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Annak a’ Nemzetnek, a melly 
fzabad, és fzerentsés kéván 
lenni, a’ Bőltsefséget közön- 
ségefsé kell tenni

>. ...... _■

Minden napi tapafztaíásók bizonyittyák, 
hogy azok a’ Nemzetek igen fze- 

rentsétlenek, a’ mellyeknek közönséges 
Böltsefségek nintsen. A ’ .felső Hatalmas
ságok azt tselekfzik az illy'en Nemzetek
k e l, a’ mit akarnak. Nintsen is a’ Defzpo* 
timufra jobb mód, mint á’ Nemzetek
nek tudatlansága. Kevés Tudóst könnyű 
adománnyal, és ígérettel el-Bóditani ; de 
fokát lehetetlen el-bolonditani. A ’ To
rok és más efféle Defyota - Urafságok ás,
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népet oda vezetik,a’ hova akarják ; sőt 
meg-is linórozzak minden ellen-állás nél
kül ; De bezzeg a’ tudós Anglus femmit 
fém fzenved a’ Királyától; ’s hát a’ Fran- 
tziu mit tseltkedet azólta, a’ miólta kö* 
zönségefsé tette a’ Bóltsefséget? A ’ tu
dós Nemzet hamar, ’s fontofan meg fe
lel az Uralkodónak, és könnyen mézes 
madzagot a’ fzáján kerefztüi hűzni nem 
hagy ; mivel bizonyoí'an által-láttya, 
hogy mire tzéloznak a’ ízép fzinnel fes
tetett rendeléfek. Mentöl többek az Or- 
fzág Gyülésébenn-is a’ Tudófok , annál 
okofabbak, eröfebbek, és állandóbbak 
a’ végezéfek-is. Halgasd a’ Magyar Ha
zának anyai fzózattyát :

Bölts Pallás Európában tudományi Ha
talmát

Nyóltz fzáz évek alat nem de magos
ra vivé ?

’S vèlie az Orfzágló, ’s a’ Tórvénybéli
tudófság

Nem de azonképpen tellyes erőre ju
tót ?

E’ Tudományoktól kell annak kérni ta-
nátsót,

A’ ki az orfzágló fzékre le-ülni akar. 
Oktalan állatokat ízoktunk hódítni fzó.

káfsal



Egy bizonyos jelt adfz ; ’s meg tefzi,
a’ mit akarfz,

Éf z f z e l , okofsággal kell kormányozni az
embert,

A ’ kibe a’ fö Efz’ réfze rekefztve va
gyon.

A ' Bőltsefséget tehát annak a' Nem
zetnek küzünségefsé kell tenni, a? melly f z a
bád , és fzerentsés kéván lenni.

§• 2

A ’ Böltsefségec éppen tsak úgy 
lehet a’Nemzeteknek kö^önsé- 
gaísé tenni, ha a’ tudományok 
ann'yai nyelven tanitattnak.

Erre a’ tzélra igen jelefen írja a*
Magyarságnak fzerzoje , hogy egy Nem
zet íe tehette addig magájává, és kö- 
zönségefsé a’ Böltsefségec, mig a’ tudo
mányokat az annyai nyelvébe bé nem 
húzta. Minden Nemzet tehát a’ maga 
nyelven lett tudós. Pittagorás, és más 
Phtjlofophufok-is, a’ kik Egyiptomba men
tek tanólni, tudták az Egyiptomi nyel
vet; de azért még-is a’ Görögöknek addig 
közönséges BÖltsefségek nem volt, mig
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a’ Görög Nyelv fel-nem állott. A’ Ro
maiak közül-is fokán tudtak Görögül ; de 
azért még ís fsak Senecában , Építtetésben  ̂
Vilniusban, Ciceróban ’s a’ t. t sudai lyuk 
őket. Az Anglus-is, és a Francia inár 
régen tud görögül, és deákul ; de azért 
még-is addig femmire fém ment, míg a" 
nyelvét tudófsá , és nagygya’ nem tette. 
Magyar-Orfzdgban-is már régen tudnak 
a Tudósok deákul,; de azért még is még 
fsak a’ boltsöben fekíifznek a’ tudomá
nyok. ’S nem de nem azért hozatott-é 
ké T’em igen regen Magyar - Orfzágba 
a Nemet N yelv, mivel a' Magyarok a’ 
magok élő nyelvekkel nem éltek ; a’ deák 
nyelv pedig holt nyelv? Feli kell te-‘ 
kát Magyar - Orfzágban az anyai élő 
magy ar nyelvet állítani ; mert külőmben 
a Böltsefiég közönséges nem lefz, ha tud
ni illik a? tudományok anyai nyelven nem 
fognak tanítattni.

„  S. 3-

Magyar nyelven lehet jól írni, 
és okoskodni, mivcl a* ma- 
gyar nyelvnek ereje is, és elég- 
sége-is minden tudományok
nak tanítására bőven v agyon. 

A’ kik azt mondják, hogy a’ Ma- 
gyar [ nyelvnek a’ tanitáfokra fem ' ereje,



fem elégsége nintsen, azok éppen úgy 
okoskodnak, mintha mondanád, hogy 
a’ fzép drága Arany - hegy. feromit fém ér, 
mivel benne nintsen bánya, és bányáfz. 
M it tehet arról a’ drága hegy, ha az ö 
drága kintseit a’ bányáfzok nem fzedik ? 
’S mit tehet arról a’ ízép Magyar nyelv- 
is , ha az ö fiai ötét fém ékesiteni, fém 
nagyítani, lemfel-emelni, és fém hafzon» 
ra fordítani nem akarják? Egy nyelv 
fém fzármazott egyfzerre tökélletes erő
ben ; de azért még-is már fok nyelvek 
eröfsek , és nagyok. Nézzük meg, hogy 
mi volt az Anglus-nyeív. 1017-ben, mi
kor Kamit a’ Dániai Fejedelem Angliát 
el-foglalta; ’s mi volt akkor-is, mikor 
Guilìeltnus, a’ Normándiai Herczeg 1 i-dik 
fzázban egéfz Angliában minden törvény- 
fzékeknél az anyai nyelvet meg-tiltotta. 
Úgy-é, hogy eg'éfzen a’ II-dik Eduardú
sig Normandiai nyelven kellet az Au- 
glusnak írni, okoskodni, és minden hi
vatalokat folytatni? Nem lehetet tehát 
ekkor Angitis - nyelven mély tudomány; 
de azért ntég-is következik.é ebből, hogy 
moft az Anglus-nyelven ne tsudállyuk 
Miltont, Sakespeá-rt, J ungot, Poppét , ’s 
a’ t. M i volt a’ Frantzia nyelv-is a’ 10, 
és 11-dik fzázbann?  Aliig lehetet ek
kor még tssk nyelvnek-is mondani a’
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phiction ideiében, és még-is el-mehettek 
ipoftani tökélletefségekre, mellyel az 
emberi nemzetet tsudálkozáfra hozzák, 
és böltsefségre tanittyák. Miért nem 
mehetne tehát a’ magyar nyelv.is illyen. 
tökélletefs.égre, kivált ha meg adod a’ 
magyar nyelvnek azt, a’ mit máfok-is 
meg adtak a’ magokénak. Magyarul ugyan 
tpindent ki lehet mondani, de még is te» 
gyük , hogy magyarul fok dolgokat meg
nevezni nemlehetne, ’s láfsuk , hogy mi 
következik belőle? Úgy é-hogy a’ deák 
a’ görögtől, máfok pedig a’ deáktól fok 
fzókat koltsonQztek ,' és igy a’ nyelveket 
vég nélkül fzaporittyák ; nem de nem 
illyen fzók-é a’ Deákoknál:. Phyjica, Phvj- 
lofophia . Theologia , ’s a’ t. a Németek-
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Miért ne lehetne ezeket magynrúl-is igy 
mondani; Fife a , Filofofia , Teologia ’s a’ 
t. Ha ezt meg adod a’1 Magyarnak , fo
gadom, hogy azon fzempillantásban olly.. 
naggyá , és eröfsé tefzed a’ nyelvét, hogy. 
foha többé más nyelvre ne fzorűllyon,,



