jelentvén vele, amott a' másikát ? Nem zavartt nyelve vallyon
az, melly határozott ragafzLékokkal még csak a' fzemélyeket sem fzokta megkülömböztetni ? Szükségese vallyon,
mikor e' nyelvet rendbe ízedni, művelni, csinosítani,
regulák alá venni, eggy fzóval, tökélletesebb emberi nyelvnek tenni akarjuk, azt visgálgatni előbb, és sokáig nyomozgatni, a' régi írók zavartáké így öfzve , vag}" a' mostaniak? a' Hazának némelly réfzeiben a' köz népé? vagy
a' fzomfzéd Tótok, Németek, Oláhok, Magyar Deákok,
kik a' conjugátiónak kétféle formáját nyelveikben fel
nem talállyák ? Legyen az nekünk untig elegendő, hogy
meg van zavarva, és hozzuk legalább az oskolákban és
az újabb könyvekben rendbe."
„ Ha a' hoílzabbító ih végzésú igék mind változhatatlan középrendüek, azaz, olly n e u t r u m o k volnának,
mellyékkel művelő értelemben avvagy a c t i v e élni soha
sem lehetne , mint: ázik, férgesedih; akkor az imént
előadott rendetlenségek csak eggyügyüek volnának, mellyek ellen ama' regulát lehetne felállítani, hogy az ih
vegzésú igékben a' mutató ragaíztékokat soha sem kell
*) A' többi külömbségeknek példáit feltalálni a' Ny cl v t. 276. old.
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mutató értelemben venni. De, minekutánna bizonyos,
hogy az ik végzésú igéknek nagy réízéTel az egéíz Nemzet, nem csak mint neutnimokkal, hanem azonnkivtil
művelő (aciive) és kivált vifzontagos értelemben (reproce ) , következendóképen a' mutató formában is él: a'
rendetlenségek azzal fzaporodnak meg, hogy a' harmadik formának ízerzoi e' mutató formát, ammint nyelvünknek neznzetisége megkívánnya, elegendoképen meg
nem külömböztethetik, mivel, a' törzfókös formátúl eltávozván, a1 mutató fonnának néhány ragafztékival mind
a' határozott, mind a' határozatlan accusativusnál, mind
accusativus nélkül, eggyaránt élnek, fzinte miként a'
Magyariíl belzéllo idegenek, kik e' két forma között külömbséget tenni nem tudnak: p. o. B u d á n n lakom,
B u d á t lakom, d o l é k e n y h á z a t lakóin; melly mondásokat a' rendfzereto 's a' nyelvnek nemzeti tulajdonságait tiízlelÖ Magyarok így ejtik: B u d á n n lakok, Bud át
lakom, d o l é k e n y h á z a t lakok, 's a t. *)
*) ,, Soha Nyelvművelő — úgymond Verseghy — olly irtóztató
dolgot emberi nyelvben nem találhat, a' minő minállunk egynéhány Grammatikában és más iij Magyar könyvben az fz, ragafzték az s, fz vagy z betűvel végződő igéknek jelentő módgyában, jelenvaló üdéjében, ri<leg fzúmú második fzeméllyében , mint : olvasfz , vifzfz, kölcsönözfz, az értelmes olvasol,
vifzel, kölcsönözöl helyett. És ezt csak a' harmadik 'formának
köfzönhettyük : mert a' kik e' formát nyelvünkben felállították, második fzemélyül neki egyfzersmiod az ol, öl, ragafztékot is tulajdonították, önkénnyek fzerint ke'tség kivül, mivel
ennek semmi sükeres okát nem adgyák. A' többi igéknek tehát , mellyek a' harmadik, formát, az ik végzésnek fogyatkozása miatt, mint olvas, vifz, kölcsönöz, meg nem fzenvedik,
második fzemély gyanánt az eggy fz betűvel kellett megelégedniek. Ha még is legalább ollyan közbevetésriíl gondoskodtak
volna e' Grammatikussaink, a' minő a' két mássalhangzóval
végződő igékben a' könnyebb kimondásnak okáért az egéfz
Nemzetnél találtatik, mint: irtafz, eméfztefz , az irtfz és

„ Még eggy tetemes rendetlenség abbúl is támad,
hogy a' harmadik formának fzerzöi meg nem tudtak
még ennek tárgya iránt, úgymint az ik végzési! igék
iránt, eggyezni. Az eggyik felekezet ih fzótaggal mondgya az illyen igéket: fzopik, máfzih, úfzik,
hazudik,
habzik, dohányozik, virágzik, vetkezik, lépik, ellenkezik 's a t. a' másik pedig ik nélkül: fzop,
rnáfs,
úfz, hazud, haboz, dohányoz , virágoz, vétkez, lép,
ellenkez 's a' t. Amazok tehát az illyen igéket a' harmadik , ezek pedig a' rendköveto forma fzerint ragaíztyák. Az illy tarkaságnak a' rendbeízedett és csinos
nyelvben helyt adni nem lehet."
„Végre, a' ki mértékes Magyar verseket irni próbált, minden bizonnyal tapafztalla, hogy nyelvünkben
a' rövid izótagoknak nagy fzúke van, és hogy a' sok
hoflzú. fzótag miatt a' befzéd gyakorta húzósabb, hogysem azzal eleven indulatokat rajzolni lehetne. Az ollyan
Ny el vmiiv élőnek tehát, a' ki az Erzéstudományban nem
járatlan, méltán nem kis gondgya van arra, hogy a' hoffzú fzótagokat, a' hol a' nyelvnek járása megengedi, annyival inkább, a' hol még törvényesen meg is kivánhattya, megrövidítse. A' Masikábúl bizonyos tovább az
is , hogy az i, i, és e éles hangzók ama' rövid és eggyügyti lengések {oscülationes) miatt, mellyekbúl támadnak,
legkellemetlenebbek; a' Nyelvízépitonek tehát azonn is
kell egylzersmind iparkodni, hogy az imént meghatározott esetekben az e hangzót tehetsége fzeriut kerüllye.
Melly hnzos és kellemetlen e' befzéd: bélépék h o z z á ,
eméfztfz

helyett ! De mikor Ők a' harmadik formát több mint

jnértékletlen buzgósággal nyakra főre építették, legkisebb gonclgyok is nagyobb volt ama' fzörnyű képtelenségeknél és nyelvzavarásoknál , mellyek a'

harmadik formábúl következnek, 's

inellyek közé az efféle igéknek , olvasfz,

vifzfz

,

értelmes kifcjezhetetleniég<; is t a r t o z i k . " Lásd a'
218 — 221. old.

k'úlcsönözfz,
Felelet'
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b á c s ú í vévék t o l l e , m e r t ineffze f ö l d r e ménéndo v a l ó t , ehhez képest: belépél h o z z á , b ú c s ú t
vevék töller m e r t meíTze f ö l d r e menendo v a l é k ;
mellyncl a' következendő még kellemetesebb és férjfiasabb : beléptem h o z z á , b ú c s ú t vettem t o l l e , m e r t
meffze f ö l d r e m e n e n d o vutam; ho! az egéfz mond á s b a a csak eggy é találtatik. — A' harmadik formában az ék végzés a' harmadik Izemélyekben , álmodéi:,
átfzökék, álmodnék, átfzöknék , álmodgyék, átfzökjék,
mind hoffzú, és ezek mellett e' két elsőben is az dm és
ém végzések, álmodom, átfzökém , álmodnám, átfzökném, hasonlóképen hoílzúak. A' törzíokös formának e'
két első fzemcllyébcri, álmodéh, átfzöhéh, és álmodnék,
difzüínei, az ék végzés holfzú ugyan, de rövidek ellenben e' harmadik ízemélyekben az a és e végzések:
álmoda , átjzöke, álmodna, átfzökne; és, ha hangzó
következik utánna, rövid lehet az on, en, ön végzés
ezekben is, álmodgyon., ere-fzkedgyen, átfzokjb'n. És
csak e' három végzéssel is, úgymint a, e, azutánn na,
ne, és on, en, ün, hány ezer rövid ízótagot nyer nyelvünk az ik végzésü igékben I — A' kellemetlen ék végzés
a' harmadik formában csak eggyel több , mint a' törzfókösben ? az álmodgyék és átfzökjék parancsoló harmadik
ízemély tudni illik, melly a' törzfókösben kimondhatatlanul kellemetesebben ejtetik imígy: álmodgyon, átfzokjb'n. Ámde, valamint a' félmúltt üdoben az ék végzést még a' harmadik formában is el lehet kerülni, ha
helyette az elmúltt üdo mondatik; úgy a' kívánó és a'
parancsoló módban nincs e' kellemetlen hangtúl semmi
fzabadúlás, ha a' harmadik formát követtyük: álmodnék, álmodgyék; átj'zöknék, átfzökjék. A' parancsolóban azonnkivúl az ék végzés meg sokkal kellemetlenebb
is ezeknél: álmodéi, átjzökék, álmodnék, átfzöknék ;
mert ha előtte ly. ny. gy. vagy j betű áll, olly nyil'ogást okoz, melly a' fület irtóztatóképen hasogattya. —•
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Az tehát tagadhatatlan igazság, hogy nyelvünket a' harmadik forma a' metrumra hasonlíthatatlanul alkalmatlanabbnak , az érzékenyítésre pedig, a' sok kellemetlen é
miatt, tehetetlenebbnek tefzi." *)
XIV. Ezen okoskodásit P^erseghyiiknék se R é v a i ,
sem az 6 hada, többi záfzlóallyaival eggyütt, inog nem
czáfoltáfc."A.' mi megtámadtatásának módgyát illeti, az
iráotrY' Tttdós Magyar Világ' ítéleté alkab.uaf.inl mogeggyez eggyik Tudósunk' ítéletével, mellyet bátran ide
írhatok, mivel réfzrehajlás nélkül való:
Csákvárrúl Április'
•*"*— K -----

iSdiJcdnn 1815.

rerseghr)émk

°"***"eícr csókját !'

/

Válafzodat nyerve'n, különös nagy örömbe merültem,
Látván, hogy kegyesen fzíved' ölébe vevél.
Nálam az Ég' boltyát már senki sem éri Fejével
Jobban , mondhatom azt, tudhatod önmagád is :
Kondét Pyberrel, Horváthol **) ölelni Fir ággal,
Vitkovicsot, Kulcsárt, bírni Kazinczy mat is ;
Soprony' Dtfzét Kist, 's Téged' hív Verseghym. ! azzal
A' ki az Énéist Nemzeti nyelven adáj
(Ezt többen tették: de Te értsd a' Virti B a r á t i t ,
A' kit Házánál Pybere holtig ölel)
Vdgre Fejért Pestenn — kinek ékes tolla cselekvé,
Hogy Hübner jelesen a' Magyar Égre repül.
1
Ennyi Barátokkal, kik Honnyunk Dífzei — vélném,
Kérkedhetni, bizony ritka 's nemes nyereség. —
('s a' t.)
Majdj mikor eggyenkint Levelim kezeikbe repülnek,
Én dicsekedni fogok mindenikébe Veled.
Meg fogom írni nekik, hogy az a' Nagy Verseghy bevett,
A' kit méréfzlett sérteni három agyar. ##*)
*) Lásd ei-rül különösebijen a' F e l e l e t ' 138 — 140. o l d . is.
"**) T ö b b H o r v á t h o k v a n n a k , derék tudós e m b e r e k ; d e i t t H o r váth

Á d á mot kell érteni.

***) Úgy vélekednek , hogy m i n d e n i k név a l a t t maga R é v a i r c j tözifc. ~—~&*~ t i f z t á s á g g a l
és a' m e g c s a l a t k o z o t t