Nemellyek  azt mondják, hogy as 
új magyar fzókat nem lehet meg érteni; 
de azok nem tudják, hogy a.’ magyar 
írók jól értik a’ magsk tudománybéli 
fzavakgt, és arra a’ tanulókat jól meg 
tudták tanítani. Ügy-e, hogy ez a’ f'zó : 
Pkyfiologiá, új magyar fzó ? Ezt a’ fzót 
a’ deák két görög.fzóból fzerkeztette-öfz- 
ve ; az egyik Phyfis: terméfz.et ; a’ máfik, 
logos: bef zéd. U gy-é, hogy már magad- 
is tudod, és másnak is meg mondhatod, 
hogy mit téfzen a’ Phyfiologia ? ’S. úgy- é, 
hogy Phíjfiologiának az a’ tudomány ne
veztetik , melly. a’ tenüéfzetröl befzélget, 
aragy a’ mi mind- egy ; melly a’ termé

fzetnek munkájit elé-befzélli. Nem le- 
het-é tehát ekkepen az új magyar fzókat 
meg-érteni? Hifzem ezt más nemzetek, 
aek-is igy kellet tselekedni ; más nemzet- 
nek-is igy kellet az új fzókat meg ma
gyarázni, ’s meg érteni; ’s hát a’ német 
izók nem voltak-é a’ németül nem tudó 
Magyaroknak új fzók ? és még. is nem

$ •  4»

Uj magyar fzókat eleget lehet 
tsinálni, és arra könnyű a’ Ta- 
nulókat meg tanítani.



igen régen kéntelen vaia minden magyar 
németül tanulni, írni, okoskodni, és 
minden hivatalt folytatni, Nem-is fzük- 
ség, hogy az órás az anatomjkuft; a’ 
fzóts a’ Phylofophuft; a’ varga a’ Medi- 
kuft , ’s a’ t. a’ tiidománybéii, és mefte r  
ségbéli fzókban meg értse; elég.ha min
den renden iévö ember a’ maga méber
ségét , és tudományát úgy érti, hogy ar
ra máft-is. meg-tanithafsoin Lehet tehát, 
elég új magyar fzókat. tsmálni, és azokra, 
könnyű a tanulókat meg tanittani ; Ugyan 
azért halálpfan-is. vétkeznek azok a’ ma
gyarok az hazájok ellen, a kik magya
rul meg-nem tanultak, és fzégyen, ’s 
gyalázat annak magyar nevet vitelül, a’ , 
ki magyarul nem tud ; hifzem még a’ lég 
alább való Tzigány-is tud tzigányúl , és 
femmi nemes nemzetet nem lehet az egéfz 
világ n találni , a’ ki a’ maga anyai nyel
vét nem. tudná. Ugyan mond meg kér
leli! hogy miből csméred meg kg-inkább 
a’ Nemzetet ?, Úgy é., kogyal nyelvéből? 
’S hogy neveznéd azt a’ nemzetet, a’ ki
nek éló nyelve nem volna? De vallyon. 
hintsen é abban valami fortély, hogy 
fok magyarok magyarul meg nem tanul
tak? vallyon nem ók dolgozták é ki# 
hogy minden hivatalok németül folytat
ta fsának ? ’s vallyon az által nem tették

ki,



é magokat fzükségefeknek, és az hiva
talokat magok fiúról fiúra menendő orò. 
kos jófzágokká? És vallyon nem dol
goznak é ezek még moft-is alattomban 
az anyai nyelvnek el nyomásán, mivel 
lem magyaréi, feni deákúl nem tudnak, 
és még-is féltik a’ petseny éjeket? Híjá
ba kéri az orízág, hogy a’ magyar or- 
ízági hivatalokra magyarok tétefsenek, 
híjába iparkodik a’ Magyar nemzet ma
gát fel-emelni, a’ nyomorúságból ki-húz- 
n i, és boldogítani, mert íoha femmire 
fém megyen, és öröké tsak fzolgája, és 
rabja lefz másnak, ha élő magyar anyai 
nyelvén nem folytat minden tanítást, és 
hivatalt. U g y e ,  hogy az Anglus fém 
mehetet addig femmire, mig az anyai
nyelvét fel-nem állitá. Ú gy-é, hogy a’ 
magyart - is nem igen régen éppen tsak 
azért német farúba ölték, hogy a’ maga 
élő nyelvével nem élt. Magyarul kell 
tehát minden tanítást, és hivatalt folytat- 
n i, ha boldogulni akar a' Magyar.
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Minden ember, a ki Magyar- 
Országban magyar B evet, és 
magyar fzabadságot  keres , 
avagy bír, tartóz ik magyarul 
nieg-tanúlni.

Tsudálkozásra méltó d olog, hogy 
a’ Tolok és az Horvátok olly nagyon el
lenzik a’ magyar nyelvnek fel állítását, 
és meg nem gondollyák, hogy az Or- 
fzág nem Tót», avagy Horvát hanem 
Magyar-orfzág, Magyar-orfzág pedig a' 
magyar nemzetről neveztetik, és a- ma
gyar nemzetnek élő nyelve fe nem tót, 
f* nem horvát , hanem magyar. Minden 
nemzet, ha vagyon különös tulajdon or- 
fzága, és Fejedelme^ nem tsak hellyeíén 
tselekfzik, hanem tartozik - is az anyai
nyelvét fel-állitani, és védelmezni, mert 
kulömben attól a’ nemzettől bizonyofsan 
elnyomatik, és rabbá tétetik, a' melly- 
töl a’ nyelvet költsön vefzi. Ha tehát a’ 
Tót, avagy az Horvát meg-mutattya, hogy 
nem a’ magyaroké, hanem övé az Or
fzág, a\ Korona, és a’ Fejedelemség, 
akkor állítsa fel a’ maga nyelvét, de ne 
hívja az orfzágot magyar orfzágnak, és 
magát fe nevezze magyarnak, hanem 
mondja vagy Tótnak, vagy Horvatnak.
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A’ magyar, ha Tótok kozott lakik, jól 
meg tanúi tótul; az Horvátok kozott 
horvátul ; mátoknál másképpen, és l'oha 
azt nem mondja, hogy annak a’ nem
zetnek a’ nyelvét meg nem tanűllya, á’ 
mellynek jfeabálságáival élni kéván. A’ 
Tót minden közbenvetés nélkül a’ magyar 
koronához tartozik, ugyan azért a’ ma
gyarokkal befzélni, írni, dolgozni, élni 
köteieztetik, miért ntm akarja tehát az' 
élő anyai ’s nemzeti magyar nyelvet meg 
tanulni ? Hifzem könnyebb, és illen
dőbb néki magyarul meg-tánúlní , min
tsem németül. Á ’ Tót egyebekben min
denekben jó magyar, és igen hatalmas 
pártfogója a’ magyar fzabadságnák ; miért 
akadályozza tehát a’ magyar nyelvnek fel
állítását, holot jól tudja, hogy mégfem- 
mi nemzet, és femmi orfzág addig bol
dog nem lett, mig á’ £ó nemzeti nyel
vet fel-nem állította. Há valaki káván a' 
magyarok után, avagy a’ Magyarokkal 
boldogulni, az tartozik mindenékben 
magyar lenni ; hogy igy minden réfzre- 
vonás el-vágafsék , és a' fzükséges eggyef- 
ség helyíe-hozattáthafsék. Az Rónátok
ról ugyan némelyek azt mondják , hogy 
ök magokat tsák Confediratufoknak, és 
nem a’ magyar Korona alá valóknak tar- 
ty ák ,  melly ha igaz, akkor ök fokkal
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kiff ebbek, mint a  M agyàrok 3 é s  egyébb 
Juffok nintsen , hanem éppen 'fsak az, a" 
mit a’ Magyarok nékiek éngedhek. Hà 
tehát az Hörvátok neíü akarnának á’ ma
gyarokhoz hafonlók lenni, akkor tsinál- 
hatnának az Hazájokban á* mit akarná
nak ; de magyar órfzágban ugyan n M a
gyar-nyelvnek fel - állitáfa ellen ne pro- 
tefiállyanak,mertök ebben a’ környül ál
lásban tsak Confederatufok, és ié nem 
urai , fe nem tagjai Magyar orfzágnak. 
Maradjanak tehát az orfzágjokban, és 
mágyar-orfzágbá ne jöjjenek, ha mar va
nii meg nem akarnak tanulni ; de izé- 
gyen , ’s gyalázat, hogy egy német pa; 
xántsolatra németül meg-tanúltak, és a’ 
feleségeket is, a’ gyermekeiket-is néme
tül meg tanították ; de áz orfzágnak erö- 
fitésére, és bóldbgitására mágyarűl meg 
tanulni nem akarnak. Mindazonáltal tíj- 
jab tndósitáfok’ által úgy értettük ; hogy 
ök is magyar orfzágnak Tagjai k’évánnak 
lenni, és azért, a’ magyar nyelvet - is 
meg akarják tanülni, és igy már ez-is 
helyre hozattatótt. Ugyan azért már az Hor- 
vat-ís láttatik jól tudni, hogy még eddig egy 
orfzág fém lehetet addig boldog, mig 
a’ nemzeti anya élő nyelvét fel-nem állí
totta , és minden lakosokat árra a’ fö 
nemzeti élő nyelvre meg-netn tanított. A’ 
Deák nyelvhez ne ragafzkodjunk, mert
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az holt nyelv, és igen könnyen kitsapa- 
tik megint; fokkal nehezebb-is meg ta
nulni a’ deák nyelvet, mintsem a’ Ma
gyart ; ’s ugyan nem vefzed e’ éfzre, hogy 
mely fokáig kelletik hafzontalan kőké
ned annak az hóit nyelvnek meg tanulá
sára, mellyet még fém tudfzjól , hanem 
fsak rontod. Nem volna é’ jobb rövi- 
debb idő alatt, és kevefebb költséggel 
fzebben, ’s jobban magyarul meg tanúi-.» 
ni ,  és iffiabb korodbán az orfzágnakfzoli 
gáláttyára lépni. Tanúly^ kérlek az A n- 
glustúl, Fraritziatol; Nemeitől’s a’ t. a*' 
kik minden tanításokat; és hivatalokat ,a* 
magok anyai nyelveken folytatnak; Ha 
a’ tanitáfok és az hivatalok magyar nyelv
re hózattatnának, és minden tanításokra 
éshivátalokra Magyarok tétetnének akkor 
nem kellene foha többé a’ Királytól azt 
kérni, hogy áz idegenek hellyet M i nyá
rok áccomo jáltáfsanak. Az is igaz , hogy 
ha moll a’ magyar nyelv fel néni áll, ak«' 
kor az utána valóságos boldogulni! várni 
nem lehet, mivel az hintoriák bizonyit- 
tyák, hogy femmi nemzet addig boldoggá 
nem lett, míg minden tanitáfokat, és hi
vatalokat, az anya nyelvébe bé néni ho
zott és mivel moll igen könnyű a’ Ma
gyaroknak a’ magyar nyelvet a’ tanitáfok- 
r a  és hivatalokra fel-állitani.