kérkedő

Magyarságot

mocskolodásokat

önuöa
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B o l d o g r é t i nevet visel eggyike , másika K a r d o s ,
R é v a i M i k l ó snak volt fia harmadik is.
R é v a i t én mindégJüzteltem — drága Magyar volt;
"7Öű^'fie^g~testéf a*"Komor elme laka.
Benne, hogv olly mérges téntába merítgete tollat,
"EztkárKoztaEtairi 's gyűlölöm é' napig is.'""" ~~
A' fennforgóit port igazítani kell vála "PesfénW,"
Nem három vastag könyvbe gyalázni agyon.
Illy rútul bánék hajdan V i t r i n g a R o é llel;
Még csak alig maradott rajta kercfztvize is. —
('s a1 t.)
Szép a' tudós harcz, de ha nincsen tömve mocsokkal;
Lenni az illy harcznak jő foganattya fzokott. —
('s a* t.)
Ah, ne ügyelly rá jók , hadd őket zúgni, mozogni;
Önmagofet™ liidd e l , rontani fogja dühök.
Hadd lásson .napfényt az Ovid fzép ujjaid által;
'"""A' közlö.tt.Darabot látta, becsüli K - - - - Annyi kevélv fok köztt eggyesség vajmi sokára "
Leffz meg — a' hogy Ját, azt igazollya kiki . . .
. Majd egykor ha talán e' Nemzet is arra reá megy,
Hogy tudós Tagokat fog kinevezni maga ;
'S a' mit azok telinek, köteles leffz vemii be minden :
Úgy - nem előbb - hifzem azt, hogy Magyar eggyet akar.
Munkád, mellyet már Bécsben tán nvomnak is eddig,
Vajha hamar jöjjön! látni fzeretni fogom.
Azt nagyon örvendem, hogy rád van bízva — lekushad
Ekkint, a' ki Neved' rágta, az álnok irigy! . .
('s a' t.)
XV. Melly lélek buzdította légyen fel e' harczot,
csak ezen nyilvánvaló állításbúi is megítélhetni: Inkább
Havaival hibáznak az o Tanítvánnyal, liogysem T^ersegJiyvel igazat tartsanak. lm' ezt K a r d o s Adorj á n ( a ' 18. laponn) csaknem erölzakkal vitatni nem
maga R é v a i írta ugyan, és Tanitvánnyainak költött nevei
alatt adta í i . Meglátfzü ez a' többek között világosan az E1 a b.
G r a m m . 981. lapjaim is, a* hol R é v a i ezt vallya : „ Tribus
„ his capitibus absolventur Vindiciae Iustissimae, a Ioanne
,, Miklósfio iam Hungaiice datae, hic verő partém maximum
,, verbis prope iisdem. Latiné redditae. " 4 ' m e g f o g y a t k o z o t t o k o s k o d á s t pedig igcu jeles eggy Tanítvánnyá
fzerzeUc, de R é v a i ' kénnyé fzerint alkalmaztatta.
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úiallotta. — Elhallgatom itt a' sérelmes giínyolásoknak
öfzvetorlását, melly R é v a i ' 's Tanítvánnyainak védelem' ízíne alatt közrebocsátott Mentő - ( de inkább Megtámadó- ) írásit minteggy Szidalom - Lexikonokká teízi.
Végtelen bennek a' böcsmérlo fzemrehányás, a' viíTzálkodó pirongatás; azoknak méltatlanságában az Olvasó
minduntig megütközvén , annyira fennakad , hogy önnön
erőltetése nélkül az olvasást végig allig folytatliattya.
R é v a i ' ízájábiíl melly illetlen —- hogy többet ne mondgyak — az efféle ellenvetés: „Versegius
fato suo
„ i n f e l i c i etiam in grammaticis abutatur et mente et
„ calamo. " *) — Elengedhetó'bb Tanítvánnyainak ( ha csak
ugyan azok voltak, és csak úgy tekintetnek) dévajkodása, kik többfzör jelentik, hogy kedvek ellen esik önmagoknak is buzgódó keménykedések, 's kiknek helyeztetése azt okozta , a' mit Cicerónak ezen állítása , mellyet
eggyik közüllök fel is hozott, valóságosan bizonyít:
„Obest plerumqne iis, <jui discere volimt, eorum aucto„ ritas, <jui se docere profitentur. Desirmut enim suum
„ iudicium adhibere : id liabent ratum, <juod ab eo,
„ quem probant, iudicatura vident. " . ( D e Natura Deorum Lib. I. Cap. 5.) Ha pedig imitt amott tett helyes
vallásaikra igazán hajtottak volna, a' Szerencsétlennek
f z í v é t m e g r o m l o t t n a k annyival inkább nem béllyegezték volna, minthogy Ötét voltaképen nem is ösmerték, 's az efféle bárdolatlanság semmi módonn meg
nem fér önnön erkölcsmondásokkal: „ Nem ízabad mást
„megsértéssel dicséretet keresni: mert a' nagylelkűség
„ azonnal alacsonysággá lefzeu , mihefyest fzövetkezése va., gyön az ártalommal, 's emlsertársának legyaláztatásá„val." **)—• Verseghy ugyan, nem külömben mint
egykor R á j n i s ellen B a c s á n y i , bízván ügyének
*) E l ab. G r a m m . Vol. II. pag. 1056.
**) Víg L á f i l ó a' 19. 6i. 286. old.
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igazságában, mind ezen fenyegetéseket mivoltok fzerint
megítélvén, azoktól keveset tartott; mivel 6 előbb megtámadtatott, *) önnön védelmére pedig a' Terméfzet'
törvénnyé nyújtott fegyvert a' kezébe. Sokkal JJzabaclabbnak vélte 6 a' Tudósok' társaságát, liogyseni az illy dic•tátori iiatalmaskodást elfzenvedlietné. Ha mindazáltal ellenkezői e' cselekedeteért reá nehezteltek, nevét a' Haza
előtt gyalázni kívánták: Ö ugyan a' drága üdot hiában
vefztegetni, vagy az illetlenséget illetlenséggel viTzontaglani nem akarta, tudván azt, hogy a' mások' hírében
nevében kereíztül járni íigyekezo írók vastag öcsetekkel
többnyire csak magokat fzokták lefesteni. Mindenkor fzem
előtt kell azt viselni, melly tiíztelettel és mértékletességgel kellessen a' Publikum előtt megjelenni, ha ki vélekedéseit akarja ItélÖfzéke alá bocsátani. Annál nagyobb
fzánakodásra méltó tehát azon $•, ^J» ©cl), betúk alatt
rejtőző Irócskának indúlatoskodása, ki az eggyüdeig Izerkeíztett és félbenhagyott P a n n ó n i a nevű német folyóírásban, jelesen az 1822dik eíztendŐbéli járatnak 93dik
Izámában, E. é v a i' emlékezetének az által gondolt ternényezni, ha akkorában mármár haldokló Prerseg7iynktül,
a' sok helytelen vádolásoknál fogva, minden literátori
érdemet végképen eltagad; fzemlátomásra való pártosságában magárul annyira elfelejtkezvén, hogy R é v a i *
magafztalására még Verseghy1 erkölcsének böcsét is kímélletlenül feláldozná. R é v a i ugyan — kiben az éles
elmét, mély ítéletet, nagy tudományt, sok más ritka
tulajdonságokkal egybekapcsollt jeles hazafiúságot, a' Tudós Magyar Közönség mindenkor eggyetértoleg böcsülte —•
minden bizonnyal nem fzonílt eggy ö s m e r e t l e n n e k
gáncsos dicséretére, kinek az ebbéli ítélethozásra megkí*) A n t i q u i t . L i t e r a t .
's
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vántt sükeres Magyar nyelvtudása annyival is kétségesebb, minthogy nevét kéfzakartva titkollva. *) „ Ennyire
viheti az embert a' magameghittség, 's a' gáncsoskodásnak vifzketegsége, ha egyízer, az illendőséget félre tévén,
fennhéjazó indúlattyát Izabad pórázra bocsátotta. Pedig
nincs rútabb , 's a' fzép Tudományoknak nagyobb gyalázattyára válható dolog, mintha eggy tanúltt ember, kinek a' Izelídség volna eggyik külömbözteto jele , a' Világ' piacczánn füstös bottal forgolódik, 's a' külömbözS
értelemben lévőkkel illetlenül czivakodva bajnokoskodik." B a c s á n y i n a k e' régi '"s igaz panaJTzával véget is vetek ezen, a' hazai Literaturánk' históriájában
örökké nevezetes ortályozás' kedvetlen, de valóságos előadásának.
XVI. A' fzenvedett kisebbségek terhe alatt el nem
csüggedni, hanem a' köz jónak ízeretetébül liafznosnál
haíznosb munkákra hevülni, — ennél nemesebb boíTzút
én nem ösmerek. Illy nagylelkűséget mutatott Verseghynk ezen ízámos munkái által: Magyar JÍglája, avvagy Tcellemetesen mulató Nyájaskocldsoh lülü?nbféle:
versnemekben. Buddnn, 1806.8. **) —'A' Magyar Músá*) Ugyan e' névtelen író, midőn a' R é v a i ' oskolájábúl Verseghy ellen támadott fzóges írásokat említi, csupán alacsonyításra aranyozó törekedését elárúllya, hol az előbbi állításaival öfzve nem férő következendő fzavakra fakad : 0&ÍÜO|)I
fie tnel £efit'feid;e§ e n t ^ a l t e n , Kati &u roünfc^en geroefcn,
fcaf fie nie erfd;einen mbgen, roegett ben u n m ' a j H g e n
SSelcbungen i^teS 93ieiftet48, unb ben «nfd;icfII4)en @d;mőí
f)imgett Übet ben ©egner. Tellyes akarattyáyal ennél igazabbat nem mondhatott volna.
**) Különös megemlítésre méltó Versegkynek ezen munkájához kapcsoltt Kinyilalkoztatása, philologiabéli Munkáira nézve. Ide
iktatom azt fzórúl fzóra, mivel ^ellenkezőinek iparkodásai' ellenére mindég ingadozatlan lábonn állott, 's egyéb tekintetben
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nak háladatos Öröme Herculesnek amaz öntött Képzeténn, mellyet felséges Urunk Jósef-- Magyar Orfzágnak JSádorispánnva a Pesti Nemzeti Könyvtárháznál- ajándékozott. Budánn, 1806. 4. — T/fztelete Ő
Excellentiájoknak , Puchói Mhrczihány Istvány JJrnak
és kegyelmes Hitvessének, Kesseleökeöi Majtliény
Ulária jljfzonynak, ama' két jeles Fundátiónak alkalmatosságával, mellyeket a' Betegek' fzámára
tettek.
Budánn, 1806. 4. •—• Háladatos Örömdal, mellyet 0
Excellentiájoknak, Puchói Marczibány Istvány Úrnak
és kegy elmés Hitvessének
Tifzteletére a'
,, meg most is helj-esen alkalmaztathatik ,, Midőn én, gyermek„ ségemtűl fogva legkedvesebb foglalatosságom gyanánt űzvén a'
,, Magyar versfzerzést, fordítást e's írást, végtere ama' gondolatra
,, jutottam, hogy nyelvünknek reguláit saját járásábúl öfzvefzcd,, gyem , és P r o l u d i u momban , mellyet Deákvd , G r a m m a,, t i k á mban, mellyet líémetiil, é s T i f z t a M a g y a r sá gom„ b a n , mellyet Magyarul írtam, közre boesássam; sot me'g akkor
„ is, mikor ezek közül a' két utóbbi munkában azokra meg,, feleltem, a' mik távúllétemben Proludiumom ellen, azutánn
,, pedig Grammatikám ellen, f z e m é l y s é r t o k i f e j e z é s e k,, ben írattak: koránt sem fzáiidékoztam Nemzetemnek még leg„ alábbvaló tagját is arra kényfzcrítcni , hogy vélekedéseimet
,, meggyőződés nélkül elfogadgya ; sem czélom az nem volt, hogy
,, másoknak Magyarságát kisebbítsem, csúfollyara , megvessem.
,, Egéfz (igyekezetem csak oda ment, hogy annak az írásmódnak,
,, mellyet a' már lévők közül írásimban felvettem, okát adgyam,
,, 's egyfzersmind nyelvünknek kidolgozására olly utat is mutas,, sak, melly nekem nem ok nélkül leghelyesebbnek lenjii lát—
,, fzik. — Megértem én a' Magyart, ha fzínte nem egéfzcn úgy
„ejti is a' befzédben és az írásban a' fzót, mint én; vala,, mint o is engemet minden bizonnyal megért; és tő'llem való
,, kevés külömbözéseit nem csak nem csúfLilom, hanem, mint
„ama' férjfias fzabadságnak jelét, mellyel, vagy azért, mivel
,, vezér nélkül maga gondolkodni és vélekedni fzeret, vagy azérr,
JJ mivel a' fzóejtésben Varmegyéjének fzokását követni akarja, u'
M*
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Budai Klastromban énekeltek Szent Örzféhetnel fzergetes Leánnyai, midőn 0 Ex cellentiáj oknak Fundátiójdra az első három Magyar Szüzet, más kettővel
eggyütt, d! Jzent Szerzet' ruhájába felöltöztették Mindfzent' havának bdik napjánn 1806. Pestenn. A. •— A"1
Magyar Hárfásnak Énekei Fortepiánóra. I. II. Szaiafz. Pestenn, 1807. — Haladó Dal, mellyet Ő
Excellentiáj oknak , Puchói Marcsibány Istvány Úrnak
és kegy elmés Hitveésének
mély tifzt élettel
ajánlotta}: az Ö Excellentiájok által kegyesen fundáltt
első Magyar Apáczák
mikor Szent Orzfébetneh
„másutt fzokott Magyar befzédnek módgyátúl eltávozik, még
„ tifztelem is. Ámde, a' mit én ez által hazafi társaimnak áldo„ zok, azt tollök én is vifzontag megvárhatom. Hanc veniam
„ petimusque damusque vicissim. — Szabad legyen nekem ebben
,, o*llyformán rzóllani, mint Szent Pál Apostol fzóllott azokhoz,
„ a' kik vele ellenkeztek: Hebraei sünt, et ego. (2. Corinth.
,, 11. v. 22.) Ha ok Magyarok , Magyar vagyok én is ; ha ők úgy
,, befzéllenek, mint Vármegyéik, én is lígy befzéllek mint fzii,, letésem helyének, külső Szolnoknak, .mint Jáfzságnak és Kún„ ságnak, 's mint Debreczennek környékében fzóllanak ; ha ok
„ a' régi könyvekben talállyak fzóejtéseket, bennek találom én
,, is az enyímet; ha Ók a' fzokás utánn Lndúlnak, én is fzokásra
,, mutathatok ; ha Ők okokat hoznak elo , okok nélkül én sem
,, fzükölködök; ha literaturabéli érdemeket emlegetnek, éu is
,, eleget tettem magamért. — Ha a' külömbség köztök és köztem
,, fzázfzorta nagyobb volna, mint a' micsodás, még akkor sem
,, érdemlené meg , hogy ellenem miatta nyilván és kéz alatt olly
„ alacsonyan fondorkodgyanak. Az legyene tehát nyelvünknek,
,, hogy ne mondgyam kultúránknak, örökké sorsa, hogy, a' ki„ csinységekenn vetekedvén, 's az öfzvemunkálkodás helyett egy-mást üldözvén, 's a' nagyobb munkák túl tartóztatván, a' fő
„czélt elmulassuk?'— Akármiképen befzéllyen vagy írjon a'
,, Magyar, csak jót mondgyon és helyest írjon, Testvérem gya>, nánt fzeretem, Hazámnak Angyala gyanánt tételem. Költ
„Budánn S2sent íyán' hayánali. 25. napjánn 1806. "
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Szerzetéhez «' Budai KlasfrombaTi felesküdtek Februdriusnah 2dik napjaim 1808. efztendőben. Pestenn. 4.
— Báró Külneli Gilméta Kisaffzony, és Arany-Pataki, György. Eggy érzékeny Történet a' legújabb üdolchül. Pestenn, 1803. 8. — Gróf Kaczaifalvi
Láfzló,
avvagy a Terméfzetes Ember. Eggy igen mulatságos
tanúságokkal bővelkedő Történet. Pestenn, 1808. 8. —
A Magyaroknak Hűsége és JSemzeti Lelke. Énekes
Játék két felvonásban, melly a' Budai és Pesti Thedtrumban előadatott.—Pestenn, 1809. 8.—Hiteles Előadása a' Spanyol Történeteknek az Aranyuezi nyughatatlanságoknak fellobbanásátúl fogva cC Bajóni Juntának befejezéséig. Irta Cevallos Pedro Úr, 0 Katholika Felségének VII. Ferdinándnak első Kormány -*
Secretáriussa. 1809. 8. •— Az Emberi Nemzetnek Történetei, r— /. Kötet, melly bevezetés gyanánt Jzolgál,
's az embernek tulaj donságirúl, és külömbféle organisátióirúl, 's az úgy nevezett terméfzetnek és vadságnak állapotirül—//. Kötet, melly a' társaságos életnek
hajnalodásárúi, a' kis orfzágolnal kezdetérül, a' régi
napkeleti birodalmaknak eredetérül, és a' Chinai Nemzetnek tört énét eir ül, orfzáglásárúl,
religiójárúl és
kultúrájárúl — ///. Kötet, melly az Indiai történetekrül, a' törvénynek eredetérül és külömbféle nemeirúl,
a régi napkeleti despotismusrúl, 's az orfzáglásnak
többféle formáirúl értekezik. Budánn, 1810 — 1811.
8. — KCLÍ Béla, a' Magyarok' Királlyá. A' Történetírásbúi vontt Romános Rajzolat. Pestenn, 1812. 8. —
Aglája és Hárfása által a' fzép Nemnek, kinek kénnyétül
függ leginkább nyelvünk' fzerencséje, kötött 6 virágos
kofzorút kótákra vett énekiben; tellyesek ezek classicua
érzékenységgel, Olafz lágysággal, 's mesteri hangmérséklésbe vannak öltöztetve; öröm volt azokat magátúl,
vagy eggy Magyar Széptúl zengedeztetni hallani. Küineki', Kaczaifalvi' és Béla' történeteivel a' mulatságból ol-
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vasókat kívánta gyönyörködtetni , és a' Magyar könyvek'
olvasására édesgetni: 's azokat bizonnyára kedvtelléssel
is olvashattyák; mert akármelly külföldi történetes vagy
költött mesézésekkel méltán vetekednek. Históriai munkáival a' fontosabb tárgyakról elmélkedoknek nyújtott
táplálékot. Az emberi Nemzet' történetei nagy olvasását,
mély tudománnyát, helyes' ítéletét és jó ízlését tüntetik
ki. Altallyában e' közhaíznú munkák akárkinek is literatúrai érdemet és nagy hírt izerezhettek volna, ha másnak, 's nem a' Pesti nyelvbajnokkal öfzvekapott V^erseghynek tollábúl fzármaztanak volna; Ö — ellenségeinek előítélete fzerint — mint némelly megátkozott
föld, nem teremhetett már egyebet töviseknél és bojtorjánoknál !
XVII. Valamint a' gőzökkel megrakott felhő akkor
önti ki magát bővebben, mikor az ellenkező fzelektül
ízorongattatik: úgy Verseghyvik. is, minekutánna mindennemű képtelenségekkel illettetett, nemzeti nyelvünkönn több mind harmincz efztendeig való clmélkedésinek
gyümölcsét közrebocsátotta e' munkáiban, mellyeket a'
Királyi Helytartó Tanácsnak kegyes megbízása' következésében fáradhatatlan fzorgalommal kidolgozott, Felséges uralkodó Királyunk pedig megelégedéssel tellyes
helybenhagyásával Orízágfzerte nyilvánvaló Tanítókönyveknek rendelt; lígymint, a' Tanítók' réfzére: Analyticae Institutionum Linguae Hungaricae Pars I. Etymologia. — Pars II. Syntaxis. •—• Pars III. Usus
Aestheticus Linguae Hungaricae. ( Vol. IV.) Budae,
1816 — 1817. 8. — A' Deák Oskolák' fzámára: Epitome
Institutionum G-rammaticarum Linguae
Hungaricae.
Tom. I—K. Budae, 1816. 8. —*• Exercitationes Idiomatis Hungáriái secundum regulás Epitomes concin-r
natae. Budae, 1816. 8. — A' Nemzeti Oskolák' fzámára :
Magyar OrtJiographia —• Bevezetés gyanánt a' Magyar
Nyelvtudományra. Budánn, 1817. 8. — Magyar G-ram-
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tnatika — mellyben a' Hazai Nyelvnek süleres okokra
épített Regulái napkeleti nyelvhez illő tanításrenddel
mind és pontosan elöterjefztetnek. JBudánn, 1818. 8. —
A' Német Tanulok' kedvéért: lln^arifd^e ÍRí(ht\i)mlwn$, att
€tnleitung in He Utyarifcfje @pw^íef)re. Öfen, 1817. 8. —
ilngarifáie <2pracf)íef)re.,--- öferi, 1817. 8. — Hogy fzúmos
^rammatíkussaink magok köztt eggyet nem érthettek, és
minden grammatikai czivódásoknak az Tolt oka, hogy
Grammatikussaiiik nem voltak Philosophusok, a' Philosophusaink pedig átallották grammatizálni : érzette azt útollyára R é y a i is; mert Grammatikájának a' végénn felhozta bölcs A d e l u n g n a k e' vallás tételét: „ Cur huius
„ generis inyestigationes omnes , hucusijue institutae, a
„ scopo suo aberrarint, caussa vera in eo cubat: cpiod ii
„ Philosophi, qrui hunc laborem susceperant, non satis
„ erant Grammatici, item et üli Grammatici, qrii hoc
,, argumentum ausi sünt, non satis erant Philosophi. " *)
De 6 csak a' nyelv' eredetével, históriájával, és a' ízónyomozással bibelodött; **) Verseghy ellenben — kinek
voltakéjDen a' Magyar Szókötést 's az Ekesenízollás' rendfzabásait ( mellyek nélkül R é y a i bennünket ízúkölködui
hagyott) botudományií Analyticájában köfzönhettyük —
Nyelvünk' tanítását p h i l o s o p h i ai p r i n c í p i u m o k ra építette. ,, Az egymással ellenkező rideg fzokások és
önkényes vélemények úgy öfzvezavárták egynéhány elztendótúl fogva Nyelvünket, hogy Grammatikáinak ízáma
már harmincznál is többre megy, mellyek egymástól
több mivolti dologban külömböznek. A' sokféle felekezetet tehát lehetetlen lévén megeggyeztetni, nem volt bizonnyára egyéb hátra, hanem hogy Nemzetünknek sükeresebb gondolkozást! réfze nyelvének müvelésében a' Philosopliiáiioz folyamodgyon." ***)
*) E l ab. G r a m m . Vol. II. pag. 1059.
**) Ott. pag. 1053.
***) Magy. N y e l v t u d , Az Olvasóhoz.

XVIII. Ehhez képest a' talpigazságoknak, mellyekre
Nyelvtanítását építette, előadását ezen minden figyelemre
méltó éfzrevételivel kezdette: „ Európának líjabb történeteibúl tiidgyuk, hogy , mikor valamelly nemzetnek bölcsebb emberei átlátván, hogy a' kultúrának avvagy nemzed csínosodásnak eggyetlen eggy efzköze az anyanyelv,
ezt rendbe fzedni és kiművelni akarták, a hazafiúi fzándékok nem oda czélozott, hogy az egéíz Orízágban minden
ember úgy befzéllyen és úgy írjon, ammint ok a' nyelvműveléshez tartozó és a' józan éfzre építetL tudományoknak útmutatása izerint meghatározták; hanem csak oda,
hogy az anyanyelvet a' nemzeti csínosodásnak előmozdítására alkalmatosnak tegyék. Nem nézték Ők a' nyelvet
egyébnek, hanem csak e f z k ö znek, mellyel az egéfz nemzetnek efzét lassankint megvilágosíthassák, fzívét pedig
a' jónak fzeretetére felhevíthessék; 's művelésében nem
arra vigyázlak , hogy új és ösmeretlen fzókoholásokkal,
's idegen nyelvekbül kölcsönözött fzófüggerztésekkel crhetetlennek, és igy arra, hogy az éfzt megvilágosítsa, 's
a' ízívet megillesse, fzinte alkalmatlannak, vagy még kűlömböztetÖ jelnek is tegyék, melly az egéfz nemzethez
tartozó megyéket, felekezeteket, sót még vallásokat is,
egymástól még jobban elváluílza, elidegenítse. Angliában
a' Valliabéliek, Franczia Orízágban a' Gasconok, Olafz
Orfeágban a' Bergamobéliek, és Német Orfzágban a' Svábok , még most is oUy roűzúl beízéllik és írják anyanyelveiket, mint hajdan, mikor még azokat az említett Orfzágokban a' tudós társaságok rendbe nem fzedték volt.
E' hibásan beízéllő és író népeknek világi és egyházi elojárói a' t i f z t a nyelvet előre az oskolákban, azutánii pedig az ismét tifzta nyelvenn írtt könyvekbűi a' fzükséges
tudományokat könnyen megtanúllyák, 's mikor e' kéfzúlettel felfegyverkezve hivatallyaiknak tellyesítésére lépnek,
a' tudományoknak bérczeirül leereizkedvén, nem a' t ud ó s, többnyire nem is a' t i fz t a nyelvenn, hanem ollya-
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nonn, mellyhez az alatlok lévő köz nép Ikokott, és így
írthetöképen, 's egyízersmind érezhetóképen is, oktattyák
az igazságra és a' jóra tudatlan embertársaikat, kiknek
sem módgyok nincs benne, sem hívatallyok nem liozza
magával, hogy könyvekbúi tanúllyák azt meg, a' mi belső
és külső boldogságoknak megeízközlésére fzükségképen
megkívántatik. És ez eggyetlen eggy úttya is a' nemzeti
csinosításnak, ez legnemesebb , legemberségesebb czéllya
a' nyelvmüvelésnek: mert nincs olly haíznos igazság,
nincs olly fzép erkölcs, olly emberséges érzemény, mellyet illy móddal még a' köz népnél is közönségesnek tenni
ne lehetne. — Mink is tehát, e' nemzeteknek a' tajiafztalás által már helyben hagyott példáit követvén, haggyuk
a' külömbfcle "Vármegyéknek köz népeit Magyarul úgy
beízélleni, ammint eddig befzéllettek; haggyuk még a'
grammatikabéli kicsinységek miatt negyven eíztendötúl
fogva egymással ízüntelen küfzködö könyvízerzoket is úgy
írni, ammint külömbféle mellék tekíntetekbül, 's a' köz
jó helyett csak különös, vagy éppen ízemélyes haíznokra
ügyelő czélokbiil írniok tetfzik, 's fordúllyunk jó taiaácsért a' józan éfzliez, melly nélkül a" sokfele felekezeteket megeggyeztetni soha sem lehett, 's melly még e' felekezeteknek súrú setétséggel bevontt zavarjánii is végtére
fzerencsésen átüt, 's kívántt ezéllyához feljut. — A' józan éfznek oktatásibúi tudgyuk, hogy a' valóságos nemzeti csínosodás , avvagy kultúra, nem a' hiú ragyogást,
nem a' pazarló l u x u s t , nem a' minden egyebet láb
alá tapodó kérkedést, hanem egyedül csak az é fz t és a'
f z í v e t ügyeli. Az éűzel megösmerteti minden egyéb
elótt a' tifztességes élelemre fzükséges földmüvelést, baromnevelést, és kézi mesterségeket, azutáun pedig a' köz
rendnek , boldogságnak, és nemzeti fénynek kútforrásait,
a' tudományokat. A' fzívet egyízersmind a' fzép mester-ségeknek, de kivált az ékesen.fzóllásnak és a' költésnek
segedelmével, a' religiónak, a' nemes érzeményeknek, a'
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jó erkölcsötnek ízeretetére, 's a* mind ezekbűi támadó
emberséges és felséges charactereknek, vagy, ammint
Magyarul mondgyák, fzívbéllyegeknek fzerencsés kiművelésére vezérli. Mind a' kettobúl, az éfzuek említett világosságábúl tudni illik, 's a' Izívnek imént megírtt érzéseibül támad a' h u m a n i t á s , avvagy az e m b e r s é g ,
melly nélkül sem a' magányos emberek, sem a' nemzetek boldogok nem lehetnek." *)
XIX. Ezek utána erefzkedik már ama' talpigazságoknak fejtegetésére 's megbizonvítására, mellyek minden
emberi nyelvnek, 's így a' miénknek müvelését is fzorosan meghatározzák, bölcsen elintézik, 's a' czélhoz bizonyosan eligazíttyák, így okoskodván : „ Hogy a' nyelv ,
a' csinosításnak es^yetlen essy efzköze, az éfzt oktathassa, 's a' fzívet megnemesíthesse, két fo tulajdonsággal
kell ízükségképen bírnia, mellyeknek eggyike az é r t e i m e s s ég, a' másika pedig az é r z é k e n y s é g . A'nyelvnek értelmességcre ügyel a' S z ó n y o m o z á s (Etymologia ) és a' S z ó k ö t é s (Syntaxis) ; érzékenységére pedig az E r z é s t u d o m á n y ( Aesthetica ) 's az erre épített É k e s e n fz ól Iá snak ( Rhetorica ) és K ö 11 é snek
(Poetica) fzép mesterségei. — Ha valamiben, az oktató
vagy érzékenjato nyelvben bizonnyára elkerülhetetlenül
fziikséges a' f z o k o t t E g y f o r m a s á g (Analógia).
Efzköze lévén a' Tanítónak, mellyel az igazságokat az
éfzhez vifzi, az érzeményeket a' izívre harmatoztattya; ha
folyton folyó, ösmeros és fzokott hangjai hasonlók a' pataknak e g y f o r m a csörgéséhez, éízre sem veJTzük ezeket, hanem egéfzen csak a' benne fekvő igazságokra és
érzeményekre figyelmeziink. De, ha ellenben hangjai rendetlenek , ívjak, fzokatlanok, érthetetlenek, az élőnkbe
adott tárgyakrúl ngyelmetességünket minduntalan elvonnyák, megfáraíztyák, egéfzen megrontyák. — A' nem* ) M a g y . N y e l r t u d. i — i old.
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seti csinosításnak megeJzközlésére tehát annál alkalmatosabb a' nyelv, a) mennél kevesebb benne a'fzükségtelen,
fzokatlan, érthetetlen új Izó, a' hasonlóképen fzükségtelen, kiayúltt értelmű régi fzó , a' helytelen fzóformálás ,
vagy ízóhajlítás, az idegen, fzókötés, és az idegen fzójárás,
avvagy idiotismus ; b) mennél több írj, akár az okoskodás által kinyomozott, akár a' többi kultiváltt nemzetektül kölcsönözött gondolatokat,' ideákat, állításokat,
igazságokat, tanításokat, 's érzékeny rajzolásokat tud a'
nemzetnek fzokott és régen ösmeros izavaival, ízókötéseivel, fzófordúlásaival, és iz-ó járásival, vagy, ha elkerülhetetlenül fzükséges, idegen ugyan, de helyesen és
éi'telmesen megmagyarosított fzavakkal kifejezni. —• Ne
nézzük azért anyanyelvünket hhí halványnak;- mintha
csak arra való volna, hogy hafzontalan fzépségeiben
gyönyörködgyünk, vagy hogy hiú ragyogásával dücsekedgyünk. Nézzük inkább a' nemzeti csinosítás' nemes
elzközének, nyomozzuk ki felséges czéllyát, hassunk be
legrejtekebb belsejébe, visgállyuk meg csak neki tulajdon
tez-méfzetét, 's tanúllyuk ki ennek vezérlése Jzerint alkalmasságát ama' tulajdonságokra, mellyek czéllyának elérésére fzükségképen megkívántainak. Világos leííz így előttünk , hogy e' tulajdonságok az é r t e l m e s s é gbül és az
é r z é k e n y s é g b ü l állanak. —• Az értelmességnek mindazáltal és az érzékenységnek k ö z ö n s é g e snek kell benne
lenni; mert egyébaránt nem az egéfz nemzetnek, hanem csak némelly réízének csínosodását eJfeközölhetné
meg. Az e g é f z Nemzet a' nyelvet akkor érti 's érzi, ha
vele mindenütt e g y f o r m á n beízélL Az e g y f o r m a ság tehát nem csak azt kívánnva, hogy az egéíz Hazában mindenütt ugyanazon fzavakkal, hanem azt is, hogy
a' hasonló esetekben hasonló fzóképzokkel, hasonló fzóragafztékokkal > és hasonló fzókötésekkel éllyünk." *)
*) M a g j . N y e } v t u d. 4. 6 — 7 . 35 — 5G. old.
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. XX. Ezen philosophiai talpigazságokbál már a* következendő fontos regulákat fzabta: ,, 1.) Mikor az egyformaságnak imént megmagyarázott törvénnyétül valamellyik fzónak képzésében vagy ragafztásában az egéfz
Nemzet eltávozik, el kell attúl távozni a' m ü v e l t t
nyelvnek is. így, mivel a' ló fzónak többesfzáma nem
lói, ammint a' közönséges regula megkívánná, hanem az
egéíz Nemzetnél lovai, ezt el kell fogadni a' müveltt nyelvien is. 2.) Ha valamellyik felekezet valamiben az egyformaságnak törvénnyét liúven megtartva, a' többiek pedig
megsértik, a' müveltt nyelvet az egyformaságnak törvénnyé Izerint beikéiig felekezetnek nyelvéhez kell alkalmaztatni , a' többiekét pedig hibásnak nézni. így, mivel a'
Székelyek, és még némelly Magyar Vármegyék is, az ígeragafztásnak harmadik formájárál semmit sem tudnak,
*s a' k ö z ö n s é g e s regula fzerint e' befzédeket: jó bort
ifzok és cC jó bort ifzom, megkülömböztetik; míg mások, kivált a' mostani Könyvfzerzö'k, mind a' két esetben
az ifzom igével élnek: a' harmadik formának a' müveltt
nyelvben helyt nem adhatni. — Ha ezen regulákat hüven
megtartyuk, valamint a' mostani Európai csinosabb nemzeteknél , úgy minállunk is, azonban, még a' köz nép a'
Hazának külömbféle réfzeiben külömbféle hibákkal fogja
rontogatni anyanyelvünket, az oskolákban és a' kiadandó
könyvekben kevés üdo múlva közönséges egyformaságra
jut. — Hogy pedig az egyformaságot a' nyelvművelő sükeresen, bizonyosan és világosan kinyomozhassa és meghatározhassa , két fó efzközzel kell neki közelebbrúl megösmerkedni, a' S z ó n y o m o z á ssal tudni illik , és a'
H a n g r e n ddel (Euphoniá). A ' S z ó n y o m o z ás nem a'
gyökérfzavaknak idegen nyelvekbul való fzármazását visgállya;
hanem a' fzármazék ízavaknak s a j á t gyökereikbül való eredetét, avvagy a' külömbféle ízóformálásoknak és fzóragafztásoknak törvényes módgyait, hogy
ezeket a' törvénytelenektől sükeresen megválaízthaasa.
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Hogy ezt voltoképen végbe vigye, el kell neki a' gyökérízót a' többi betüktül válafztani, mellyekkel környül
van réve ; ezeknek pedig tercnéketét. nemeit, és külömbféle kötelességeit ízorgalmatosan kinyomozni: a' mi a*
nyelvművelőben méhen beható éfzt, sok tanulást, és
hoűzas gyakorlást kíván. így azutánn voltaképen meghatározliattya, minémű betűket vagy fzótagokat kell minden esetben a' gyökérhez, vagy még a' ízármazékhoz is,
ragafztani, hogy ennek bizonyos mellék értelmeket adgyanak. Példának okáért: mivel az efféle fzavakban, hú~
sás, vonás, esés, illetés, élledés, a' fzónyomozó azt
tapafztallya, hogy az ás és és fzótagok, az igékhez ragafztatván, ezekből olly neyeket képzenek, mellyek cselekvést vagy fzenvedést jelentenek; ama' törvényt méltán
fzabhatya, hogy, valahánylzor más ígékbúl is hasonló
értelmű neveket akarunk formálni, ezt ugyanazon ás
Vagy és ízótagoknak segedelmével vigyük végbe. —• A'
H a n g r e n d a' többi Európái müveltt nyelvekben majdnem csak az ollyan Izavakban uralkodik, mellyekrül az
Egyformaság és a' Szónyomozás határozott törvényeket
nem fzab. Hlyen a' Deákban az, hogy a' c, f, g, 1, n ,
p , r , s, t betűkkel kezdődő, 's az ad fzócskával öfzvetett igékben a' d betűt meg lehet tartani, vagy, a' könnyebb kimondásnak okáért, az említett betűkre változtatni , mint: adcedo, adfectus, adgredior, vagy accedo,
ajfectus, aggredior. Ide tartoznak a' nyelvtudománynak
figurái, a' k ö z b e v e t é s (epenthesis), v é g k u r t í t á s
( apocope ) , k ö z é p k u r t í t á s ( sjncope ) , k e z d e t k u r t í t á s (aphaeresis) és a' hoffzítá^s (^paragoge^.
Ámde a' hangrendnek a' Magyar nyelvben sokkal nagyobb
hatalma van, olly annyira, hogy még a' fzóformálásnak
és fzóragafztásnak is parancsol. Igv a' fellyebb említett
példában azt kívánnya, hogy az ás fzótag csak az ollyan
igékhez fú'ggeíztessen, mellyeknek végső ízótagjaiban a,
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o, vagy u találtatik; a' többiekhez pedig mindenkor és
fzótag." *)
XXI. „ E' törvényeknek vezérlése fzerint k ö z ö n s é g e s é r t _el m e s s é g e t ízerezvén nyelvünknek, é r zékenyítö'nek is tehettyük, ha a' külömbféle rideg fzokások közül, akár Megyebéliek legyenek, akár a' Könyvfzerzöknek piilzta kénnyeibúl fzárm ázzanak, a' müveltt
nyelvet mindenkor inkább ahhoz alkalmaztattyuk, melly
az Egyformaságnak és a' Szónyomozásnak sérelme nélkül
kellemetesebb hangzó betűkkel él, a' fzótagoknak, vagy
a' kellemetlen mássalhangzóknak halzontalan fzaporításátúl Őrizkedik , 's melly —• eggy fzóval —• a' fzavakat, és
így a' nyelvet is, a' valóságos m e t r u m r a , úgymint a'
n y e l v é r z é k e n y s é g n e k legfőbb pontyára, alkalma<tosabbakká tefzi. így kellemetesebbek, és a' versmértékre , **) következendóképen a' poésisbéli érzékeny befzédre
is, minden bizonnyal alkalmatosabbak e' fzavak : mii,
müvei, ***) csillog, üthözsön, üilüzne, a Magyarok',
* ) M a g y . N y e l v t u d . 36 — 40 old.
**) Verseghy az orátori numerust fzó m é r t é k n e k , a' Poéták'
metrumát pedig f z ó t a g m é r t é knek, v e r s m é r t é knek,
\-agy csak ii cl 6 m é r t éknek, nevezi, mivel amaz iidomértéktfil,
mellyet a' Másikában t a c tusnak mondunk, legkisebbet sem
külömbözik, arumint az A n a l y t i c a 1 III. E.éfzében a' 627. és
töv. old. világosan megmutatta.
***) ,, Az ö és ü hangzókat, niellyekkel némellyek ott is élnek, a'
hol nem kellene, mások ellenben irgalmatlanul üldözik, 's a'
fzóképzokben és fzóragafztékokban, sÖt még a' gyökérfzavakban
is, a' hol csak könnyen lehet, az e, é, í hangzókkal felráltyák, 's. hihető, mivel a' Deák és Görög nyelvekben sem ö
8em ii hangzót nem találnak, bárdolatlan 's utálatos hangoknak
tartyák. Innen támadtak a' következendő és hasonló fzavak:
gozem, gozed, főzem , főzed, köhezkedik, pérely, idő, fzeg,
gyep , idvesség , igét, igy , igyekezet, illő innep , ismer ,
imeg, a' következendő nemzeti hangú fzavak helyett: gőzöm,
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Királlyá, írtt, vertt, mondott, urasdg, vásár, mint
a' következendok: miv, mivel, csillong, ütközzek, ütköznék ( az 6 nyifogó hangok miatt) , a Magyarok' Kigozb'd, főzöm., főzöd, költb'zködih , p'oröly, üdo , Jzög , gyöpi
üdvözség , üget, ügy , ügyekezet, ülő ünnep , ösmer , ümög.
A' mit e' nyelvnemzetiségnek rontói az ö és ü hangoknak kellemetlenségérül mondanak, azt megczáfollya világosan Verseghy
Analyticájának II. Réfzében a'. 441. old. ollyan egy példát hozván elo, mellyben az ö és ü elhagyatván, a' fzóejtés a' Magyarul befzéllo Czigányokéhoz hasonlít. Egyébaránt e' kérdésnek
fundamentumos elhatározását a' Musikának reguláira, mellyek
az Erzéstudományban az emberi termefzetre vannak építve, méltán viíTzavezetí: mert, ha a' Magyar hangzók, a' legmélyebb
hangútúl kezdvén, felfelé terméfzetes rendben mondatnak ki :
ú. u. ó. o. o. ö. ü. ü. a. á. e. é. i. í. olly liangvezeto támad
belollök, melly a' Másikában a' Scala chromatica nevet viseli,
és fél vagy fertály hangonkint emelkedik. Tudgyuk pedig a'
Görög nyelvbiíl, hogy chroma festéket, és a' többes fzámban
cliTomata musikabéli festéseket és ékességeket tefz , mellyekbül
az egymásba olvadó hangoknak kellemetes folyamattyai támadnak. Tudgyuk tovább a' Musikábúl azt is, hogy az afféle hangfzerfzámok, mellyek fél hangok nélkül fzukölködnek, mivel a'
magosabb rendű musikabéli miivetnek előadására, mellyekben
tudni illik a'hangellenkezések édesen kifejlődnek, vagy a' talphangbúi akár az ötödikre ( quinta), akár más valamellyikre, de
kivált a' keménybiil a' lágyra, vagy vifzontag kellemetes átmenetelek vannak , tellyességgel alkalmatlanok, méltán a' tökélletlcn hangfzerfzámok közé fzámláltatnak. Az emberi nyelv
h a n g o k b ú i áll, mellyeknek külömbféle vegyuléseibül és folyamattyaibúl ama' terméfzetes h a n g e g g y e z é s ( harmónia )
támad , melly a' musikabéli d a Inak ( melódia ) talpfala , vagy
legalább kezdete és legalsó garádiecsa. Könnyű tehát még a'
hangtudományban járatlan tudós embernek is átlátni, hogy , a'
melly nyelvben az egéfz hangok a' fél és a' fertály hangokkal
felváltatnak, az valóban olly tökélletes musikafzeifzámhoz hasonlít, melly nem csak a'félhangokat, mint az orgona, hanem
még a' fertály hangokat is ki tudgya fejezni , mint a' fekvő síp,
vagy a' hegedű." Lásd Magy. N y e l v t u d . 50—o£ old.
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rdllyoh ( a' két h torokbetftre kellemetlen végzés miatt) ,
írattatott, veretietett, mondattatott, uradalom, sótartalom ( a' monotónia miatt). — Minden fzépségnek kútforrása a' r e n d. *) Ez olly annyira igaz, hogy még
a' dobnak pufzta ütéseibúi is, ha bizonyos r h y t h m u s i
r e n d b e fzedetnek, olly érzékeny fzépségek támadnak,
mellyek a' fzívet hathatósan megilletik, ammint a' katonadobosoknak kíilömbféle nótáibúi, de kivált ama' rémito
zavarbúi tudgyuk, melly túzlármát jelent. Az emberi
nyelvben már maga az e g y f o r m a s á g olly rend, melly
a' ízívet érzékenyen megilleti, és az Erzéstndomáiiyban a'
r e g u l a r i t á s ' neve alatt a' Izépségek közé ízámláltatik.
Ha tovább a' k ö t e t l e n befzédben még ama' rend is feltaláltatik, melly a' mondásokat fzintannyi m é r t é k e 3
verstagoknak, fél verseknek, vagy apró egéfz verseknek
tefzi, ammint a' Magyarban, ha tifztán befzéllyiik, minduntalan megtörténik, akkor már a' nyelvben a' magosabb
nemú érzékeny fzépség is uralkodik, melly a' imisikabéli
rhythrnusokhoz hasonlít. E' két rednek és a' belollök eredő
fzépségeknek koronája a' Poésisnak tökélletes üdömértékbe
foglaltt befzédgye , a ' v e r s. " **)
XXII. Az ellenvetésekre pedig ekképen felelt: — Ne
mondgya nekem azt senki, hogy az emberi nyelveknek
fo bírója nem a' Philosophia, hanem a' f z o k á s : mert
én erre már többfzör azt feleltem, hogy a' nyelvnek fzúloje , dajkája az E fz volt; ammint annak első eredetébül
és még inkább nevekedésébúl világosan kitetfzik; az parancsollya, hogy a' k ö z ö n s é g e s e n b e v e t t és az
a n a l ó g i á n a k t ö r v é n n y e i b e n fekvő fzokást
kövessük, nem pedig az e g y m á s s a l e l l e n k e z ő r i d e g fz ok á s ó k a t , mellyeknek erofzakoskodásai a' miiveltt és csinos nyelvhez illő rendtartásnak talpfzépségéfc
*) Lásd az A n a l y t i c a ' III. Réfzében a' 321. én kör. old.
* j M a g y . N y e l v t u d . 40—41. old.
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nem efzközölhetik. A' közönséges Izokásnak. is tehát az
éfztiil vágjon az 5 t é n y t e t o ereje 's hatalma. Ha
pedig az éfz Tolt a' nyelveknek fzüloje, dajkája, hogyne
volna kimüvelője is? Mi pedig vallyon a' Philosophia
egyéb, hanem a' józan emberi éfznek okoskodása ? A'
Philosophia tehát az emberi nyelvnek közönséges és kényteto bírója annak kiművelésében is egyetemben. •— A'
Magyar Nyelvművelőknek eggyik felekezete azt állítya>
hogy ezt a' régi írományokbiíl kell m e g b o v í t e n i ,
rendbe fzedni, es ékesíteni. . . . Tifztclnünk kell ugyan
berniek a'hazamíságot, a'rcligióhoz való ragafzkodást, az
emberséget, mellyel írattak, sot köfzönnünk kell nekik
a' fzámtalan Magvar gyökérfzavakat, helyes fzóformálásokat, és Magyaros fzófíiggefztéseket és fzófordúldsokat
is: de , mihelyt azokban, a' mik a' nyelvnek egyengetéséhez, rendbefzedéséhez, tiíztogatásához, eggy ízóval
müveléséhez, 's az ebbül eredendő , 's elkerülhetetlenül
fzííkséges eg y f o r m a s ágához tartoznak, akár egymás
köztt, akár még önnön magokkal is meg nem eggyeznek,
nem csak nyelvbíróknak nem lehet ezen egyébkép tifzteletre méltó maradékokat vallani, hanem inkább azoknak , a' mikben külömböznek, eggyik réizct, melly a'
nyelvnek e g y f o r m a s á gát sérti, valóságos hibáknak
kell tartani, melly eket minden jó Magyar fzemrehányáa
nélkül bennek elnéz • •. Mivel pedig a' tapaíztalásbúl tud •
gyük, hogy mindenik nyelv a' nemzettel eggyütt a' csínosodásban, ha néniellykor megállapodik is eggy üdéig,
azutánii megmeg felfelé törekfzik, és így érezhetetlenül
fzüntelen változik: mikor a' nyelvet művelni akarjuk,
nem lehet okosan a' régi könyvekhez folyamodnunk, hanem inkább az c g é fz Nemzetnek bíró tekintetéhez kell
fordulnunk, mellynek k ö z ö n s é g e s f z o k á sábúl az
analógiának törvénnyeit könnyen kinyomozhattyuk. —
A' másik felekezet a' Magyar nyelvnek müvelését azzal
gondollva előmozdítani, hogy, a' mi rendet, fzépséget,
N
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fzójárást talál a' müveltt idegen nyelvekben, azt mind
a' miénkbe is bele akarja toriam. Hajdan csak a' Deák
nyelvnek voltak, de most már a' Németnek, Francziának, Olafznak és Anglusnak is vannak közöttünk imádói , kik fzinte azon jussal, mellyet magoknak a' Deákos
Nyelvművelők tulajdonítanak, anyanyelvünket az imént
említett Európai nyelveknek megmeg másféle majmozásival liasonlókéjjen elárafztyák. De mi leíTz így vallyon
minden tifztéletre méltó nyelvünkbúi ? É r t e l m e s e b b
leíTze ez által ama' Hazafiak előtt, kik, az idegen nyelveknek tanulására nem érvén, Magyar könyvekbűi akarják megtanulni kötelességeiket ? Alkalmatosabb leffze ez
által arra, hogy é r z é k e n y fzépségeivel a'Magyar fzívre
behasson, mellyet az idegen árnyék hevülésbe soha sem
hozhat? — Mindenik nyelvben vannak n e m z e t i t u l a j d o n s á g o k , meHyek, valamint az emberi termetnek külső különösségei, az égvonástúl, a' honi kultúrának garádiccsaitúl és különösségeiül! függnek. Valamint
tudni illik mindenik emberben, ligy a' Nemzeteknek
mindenikében is , a' testnek másmás gépelyezete, avvagy
organisátiója, a' nevelés , a' táplálék, a' levegő ég, a'
fzomfzéd emberek vagy népek, a' környéknek másmás
tárgyai, a' hideg, a' meleg, és ezer efféle kornyűlállások, másmás gondolkodásrendet, éfzjái'ást, hajlandóságot
és indúlatosságot fzümek, olly annyira, hogy ezekben
eggy ember a' másikához, annyival inkább két nemzet
egymáshoz tökélletesen az egéfz Világnak kerékségénn
nem hasonlít. (Ezen okokra nézve akármelly nyelv, nem
csak az idegen, de az atyafi formát, fzójárást, sem fogadgya mindenkép el. A' Franczia, Olafz, Spanyol 's t.
nyelvek a' Láthimi nyelvnek fzülöttyei, és magok köztt
rokonok; de azért eggyik sem hagya magát akár a' Deáktól , akár a' másikától reguláztatni; a' nyelv Philosophiájának azonban mindenike meghódol.) A' Magyarnak p. o.
illy tulajdon éízjárása az, hogy, mihelyt a* fzámoknak
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neveit, héttő, három, negyven, hallva . azonnal tudgya, hogy t ö b b tárgyrúl Tan a' fzó, és errevalónézve
így bekell: Juiromfzáz latona érkezett, a' rideg fzámban tudni illik. Innen történt, hogy a' fzámok' neveinek
az egéfz nyelvben nem is adott p l u r á l i s t , mert kettők, hármak, negyvene};, 's több effélék, tellyességel
f z o k a t l a n fzavak. A'régi Rómainak éfzjárása ellenben
egéfzen rnás volt, olly annyira, hogy a' fzárnok' neveinek s i n g u l á r i s t nem is adott, mert e' fzám nélkül
e' fzavak duo, tria, quadraginia 's a' t. mind fzükölködnek. *) (Eggy kifejtodésében lévő nyelvet tehát akár
valamelly már megállapodottnak , akár más helyeztetésbélinek rendtartásával megregulázni lehetetlen : a' Philosophia efzközölheti ezt egyedül.) — A' harmadik felekezet azon van tellyes erővel, hogy lij fzavakat kohollyon,
akár fzükségesek, értelmesek és helyesek legyenek , akár
nem. **)
De az emberi nyelvnek csínossága nem
*) Nyelvünk' nemzetiségeinek egynéhány nevezetesebb esetekben
való különös fejtegetését alábbra halafztom.
**) E' felekezet több ágva fzakad. Megfelel Verseghy mindnyájoknak bőven a' Philosophiábúl többfzör említett Grammatikájának
21 — 35. old. Alkalmatos helyt lelnek itt ezen tárgyra nézve
tett igen fontos jegyzései: „Vannak nyelvünkben némelly fzenderedS gyökerek, niellyeket életre hozni, de nagy vigyázassál
és megválafztással, magam is javasoltam a' végbül , hogy a' rövid versekre több rövid fzavaink legyenek : mint kegy a' hoffzabb kegyelem , kegyesség vagy kegyelmesség helyett. De c'
javaslást nem kell ám még a' valóságos holtt és kivált egyfzersmind idegen gyökerekre kiterjefzteni, mellyeknek soha sem
volt, nem is leffz semminemű nyelvben fzóképzok nélkül határozott értelmek. Hlyen tiindérfzavak a' hám, czihk, idv, kets,
rajZ) rom, tajpfz, itfzfc, és több efféle. De lássuk — úgymond — nyelvünknek egyébféle Herostratussait is, kik az e'rthetetleniíl és fzokatlanúl formáltt fzármazékokkal gyújtogattyák
a' nyelvnek, nevünk', létünk', nemzeti characteriink' legfzenteégesebb fonásának és ofzlopának tifzteletre méltó templomát.