Mél-
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M éltó itten megolvasni a Bétsi Ma
gyar Kurírban 31-dik Martii k ö ltt darab
nak utóIsóLevelét;melly Szatsvaihoz fzól) 
és minden ellen, vetés nélkül meg-mututtya 
a’ Deák nyelvnek alkaímatlanfágát. és a’ 
Magyarnak el-keriilhetetlen ízúkségét M a
gyar -Orfzgban, E ’ következendő pedig 
az :
Magyar Hazánknak igazllazafia Szatsvai! 

Látom minden ki-botsátott hirdet» 
leveleidből a’ te ízívedet: tapafztalom a* 
te Magyar Hazádnak javára el-faradhatat- 
lan igyekezetedet. Nem fziikölködól te, 
a’ mint vefzem éfzre, minden Európai 
nemzetek valóságos állapottyainak Esmé- 
résébol, a’ mellyben lég-inkább igazán 
fundáltatott a’ Politica Tudomány. Azért 
igen-is helyben-hagyom a’ Magyar Haza' 
fel-épülése végett a’ te eddig projectáltt 
ítéletedet. De méltán is , mert mi lehet 
nékünk Magyaroknak világofabb Tükó- 
rünk a’ Frantziáknál, Németeknél? a 'k ik  
az idegen más nyelvet tsak a felebaráti 
társaság végett éppen meg nem vetvén, a' 
magok’ anyai-nyelveknek bé - hozáfával, 
’s ki - pallérozáfaval annyira jöttek az Ö 
Orfságjokban, hogy nem tsa  ̂ a Tudo
mányokra, Böltselkedésekre hamar idő- 
vefztegetés nélkül fel-kaptanak az o gyer
m ekei, tíg y , hogy oskolai foglalatos*

b
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ságaikát már 16. 17 efztendös korokban 
tsak nem el.vágezvén, azoknak illyétén 
Iffiúságokbàn hafznát vehették, és fok 
BÖltseket teremtének., és az ö Parafztyai 
a’ magok nyelvén tett böltselkédö, ’s más 
hafznos könyveket-is olvasgatván (hiem- 
ú g y , mint midőn idegen nyelvén irtanak 
az írók tsak magoknak) o ’lyan fzemesek 
és okosak lettek, a’ miilyeneknek a’ ma
gunk Orízágunkban-is tapafztalyuk őkét. 
Ok minden dologról tsak valamit értvén 
femmin fem bámulnak ; magok dolgait 
Bátran folytattyák meréfzen mindé 1 Nem
zettel barátkoznak, és ízem-látomást a’ 
Magyarok között, leg-könnyebb életnek 
módját követvén, leg-jobban boldogul
nak i a’ kenyérnek leg-Javát elzik. Nem 
tsak, mondom, ezt nyerték az Anyai 
nyelvnek bé-bozásával, hanem el-vefzt- 
hetetlené-is tették magok Nemzeteket, 
és Orízágjokat. Egy közöttök már moíí 
a’fzeretet, gyönyörködnek tselekedeteken, 
és a’ közönséges hazai, Jónak boldogság
o k n ak , ’s híreknek minden-féle módon 
való keresetével ditsekednek. Semmi ha
talom az Ö Nemzeteket el-töriüni, vagy 
tsak élÖ nyelveknek gántsot tenni , 
még tsak nem-is gondolhat már okosan ; 
mert aztat magok meg-betsülvén,, ki pal
lérozván, annyira nevelték, hogy még az



idegen nemzetek-is kapnak rajta , ’s ta- 
núllyák, hogy az ö kí-pallérozott nyel
vek által ki-pallérozott ef eket könyveik
ből értheisék, követhefsék.

Egéfz Európa meg - engedi már, 
hogy Frántzia-Orfzág kiváltképen ki-paí- 
lérozódott, valóban tehát tapafztallya 
hafz-nát az Anyai nyelve bé-hozásának a’ 
deák helyett, mellyet oIly fok eí'ztendeig 
tanúba vaia , és még fém tudhatta úgy, 
mint Anyai nyelvét-, nem-is élhetet úgy 
véle. De rofzfzúl fém tudhatott minden 
köz-nép deákul, hogy az adott Taní
tásoknak, deákul irtt könyveknek hafz- 
nait öfzve fzedhette volna, és az írónak 
hafzn.os gondolattyait hafzonra fordíthat
ta volna ; tsak azt tudhatta a’ köz - nép, 
a mit a maga nyelvén halhatottegymástól, 
avagy ha látott, A ’ könyvek a’ köz-nép 
olvafására nem valának, tehát a’ böltsek 
tsak magok között, nem a' köz-népnek, 
és Jónak böltselkedtek, és ha valami 
hafzonra fel találtt Jót a’ népnek mutogat
tak , tsak nehezebb vaia mind azt éfzbe 
meg-tartani, mint könyvekböl-is olvas
gatni , és így nem minden embernek va
ia módja okosabbnak, és tudófabbnak 
lenni, hogy a’ fel-talaltt dolgokkal él
hetne, ujjat ahoz kereshetne , 's adhat- 
na, és igy tsak a’ bölts deákok között va-
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la az Hatalom. Pedig, ha igazán gon
dolkozunk , tsak annyira betsülendő a’ 
Böltsefség, ű’ mennyire a bűz-jónak hafz- 
not hajt.