196

áll a' pufzta fzavakbiíl. Vegyük ebben példáiíl a' mostani
müveltt Európai nyelvek közül az Anglust, a' Francziút
és az Olaízt. Ezeknek fzavai többnyire romlott Deák,
vagy más idegen fzavak, mellyekkel az idomatlanságban
az eredetiek fzinte vetekednek... És mégis vane olly
igazság, olly tudomány, mellyet e' nyelvekben é r t e l m e s e n előadni ne lehetne ? Vane olly nemes érzés, olly
boldogító indulat, mellyeket e' nyelvek fzívreható kifejezésekkel é r z é k e n y e n festeni ne tudnának. Olly prosodiával nem élhetvén, nyelveiknek már most változhatatlan tulajdonsági miatt, mint hajdan a' Görögök és
ezek utánn a' Rómaiak éltek, mást fzerzetlek magoknak,
melly a' fzótagoknak nem annyira érlékétül, mint fonMeg nem elégedvén ok a' már régen feokott és világos értelmű
fzármazék fzavakkal, újakat koholnak, vagy a' fzokott fzóképzo
helyett fzokatlant vévén , mint : akarmány , bölcselkedmény ,
Iova?2cz , hírdéfz , iramat, a' régi jó fzavak helyett: akarat,
bölcselkedés, lovas, hirdető, írás; vagy a' fzófzármaztatásban
egyéb fzokatlanságökat követvén el, mint : államlós, kövértelen , fzemélyezim , ezek helyett: állhatatos, vagy állapodó,
sovány, Jzemélyes érdem; vagy az illyen tündéreknek még a'
gyökértől meűzetávozó értelmet is adván, mint: érdi, villo,
zote , ezek helyett: fair, Jzinég, növötény; vagy, a' Magyar
fzófzávmaztatásnak terméfzete ellen, csonkítás által akarván,
mint. a' Deák, új Tzavakat koholni, mint: sikam, csillám,
nyilam, fzöllam., elhagyván belolló'k a' lik végzést; vagy az
eleven fzóképzo helyett ollyant vévén, mellynek már határozott
és világos értelme nincsen, mint : buzgalom, példány, a' buzgás vagy buzgóság és példázat helyett.
A' Poétáknak,
a' kik az illyen nyelvrongáló fzavak nélkül verseket írni nem
tudnak, és a' helyett, hogy a' nyelvet fzépítsék és érzékenyit~
sék, még inkább befzemetezik, azt kellene köz akarattal a'
nyilvánvaló Recensiókban javasolni , hogy a' Poésisnak felséges
mesterségétül lígy Srizkedgyenek, mint a' hajdú a' harangönféstül, és, ha a' jó tanácsot be nem fogadnák, még a' fzati,rának veffzejét is meg kellene vélek éreztetni. "
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tosságátűl és vonásaitól, avragy accentassaitúl, függ ; és
így nyelveiket még a' Poé-sisnak legfelségesebb Jzépségeire
is alkalmatosakká tették. A' kik közülök még e' prosodia
fzerint sem költhetnek, fzavaiknak keménysége és nyelveiknek feJzessége miatt, olly versnemeket, a' minők a'
régi Görög és Deák Ódákban vannak; legalább a' rhythmust
vitték olly tökélletességre , hogy a' benne előadott költeményeknek érzékeny fzépségei a' Régiekével vetekednek.
A' mi nyelvünk mind a' két prosodiára alkalmatos, eredeti fzavai kellemetesek, mivel a' hangzó betűk a' mássalhangzókat minduntalan és fzépen felváltyák; kifejezései,
ha a' régiekhez a' helyesen alkotott, vagy az idegenektül
kölcsönözött, és helyesen megmagyarosított újakat oda
függefztyük, untig' elegendők arra, hogy a' fzükséges
igazságokat és tudományokat értelmesen előadhassák, a'
fzívnek pedig legnemesebb érzéseit és indúlattyait érzékenyen lerajzolhassák, c s a k t u d g y u n k v é l e k h e lyesen élni:
Mert, mennél több tárgyakat tud
valamellyik nyelv eggyetlen eg^y névvel é r t e l m e s e n
jelenteni, 's mennél többféle cselekedetet tud eggyetlen
eggy igével v i l á g o s a n kifejezni, annál tökélletesebb,
mivel rövidebb. *) — A' nyelvnek e' fzép tökélletessége
ellen kiváltkép vétenek azok, kik mindenik tárgynak és
mindenik cselekedetnek vagy ízenvedésnek jelentésére'kül ö n ö s fzót akarnak alkotni, és az eggy vagy legalább
fzomfzéd értelmű fzavakat ( synonyma) , mellyekkel a'
nélkül is bővelkedünk, még jobban megüzaporíttyák. —•
Mikor még a' Magyar Nemzet ifixí volt, bánhatott ifiú
ember' módgyára, ammint i n d ú l a t t y a hozta, ifiú
*) Megmutattya Verseghy ezen állításnak valóságát a' Deák nyelvbul, mellybcn p. o. az Actio névnek 10, a' Consisto igének 14
különös értelmei vannak. Hasonló példákat a' jó Deák .vagy
akármclly "egyéb ^aüveltt nyelvű Lexikonokban táméntalanokat
találni.
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nyelvével, és a' töbhi nemzetek példája fzerint valóban
bánt is. De most már, mind nemzetünk, mind nyelvűnk
férjfikorát elérvén, férjfiúhoz illendő móddal, éffzel és
t u d o m á n n y a l kell nyelvünket művelni és csinosítani,
azaz é r t e l m e snek, é r z é k e n ynek, 's eggy fzóval .a'
Magyar éíznek oktatásara, 's &' Magyar fzj'vnek nemesítésére alkalmatosnak tenni." *)
XXIII. Ezen, a' nyelv' Philosophiájánn épültt és
védelmezett talpigazságókhoz ízorosan és állandóképen el
annyira ragafzkodott F^ersegJiynk, hogy annak egyformasága' 's érzékenysége' keresetéből a' nyelvünkben fzer
felett való e betűket is háromfélékre, z á r t t e , k ö z é p s o e , 's é l e s é hangzókra megkülömböztette , és
minden kétértelműséget, a' mennyire csak lehetséges, eltávoztatta. **) — A' többes fzámú fzenvedo esetnek ragafztékát, melly közönségesen at és et fzótaggal mondatik ,
három ágiinak állíttya, és írja: ot, ét, öt; — és ez főképen azon különössége, melly az egéfz Nemzetnek bíró
tekintetével, mellynek közönséges fzokásábúl kell az egyformaságnak törvénnyeit kinyomozni, nem látfzik tökélletesen ö&veférni. A' fellyebb említett első fő regulája által ezt határozta meg Ő tudni illik: „Mikor az egyformaságnak törvénnyétül valamellyik ízónak képzésében vagy
ragaíztásáb'an az e g é fz Nemzet eltávozik , el kell attúl
távozni a' m ü v e 111 nyelvnek is. " Az egyformaságnak
törvénnyé ízerint ugyan kellene mondanunk: hosolot,
öJcröiöt; mivel mondgyuk: hosohonn, öhrölcönn; de ezen
ragafztástúl az egéfz Nemzet eltávozott, nyilván a' fzónak
* ) M a g y . Ny e l v t u d . 8. 14. 16 — 27. old.
**) A' nélkül, hogy a' Magyar Irókt.úl ezen újítást kívánná Ver. seghy, csak ott ád a' középső é betűnek különös jelet , hol a'
nyelvnek mind tanítását, mind tanulását megkönnyebbíteni t
yagy az e hangzónak ikülömbözo kimondására az Olvasót figyclmetessé tenni akarja.