íme! az ollyan nyelvnek, mellyel 
a’ köz nép nem élhet, az ö hafzna ! de 
tsak ugyan nem-is vaia Frantzia orfzág 
deák-korában ollyan, mint m oll; nem 
voltak annyi hafznos ujj találmányok, 
mint moll, és ollyRendelések , mellyek- 
ben minden igaz k ö z-jó t kivánó meg- 
nyugízik ; nem volt tized réfze fe a' moica
ni tanúltt hafznos Hazafiaknak. Hanem 
miólta az Anyai nyelveket nagyokba be- 
tsülik; azon magok Törvényeit, minden 
xendii dolgait folytattyák ; miólta azon 
a’ nyelven tanittyák minden kitsiny ’s 
nagy oskolai Tudományjokat, ’s azon Ír
nak a Boltsek , az időtől fogva derült-ki 
Frantzia Orfzágnak; az időtől fogva a’ 
leg-fzegényebbnek-is fzabad az ö úttya 
a’ boldogságra; mert a’ lég kifsebnek-is 
ki-nyilott a! fzeme. ü gy  tartom, hogy 
német orfzágban-is fok fzegény éhen el- 
vefzne, ha ki-nyilt ízemével nem látna 
több élet módját. De tudja - is már a’ 
Frantzia köz.nép, miben áll a’ Világ ; 
tudja , hogy a’ Király - is ( kit va
laha Iftennek imádott) tsak ember ; és 
tsak T ifz t , a’ ki leg-elsö betsületért fzol- 
gál, és hogy azért az ö fzolgálattyáért
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(ha jól fzolgál) mivel az egéfz orfzágnak 
fullyos terhe rajta függ, meg is érdemli az 
ö népe hivségét fzeretetá-'.

Az igaz, hogy a’ parantsolni-kivá- 
, nónak mindég könnyebb volt a’ tudatlan 

eggyügyü alatta valókkal bánni, őket 
kedve fzerént forgatni., ’s igy több már 
mint emberi móddal-is, ha tettzet, raj
tok uralkodni; de ez ugyan az alatta- 
való réfzéröl nem ajándékja a Terméfzet- 
nek, melly minden kitsiny fzületésii etn- 
bert-is fsak embernek esmér, és a’ világ 
javaira teremté : de ám 'bizony ac párán- 
tsoló réfzéröl fém erkölts ; azért fenki 
íe-is gönyörködhet az illyetén nagy alat
ta valóságában az ö együ j  i népének, a’ 
kinek inkább ki-pallérozásával, boldogi- 
tásával ditsekedhetne, és reményiem, 
hogy niég-is az ö kötelefségéuek eleget 
tenne. Példa a’ Frantziáknak, Ánglusok- 
nak állapottya,és én úgy tartom, h o g y  
a’ fzemes, ’s okos, noha nem akar r- '  - 
vedni, a’ mit fenki nem-is kívánhat tóle, 
de még is nem késedelmes’ abban, a’ mire 
koteleztetik, mert magát kötelesnek lenni 
a’ köz-jónak fel-tartáfa véget által láttya.

Az Anyai nyelvnek bé-hozásától fog
va a’ Frantzia Gyermek, ha már olvasni 
tud, mingyárt a’ Tudomány tanulásához 
fog efzének első ki-fejtödéfével, és igy 
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kisded korától fogva nevelkedvén , mint-! 
egy fzokasá és terméfzeté válik az el
mélkedés az Ö feje velejében, és nagyobb 
korába erőltetés nélkül gondolkodhat, 
és így alkalmatofsá, válik már 19-20 efz- 
tendös korában a’ külömbféle mély, fub- 
tilis elmélkedésekre, és új dolgoknak fel- 
találáfára, . Ezért vágynak a Frantziák 
között olly fok Genie-ú emberek, ’s 
találtnányos iìoltsek, mellyre a’ nem Anyai 
nyelven-tanúlók ejjeli ’s nappali izzafztő 
fzorgalmát o ssággal alig juthattak vala
ha. Ezt mai napon-is tapafztaílyuk. Nagy 
deák-.bölcsek ugyan kivált Magyar - (V - 
fzagba találkoznak, de magok fém ta
gadják, hogy jó idős korokban, úgy 
mint 3 0  40 efztendös korokban juthat
tak ok arra ; akkor is nem Kávé-házakba 
jádzva, hanem lók eftvéli, és hajnali ál
mot el-mulatva. Sok Frantzia, Német 
Gavallérok ellenben, a’ kik tsak nenr 
fzüntelen minden mulató helyen látzatnak, 
magok nyelveken írtt könyveivel meg 
mutattyák könnyű nagy Efzeket.

t Ezek mindednél nyilván.valóbb dol
gom, hogy tudni illik a’ Frantzia, Német, 
Anglus nagy előmenetelét vette boldog
ságának, hírének, hatalmának az Anyai 
nyelvének minden más nyelvnek eleébe 
tételével.



Sírhatnám! és igaz fájdalmába fzí- 
vemnek űrhatnám , igaz javára kedves. 
Hazánknak fáradozó Barátom Szatsvai ! 
Néked panafzolkodom, a’ ki fok tapafz- 
taláfokkal t e l je s ,  orfzágunk jövendő 
hafznát, vagy kárát igen által láthatod; 
a’ki érzed-is, mi légyen ez hív Hazafinak 
hazája boldogtalanságáról - való firánko- 
z-áfa. íme! tőled a’ minap, hoktnak meg 
mutatott Deák nyelvet fokán ismét az elő" 
beni betsre kivánnyák magyar Hazánkba. 
Valóban Fatum e z , hogy Önnön ma
gunkról nem tanulhatunk, hogy a deák 
nyelvnek fzépsége ( de alkalmatlansága 
mellett mind ebben a’ ki-nyiltt világban-is 
tsak a’ Regiek maradván, magunk ma
gunkat az idegen Nemzetektől ki-nevet- 
tettyiik. Igaz hazafi Böltseinknek fzáma-is- 
már igen kevés, és azok-is olly fzerentsét* 
lenek, hogy Verejtékkel kapott Tudó,? 
mánnyaival önnön magunk, őket meg- 
tsúfollyuk, midőn, idegen Nemzetbélie
ket elejekbe tefzünk. Magunk mint egy 
érezzük fogyatkazáünkat ; külső orizá, 
gokba azért hordjuk a’ pénzünket ; azért 
vettyük-meg Magyar-köntösünket. Nem 
de nem a’ Magyar Fiákról-is ha ide
gen köntösbe vágynak, többet Ítélünk'? 
ki idegen nyelven befzélget, azt tudosbb- 
nak tartyuk? Ebben gyönyörködik az

b 4



24

idegen Nemzet, hogy- más Orfzágokban- 
is meg-nyerte az ö ki-pallérozott nyelve 
az érdemes betset. Nem hallyuk bezzeg, 
hogy az idegenek úgy betsülnék a’ ma
gyar nyelvet... Ah! be kár egy lég vi- 
tézebb nemzet nyelvének illy alatsony 
forsúnak lenni! Ah! melly átok volna, 
ha meg gondolom, régi Nemzetünket an
nak nyeltével el enyéízni.

Tsudálatos dolog ! Nemzetünket, 
Orfzágunkat, Törvényeinket bolygatha- 
ta ti annak lenni kivannyuk, és még is 
anyai nyelvünket minden másnál alább 
be tsül lyuk ! Mi igazabb pedig annál ? 
hogy a’ nyelv el vefztésével a’ Nemzet, 
ezzel el-vefz az orfzág. Az igaz, hogy, 
a’ Nemzetek között a külömbféle nyelv 
és vallás mindég leg nagyobb Ellensége 
vaia a Felebarati fzeretet állandóságának- 

> hogy ezen két okok leg-tobb egye
netlenséget^, és ellenkeaéft okaztanak 
nem tsak a különös Birodalom’ , hanem 
az eg}? Fejedelem alatt lévők között-is, 
melly által, mivel bolygattatika’ Békefség, 
és gyengülni fzokott a’ Birodalom, az is 
igaz, hogy minden birodalmát nteg-erö- 
siteni kívánó Fejedelem az illyen okok
nak ki-irtásában lég inkább tartozna igye
kezni , a köz - jóra nézve is ; és hogy 
azon közönféges jónak el-érésére, tudni
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illik, az ellenkezésnek el-törülésére ba- 
katellaság-is valamely más akármely nyelv- 
hez ragafzkodni, mint a’ melly leg-kózon- 
ságesebb lehetne, az is igaz : mindazon
által, ha a’ Frantzia a maga nyelvét, a’ 
Német a’ magáét, fzinte máfok a’ magokét 
Nemzeteknek fel-tartása véget,ve tekednek 
meg-tartani, ’s ki-pallérozni, és ha a’ 
mint egy vallásra, úgy egy nyelvre nem 
lehet már az el-romlott világot húzni ; 
miért vigyáznának a’ Magyarok ezen el
érhetetlen közönséges Jóra ? ’s azért 
mert mi-is régi híres Magyar Nemze
tünknek fel tartása végett anyai nyelvün
ket meg-ne tartsuk, ’s ki-ne palléroz
zuk ?

Tegyük tehát kedves Barátom Szats- 
vai! még kedves Hazánknak érdemelhe
tünk fzolgálni, hogy anyai Nyelvünk
nek keressük minden módon virágzáfát; 
hogy édes Magyar Anyánkra nézve igaz 
fzülöttFiakat többeket találhafsunk ... Ta
níttatni fognak magyaréi az oskolák ki- 
tlintül fogva nagyig, a’ nyelvünk ki-tsino- 
íittatik, tanúlóink könnyen tudományra 
kapnak; a’ nyelv* tanúlásban ideit nem 
vefztik; léfznek fzem-látoniáfi: több böl- 
tseink. Örömet ád erre a’ hazai nyelv’ 
fzeretete lég . többeknek, és a’ sokkal 
könyebb böltselkedés: Léfznek minden-.
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töl irtt magyar Könyveink, mellyek a* 
falusi koz-népnek.is értésére léfznek, 
olvashattyák , más nemzetekhez képeft 
lévő egyíigy£iségeket-is le-vetkeztetík az' 
életnek lég-jobb  Ss hafznosbb módját, 
mellyel eddig a’ Német bír vaia orfzágunk» 
b án , bizonyosan Ök-is követik, és bol
dogulnak, Esméretesebb léfzen elottök 
a’ világ: hallani, látni, tudni ök-is töb
bet kívánnak. Ekképen támadni fognák 
a’ Magyarokból-is ollyan mefter-emberek, 
mint nio.il: a’ Németek: Magyar zfemlye- 
sütök, magyar kémény. feprÖk, mágyar 
rajzolók, Pallérok, ollyan vendég - fo 
gadófok, és kereskedők, mint a néme-. 
tek ’s. a’ t. melly élet - módoknak kön
nyebb, fzebb,. és hafznofabb voltát eddig 
nem esmérték. Támadnak még fabriká- 
fok-is, ha annak a? egéfz Orízág’ hafz- 
nát tapafztallya , és nem fog kelleni kül- 
sö orí’zági portékákért drága pénzt adni, 
a’ pénz is meg-marad orfzágunkban. Lefz- 
mek hazai nyelven felállított Törvény, 
O rvoíi, Filofofiai oskolák-is, és nem 
fog az jó i ndulatú Iffiú külső orfzágra 
fzoriíjni. Támadnak nagy Böltsek-is,- a’ 
kiknek Írása kedvéért az idegenek-is fo g
ják nyelvünket tanúim, mint mi az övé
ket a’ végre tamillyuk. Ekkor igaz lefz 
ofztán, hogy a’ magyar Efzek-is lehetnek 
ollyanok, mint a’ külső orfzágiaké , és
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hogy nem fzorúlunk mi az o efzekre, 
mint ök ditsekedve tartyák. Ekkor fog
nak támadni édes Hazánknak erős ofzlop- 
ja i , a kiknek kormányozása állal boly-, 
ga'ihatatlan marad Nemzetünk ’s orfzá- 
gunk mind örökké. Ah ! be ép az or- 
í’zág, a’ hol a’ Politia, és vitézség ! mel- 
lyek bizony offa n nem ellenkeznek egy- 
máfsal, mint némellyek tartyák.

Ha orfzágunk' Anyai-nyelvét bé-vefz- 
fziik minden Hamsainkban , ’s egyszer ’s 
mind Bóltsek társafsága által ki-palléroz- 
zu k , nints mód benne, hogy illyetén 
rend fzerént ne lépne boldogságunk, ’s hí
rünk ; ne tellyesedne Jövendölésünk.. 
M ég Fejedelraink-is, hogy panaszainkat 
Önnön fiilökkel, és fzájokkal elégithes- 
sék , illendőbbnek, és méltóbbnak fog . 
jak tartani alatta-való. orfzágjok nyelvé
nek magok Gyermekeik tol-is meg-tanulá
sát, mint idegen, nyelveknek.. De még 
aj jövendő Hazafiaink - is örülvén illye
tén boldogúltt politicum, és vitéz Hazá- 
joknak áÍlapottyán, örömei! nem azon 
kívül fognak kívánni pihenni, hogy igy  
kedves Magyar Hazájoknak épülésére a’ 
minden ki-gondolhatandó mód közé az ö 
költéseknek hafznát is fzámlálhalsák, 
hogy a’ honnan fei-fzedték azokat, annak 
inkább; mint fém idegen Bétsi Németek
nek engedhefsék. —* —
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Iram ezt die Martii 1790. Magyar- 
Orfzágban , esméretlen, de téged hiv in- 
dűlatidért Hazádhoz nagyra betsíilö jó 
akaród. Légy jó gondolattal , egéfség- 
ben.

Magyar könyvek már-is fokán 
Vágynak, és ezután-is igen 
hamar meg-fzaporodnak, ha 
a Tanítók magyaréi fognak irni 
és tanítani.

Sokan azon sóhajtoznak, hogy a’ 
Magyar könyvek még igen Jtevefék , köny
vek nélkül pedig tanítani nem lehet; de 
ezek nem tudják, hogy már-is fok ma
gyar könyvnek jöttek világosságra, és
ezutánn-is igen hamar meg-fzaparodhat- 
nak, mivel minden tanító a' maga taní
tását tartozik ki-adni, és ha magyarul fog 
tanítani, akkor bizonyossal! magyarúl-is 
fog irni, a’ vagy legalább a’ maga deák, 
avagy német Írásait magyarra fogja fordi- 
tartní, ha maga, magyarül eleget nem fog 
tudni ; es igy mar rövid időn a magyar 
könyvek elegge meg - fzaporodhafnak. 
Magyarul nem tsak tanítani, hanem ta-
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núlni-is jól lehet, mert, ha alnémet Pro- 
feíTorok a’ magyart, a’ ki fe deákul, fe * 
németül nem tudott, megtudták a’ tu
dományokra németül, és deákul úgy 
tanítani, hogy Ök jó lelki-ismerettel né. 