:
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érzékenysége miatt, melly, f^erseghynkaék önnön vallásábúl, a' nyelvnek eggyik fo kívántatása; mondván: kosokat , ökröket, 's t- e" f. Ha pedig meg is engedgyük,
hogy Hazánknak némelly réJzeiben a' többes fzárnú ízenvedo esetnek azon különös ejtése fzokásban vagyon; mégis, Ferseghy önnön állítása fzerint, a' helyes niethodusban fziikségképen meg kell mindenkor tartani ama'
bölcs törvényt, hogy a' fzámosabb felekezet legyen fzüntelén a' fo regulának zfinórmértéke és kútfeje, vagy,
ammint a' Deák befzéll, ut denominatio a potiori fiat;
a' többi felekezetek pedig exceptióknak tartassanak. *) És
maga is megengedi, hogy „ a' középhangú és a' magoshangú fzavakhoz lehet akárminémű fzótagokat és betűket
függefzteni, csak mélyhangúak ne legyenek. így támadnak e''középhangú fzóbúl tar a' következendő fzármazékok: törő, töredék, töredékeny, törés, töretlen, 's a't.
e' magosha-ngú Izóbúl ember pedig ezek: emberül, em~
berledii, emberség, embertelen."**') Az et ízólag önnön tanítása fzerint nem mélyhangú, de magoshangú;
miért ne Tolna tehát jó, ezen középhangú fzóhoz ö k r ö k éi ragafztani ? Az at fzótag pedig mélyhangú; de ezt a'
mélyhangú fzavakhoz fzabad ragaGitani; ***) miért nem
lehetne tehát — a' monotónia' eltávpztatására — e' mélyhangú fzóhoz k o s o k - a í ragafztani?'—Ezt 6 a'vele való
értekezésekben fzóral meg is engedte; de az eggyenloség'
fenntartásáért anyanyelvünknek ( ammint vitatta) eJíele
fzelíden gyönyörködtető rendtartásától munkáiban és befzédgyében maga ugyan elállani nem akart, minthogy,
más okainn kívül, a' Musikában igen gyakoroltt hallása
a' hangválafztásban azt nyomozta ki, hogy a'hang, mennél alacsonyabb avvagy mélyebb, annál fzebb is, mivel
* ) F e l e l e t , 552. old. a' jegyzésben.
* * ) M a g y . N y e l v t u d . 65. old. 2. Regula.
***) Ugyan ott 1. Regula.
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több accordokat foglal magában, és hogy a' vékonyabbak
avvagy magosabbak ellenben kellemetlenebbek is, mivel
rövidebb lengésekbül, azaz oscillátiókbiíl, állanak. —
Az állapító ragafztékokat némellyek eggy n betÚA'el írják,
Verseghyrik. pedig, és mások, kettővel. A' ban, ben ragafztékot két n betűvel valaha sokan írták; de a' köz
befzédben többnyire csak azok mondgyák, kik fzayai'knak a' kimondás által akarnak fontosságot fzerezni: hamissan, mérgessen, a' hamisan, mérgesen 's t. e' f.
helyett. Ámde, nem így van a' dolog az állapító ragafztékban, melly a' köz befzédben még a' dupla nn betűvel
is kifejezi az állapotnak, a' helyeim való létnek, vagy
fekvésnek terméfzetes tulajdonságát, mint: a z afztalonn
á l l ; az ablaJconn f e k ü d t ; lóhdíofin j ö t t . Ez olly annyira igaz, hogy eddig a' metrumban eggy jó versízerzo
sem meréfzlétte az állapító ragafztékot rövidnek venni,
mikor utánna hangzó következik, mint: a' lovon ü l t ,
e' helyett: a' lovonn ü 11. De még ezennkivtil más sükeres okot is talál a' Nyelvművelő arra, hogy az állapító
ragafztékot két nn betűvel írja; az értelmességnek vefzedelmét tudni illik, vagy legalább megnehezítését; mivel
nyelvünkben az egy n betű fzámtalan ígehatározót formál. Mikor így ízóllmik: tifztán íözz, tifztán t á l a l l y ,
a' tifztán fzót minden Magyar adverbiumnak veízi. De,
mikor így fzóüok: h o g y h o z h a t o d 'be e' m é z e t
i l l y m o c s k o s tányéronn ? e r e d g y fzáporán, é s
h o z z m á s t tifztánn; a' két nn a' hallgatót meginti,
hogy a' tifstúnn ízó ezek helyett áll: tifzta tányéronn. *) — A' mi Verseghy' Magyarságának úgy neve*)Lásd errűl bővebben a' F e l e l e t ' 216 — 218. old. Azoknak
pedig, kik az állapítóban a' két nn betűt csak azért kerülik
el, mivel az írásban, a' nyomtatásban, az olvasásban a' duplázott
betűket alkalmatlanoknak tartyák, megfelel Verseghy ugyan
ezen munkájában a' 257 — 259. old. mikor az egy és eggy
között való külömbségríil értekezik.
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zelt különösségeit illeti, megfelelt 6 azokért czikkelyenkint több ízben kidolgozott értekezésekkel; de foképen
Analyticájában, hol azoknak tárgytagoló nyomozásába
erefzkedik, a' nyelv' titkaiba mélyen beható eízével írásmódgyának helyességét annyira megmutattya, hogy tökclletesen megelégito okoskodásai eEen többnyire allig
marad egyéb e' puízta vigaíztalasnál: így is fzokták!
így is jó, amúgy sem rojjs ! vagy: már én így fzoltam! mellyel ugyan a' nyelvnek regularitássához, tifztaságólioz, értelmességéhez, és érzékenyito fzépségeihez
eggyáltallyaban soha sem juthatni. *) — f^erseghyakmk
tehát fennmaradandó érdeme léfzen, hogy Ö anyanyelvünknek tanítását a' józan éfz' kívánása fzerint a' nyelv'
Philosophiájának talpigazságira építette. Valamint a' külső
világban lehetetlen, hogy a' nap viűzamennyeii, úgy az
igaz tudomány' orfzágában is lehetetlen a' viíTzamenetel.
iSoha sem veíznek többé reá Grammatikussaink, akár
mit tegyenek bár, hogy ezt okveteLlen helybe haggyuk:
„ Grammaticae Leges Generales hae quatuor sünt: Con„öuetudo, Analógia, Etymologia, et Euphonia." **)
XXIV. Ama' méltatlanságrúl, mellyel fogadtatott
e' Grammatikai törekedése is megtámadóitúl és némelly
Iroinktúl, igazán panafzkodhatott Verseghynk., mondván : ***) „ Hifz én az által, hogy magamat a' PhilosophiáüU vezéreltetem, nem kényfzerítem az írókat arra,
hogy anyanyelvünknek, mikor Magyarul írnak, az egy*) A' nyelvkülömbscgetet, mellyek a' Magyar íróknál a' betűkben, a' ragafztékokban, a' képzőkben, a* fzavakban, és a' fzólötésben találtatnak, magának a' nyelvnek épfiletébül és járásábúl vontt törvények fzerint sükeresen megválafztva, plvasliatiii Verseghy F e l e l e t é b e n is a' 209. oldaltól fogva a' 273dikig; röviden pedig a' Szent írás' fordításárúi írtt Értekezésének 260. és köv. végoldalainn.
**) R é v a i E l ab. G r a m m . Hungs Vol. I. p. 23.
***) F e l e l e t , 117. és köy. old.
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formaság által tökélletes értelmességet, a' regiúaritás által
pedig olly fzépséget adgyauak, mellyre a' nyelvnek magosabb fzépségeit építhessük. Minek kivánnyák tehát azt
tölleni, hogy én az Ő rideg és önnön magokkal ellenkező
fzokásaiknak , vagy éppen könnyeiknek , teményezzek, 's
ez által magamat olly embernek lenni mutassam, ki a'
harmincz efztendeig nyomozott, feltaláltt és megösmertt
igazságokat elárúllya, és Nemzetének azokat dicsérje,
ajánlya és magalztallya iiyelvfzépségek gyanánt, a' miket magában nyelvkorcsoknak ösmer. Ha, valamint én
princípiumról princípiumra vezettem elzemet egéfz a'
meggyőződésig, úgy ellenkezőim , vifzontag principmmrúl princípiumra lépvén, kiforgatnak sok próbánn átmentt okoskodásimbúl; kéfz vagyok az nap az egéfz Világ előtt megvallani, hogy hibáztam. Ámde, mikor az ellenem fzögezett írásokbúi, és még a' barátságos értekezésekbúi is, világosan látom, hogy ellenkezőim régtül fogva
és már több ízben közrebocsátott okoskodásimat nem is
olvastál, annyival inkább meg nem fontolták, és , hogy
az alatt, még némellyek mocskolódnak, vagy fzöges írásokkal furdalnak, a' többiek a' hoíTzas nyomozással befzerzett igazságoktól Araló elállásra csak kérlelnek: mit
tehetek egyebet, hanem a'mit már több elztendotúl fogva
mindeddig cselekedtem, hogy tudni .illik még anyanyelvünkrül is, ha kötelességem hozza magával, inkább Deákul vagy Németül írok, hogysem Magyarságommal magamat új tudós czivakodásoknak vefzedelmébe ejtsem." —
Eggy üdéig tartolt elnémulásának oka volt Literatúránknak nyomoráltt sorsa, és Orthographiánknak fzakadásban
lévő állapottya, nielly iránt így fzólla: *) „ Allyon bár
elÖ a'tudományokban járatos ifiú vagy meglett Magyarok
közül akárki, és vallya meg igaz lelkére, ha értié tökélletesen az Új-Magyar könyveket? 's minekutánna talán
értelmeket nagynehezen kitanúllya, vagy legalább gyaní*) L á s d a' F e l e l e t ' 2 . o l d .
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tások által megálmodgya, talále vallvon lennek olly gyönyörűséget , meflly ízívét érzékenyen megillesse, 's a' kitett czél felé megindítsa ? ollv keUemetesen előadott sükerességet, melly eízét valamelly igazságrül Jzinte orozva
meggyőzze 1 En réfzemrül kénytelen vagyok megvallani,
hogy illy Izerencsés nem vagyak, 's mindeddig magamat
csak azzal vígafztaltam, hogv ugyanezt nekem magokriíl
több érdemes Magyar Férjfiak is sohajtozó panafzok köztt
megvallani nem átallották. A' munkások közül tehát nem
ok nélkül állottam ki egynéhány egyéb Magyar íróval
eggyütt, kik e' fáradságot fzinte úgy, mint én, réfzint
hafzontalannak, réfzint háladatlannak lelték. "
XXV. E' magaelfzánásátúl mindazáltal nagyérdemű
Gróf T e l e k i Láfzlónak (a' Királyi ítélő Tábla' voltt
Bárójának) Jutalomkérdése , 's olly reménysége , hogy
íróink a' nyelv' Philosophiájára végre ügyelni, 's az orthographiai fzakadástúl Őrizkedni fognak, ismét Izóra fakafztotta; megvallván: *) „Ámde a' negyedik kérdésben
ezeket olvasván, míképen lehetne cC 3Iagyar helyes Írást
{ Ortlwgraphiát*) az egymással ellenkező fzoiásoh és
önkényes véleményei: helyett Philosophiai Principiumohra építeni? sőt még a' második kérdésben is T u d o m á n y o s R e n d fz ab á s ó k a t említtetni látván, örömmel meggyőződtem az iránt, hogy bölcsebb Férjfiaink,
nem csak fzíveiknek rejtekében, mint eddig, hanem már
nyilván is megvetik a' nyelvmüvelésben az e g y m á s s a l
e l l e n k e z ő f z o k á s o k a t és az ö n k é n y e s v é l e m é n y e k e t , 's ezek helyett inkább a' Philosophiához
folyamodnak; egyfzersmind pedig ama' reménység is felserdült bennem, hogy Nyelvművelőink, a' Philosophiának fáklyájánál megösmervén nemes czélú munkálkodásaiknak igaz úttyát, kezet adnak végtére egymásnak, 's
a' káros Izakadásokkal egéfzen felhagyván, eggy fzívvel
*) F e l e l et, 2. és 5. old.
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és lélekkel lígy folytattyák anyanyelvünknek sükeres művelését , ammint eggy és ugyanazon édes annyának édes
gyermekeihez illik." Ennek fejébe jelent meg: \A'
lo£opJiián:,aJi,Jjíí^ig.aMsa,^ira épített Felelet a i Nemzeti
Museum' nevéhen a' Magyar Nyelv iránt tett Kérdé~
seíre. *) — Budánn, 1818. 8.
XXVI. V e r se gliynknck e' fontos munkájáéul
csak annyit legyen fzabad eloterjeíztenem, a' mennyi
N}; elvünknek müvelésére fordított hathatós törekedéseit
kitüntetlieti. Bevezetésül előre bocsáttya a' Philosophiának talpigazságait, mellyekre a' négy kérdésre adandó
feleletét építette; megvisgálván a ) az emberi nyelvnek
ezéllyát;, b) annak nemzetiségét; e) ugyanannak korait
és vegyüléseit; d ) a' nyelvmüvelésnek igaz mivoltát,
ezéllyát és akadállyait. A' többek között jelesek benne,
*)E' kérdések j ammint azon efztendöben Bojt-elő-havának 7dik
napjánn a' Hazai Tudósítások által közönségessé t é t e t t e k j j ^
következendoF: I. Mi a' JDialectus Grammatikai tekintetben ?
ydnnak'é ezen értelemben a7 Magyar Nyelvnek Dialectussai ?
Ha vannak, mellyeh azok különösen ? Miben kütómböznek
egyTnastul, es mint lehetne általak bővíteni á* IMagvar írói
Nyelvet ? II. Minő Tudományos RendJzabások fzerint kellene
és lehetne új Szavakkal és Szóllásmódokkal a' Magyar Nyelvet bővíteni külömbj'éle Tudományokra és Mesterségekre nézve ?
III. Mellyik volna azon legalkalmatosabb 7nód, melly fzerint
eggy tökélletes Magyar Szókönyvet (Lexicont) lehetne kéfzlteni ? lü kellene'é ennek a' Nyelv' Régiségére , a' TartományBéli Szavakra és Szóllásmódokra , vagy a' Magyar Nyelvnek
kiilömbféle Dialectussaira terjedni ? Mellyik legrövidebb útonn
lehetne a' legalkalmatosabb módot végre hajtani ? — Az előadott kérdésekhez a' fenn említett IVdik kapcsoltatott Gróf
T e l e k i L á f z l ó által. — A' Ildik kérdésnek anegfejtésében,
ammint megkívántatott, a' Magyar Nyelv' belső történeteit,
Grammatikai alkotmányát, az Európai Tudós Nyelveknek példáit , és azt a' tekintetet, hogy a' Magyar Nyelv Napkeleti
Nyelv, folyvást fzeme előtt tartotta Verseghy,
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és minden figyelmetességre méltók ezek: „ Az emberi
nyelvet általlyában két fö réfzre kell oiztanunk; ama'
czikkelyezett hangokra tudni illik, mellyekkel a' tárgyakat, cselekedeteket, Izenvedéseket, 's ezeknek külömbféle
tulajdonságait és környulállásait megnevezi; röviden ízóllván, a' fzavakra, mint pufzta ízavakra, mellyekbül a'
nyelvnek l e l k e t l e n t e s t e áll; azutánn pedig a' czikkelyezett hangoknak olly öizYefzerkeztetésére, hogy gondolatinkat, Ítéleteinket, és hajlandóságainkat értelmesen
egyfzersmind és* érzékenyen kifejezzék ; a' mibül a' nvelvnek nemesebb réíze, úgymint e l e v e n l e i k e, támad.
Ha a' külömbféle climákban külömbfélék a' tárgyak, külömbfélék bizonnyára a' berniek lakó népeknek nyelveiben ama' nevek is, mellyek e' tárgyakat jelentik. Ha külömbféle tovább a' climákban az éfznek és fzívnek járása,
következik, hogy a' nyelvekben a' fzavaknak öfzvefzerkeztetése avvagy a' fzókötés is külömbféle." *) —• E' két
igazságrúl mélyebb elmélkedésbe erefzkedvén, a' Magyar
nyelvnek nemzetiségeihez különösebben fordul. Itt én
csak azokbúl, mellyek nyelvünknek M a g y a r l e i k é hez tartoznak , a' fzembetünöbbeket jegyzem ki: — „ A'
Magyarnál mind a' férjíi, mind az aíTzony csak Ö,- és
ezt Verseghy nyelvünkben férjfias nemzetiségnek tarLya.
Azoknak, kik azt vélik, hogy a' Poésisban a' fzemélyesítéseket sokkal érzékenyebbekké teheti a' neveknek neme , és hogy e' fzép tulajdonság nélkül a' Magyar nyelvet nem kellene hagyni, azt feleli: hogy a' fzemélyesítésekben a' költőit fzemélyuek nemét felette könnyű rninden névmutató (articulus) vagy a' né fzócska nélkül
meghatározni, mint p. o. ha az öreg Oceanust fzakállosnak, a' Terméfzetet anyának vagy dajkának nevezzük 5
és hogy következendoképen sokkal jobb , az ollyan férjfias
nyelvben, a' minő a' Magyar, a' neveknek nemei nélkül
*) A' 20. oki,
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ízükölködni, mint e' magában Iiíú fzépségnek, mellv a'
nyelvnek csak gyermekkorában támadhat, felette sok és
terhes alkalmatlanságait viselni." *) — „ Hogy a' Magyarban a' névmutató a' névragafztásban nem változik, a'
nyelvnek nemzetiségei közé tartozik, valamint az is,
hogy az eseteknek határozására nem fzolgál. De ellenben
a' határozott befzédet, mint: láttam a' gyermekeket, kik
tegnap hozzád mentek, a' határozatlantól, mint: gyermekeket láttam tegnap hozzád menni, megkíilömbözteti. E' közös tulajdonságból megmeg eggy különös nemzetiség támad a' mi nyelvünkben, melly abbúl áll, hogy
a' határozott befzéd az ígeragaMásban mutató formát kíván. Világosan kitetízik ezekbúi, hogy ama' Deákos Magyar íróink, kik az az vagy a', e vagy ez vagy ezen névmutatót, a' Deák befzédnek példája fzerint, kivált ha a'
versben megfzorúlnak, fzükségtelen kicsinység gyanánt
elhagyogattyák, anyanyelvünknek annyival kényesebb
és drágább nemzetiségét vefztegetik, a' mennyivel bizonyosabb , hogy e' fzócskák a' befzédnek é r t e l m e sségét illetik, melly az emberi nyelvnek mivoltához tartozik. " **) — „ Valamint a' Görög nyelv fofztó ( ablativus)
nélkül, úgy a'miénk nemző (genitivus) vagy, igazabban fzóllván , birtokos (possessivus) nélkül fzükölködik.
A' birtokot mink a' dativussal awagy tulajdonítóval fejezzük ki, mint ezekben: van nekem pénzem, van neki
efze; hol a' nekem és neki valóságos dativusok. Ez, valamint a' dativusnak ama' különös öfzvefüggefztése is a'
birtok' nevével, mint: a Herczegnek kertye, nem pedig
a' Herczegé kert, Duds hortus, a' Magyar nyelvnek
1
jeles és valóban kényes nemzetiségei közé tartozik. A
*) A' 34 old.
**) A' 35. old. — Ezen hibát már jobb íróinknál is efzrere/Tzük :
p. o. a' Meséknek illyen homlokírásaiban: Bárány és Farkas,
a' Deák fzerint: dignus et Lupus.
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Francziának nominativussa és accusativussa mindenkor
eggyenlo, valamint az Olafzé is. De még a' Deákban is
hány egyforma eset (casos) Tan? A' mensa névnek genitivussa, dativussa, és többes ízánro. nominativussa mind
csak mensae; a' dominus névnek genitivussa és többes
fzámú nominativussa domini 's a' t. és e' nyelvekben kiki megkíüömbözteti mégis ezen eseteket, mikor azokat
a' befzédben hallya. Minek kivannak tehát némelly Nyelvművelőink a' dativuslioz nem hasonlító különös genitivust, mint azok, kik az e fz ó k é p z 6 t e' végbúi erőnek erejével r a g a fz t é knak akarják tenni ? *) De a'
Izóképzóket jol meg kell kűlömböztetni a' ragafztékoktúh
A' fzóképzo a' Magyar nevekben nevezőket, avvagy nominativusokat, mint: igazság, felség y igazságok , felségek ; az igékben pedig a' jelentő módnak, jelenvaló údonek, és törzfökös formának rideg fzámú harmadik ízeméllyeit képzi, mint: igazít, feles:, az igaz és fél gyökerekbűl. A' ragafztékok ellenben a' nevezőknek a' nevekben , az említett harmadik ízeniélynek pedig az igékben t ö k é l l e t e s e n m e g h a t á r o z o t t é r t e l m e t adnak , úgy, hogy a' ragafztékkal felkéfzültt fzóhoz sem
új képzőt, sem új ragafztékot fiiggefzteni többé nem lehet. **) Régi vetekedés ugyan már az a' Magyar Nyelvművelők között, ha vallyon a' Magyar nemző , melly
birtokosnak sokkal helyesebben neveztetik, az é betűbúi
álle, vagy a' nak, nek ragalztékbúl ? Hogy az e birtokos
*) A' 56. oki.
**) Megvan e' külömtség a' fzótépzök és a ! ragafztékok, vagy
ezeknek helytartói között, a' többi emberi nyelvekben is. így
p. o. a' Deákban az atus , ium , or, ezekben : dominatus , dominium , dominor, fzóképzok ; az orum, is, ahar , abor , er
pedig ezekben : dominoram i dominis , dominabar, dominahor ,
dominer , inflexiók, mellyek a' mi ragafztékinknak hivatallyáfc
viselik. Lásd a' F e l e l e t ' 29. és a' Magy. N y e l v t u d . 130köv. old.
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nem lehet,-köunyü átlátni csak e' mondásbúi is': az emberé lélek; melly olly magyaratlan, hogy senki sem
érti. De értelmes ellenben e' mondás: az embernek leile; mert mink a' birtokot a' tulajdom'toval fejezzük ki
még akkor is, mikor a' Deák habeo igét Magyarra fordíttyuk, mint: van nekem jófzágom, van az attyának
jófzcíga. A' mit az ellenkező felekezet a' Deákbál hoz
elő : ego fum Pompeii; hic pileus est, patris rnei ; melly
mondásokat a' Magyar így fzokta ejteni: én Pompejusé
vagyok; e kalap az atyámé; erre azt feleli Verseghy,
hogy ez egyenesen az 6 állítását erösiti; így .folytatván okoskodását: Hol tanúllyuk vallyon ama Logikát,
hogy a' c o p u 1 a est mellett a' s u i i e c t u m nomínativus, a' p r a e d i c a t t i m pedig genitivus legyen? Vagy
mellyik Európai Grammatikában talállyuk azt a' regulát,
hogy a' v e r b u m s u b s t a n t i v u m sum nem két nominativust, hanem csak eggy nominativust, a' másik
helyett pedig genitivust kíván 1 Áz említett és a' hasonló mondásokban a' Pompeii és a? patris mez e l l i p t i c u s g e n i t i v u sok, mellyekhez gondolatunkkal e' nominativusokat kell függefztenünk: Pompeii homo, cliens,
assecla, és patris mei pileus; és az illyen gemtivust,
de titkos nominativussával eggyiitt, fejezi ki az é Magyar
képző, melly tehát valóságos nominativus. Kitetfzik ez
tovább abbiil is, hogy azonban, még a' Deák ellipticus
genitivust, mint Pompeii, vagy patris mei, declinálni
többé nem lehet, az é képző ellenben a' ragafztékokat
mind elfogaclgya, mint a' többi nominativusok: az atyáménak, az atyámét, az atyáinétül, az atyáméig, az
atyáméért; ez pedig meg nem történhetne, ha az é csak
ellipticus genitivus volna, mint a' Deákban a' Pompeii
és patris mei, és a' Deákban eltitkoltt nominativusokat
is, homo, vagy pileus , magában egyfzersmind nem foglalná. Mikor a' Deák így fzóll: cuius est haec domus ?
p'/X minden bizonnyal e' helyett mondgya: r.uius domus
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est haec domus ? A' Magyarban is tehát e' kérdés: kié e
ház? annyit telz, mint: lineh a' háza, vagy li' háza
é ház ? Ebbül tehát világos, hogy e' ízócska Hé ezeÉi
esetben annyit tefz, mint lineh a' háza ? és hogy következendőképen a' birtokos a' nevezővel öízve Tan benne olvaíztva, azaz, hogy az é a' Magyarban eredeti
nemzeti birtokos nevező, mellynek, valamint e' birtokos
nevezőnek is házam, házad, háza 's a' t. párjait a»
napnyiigoti nyelvekben haíztalan keressük. Hlyen eredeti
birtokos neyezo az övé névpótoló is. Feltaláltatik azonnkivúl e' birtokos e a' magányosan álló birtokos névpótolókban is, mint: enyim az enyém helyett, tiéd ,Zmiénk, tiétek; accentus nélkül ezekben: mieink, tieitek;
i betűre változtatva ezen többes fzámokban: házaim,
házaid, házai 's a ' t . " *)—; „A' Görögben duális avvagy
kettős Izáma van a' neveknek, melly az eggyes és a' többes ízám között áll. A' Magyar e' nélkül fzükölködik
ugyan, de a' sarkízámoknak ellenben, mint eggy, kettő,
három, négy 's a' t. még csak többes fzámot sem adott,
és a' gyüjto nevekkel is csak az eggyes fzámban él, mivel a' többséget az efféle nevek, valamint a' sarkízámok
is, magokban foglallyák. E' nemzetiség egyenesen ellenkezik a' Deákéval, és valóságos férjfias fzépség is egyízersmind, mivel a' belzédben rövidséget okoz, 's a' sok
h torokbetünek kellemetlen hangját nagyon megkevesíti. Nyelviüik' e' kezdetétül fogva fzokott nemzetiségének átlátására, megfzeretésére és tiízteletére olly kevés
Philosophia kell, hogy T^erseghyak. csudálni nem győzi,
mikép hatalmasodhatott el még jobb íróink között is ama'
helytelen és fonákul fordiíltt új regula, h o g y a' Mag y a r n y e l v b e n a' D e á k f z á m e g g y e z t e t é s t
(concordantia numeri) fzorosan meg kell t á r t a n i. Ha e' törvénynek kedvéért így befzéllenek azon Ii-ó•) &' 247 — 249. öld;
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ink: a' Magyarok' Királlyok, Királlyá helyett; három fz á z katonák érkeztek, e' helyett: h á r o r a f z á z
hatona érkezett: beízéllyenek hát a' Deák concordantia
ízerint a' többi hasonló esetekben is imígy: fzépen termetteket (termett helyett) k a t o n á k a t l á t t a m .
Hogy a' kép? két aranyvi. A' b o r n a k húfz forintokonn volt akója, és én hufsonötökönn v e t t e m .
Két poharak vizeket, vagy két p o h á r vizeket, vagy
a' víznek két poharait (duo pocula aquae) i t t a m .
Bécs P o s o n y t ú l t í z mértföldek. H á r o m efztendei,
h o g y n e m l á t t a l a k ; 's a' t . " *) Megéreztetvén így
vélek ama' Magyar ÍzóUásoknak irtóztató terméízetlenségét, melly az 6 írj Jfeokásokbúl fzüksegkepen következik;
kimondhatatlanul megzavartt édes hazai nyelvünknek
sorsát ezen nyilvánvaló fzörnyü sérelmében is —• melly
által t. i. nem csak terméízetes eggyügyüsége és regularitássa, hanena még magosabb rendű ízéjisége 's a' metrumra való alkalmassága is egéfzen megrongáltadk —>
fzívére vette Verseghynk, midőn a' miatt tovább így
okoskodik: „Hogy a' Magyar birtokos nevekben a' h a'
birtokosoknak többségét, az i pedig a' birtokoknak többségét jelenti, senkii sem tagadliattya. E' nerekben, tagom, tagod, tagja, és e' névpótolótbaa, enyim, tiéd,
övé, semmi többség sincsen; ezekben, tagunk, tagotok,
tagjok, és miénk, tiétek, övék, a' k a' birtokosoknak
többségét jelenti; ezekben tovább , tagjaim,
tagjaid,
tagjai, és tieid, övéi, — mert enyímek a' köz regulát
követi, és ide már nem tartozik, —> az utolsó i a' birtokoknak többségét fejezi ki; ezekben végtére, tagjaink,
tagjaitok, tagjaik, és mieink, tieitek, öveik, az i és k
betűk által mind a' két többség öfzvefüggefztetik. Nem
hafzontalan betüfzaporításé tehát az illyenekben: a' Grófoknak lovok vagy lovaik, a' Herczegeknek kertyek
*} A' 57. 38. old.
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vagy hertyeik, a' birtokosoknak többségét, mellyet már
a' Herczegek és Grófok nevekben világosan jelentünk,
a' lovoh, lovaik, és lertyeí, kertyeik nevekben is új
k betűvel jelentenünk ? . . F^ers egkynknek ebbéli hoflzabb
's a' nyelvnek belső mivoltábúl vontt okokra állapított
efzméllésébül utói világos és változhatatlan leffz már e'
regula: Hogy „ a' Magyar nyelvben csak egyedül az
n, e, és a' többes ízárnban csak az ai és ei birtokosok
bírnak ama' tehetséggel, hogy az elottök álló dativusokat genitivusokra változtassák, és hogy a' józan Logika
fzerint csak így lehet Magyarul a' nyelv' nemzetiségének
sérelme nélkül befzélleni: a' Grófoknak lova, a' Herczegeknek kertye ,• a' többes ízámban pedig: a' Grófoknak lovai, a' Herczeg éknek kertyei.. . Mikor kell hát
a' birtokos nevekhez a' k betűt ragafztani 1 Csak akkor
egyedül, mikor e' nevek a' befzédben magányosan állanak. Mikor így fzóllunk: a' Magyarok' Királlyá a' táb o r b a m e n t ; de Kiralynéjok o t t h o n m a r a d t ; e'
névben Kiralynéjok a* k betű által a' birtokos oknak, úgymint a' M a g y a r o k n a k , többségét ki kell jelenteni,
mivel a' Kiralynéjok név mellett az Ö neveket elhallgattyuk. u *) — „ A' Görög nyelvnek Aoristussol vannak,
•) Lásd errül bővebben a' 249 — 258. old. — Megerősítik Verseghynkneí ezen állítását tokélletesen azon Éfzrevétehk a'
J
Magyar Nyelvnek a polgári Igazgatásra és Törvénykezésre
való alkalmaztatásárúi, mellyeket T. N. Vefzprém Vármegye
1807ben a' Haza elejébe tejrefztett; ama' kétes értelmű monddsokvúl, mellyel e' Deákosnak véltt fzókötésbiil támadnak, az
51. és köv. old. illy felette sükeves intést adván : ,, Igen tetemesen sérti Nyelvünket az is, hogy némelly mai felesleg okoskodó Nyelvtudósaink fzavainknak ezen terméízeti öfzveigazítását: a' dolgok1 folytatása , Vármegyék' dolga , Levelek' írása,
Rendek'' gyűlései, Nemesek7 fzabadsága, 31agyarok' törvénnyel 's a' t. már ma így kezdik lenni: a' dolgok' folytatások,
Vármegyék' dolgok, Levelek' írások, Rendek' gyűléseik, JVeO *
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mellyek nélkül az Európai nyelvek fzükölködnek, 's mellyeknek értelznét mégis tökélletesen kifejezhetik. A' Zűdónak nincs jelenvaló üdéje, és a' jelenvalórúl mégis úgy
tud befzélleni, mint mink. Nekünk nem volt valaha jövendő üdönk, és ezt a' jelenvalóval még most is úgy ki
tudgyuk fejezni, mint futúrumával a' Deák: m i h e l y t
h a z a megyei, a z o n n a l l e v e l e t írok: utprimum
domum ivero, illico epistolam scribam. Az eggyik Magyar fúturomot Öseleink koholták, mikor a' Deák nyelvvel közelebbiül megösmerkedtek, az andus, endus Deák
képzőbül: ír and, írandók; verend, verendek 's a' t.
mellybúl a' kívánó és. kapcsoló módokban is támadtak,
izapora gyom gyanánt, új haizontalan és felette hoíTzú
futurumok, mint: írandanéh, irandgyanak; verendenéí,
verendgyek ; aíkalmatlanhodandanának ; fésülko'dhetendgyenek; de lassankint el is tűntek (a' jóízlésü íróknál tudni illik i mert némelly mai Novellisták és Fordítók — E l b e f z é l l Ő k n e k , Átvivőknek ízeretik magokat nevezni — azokat, ammint látfzik, megint folyamatba
hozni, majdnem erö'fzakosan iparkodnak). Á' másikat a'
mesék' fzahadságok, Ifagj'arok1 tonérniyeik; mellyetet minden igaz Magyar első hallásra is igen erőltetett fzóllásoknai.
talál. Az illyen Magyarjaink tehát ezeket is: a' Magyarok' lova , a' Németek' tehene , a' Tótok' ökre, a' Barátok' fzamara,
így tefzik ki az ö új regulájok fzerint : a' Magyarok' lovak,
a' Németek' tehenek, a' Tótok' ökrök, a' Saratok'
fzamarok.
Melly botránkoztató Constructiók ezek a' Magyar fülnek! Soha
séta fzóllanak így az igaz Magyarok; soha sem mondották ök»
a' Magyarok' Istenek, Uraknak Urok, Királyoknak Királlyok , Seregeknek Urok, Egek' Teremtojök; hanem így : Magyarok' Istene, Uraknak Ura, Királyoknak Királlyá, Sere1
geknek Ura, Egek TeremtSje.
Ójjuk tehát magunkat az
illyen újságokonn való helytelen kapkodástúl, 's maradgyunk
inkább Nyelvünknek terméfzeti eggyügyiísége mellett, hogy
me'g utóbb nyelvrontóknak ne mondattassunk. "
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Némettül kölcsönözték újabb íróink, 's kedvéért a' fog
ígébúl még segítő igét is csináltak nyelvünkben, mint:
írni fog,