kiek diplomát adhafsanak, akkor bizo- 
nyofían azokat magyarul könnyebben meg- 
ta nithattyák, mivel az illyen Tanulók 
magyaréi már tudnak, és azért éppen 
tsak a’ tudományt tanúllyák, ellenben 
pedig a’ német, és deák tanitáfokban a* 
nyelvet-is egyfzer ’s mind a tudománnyal 
kéntelenítettek meg-tanúlni, Tsudálko- 
záfra méltó dolog, hogy magyar orfzág- 
ban minden nemzeíAvagy deákul, vagy 
németül kénfzerittetett tanulni akár tu
dott németül, és deákul, akár nem, 
Ha pedig lehetett minden magyar orfzá- 
gi lakóit német tanulásra húzni, miért 
ne lehetne azokat moft inkább magyarra 
íogni ? hiízetn a Magyar-nyelv Magyar 
orfzágban Anyai é lő , és fő nyelv, a’ 
német ellenben tsak idegen nyelv. N é
met Tanítókra fintsen femmi fzükfégünk, 
és a z o k , a’ kik magyaréi meg-tanúlni 
nem akarnak, könnyen az hazájokba 
vifzfza mehetnek, mivel a’ magyar Ta- 
nitókkal-is, még pedig magyar orfzágban 
hafonlóképpen bántak volna a’ németek, ha 
egy halál mindeneknek véget nem vetett
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Volna, Ha pedig még is ezeken-is még 
valamit tsak feglteni kellene, akkor kezd
jék a’ Magyar tanitáfokat a’ lég-első ’s al
só oskolákon, és azutánn minden efzten- 
dön fellyebb, ’s meg-fellyebb vigyék, 
míg az utolsó Tanitóra fog érkezni a’ fór; 
az alatt pedig keményen meg parantsol- 
tafsék, hogy minden tanito Magyarul 
meg-tanűlyon ; a’ ki pedig azonban ma
gyarul meg-nem tanúina, az minden fize
tés nélkül botsatafsek-el, ha nem érde
mes a' penzióra. A 1 magyaroknak-is il. 
lyen parantsolat vòlt a’ némettől adva, 
miért ne lehetne tehát moll a’ némettel is 
igy bánni ? Hiízern a’ németnek , ha ki- 
teízik, vagyon még az országában vala
mi reménysége, de bezzeg a’ Magyarnak 
ha ki tették volna, nem lett volna többé 
fém mi reménysége, és tsak ürva nézte 
volna, hogy az ö Hazájában a’ német hí
z ik , és uralkodik. Azon fém kell fem- 
mit búsulni, hogy a’ Magyar Tanítók k ;- 
vefek, mert már elég tudós Magyarok 
vágynak , a’ kik minden órában Profeffo- 
rok lehetnek, és ha a Budai Repetensek 
újra fel-állitatnak, akkor eléggé meg
fognak fzaporodni a’ Profefforok és igy 
foha többé idegen Profefforokra fzükség 
nem fog lenni, a’ kik azon kivül-is magyar 
orfzágbaa nem a Magyaroknak, hanem



éppen tsak a’ magok nemzeteknek hafz- 
nokat keresik, és a’ Magyar ProfeiToro- 
kat üldözik; ’s gyalázzák, sÖtt a’ mi na
gyobb még a’ Magyar Elöl járókat is elle
nek fel-indittyák , ezek .felett : hamiffan- 
is ,  és titkon rofzfzül informállyák, (mel- 
lyet könnyű minden nap még-bizonyitani 
azzal a’ Procefsufsal , melly Júliusnak 
eleén 1790-ben Peftrbl a’ Felséges Confi- 
fiúmhoz küldetett.) Nem igen régen meg 
parantsoltaték, hogy ezután a’ Chymr- 
gia deákul, és magyarul tanitafsék , ’s mi 
lett b elő le? —  A Borbélyok azt mond
ják , hogy egy kevés ideig deákéi töb
b e t, magyarul pedig igen keveset, és 
tsak fzera fényvefztésre tanítottak ; azu
tán a’ magyart egéfzen el - is hagyták. 
Az Univerfitás ugyan nem igen régen 
azt az ppiniót adta, hogy ezután a’ chy- 
rurgia éppen tsak magyarul tanitafsék, de 
még mótt nem tudjuk, hogy mi lefz belőle. 
Ebből már ki tetfzik, hogy a’ német ta
nítók még a’ Felső Hatalmafságoknak-is 
engedelmeskedni nem akarnak. Sót a’ 
mi több , némelly német Profefforok 
azt mondják} hogy ök inkább az egéfz 
orvosi Facultásnak el-rontásában dolgozni 
igyekeznek, mintsem, hogy a’ Magyar ta- 
nitás fel-jojjön- Mit itélfz már ebből 
nemes Magyar Nemzet! vagyoné hivsége,
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es igaz fzive a’ németnek a’ Magyarhoz 
erdemes-e, hogy fok bölts magyar hazafi 
eleébe tétefsen a’ német, a’ ki tsúfollya 
£z egefz Nemzetet , midőn ö annyira 
magafztallya eízét, hogy ö a’ Magyarokat 
úgy ^el-bolondithattya, hogy inkább el- 
múl a Facultas, mint fém magyarul tanitaf- 
fon? Nem volna é tehát jobb a’. Német 
tanitók helyet Magyar tankokat tenni ? Azt 
pedig feuki el-ne hiteíse magával, hogy 
u’ Német tanitók tudósabbak V  Magyarok
nál? és hogy kár volna őket jubilálni, mert 
ez nem igaz 5 vagyon minden matériában 
mar a Némethez hafonló tudós M agyar, 
a mint azt 3 nehezen hívőknek könnyű meg
mutatni akár iraíTal, akar concurfussal. A ’ 
Német, mivel meg eddig német világ vòlt, 
magát mindenniitt hegykén mutogatta, 
ditsérte, mindenniive bé-ízurta, a’ magyart 
ámította , es annyira vitte , hogy már a’ 
Magyarnak - is német ruhában kelletett 
járni, ha tudósnak akart láttatni. A ’ jó 
magyar Doctor femmit fém ért ha német 
ruhában nem járt, avagy ha Magyar ne
vet vifelt : így lett Farkas hellyett : V olf; 
Róka hellyet : Fuchs, Kiss nellyet : Klein, 
N agy hellyett : Grofz ’s a t. így meg- 
vakitotta vòlt a’ tsalfa német a’ Magyart. 
Látván ’s halván ezt a’ Magyar Tudófok, 
jobbnak Ítélték lenni magokat meg-aláz- 
ni a’ német előtt, és halgatni, fenkinéj
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magát nem mutogatni, és azzal meg elé
gedni , ha a’ német néki valami fzerdé- 

ket enni engedett. Ha a’ német a’ ma
gyarral Öfzve-vefzett, akkor a’ magyar, 
ha igazsága vólt-is, azért még-is minden
kor vefztett a’ magyar kormányozok 
előtt. Nem mehetett'tehát femmire a* 
Magyar tudós, mivel magok a’ Magyar 
elöljárók mindenkor a’ Németnek fogták 
pártyáh A ’ ki ezt az igafságot nem hifzi, 
az olvaffa meg azt a’ proceífuft melly- 
ben egy holtt embereket vágó, élőket 
beftelenül tsaló, és nyilván való paráz
na Német Tanítónak rofz erköltse és fe
lette bótránkaztató élete már világé fan. 
meg-mutattatott, és a’ ki egy fzót lém 
tud deákul, s magyarul, és még-is 
még moft-is felette nagyon védelmez te- 
tik az elöljárói, Baffaktól és a, magyar kor- 
mányozóktól. Tsudálkazásra méltó do
log  , hogy az illyen bótránkaztató Né
met Tanítót az Iffiúságnak romlására az 
Elöljárók tartyak , és ki-nem irtyák; ’s 
liát collegiumot hogy ád, mivel fém deakül 
fém magyarul nem tud- Ki-tették már a’ 
fziirit, és a’ procefiussát-is Bétsbe fel- 
ltüldótték, de mi végre , nem tudgyuk. 
Egy Baffa azt mondya, hogy a’ rofz gaz 
némettől ártatlanul meg-gyaláztatott Pro- 
fe fforoknak confúfiójokra. Ez bezzeg
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az elöljáróknak betsiiletet nem hozna. A á
kimenetel mindentmegfogvilágofitani. Azon
tehát nem nell tsudálkozni, hogy a ma
gyar Tudófok magokat fohol-fem fitogat- 
tyák , ’s azért a’ magok betsiileteket nem- 
is védelmezhetik, mivel még eddig lát- 
tá k , hogy nem tsak a’ Németektől, ha
nem még a' Németes Magyaroktól-is fzün- 
telen iildöztetnek. Üffétek-le tsak a go- 
nofz Németnek a’ fzarvát, és adjatok il
lendő betsiiletet a’ M agyarnak, akkor 
fogadom , hogy rövid időn el-bámúltok 
annyi lészen az híres Magyar Tudós. 
A  kit az üldözés nyom, az egyeben 
nem iparkodliatik , hanem tsak éppen a’ 
kenyér-keresésen, és magát egy fzegelet- 
ben meg-huzza, s onnét tsak nézdegel á5 
tsalfa Világnak álnokságára.

§  7-

Meg-mutattuk már, hogy

Elsőben (§ i .)  femmi nemzet addig 
boldog nem lefzfz, mig a’ böltsefséget kö- 
zönségefsé nem tefzi.

Máfodfznr (§. 2.) A ’ böltsefseget 
pedig addig közönségefíe tenni nem le. 
h ét, mig a’ Tudományok Anyai élő
nyelven nem tanitatnak.



Harmadfzor (§. 3.) Magyar nyel
ten lehet minden tudományokat tanítani,

' és azért minden hivatalt-is folytatni.
Negyedjzer (§. 4.) Új magyar fzó- 

kat minden tudományban eleget lehet 
tsinálni, és ar*-a könnyű a’ Tanítókat meg- 
taniraui.

Ói'ödfzer (§. ?.) Magyar Orfzágban 
minden Nemzet tartozik Magyarul meg
tanulni, há a’ Magyarnak fzabadságát, 
és boldogulását élo-mozditani kévánnya.

Hatodjzor (§. 6.) A magyar köny
vek minden tudományokban igen ha
mar meg-fzaporodnak , ha a’ Tanítók 
magyarül fognak tanitani, ésirni:követ- 
kezendoképpen

Hetedfzer hogy Magyar orfzágban 
lehet s kcll-is sí Tudományokat Magyarul 
tanitani.

LálTuk már azt-is, hogy hová tegyük 
az Univerfitást ?

§. 8.
*  » -• *

A z  Univerfitás éppen tsak négy 
Facultásbóláll; úgymint: a 
Phylofophiából ; M edicából; 
Jusból; és TheologiábóL

A gyermek - nevelés melly nagy és 
fzükséges dolog legyen, azt könnyen

c 2
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kiki által láttya; ugyan üzért azon meg
yém kell ütközni, hogy minden vallásit 
Atyák és Papok a gyermekeket a’ magok 
religiojok fzerént tanitani, és nevelni 
kévánnyák , mivel mindenik a’ maga hitét 
jobbnak, és igazabbnak lenni tartya, és 
azért a’ gyermekét-is abban a' religiólan 
fel nevelni kévánnya. És igy  úgy láttzik, 
mintha a’ tanitáfokat minden valláfon a’
Papi Rendre kellene bizni ; de halgasd, 
mit mond erre A 1 Magyar Hazának Anyui . 
fzózattya :

A ’ Nevelést ne tsak egy Rendnek 
vállára tegyétek :

Ez mar iok kormányt ö fzve, meg» 
öfzve zavart.

Egynek Ítéleteit k ülönösbb erköl- 
tsivel eggyiitt.

Bé-fzürtsölgetvén a’ fiatalka fereg. 
Minden egyéb Rendnek gyarapítására 

idétlen
S az marad, a’ mi az Ö Fel nevelője 

vaia.
Nem nevel ám a ’ gyáva potzik foha 

fzíves oroszlányt
Sem dolgos hangyát a’ tserebúli tso- 

port.
Meg-is mindazon által az alsó isko

láknak Tanítását lehet a’ Pipi Rendre 
bizn’ ; mivel ezekben az Iskolákban minden 
vallásnak a magok religiójokhoz lég.



könnyebben hozzá fzoknak, és a’ jó er- 
költset-is a’ Tanítóknak jó példájokra, 
és értelmes Religióbéli oktatáí'okra mint
egy terméfzeté változtattyak ; és így 
femmi vallásnak a’ más ellen panáfzfza 
nem lehet; de az Univerfitásbéli 4 Tu
dományok közül az három elsőt, úgy
mint ; az Phylofophiát, Medicài, és aJ Just 
jobb a’ Királyra avagy az Orfzágra bízni, 
mivel ezek a Tudományok hó kezet, és 
elme J'zabadságot kévánnak , mellyek 
közül a’ Papi Rendtől egyikét fém lehet 
várni, és meg-nyerni; a’ Király,es az orfzág 
ellenben a fok költséget fém fajnálly.a az 
illyen Tudományoktól, és a’ Tanitóknak-is 
határ nélkül való fzabadságot ád arra, 
hogy mindeneket jól meg vizsgállyanak 
es ki-kerefsék, hogy mennyire mehet a’ 
józan okofság. A ’ Negyedik Univeriitás- 
béli* Tanítás/, úgy mint: a’ Theologia 
azon kiviil is tsak Papnak való., a’ ki az 
Illeni kinyilatkoztatásnak vizfgálasában 
es magyarázáfában lókkal fzerentséfebb, 
mint akármelly világi ember.. De hal- 
gasd tsak megint A  Magyar Hajának 
Anyai f z ózattyát.

A ’ Tudományoknak bő-kéz ke ll, ’s 
elme-fzabadság :

E ’ kettő nélkül sínlenek a’ nagy 
Efzek,

c 3
V



A ’ Iliket 3' fzültség fzomorü gon
dolába le süllyeszt,

Nem vifzuek Múzsák’ tifzteletére 
teményt.

A ki pedig, mihelyest jobban gondol
kodik , és ir ,

Mint a’ kába tsoport, érzi nyomatni 
magát;

’S láttya le-irtt okait nem tzáfoltat- 
ni okokkal,

Sőt az igazságért vasra veretni ke
zét ;

Láttya fzeléd tollát idomatlan gör- 
tsösök álta l ,

’S tollával hat-fzáz réfzre töretni fejét.
Láttya jutalma gyanánt agyOn-ül- 

dö'tettni fzemcllyét
Eggy alatsony fzivü nyáj’ fene kéjjé 

fzerint.
’S közre adott írási helyett motsok 

emberek által
Trágár nyelveiken vizre vitetni ne* 

vét ;
Oh ! ez az írástól bútsút fog  venni 

lég-ottan,
’S egy holtig tsendes fzögbe re- 

kefzti magát ;
Honnan az éfz nélkül pozsögő hebe

hurgya viiagra,
Míg önnön fzívét jobbra tanittya, 

nevet. v
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H ogy-h a  tehát Paliásnak örök haj
lékot akartok

Szerzeni mejjembenn, oh ! diadal
mas Atyák !

És az igaz Tudományt maradandó 
lábra fegélvén

A ’ komor elme-homály’ képtelen ál
ma helyett.

A ’ fikeres Boltseknek efzesbb ápo
lásai által

Jobbnak akarjátok tenni Anyátok* 
ügyét :

Oh ! e’ két akadályt vefsétek -félre '•
fzabadság ,

És Bőség nélkül sínlenek a’ nagy 
Efzck.

§ . 9-
A z  Univerfitás el-nem rontya a 

fzent Religiot.
Hallyuk minden fe lé , hogy az Uni- 

verfitásban az Iffiúságnak religiója el rom
lott ; ennek pedig két okát adgyák, úgy 
mint: Elsőben a’ rofz tanítást : M áfodfzor 
a’ rojz példát. De ez nem igaz ; mert 
elsőben az Univerfitásnak tanitáfa ió ; és 
Mdfodfzor az Univeríitásbéli Tanítóknak 
példájok tifztefséges, ha egyet keve- 
fzünk, a’ kiről márfellyebb emlékestünk,
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A Philofopbiában tsak azt tanittyák 
a’ mit, a’ íerrnáfzet mutat, és a’ józan 
okosság meg bizonyíthat. Az lílem-ki- 
nyilatkoztatásbói vétetett Tanitáfok és 
igazságok pedig a’ Theolognsokra bi- 
zattatnak. Ez tehát nem rofz tanítás,

A Medicábah, fsak azt tanittyák, a’ 
mi az epésségnek fennts .-fására, és a’ be. 
tegs-ígeknek meg gyógitásara fzúk&éges.