verni

fog : er roirb fdjteibcn, ec n>iti> \fy\a§tn.

Ebbiil is támadtak kívánó és kapcsoló hafzontalan futurumok, mint: írni fognék, írni fogjak ; mellyek hasonlóképen , mint az elobbeniek, már régen kihaltak Tolna
nyelvünkből, ha bennek a' lelket azok fenn nem tartanák, kik fzórúl fzóra ízeretnek idegen nyelvekbúl Magyarra fordítani." *)
Az líj gyökérizónak koholójátúl minden ember méltán megkívánnya, hogy a' tölle
névnek válafztott eredeti hang a' tárgynak valamellyik
tulajdonságát olly értelmesen kifejezze, hogy errül és
így új nevérül is minden tétovázás és kétkedés nélkül
megösmerhesse; a' mit a' mostani fzemes világnak tellyes
kedve ízerint és tökélletes megelégedésével végbe vinni,
eggyáltallyában lehetetlen. Az erkölcsnek vallyon mellyik fzembetu.no és minden egyéb tárgytúl világosan megválafztó tulajdonságát fejezi ki a' rény hang? — Mikép
lehetne tehát azt okosan várni, hogy az illyen új gyökérfzó az egéfz Nemzetnél elterjedgyen ? . . . A' ragaíztékok, ízóképzök és öfzvetevések arra valók , hogy a' fzavaknak új és b i z o n y o s a n m e g h a t á r o z o t t értelmeket adgyanak, fzükséges tehát valóban, hogy ezen
értelmeknek b i z o n y o s a n m e g h a t á r o z o t t zfengéit
magokban foglallyák: mert a' mi nélkül valami ízúkölködik, azt más valaminek nem adhattya. Ha e' ízótagnak
tani vagy tem a' közönséges Izokás azt az erőt nem adta
Tolna, hogy, mihelyt valamelly igéhez függeJztetik, azonnal a' múltt üdonek első rideg ízeméllyét jelentse, mint
írtam, vertem; soha valóban e' ízótag e' fontos hivatalt a' nyelvben nem viselhetné." **) Verseghynknek
e' tárgyrál való 's tagoiikint megbizonyított okoskodása*) A' 40. kör. old.
**) A' 69. 71. old.
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búi azt következtettyúk: hogy, ha a' ragafztékoknak,
fzókéjjzoknek 's t. e. f. volt ugyan is valaha ez vagy má3
értelmek, de azt üdovel elvefztették, többé már határozott értelmet nem adhatnak; már pedig vannak, valamint világos és határozott értelmű ragafztékok és fzóképzok, iigy semmi, homályos, kihaltt és tétovázó értelműek is; ezek tehát iij fzót nem adhatnak; a' határozott,
világos értelmüekkel sem lehet mindenkor önkény fzerint új Izavakat foi-málni, hanem csak ollykor, ha a'
közönséges egyformaság megengedi. — A' nyelvművelést
akadályoztattya Grammatikussainknak a' régi Magyar
könyvekhez igen is nagy ragafzkodása , és a' m é r t é kl e t l e n P u r i s m u s . * ) Idetartoznak még 1.) A' helytelen vagy éppen új ragafztékok, fzóformálások, és az idegen ízókötéseknek majmozása. 2.) Ama' fefzesség melly
minden tárgynak különös nevet akar adni. **) 3.) Az Eke*) ,, A' Deák m és s végzések találnak a' Magyarban elég társakat : de azonnkivül az us Deák végzéa is nállunk, mint Deák
végze's, olly fzokott és olly ösmeretes, hogy a' Magyar a' nevet nélküle Deáknak sem ösmeri. E' végzésnek elharapását tehát én ( így fzóll Verseghy a' 294. old. ) netn nézhetem egyébnek , hanem csak majniozásnak, mellyel a' Kémeteket és a'
többi Európai Nemzeteket akarjak megtifztelni. Ha mink ezeknek nyomainn a' Mercarius, TJránus helyett a' Mercúr , Urán
neveket csínosabban mondgyuk, kicsoda tulajdoníthatná nekem vétekfii, ha e' regula fzerint Kenus AiTzonyt Vén AlTzonynak mondanám ? Az us végzésnek elharapását még az ollyan
nevekben is fitogtatni, mellyek helyett régi, fzokott, nemzeti
neveink vannak , mint Pálon , Latin vagy Latán , és Bohém,
a' fzokott Zengyei, Deák, és Cseh helyett, én bizonnyára olly
jelenésnek tartom, mellyben magát külömböztetni akaró affectátiónál egyebet nem találok. "
**) E' Tzámban vannak amaz új nevek is, mellyekkel némellyek ,
az atás, etés, tatás , tetés, fzóképzoknek segedelmével, a'
nyelvet versengve bővítik — ammint a' 181. old. helyesen állíttya Verseghynk. : ,, Az at, et, vagy tat, tet, képzÓ'kkel
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senfzóllásnak és a' Poésisnak kevés böcse, fagy éppen
megvetése a' tudományos könyveknek kedvéért. *)
XXYII. Nyelvünknek kimüveltetését méltán kiterjefztette Verseghybe, a* helyes írásra is, 's ezt is azért
philosopliiai princípiumok ízerint meghatározta. A' végett, niinekutánna megmutatta, hogy ízükséges légyen e'
pontban is az egyforrnaság és tökélletesség: mert az E f z
ezt eggyáltallyábau parancsollya; a' helytelen írás a'
nyelvet érthetetlenné 's kellemetlenné is teheti; az Olvasót fennakafztya 's elidegeníti: e' philosophiai megfogásbúi : „JÍ bellik az írásban jelei ama' czihíelyezett han~
gohuűe, mellyekhel az emberi nyelv él .•<e az orthographiai korcsoknak helyes egyengetését e' három fo regulákban fejezte ki: „ 1.) Valahány ezikkelyezett hang találtatik valamelly nyelvben, fzintannyi különös betűi is
legyenek, mellyek e' hangokat jelentsék. 2.) Mindenik
betű mindenkor csak eggyetlen eggy hangot jelentsen.
3.) Ammint az egyformaságnak, fzónyomozasnak és hangrendnek kivántatási fzerint tifztán és csinosan ejtyük a'
belzédet, úgy írjuk is. " — Az e 1 s Öbül így okoskodik:
formáltt müvelteto igék olly fzükségesek a' Magyar nyelvben,
hogy még értelniességéhez tartozó fzebb nemzetiségei közé is
fzámláltatnak. Ámde az illyen ígékbül csináltt nevek ellenben
olly fzükségtclenek, hogy a' befzédet még meg is csúfíttyák,
mivel a' kellemetlen kelepeléshez nagyon hasonlónak tefzik.
Eggy érdemes és tudós férjfiú ezt már régen egyfzer, mikor illyen Magyarsággal előadott nyilvánvaló befzédet hallott, k u k u r i c z a p a t t o g t a t ó dialectusnak nevezte. De kicsoda is
olvashassa kó'nyó'mletes mosolygás nélkül az efféle mondást : a'
K i r á l y i parancsohatasoknak elolvastatása u t á n n a' hátrahagyattatott a d ó k n a k befzedetésériíl t a n á c s k o z t a k ; e'
. h e l y e t t : -á*"T£i r á 1 y i parancsolatoknak
hátrahagyott
a d ó k n a k befzedésérül

elolvasása
után na'
tanácskoztak.

*) A' 143 — 186. old. a' nyelvmüvelésnek akadállyai 's azoknak
okai egyetemben feltaláltatnak.
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„ A' Magyarban azöízvetett mássalhangzók, cs , ez, gy,
ly, ny, ty, fz és zf, e' reguláiul eltávoznak; de valóban eggy tudós Magyar sincsen, a' ki jobban nem ízeretné, ha Eleink a' dupla betűk helyett inkább valamelly jellel megkülömböztetett eggyügyüeket válafztottak
volna. Ezt most megtenni, képtelen zavarodás nélkül,
lehetetlen volna; mivel a' dupla betűk k ö z ö n s é g e s
ízokásban vannak, és kötelességeket, ha legalább olly
állandó rendbe ízedetnek, hogy azokat az olvasásban egymástól elválafztani ne lehessen, a' hangoknak megkülömböztetésében pontosan megtefzik. A' ts, tz, sz és zs, e'
kötelességet meg nem tehetik: mivel ezen öízvetett betűknek mindenikében az első betűt a' másodiktól el lehet,
sőt némellykor el is kell válafztani... A' melly jussal
tehát az Olvasó e' ízavakat: rútság', útzáró, fzétsompolyodtah, át zuhog, imígy oíztya ketté: rút-ság, út~
záró , fzét- sompolyodtak, át-zuhog, kölönösen mondván ki mind a' t, mind az utánna következő s vagy s
betűknek eredeti hangját: ugyanazon jussal e' Izavakban
is: átsol, atzél, vatsora, létzei, im/gy teheti meg a'
kettéízakalztást: át-sol, at-zél, vat-sora, lét-zek,
a' t és az utánna álló * vagy z betűknek eredeti hangjait
különkülön ejtvén ki, mellyek a' cs és ez eggyügyü íziFzegÖ hangoknak csak árnyékai sem lefznek. Tudom én,
mit felelnek erre a' ts és ts védelmezői: hogy tudni illik a' Magyar Olvasó a' nélkül is tudgya, mikor kell a'
t betűt az utánna következő s vagy z betütül elválafztani,
és mikor nem ? De én erre vifzontag azt mondom, hogy
itt a' józan éfztül élőnkbe terjefztett okokra, azaz, a'
Philosophiának talp igazságira épített t ö k é l l e t e s Orthographiárúl van a' kérdés, melly a' r e n d b e f z e d e t t
nyelvnek fzúkséges egyfzersmind és fzép tulajdonságai
közé tartozik. Elhallgatom azt, hogy, mikor a' Magyar
nyelvnek müvelésérül, rendbelzedésérül, és így Orthographíájárúl is gondolkodunk, nem csak a' tudós vagy

• •
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tamíltt Magyar Olvasókat kell ízemünk előtt viselni, hanem azt is, hogy a' tanuló ifiúság és az idegenek a' helyes Magyar olvasást bizonvosan meghatározott és világos
reguláknak vezérlése ízerint könnyen megtanulhassák...
Az öfzvetett fz betű mindenkor a' Deák s betűnek, a'
gömbölyű Magyar s pedig mindenkor a' Német fá> betűknek hangját jelentse. E' Izerint azutánn az efféle fzavakat:
váfzon, hafzon, senki sem válaízthattva inu'gv el: vászon , has - zon, különösen ejtvén mind az *, mind a' z
betűnek eredeti hangját. De ellenben a' vaszár nevet
sem fogja senki imígy olvasni: va -fzár. Szintezen regula Jzerint kell a' zf hangnak jelentésére is a' hoffzúy
betűt vákrztani, mint darázfok; mert így e' Szót fel
nem ofzthattyuk illyformán: daráz - soh, és így ( valamint ellenben gazság helyett ga- zfág) helytelenül nem
ejthettyük. Mást is tefz ám az Anatómiában húszár, és
mást a' katonáknál hufzár. Az első e' két Izóbúl támad:
hús és zár ; a' másik pedig ezekbúi: húfz és ár. " Hagygyuk tehát a' is., tz, és sz, zs betűket a' ragaíztékok',
fzóképzok' és öfzvetevések' megkülömböztetésére; a' gyökérfzavakban pedig éllyünk cs, ez , és fz, zf elválaízthatatlan eggyes betűkkel. — A ' m á s o d i kbiíl ekképen
okoskodik: „ Vétenek a' Magyarban e' regula ellen, kik
a' j betűnek ötféle hangot tulajdonítanak, úgymint:
a ) A' d betű utánn, de csak némelly esetekben, gy hangot , mint tudja, b) Az l utánn ly hangot, ismét csak
némelly esetekben, mint találja, c) Az re utánn ny
hangot, megmeg csak bizonyos esetekben, mint fzánja.
d ) A' t utánn, megint csak némelly esetekben, ty hangot , mint mutatja, e) A' többi betűk utánn, sőt, a' mi
különös figyelmetességet érdemel, az említett bizonyos
esetekenn kivül, még a' d, l, n, t betűk utánn is, olly
hangot, a' minőt e' betűknek a' Deák és a' Német m i n d e n k o r tulajdonít; mint: vadjárás (az erdőben), feljut,
fzínjátéh, átjár, 's a' t. E' képtelen Kavarodást rendbe
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lehetne fzedni Orthographiánkban , ha némellyek azt a'
tellyességgel helytelen vélekedést, hogy a' j beLü a' birtokos neveknek és a' mutató igéknek béllyegbetüje, el
nem hitették volna magokkal. így már a' h a r m a d i k
regulát sértik, kik a' tifzta és csinos beízédet írásokban
nem követik. Az igaz Magyarnak ezen ejtéseit: tugygya,
találylya, fzánynya, mutalytya, a' rendbefzedett és csinos nyelvben rövidségnek okáért így fzoktuk írni: tudgya~, talállya, fzánnya, mutattya: minthogy az öfzvetett Magyar belük, fzámtalanfzor megdupláztatván, a' mi
a' nyelvnek napkeleti nemzetiségei közé tartozik, kimondhatatlanul sok és nagy alkalmatlanságokat okoznak. Ezeket a' Kassai Museumnak Tagjai azzal kevesítették meg,
hogy az öfzvetett cs, ez, gy, ly, ny, ty betűkben az s,
z és y betűket, az fz és zf betűkben pedig a' hoíTzií f
betűt nem valóságos betűknek, hanem saját hang nélkül
fzükölködo b é l l y e g j e l e k n e k nézték, ammint valóban
nézniek is kellett, és így egyfzer írni elegendőnek tartották. A' régi cscs, ezez, gygy, lyly, nyny, tyty, fzfz,
zfzf, dxiplázott betűk helyett tehát ezek támadtak: ccs,
ccz

> ggy> llJ> nTiy > uy>JTz> zsf> mellyekben a' béllyegjel mind a' két betűt illeti. De, ezeu rövidítéssel az
lijabb írók meg nem elégedvén, az y helyett a' j betúhez
folyamodtak, mint: gj, Ij, nj, tj; ezzel többnyire még
a' duplázást is ki akarván pótolni; a' többi öizvetett betűkben pedig a' duplázásnak módgyát a' vak esetre vagy
az írónak kénnyére hagyták. Ámde a' j betűnek, melly
magányosan is fzámtalanfzor előkerül, tulajdon eredeti
hangja lóvén, mint e' fzavakban: fáj, fej, tojik, ajak,
újul; lehetetlen bizonnyára, hogy az öízvetett betűkben
olly béllyegjel gyanánt ízolgállyon, mint az y, vagy a'
hofl'zú f; lehetetlen tehát azt is bizonyos és állhatatos
regulák által meghatározni, mikor kellyen azt az előtte
való betűvel eggy és oizolhatatlan ínyhangnak nézni, a'
minők a' gy, ly, ny, ty, és mikor ellenben ugyanazon
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előtte álló betűtűi elválafztani, és tulajdon eredeti hangjával ejteni. " *) Hogv pedig a' j nem közönséges béllyegbetü, sem a' nyomosításnak eharaeteristikája nyelvünkben,
és hogy ennél fogva helytelen a' Jotistáknat írásmódgya, ezt czáfolhatatlanúl megbkonyította Ferseghj-nk
Feleletében.**)
XXYIII. Az igazság' nyomozása végett Izabad legyen
R é v a it is orthographiai principiumira és reguláira nézve
fzámba vennem. így ízóll Ö : ***) ., Post varia scribendi
„pericula, qnae diversa suasit ratio, recentiorum tandem
„ ojiera, correctis non paucis veterum aberrationibus,
„consensione iam utcunqae certa, constitutum est: ut
„ sonis Hungaricis qnibusijue g e n u i n e exprirnendis in
„ o m n i c a s u c o n s t a n t e s ac p r o p r i a e essent lite„ rae, secundum linguae indolem. . . Et revera adsunt
,, iam literae Hungaricae, de Latinis factae. De quibus
„ tjnaedam sünt punctatae; quaedam combinatae ex du„ abus, pro simplicibus tamen habendae, cum sonum tan„ tum simplicem exprimant; aliae praeterea simplices
aliae simplices retento sono Latino...
y, soni destinati;
,, G. cui y socium est, iam non erasse, sed tenuiter, vei
„ licfuescendo, efferendum est. Neq;vie omni parte pro„nunciationi succurritur, si, qnod vnlgo fieri sólet, d
„ cumy iunctum, dj, proponatur. Nam et isto liq^uidior
,, poscitur sonus. Yiva vox audienda est. — L Y. Neijne
„huius literae sonum genuine edunt, qui l cnm j iun„ctum, Ij, sumimt. Nam et isto licpűdior docendus est.
„Praeeimte voce viva multo id felicius praestabitur. —
„NY. Neque hunc sonum sincere docent, qui ad eum
„expi'imendum n cumy iunctum, nj, adhibent. Nam et
*)Magy. N y e l v t u d . 42 — 4.5. old. F e l e l e t , 523 — 345. old.
**) A' 345 — 566. old. liol a' Jotistáknak hypothesisét éfzgyozendS
régi és újabb okainak sommájával ismét megtámadgya.
***) E 1 ab. G t a m m. Vol. I. pag. 56—57. 69 — 74. 77 — 80.
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„ islo licfuidior exigitur sonus, cjuem vox viva melius
„ jnstillabit. — 2 ' F . Non reddunt genuine hunc sonum,
„qui t cumj iunctum, tj, adhibent. Praeeunte viva voce
„ et isto liqrridior ediscendus est, —• Litera^/, consonae
„valore, est s p i r i t u s e x i l i s , t e n e r . , s u b t i l i s .
„In nostra cpiocjue Lingua eumdem retinet sonum lenem
„ et exilem, <juem in Latina habét: ex. gr. janua, jecur,
„JQCUS , juha. Et qriem praeterea in Germanica edit in
„ vocibus : %at)t, ^ÍXXXOXÁ , Sod) r 'Su^m'ií. — Consonantes
„ diversae, (juod cum sequente yocali una exprimi pos„ sint, simplicem propterea consonam unam non faeiunt,
„ p e c u l i a r i c o m b i n a t i o n e indicandam." Mindazáltal azt tartya, hogy e' kíilömbözo hangokat: barát sdg, követség , és kalapács-oh,
kövecs- eh ; át -zuhan , út-závor, és a-czél, mu-czog, 's a' t. eggyáltallyában ts és tz betűkkel írjuk. Vane így a' ts és tz
hangoknak minden esetben állandó és tulajdon jegye?
— A' gy, ly, ny, ty hangokat a' gj, Ij, nj, tj betúk ki nem útik; ldgyítás' hiával vannak; 's még is
így írnánk: adja, találja, anyja, fzózatja: így lenne«
minden Magyar hangnak igaz kijelentése nvelvíinf ge—
niussa ízermt ? — Ha a' j k i s , g y e n g e , f i n o m l e h e l l e t , adhaté a' d, g, l, n, t régezetü feaTaknak
kettözteto 's egyízersmind lágyító erőt? Holott, a' mi
nélkül valami fzükölködik, azt másnak nem adhattya.
Hogy üthetné tehát ki az adgy, haggy, álly, annyaf
attya hangokat az adj, hagyj, állj, anyja, atyja írás?
Hogy ízármazhattak volna ezekbül: rontj, löltj, mutatj,
fzeretj, a' ronts, költs, mutass, fzeress parancsolok
olly bizonyosan , ammint R é v a i állíttya 1 *) „ Literana
„j, imperativi formativam, omnibus verbis communem,
„ verba in t desinentia in sibilum mutant varium, pro
„vario eiusdem t cum antecedentibus literis concursu;
„ propter quem saepe et ipsum t in sibilum abit. — Gerte
•) El ab. Gramm. Vol. I. pag. 34.
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„ adiectione formatiri j sünt haec facta: roní-j (ronts),
„hölt-j (költs), mutat-j (mutass), fzeret-j (/ze„Pes-s).(C Ha pedig erre nézve legottan azt mondgyai
„ Etvmologia tamen non haec ita restituet: sed sibilum,
„ qui invaluit, ab o r g a n i s s o n o r u m repetet, e u „ p h o n i a eqne r a t i o n e m probabit: " — miért nem
követi közönségesen ezen reguláját a* gy, ly, ny, ty hangoknak kifejezésében is? mellyek a' nyelv5 tenné ízetébül
eredett euphonia' kívántatásinak tökélletesen megfelelnek.
Miért hozza zavarba és megidomatlamttya azoknak rendes
kimondását, mikor minden igaz Magyarnak tiízta befzédgyében a' gj, Ij, nj, tj hangoktól felette külömböznek ? —
Itéllye meg már most akárki, R é v a i értette jobban magával eggyet, vagy pedig Verseghyak. Egyébaránt Ez a'
feltett kérdésekre adott Feleletét nem azért mutatá be,
hogy a' jutalomra fzámot tartott volna; mert azt előre
t i is nyomtattatta... Bátorkodom azonban a' kofzorús
Tudóstól kérdezni: Olvastae J^erseghynzk illy ízámos
Grammatikai Munkáit, vagy se ? — Kern olvasta ? Tehát
a' nélkül minek fogott a' felelethez. — Olvasta 1 Tehát
miért nem czáfolta meg? —
XXIX. Közelítsünk mái* P~erseg7iynk.' literatúrai
fáradozásinak -végéhez. Több mind kilencz efztendeje,
mióta a' Magyar Bibliának új kiadása a' Katholikusok'
fzárnára ízükségesnek találtatott. Ennek legalkalmatosb
végrehajtása iránt sokféle volt a' tanács; a' Posonyba
1822dikben tartatott Zfinatnak is eggyik tárgya lett.
Nemzeti Literaturánk' előmozdításában buzgólkodó Verseghynk e' dologban is megfzóllamlott, 's azon Bibliának
az eredeti nyelvekbul új fordítását és a' T s é t s iénél jobb
Orthographiával való kiadását ajánlotta, 's próbatételül mind
a' Zfidó., mind a' Görög nyelvbűi több fordított darabjait Prímás O Herczegségének, Kitúl felserkentetett, bemutatta illy czímü munkájában: ]pissertatio^jde Versioné
Hungarica Scripturae Sacra&J"cui Specirnina corre-
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ctae atque ad Vidgatam exactae J^ersionis, una cwn
Momentis Exegetico- Philologicis Emendationum, in
Traductione Kdldiana instituendarum,
subiunguntur.
Budae, 1822. 4. Ezen Értekezésének Deáksága helyes,
tilzta; grammatikai, critikai és hermenevtikai érdemei
tagadhatatlanok. Az, ki e' nehéz feladásnak tellyesítését
iívántató erővel 's tudománnyal jövendőben magára vállallya, fzámos elökéíztíletet, derék utasításokat és jeles
éfzrevételeket fog benne találni.
.
:
XXX. Ennyi fontos és költséges Munkáknak kidolgozásával és közrebocsátásával nevelte hazai Literaturánkat Verseg7iynk, nem lévén több mint elejénte 300, későbben 350, végre 400 forint papiros pénzben a' fizetése,
mellyett az eltöiiöbt Szerzetes Rendek' Javaibál öfzvefzerkeztetetL Religiófundusbúl Mzott: mellybül és JGzüntelen való tudós fáradozásai által fzerzett egyéb fzük jövedelmébűl édes Ánnyát is 90 efztendóre haladott gyámoltalan öregségének végső napjáig fiái háladatosságának
ölztöne fzerint tartotta: mivel Ez, az 6 távúlléte' alatt,
a' bal fzerencsének nehéz csapássaitól éréntetvén, utollyára még néhány Pesti kalmárokra bízott kevés vagyonnyát is elvefztette. — Annyának halála utánn töltötte életét Kerseghyak. O s i t z k i J á n o s n a k , Ö Csáíz. Kir.Föherczegségénél a' Nádorispánynál utóllyán lett AjtóorzÖnek társaságában; a' ki, és felesége M á r i a , ötét mint
testvérjeket ápolgatták, minden, néha beteges állapottyában is; eggyiitt lakván vele ama' házacskában a' vízi Tárasban , mellyet saját közös pénzenn vettek, 's melly a'
hozzá tartozó kertecskével a' várhegynek lejtős oldalánn
napkeletre való kies fekvése miatt méltán kedveltt csendes menedékhelye volt a' Világ' zajjátiíl vilTzavonúltt,
csupán a' Miísákkal foglalatoskodó Tudósunknak. Itt 6
Ositzkiéknek maga iránt tapaíztaltt fzíves gondoskodását vifzonozta, midőn Rózfa és K á r o l y gyermekeiket
olly foganatosán oktatta a' fzükséges nyelvekre és tudó-
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mányokra, hogy ok abbéli ízép előmenetelek áltál Szülőiknek örömére nevekedtek. Illyformán tanította Ö
több OsnierŐsseinek gvermekeit is, ha arra megkérettetett, majdnem mindenkor ingven, — legnagyobb jutalma gyanánt tartván mind azoknak, kik bizodahnokat
benne helyeztették, köz megelégedését 's igaz köízönetét,
tanítvánnyainak pedig fzíves izeretetét és háladatosságát.
XXXI. Nyugodalmas, vagy inkább a' barátságnak
ízenteltt óráiban kezdette Ovidiusnak Formaváltozásait hasonló nemű hatmértékü versekben Magyarra fordítani, és,
midőn az első Könyvet fzerencsésen elvégezte, azt S á g h y
F e r e n c z édes Atyámnak, mint kedves jó Baráttyának,
ajánlottaj, ki is a' Királyi Universitás' Könyvnyomtató
Intézeténél való elojárói tifztyébül több Munkáinak és
foképen megböcsülhetetlen Analyticájának közrebocsátását és illő megjutalmazását efzközlötte. Ugyan Ótet utolsó akarattya' végrehajtására megkérvén, alkalmatosságot
adott'arra, hogj'j a^jmit a' JnásodikKönyvbül, de .már .
beteges állapottyában, elkélzített, kézírásai között felkereshetvén, azt a' XII. Szakaűzig a' Magyar Hazával megösmertethessük. Bizon nyara örökké kár, hogy véghez nem
vihette e' remek Költeménynek egélz fordítását; de mar
e' kevés is nagy nyeresége Literaturánknak, 's mindenkor fényben fogja tartani /^erse^Aynknek hatalmas poétái talentumát. —• Prímás Ö Herczegsé^étíil, Kinek bőkezűsége a' Szent írás' fordításáról írtt munkáját napra segítette , hathatós pártfogásra méltatván, midőn Annak
ezüstbe myomott képét megfzemlélte, ízíves h'áladatosságának és hű tifzteletének öfztönébül Orízágunk e' Főpapja
nagy virtussait és jeles érdemeit buzgó dücsoitéssel magafztalta. Megérdemlették abbéli versei a' kinyomtatást;
nem külömben a' Arelenczei Patriarcha,. Pjyr t e r J á n o s
L á f z l ó O Excellentiájának „Tunisias" nevú Epossábúl válafztott két remek Leírásnak Magyarítása, minthogy"" bizonyos példája azon ritka tehetségének, melly
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az eredeti Műnek poétái ízépségeit hangrendes prósában
kiragyogtattya. Közlöm j m a ' kézírásbúi, mellyet Ö Excellentiájának a' Szepesi Püspökségről "áz" említett Patriarchátusra lett emeltetésekor Budánn való tartózkodása alkalmatosságával maga fzemélyesen bemutatott, Ö
Excellentiája pedig tavaly Április 24dikénn Velenczébül költt barátságos M a g y a r Levelében az AtyámnajT általküldött. P^erseghyníben ugyan, midőn próbafordítását minden dicsérettel javaltatni tapaíztalná,
azon fzándék felserdült, hogy Ö Excellentiájátúl e' felett
kinyilatkoztatott hazafiúi örömérzésének tellyesítésére ás
eredeti, tizenkét Énekbul álló Költeményt Magyar hexametrumokra egymásutánn fordítani fogja; de feltételének végrehajtását sokféle foglalatossága 's utóbbi környülállásai akadályoztatták, Literaturánknak . nevezetes
vefztességével. — Ide járul még amaz érzékeny Bucsúzás,
mellyet 1820diknak Júliussában, midőn Foiafztelendo
H o r v á t h J á n o s , Rudinai Apát és Vefzprémi Kanonok
Úr, Budai Baráttyait meglátogatván, haza kéfzülne, Verseghynk a' .fortepiánónáí énekfzóvál elzengett, 's melly
nemes érzéseinek és férjíias gondolkodásmódgvír.ii i<
lyegét viseli. — A' Teremtés'
dett, de betegsége által fel?
1824diki Aurórából is

lyek ^Kassai Magyar Museumban és ü r á l t az Egyhi
Értekezésekben megjelentek, mesteri helyességérül kezesek lehetnek, '& nyilván megmutattyák tudományos 5smeretinek nagy kiterjedését. *) Sajnálni lehet, hogy egyéb
(Pestemi, 1788. és
1789. efzt.) Verseghynek ezen dolgozásai foglaltatnak: 'fhyr1
sis is Chlojij^ a' 188 — 189. lap. \iz Antipárosi Barlang~: a
595 — 410. old. A' II. Kötetben (Kassánn, 1792. eízt. ):íA' Te*
rémteírulltóItemény.'íEíiío

É n e k : A'

Mindenség:_.a'

20 —

39lap.'"ÉfiekeEra'"~i"3T~-l32. lap. Á' fzép Mesterségekről .<
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darabjait is, meDyeket ax utóbbiak közé fzánt, el nem kénflrrca W l s " a " p » Elmélkedése az Isteni GondrúL Ezt ö F&Ürtdendő B o r T á t h J á n o s Úrhoz,
az Egyházi Ertekesések' nagyérdemű Kiadójához,

J

-^' fzé£_3festerJ:getnei
rörid Törthtetei: a' 403 — 413. lap.
&6Íe^_a'_4S2 — 484. lapT—Köíteménnyet a1 Teremtésrül így
magafztallya Baróti S z a b ó D á v i d ugyan ott a' 264. kör. lap.
,, Új csudákat adfz clonkbe
A' midőn ecsetre kclfz ,
'S a' Világnak alkotását
Ycrseghym! leképezed.
Fontra, fzámra, sorral ofztocl
A' zavar' temérdekit,
'S eggy rakásra hánytt raildtit
Szép tagokra hímezed.
Csillagokkal elborítod
A' nagy Égnek udvarit;
"S Nappal, Holddal ékesítvén ,
E' Világra fényt emelfz.
Áldozatnak és Keletnek
Rendbe fzedted úttyait:
Dupla Sarkot adfz az Égnek
Dél' meg Éjfzak' oldalinn. —
A' midőn elhagyna földet,
Illy magasra Dédalus,
Sem , midőn Egekbe menne ,
Pegazus ki nem repült. —
Csak repfilly tovább is ! a' míg
Talpra nem fos; állani
Mind az, a' mit ékes Elméd
Eltókélle végzeni.
1

Néked addig a' borostyánl
Megkötcndik Híveid;
És f ha majd lefzállfz közikbe,
Homlokodra feltefzik. "
F
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intézte: a' Ki is több Töredékdarabjait böcsös Folyóírásába, e' felírás alatt „ Eggy jeles írónak Maradványi"
igen fontos előjegyzéssel iktatott . 'S azoknak minteggy
fejében nyomtattattak ki J^erseg7ijynk.nek< imént említett Hagyománnyal, a' meltyek ékes tollának annyi drága
ereklyéi, 's azéi"t méltók arra, hogy a' feledékenységtúl
vagy éppen az elenyéízéstűl megmentessenek.—'Az EgyAz E g y h á z i É r t e k e z é s e kben (Vefzpre'mben 1820 — 1824.
efzt. ) Verseghy'tul valók ezek : Az fi. efzt. járat, j . * jKötettye'ben : Az Egyházi Énekrül: a' 147 — 168. lap. Próbatételül:
Ének az Úrnak Felmutatása utánn. \H jKötet. Barátságos Ta7iacsk~öza7ok az 'Égyha-zi Magyar Ekesenfzo7ZasruI:&' 155 —
18Í. lap. íj Efztendo'' napjára"való Ének: a' 181 — 182. laf
(ni) Kötet. Az I. II. UÍ. Zfoti. fordítása: a' 79 — 87...lap. Ja
Istennek felsége és jósága a' CIII. Zfoltár fzerint: a' 89 — 9í.
lapT'JS"ÉgyTü Magy. Ékesenfzóll. folytat, a' 118 —152. la).
{N.\KöUiC~Az~~Egyh. Magy. Ékesenfzóll.'folytat, a' 92 — 15!.
lap. A' Zf oltárok' próbafordítás, foíytat. -a' 132 — 145. la>.
A' Keréfztfa mellett álló Szűz Anyáiul'Ének: a' 145—i£.
lap. — | A ' 2.' efzt. járat, L Kötet. Az Egyh. Magy. Ékesenfzól.
folytat."a' Í23. -rrjSjA.Jlkg. N. M. Pyrker János Láfzló Bbgraphiája: a' 188 —194. lap. .jI.)Kötet. Az Egyh. Magy. ÉksenfziÜ. folytat, a' 116—159. old. III. Kötet. Az. Egyh. Jlagy.
Ékesenfzóll. folytat, a' 112 — 150. lap. IV. Kötet. Xiki
Mélt. és Fotifzt. Kurbély György P~efzprénu^Pü,spöknek le;nevezetesebb vonásai: a' 195 — 202. lap. —&.' 3. efzt. járt.
. I.' Kötet. A' CXVIII. Zf oltár fzabadon
forcíftva:"arl65J16.9.... lap. ,II. ; Kötet. A \LXX.
Zfoltár fzabadon
fordítva:a'
133 — 155. lapi-III. ^Kötet. A' kerefztény Indifferentismusrű :
az_l„^zzjíi. lap. '—- |A' 4. efzt. járat.,, II. Kötet. Eggy rövid Jsó
«' helyes Fordításrál, Sz. írásbeli példával:, a' 122 — 14. .
-%"S-lap. — Azl5. efzt. ' járatr.ffi- Kötet. A' CXVI1I. Zfoltár : a'
T69 — 74. ÍSjT.'A' ÍX3f, Zfoltár: a' 7Í^7K"l"ap;. Rönyörés
a7 Királyért a' LXXI. Zfoltár fzerint ••--SL.ZÍ?..—._79. lap. d'
képzelő erőnek nagy művei az Emberben, Delille utánn: a'
79— 90. lap. IV.: Kötet. A7 Műveltség, Emberség és Emberség
"- nevekrűl: a' 73 — 79. lap. Á^Modesiianak'Magyar nevérüh a'
1/

*

**
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házi Értekezésekben mnnkálkodó Tudós Társaság' plánumába voltt D e á k , M a g y a r , és N é m e t É r t e l e m m a g y a r á z ó M e s t e r f z ó k ö n y v n e k — mellyben
az Egjházi Tudományoknak és a' hozzájok tartozó Világiaknak minden ágaiban előkerülő Mesterséges Szavak,
az Ékesenfzólláshoz tartozó Szó járásokkal eggyütt, megfejtetnének és a' leglehetségesebb határozással Magyarra
fordíttatnának — fundamentomát megvetette, az első két
Szakafzt belölle kidolgozván, és ugyanazon Tudós Társaságnak végképen való megitélese alá terjefztvén, illy
felírassál: /. xLexidion Logicum, avvagy az Éfztudományhoz tartozó Mesterfzavaknah 'Ui^igyarítása Schmid
Eároly' érielemhatározásai fzerint. II. Lí' régi és újahb ~-i
fcr
Magyar Könyveiben, előkerülő Wlesterfzavaknak tudo~
nányos Megítélése és Meghatározása. —— Kedvező körn/ülállások alatt mind a' két munka talán nem sokára
nyomtatásban. .kijönn, FÖtiízt. H o r v á t h J á n o s Úrnak
tidós Bevezetésével. Mit lehessen pedig felőllök a' Haza'
k<z javára reményleni, kitetízik /^erse^Aj-nknek Eloízivábúl, hol azt állíttya, hogy nem Izalíadon repdeso
éllel, nem a' zabolátlan képzésnek önkénnyé fzerint, de
vikontag nem is ama' ízolgai majmozással, melly, maga
njomozni nem mervén, az egymással ellenkező tekintetei és a' vaktában termett fzokások utánn kapkodik; hanea fáradságos elmélkedések és okoktól vezérlett válogatásk által fzülettek. . . A' nagy M a g y a r S z ó t á r t is
haonlíthatatlan fzorgalommal gjüjtögette, 's a' mennyire ísak magátúl kitelhetett, azon rend izerint intézte el,
melyet a' fellyebb érdekeltt Pesti harmadik Jutalomkérdése adott Feleletében kinyilatkoztatott. E' kincset is a'
ki átta, eléggé nem csudálhatta: —• a' viflzás Sors tökéllete elkéízítését irígylette tollúnk! Mert O s i t z k i n é n e k
ISSdikben hoŰzas betegsége utánn November' közepénn
törtntt halálával fzokott gondosabb gyámolásátúl meg~
foJatván F'erseghynk, maga is elsőben az aranyérnek
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fájdalmiba, továbbá fonnyafztó 'hideglelésbe, 's utóbb
nagy hurut mellett tüd§ - vajúdásba esvén, felette munkás
és hafznos életét elvégezte 1822dik efztendöben Karácsony
hava' 15dik reggeleim igen csendes vkinnílással, a' kar<~
fzékben ülve. Lelki tehetségei utolsó lehelletéig épek vaIának, és, mármár mind végig ellankadván testi ereje,
férjfias állhatatossággal bíztatta a' körülötte álló síránkozókat. — HoíFzabb nyavalygása közben O s i t z k i J á n o s
(ki Ötét nem sokára a' sírba követte ) és annak gyermekei
a' NádorisjKtnyi Udvarban nyertt fzolgálattyokban eljárni
kötelesek lévén, magányosságában K i k i n g e r E l e o n ó r a Alfzony' gondviselésére fzorúlt, a' ki is régió'
segédül maradván J^erseghynkxiél, kéfz és hív ízolgálaityának meghálálása' fejében tölle minden holmija' ör<kössének rendeltetett.
XXXII. Az únhatatlan munkásságonn kivül — mellének a' Magyar Királyi Universitás' Könyvnyomtató - i-tézete a' Missále'.é§,B.xe.YÍ.árium' dífzes kiadásába,
W a g n e r ' Phrase.o.J^gia'. és sok más oskolai köiyvöknek megjavításában, minden Királyi Pátensek és G'culárisok! fordjtásííbaii_'s^a' t. foképen, de némelísy Peti
Könyvnyomtató és Könyváros is*) nagy halzuát vette>—
T^erseghynYben sok jeles díízek ralának eggj'esúlve: a'
tudósúltt éíz , éles elme , kimüveltt ízlés, bátor izív: a'
nyngoti és keleti nyelvekben való jártosság. BefzélleUÖ,
*) Ezeknek fzámára vállalta magára Verseghy a' követkeaido
írásoknak kiadását '• [Pátijai Lukácsnak - - - Oktatási a'
Lovaknak, Szarvas — Marháknak , Juhoknak és Sertésének
„betegségeirül 's azoknak gyógyításárúi. Pestenn, 1792. í
gg
gygy
,
\\A'' —
— Ló-Orvos , avuagy Értekezések a' Lónak fzépségeül,
h ibáirul, nyai>alyáirúl 's azoknak gyógyltásárúl, és' hált
a' Marhadögrűl. Pestemi, 1807. 8. —Soktatás a' Marhlögnek megelSzésérill és orvoslásárúi, melTyTiéz amaz orjí\os ,
ragadós, és egynéhány kóborló nyavalyáknak gyógy itta is
járul, mellrek a' Lovakat, Juhokat és Sertéseket pufztiyák-
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Hazánknak elo nyelveirra kivül, Fránczia, Olafz nyelvekenn; az Anglus, Görög, ZÍIdó nyelveket jól, de a' Tótot is értette. Magyarul, Németül, Deákul eggyaránt hellyesen és tilztán írt és költött: a' mi ritka Tudósunknak
Volt még réfze. Szelíd és csendes termelhettél bírt; epe
nélkül 6 se volt ugyan, ha feliláb oríttatott; de boíTzúállásra nem tudott fakadni. Egyéb kívánságaim!, indiílattyainn és vágyásaimi is tudott uralkodni, az eggy
Nyelvünk' tiíztasága iránt való buzgólkodását kivévén:
ez annyira elfoglalta egéfz lelkét, hogy Baráttyai se mozdíthatták el meggyőződésétől, — kiknek hajlandóságát
egyébként kéfz fzolgálattal és állandó hívséggel kölcsönözte. Hazafiúi törekedésének aranyozását kinyilatkoztattya többfzör említett Feleletének ezen befejezése: „ Egyéb,, aránt, mivel úgy érzem magamban, hogy azoknak kí5, vántt eggyesülését meg nem élem, kik mind Orthographi„ ámtúl, mind Magyarságomtól undorodni fzeretnek, és
„hogy ennél fogva ezleíTz hihetóképen Magyarulírtt utól„ só munkám: ízabad legyen nekem ezen alkalmatossággal
„ Nyelvművelőinkhez és Könyvízerzőinkhez eggykét fzóval
„ végképen fordulnom. Akárminémü vélekedésben legyenek
„ felőliem, azt nekik nyilván bizonyíthatom, hogy vala„ mennyi munkáimban, minden egyéb mellékczél nélkül,
„ csak Anyanvelvünknek tiíztogatása és izépítése, melly„ nek gyönyörködtető rendtartása egéJzen megbájolt, '3
,, nyomozásimnak folytatásáralépésenkint tovább ragadott,
„ csak Nemzetünknek kultúrája és dücsossége, csak Ha„ zánknak a' h u m a n i t á s által való boldogiüása volt az,
„ a' mi fzívemenn feküdt, és hogy még akkor is, mikor

Budánn, 1816. 8. — (Száz E/ztendore• fzóllo' Kalfndáriom
±S05dik efztendotül fogwTSoSdíiig.' Pestenn, 1806. 8. 's a ' t .
Hafznos kézi könyvei, ezek a' mezei gazdáknak : de egyfzersiniml bizonysági Tudósunknak olly helyeztetésének, mellybeu 5
tobbfzör a' S z é pet a' H a f z n o snak feláldozni kényteleníttetett.
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„ Ellenkezőimnek buzgóbban vagy élesebben feleltem, ama'
„tiízteletrül, mellyel izeméllyeikhez és munkáikhoz visel,, tetui tartozók , soha meg nem felejtkeztem.... Ha vala., ha közöttök felzfendül végtére a' Philosophiának vezérlése
„ fzerint amaz eggyesség, melly nélkül a' nyelvnek süke,, res müvelését lehetetlennek tartom, még síromban is
„térgyeikre emelkednek csontjaim, hogy a' Magyarok'
„ Istenének e' kegyelemért hálákat adgyanak."
XXXIII. Hogy derék Musikus, Poéta, Historikus
és Philosophus volt légyen J^erseghynk, maga R é v a i
sem tagadhatta. *) Jeles Grammatikus volté 1 E' kérdésnek igenlése az elöhozottakbúl már ugyan kétségeim kivül vagyon; végső elítélését pedig halaffzuk a' jövendő
korra, midőn a' Logikai Semiotica jobban elterjed közöttünk. Ovidius' Formaváltozásainak fordítása classicus
Philologussaink' első körébe helyezteti. Ama dücsŐsséget,
mellyel bíztatá magát R é v a i : „Ego verő, in hac tem„ pormn iniijuitate, abunde me solor recti studii con„ scientia; et, si mihi praesens aetas non usc[uec[uac[ue
„favet, cineres saltem meos venerabitur grata posteritas.
„ Serum est hoc praemium, sed certissimum , et non ob„ noxium invidiae: " **) Verseghy még inkább megnyeri
üdovel; ki éltében illy izépen vígaiztalta magát: „ Id me
„ profecto paucis, cpii adhuc supersunt, vitae nieae diebus
„ suavissime solabitur semper et eriget, q;uod in arctissi„ ma illa agendi provincia, qaiam mihi sors emensa est,
„ omnia praestiterim , q;uae vir , Patriae suae ainans , et
„Humanitatis studiosus, i|>sa fortuna invidiaq^ue adver,, sante, praestare potest. " ***) — Végre 6 középnél magosabb termetű, fzőke hajú és ízemöldökü, kiderültt homlokú , visga fzemü , tifzta képű, hízott testű , méltóságos,
de mellette vidám és mosolygó tekintetű, 's igen kelle*) E l ab. G r a m m . Vol. II. pag. 978.
**) E l a b . G r a m m . Vol. II. pag. 1056.
***) A n a l y t . Pavt. III. Sect. II. pag. 1158.
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mctes társalkodasií férjfiii volt. ViGsontagsJgai és nyava?
lyás állapottya fzürkítették vidámságát néha a kom oly s ágnak,, nyájasságát
a' tartózkodásnak árnyékával.
y j g
y
3ánii A v e n a r i u s által a' festett öriginále fzerint jól
?
eltaláltt rajzolás utána ? H ö f e l B a l á s , a Bécs-Ujvárosi (Wiener-Neustadt) Katona-Akadémiában a' fzatadiézbeli Rajzolásnak nyilvánvaló rendes Tanítója, csi?
nosan kéfzítette a rézmetízest, melly T^ersegJvynknek
arczavonásait fiatalabb korában képejzi*?
XXXIV. Koporsóját a Budakeizire vezető ú t mellett
1évÖ temetőben eggy márványkerefzt ezen felírással tetézi:
.SZÁÍLÍNDOK
BÉKESSÉGET ÉS BOLDOGSÁGOT
3

í í A SETÉT SÍKBAN
CSENDESEN NYUGSZIK

NEMES VERSEGHY FEE.ENCZ
S2IENT PAL SZERZETEBELI ÁLDOZÓ PAP
KI ELSŐBBEN AZ OLTÁRNAK BUZGÓN SZOLGÁLVA.
ÉS AZ ÖRÖK ÍGÉT HATHATOSÁN HIRDETVÉN
EENDKNEK ELTÖRLÉSE UTANN
RUNEKÜTÁNNA SÚLYOS VISZ ONT AGSÁGOKONN *
ÁTESETT VOLNA
A' HÁTRA LÉVŐ NAPJAIT
CSUPÁN A' TUDOMÁNYOKNAK TÁRSASÁGÁBAN
ÉS KIVÁLT A' MAGYAR NYELV ÉS LITERATURA'
NYOMOZÁSÁBAN OLLY SZERENCSÉSEN TÖLTÖTTE EL
HOGY KINYOMTATTATOTT KÖNYVEI
J
- A HALHATATLANSÁGRA EMELTÉK
ELLENSÉGEINEK MEGENGEDVÉN
PÉLDÁS ÉS JÁMBOR 66 ESZTENDŐS ÉLETÉTŐL
15 DECEMBER 1822. ESZTENDŐBEN FOSZTOTTA MEG
Ö EMLÉKEZETÜL TÉTETTE NEKI
J
KERESZTKÖVET
AZ IGAZSZÍVÜ BARÁTSÁG ÉS TISZTELET