, Ez lem lehet tehát rofz.
A J usban a I örvényes dolgokat 

tanittyák és tovább nem mennék, hanem 
tsak addig, a’ meddig a’ Törvény, és 
a’ Törvényhez tartozó környiil - álláfok 
engedik. Ez feni lehet tehát rofz.

A Theologiában az Illeni ki-'nyilat- 
koztatásból, és a’ Traditiókból, ’s az 
Anya fzent egyháznak rendeléséből a’ 
fz?nt reUgiót, tanittyák, E  ̂ feni lehet 
teh t rofz. Az Univerfitás pedig tsak 
ezekből a’ négy Facultásokhól áll.

A Tanítók jó eleni emberek, és 
fenkit még meg nem botránkaztattak. 
Vagyon ugyan egy német Tanító, a’ ki a* 
maga hivatalát még foha véghez nem 
yitte ; a’ fok ad isságot vég nélkül tsin- 
állya ’s nem fizet; és a’ nyilván való 
kurvákkal nem tsak az Iffiúságnak tudtá
ra társalkodik , hanem még a’ Collegium- 
ba-is azokat bé-vií’zij ott tartya, és gyer-
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meket fziilni az ispotályba küldi minden 
tanuló Iffiuságnak láttára , ’s tudtára ; 
ezt a’ több Tanítók már a’ Felséges kirá
lyi Hely-tartó Tanátsnak fel adták, melly- 
böl nyilván k ite ttz ik , hogy az Uni- 
verlitásbéli világi Tanítók a’ rofz erkölt- 
sii Tanitókra fzorgalmatossan vigyáznak 
és igy rofz példát fenkinek feni adhat
nak. De már ezt a Svábot az Hívatalyá* 
tói meg fofztották, és igy ez a rofz 
példa is el-múlt.

§  10 .

Az  U niverfitásbéli Iffiuságnak: 
Erköltss feni romlott-el az (Uni- 
verfitás miatt.

Vágynak, a’ kik azthifzik, hogy az 
Iffiuságnak erkóltsét elsőben az Univerfi- 
tá s , Másodfzor Pejt várofsa el-rontotta 
’s el-rontya: de ez feni igaz.

Meg-mutattuk már, hogy az U niver- 
fitás fém rofz tudományt nem tanít, fém 
?ofz példát nem ád. Hogy ronthatná-el 
tehát az erköltsöt?

Béts, Prága, Paris, s. a. t. nagyabb 
város , mint P e s t és még-is el-nem ron- 
tya az Iffiuságnak erkóltsét. Miért ron
taná tehát el Peft az e-rköltsöt? Hifzen
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fokkal több a’ nagyobb várótokban az al  
kalmatofság , mint Peílen, úgy mint fok
kal kifsebb városban, és a’ hol fzorgal- 
matos vigyázat vagyon mindenekre. Más 
okai vágynak azillyenrofznak úgymint: 
elsőben az alsó Iskolákban való Tanitáfqk 
M áfodfzor az Atyáknak rofz gondvifelé- 
fek; harmadfzqx az Univeríitás hatalmá
nak el yétele. Ne%yedfzer a’ papoknak 
yetélkedéfe ; ötödfzör a bor, vénus, és 
a játék , meilyet minden kis városban fel
találnak a’ rofzra msnendó deákok.

Az Univeríitásban fsak azok jönnek,, 
a’ kik már az alsó Iskolákat el-végezték: 
inasokkal hozzák téhát a’ tanuló lffiak 
az Univerfitásba a' Religi ót, és az er- 
költset, A ’ kik az alsó Iskolákban, jók 
vo ltak , azok a’ felső Iskolákban-is jók 
m ii adnak, a’ mint azt a’ mindennapi ta- 
pafztalás bizonyittya. Az alsó Iskolák
ban kell tehát az lffiűságra jól vigyázni, 
de nem korbátsal, mert az eröfzak nem 
argumentum a’ meg térésre, hanem fon
tos tanitáfsal, és különös jó példával; 
Q nod nova tefta capit, id veterata fapit. 
Á  mit a’ gyermek kisded Iffiűságában 
lá t, ’s hall, avagy meg fzo k ik , azt 
vénségiben-is meg tartya.

Az Atyák is néha alkalmatofságot 
adnak az el romlásra, betsületes fzállást



nem fogadván ; a’ gyermekeknek kezekbe 
pénzt adván, azoktól fzámot nem vévén 
a gondvifelést fenkire nem bízván, és 
utóllyara arra az Inftruöorra, avagy Pro- 
feíTorra meg haragudván, a’ leiről a’ rofz 
gyermek azt mondja, avagy irjá, hogy 
goromba, mivel ötét kóborolni, henyélni, 
’stöbbefféléttselekedni nem hadja. Gya
kran tapafztallyuk hogy a' korhely gyer
mek femmit fém tud, ésmég-isa Profeöorat 
durva, kemény, rofz embernek mondja 
azért, hogy néki az Exámenben felelni 
nem tud; ezt pedig némely Atyák min
den meg vizsgálás nélkül el hifzik.

Ennek előtte az Univerfitás azokat, 
a’ kik az alsó Iskolákból rofz erköltsel 
jöttek az Üniverfitásba, avagy ott el- 
akartak romlani, Atyai módon meg bün
tette, és ha a’ fziiks-g úgy hozta, 
keményen is fzámadásra húzta; de ez az 
hatalom az Univerfitástól el vétetett, éa 
már moll tsak nézni kell, hogy mit tse- 
lekfzik az Iffiúság, ’s addig az Univer- 
fitás femmit lem tselekedhetik, míg vs 
lakitól parantsolat nem jón. Nem igen 
régen a Phylofophufok némelly nyoma- 
táfokról panafzoikodtak, és kérték azo- 
kát, a’ kiket illett, hogy ne bánnának 
olly Defpóta módon a’ Profefforokkal ; 
’s mit kapának vele ? Íme a felelet :

■
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Tudják pedig Ó kegyelmek hogy a' 
Profefforok az Univerfitásnak gallérához 
nintfenek házasságbéli kötéllel kötve
Így megyei» tudni illik a’ Tudomány, és 
így fanyargattatik a’ Tanító , ha Defpota 
Bafsa az Elöljáró ! Ugyan mond meg 
mar, erdemes Olvasó ! hogy így kell é 
bánni a ProfeíForokkal ? Hlyen el-vette
tett gyalázatos elet-é a’ ProfeíTorság? 
Mentöl kevefebb betsületet, és hatalmat 
adnak az Elöljárók a’ Profefforoknak, an
nál kevefebbet rognak aJ Tanitók-is mind 
a’ Tudományban, ’s mind erkóltsben és 
Religioban elémenni, a mint azt tagad
hatatlan lapafztaláí'ok bizonyittyák.

De meg-is lemmi úgy el nem rqn- 
tya a' Religiót, és az erköltsöt, mint 
a’ Papoknak példája, és vetélkedése. 
Minden vallaíií Pap a’ magáét ditséri, a5 
másét gyalázza- és mindenik a’ maga 
gyalázáfát a’ íz ént írásból próbáljya, és 
néha nem a’ próbának valóságos erejébe, 
hanem éppen tsak a’ fokasságába tefzik 
minden igazságokat; a’ Ppilofophiisnak 
pedig meg nem engedik, hogy azt ta
nítsa, a’ mit a’ terméízeti józan okossá® 
mutat és mingyárt, miként okoffan felel- 
ni nem tudnak, ezzel torkol-lyák az Em
bert : Captivis int ette cium in obfequium fi- 
dei, T e tartozol azt-is hinni, a’ mi a’
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fzent írásban nintsen, elég az neked, hogy 
én mondom ; Néked nem l'zahad látni, 
hallani, fzagolni, izieni, érezni, és 
okoskodni, ne hogy kárt tégy az Hit
nek. Boldog Iften! mire jutánk? Ha 
már egy Férfinak azt mondaná a’ Pap, 
hogy ó Afzfzon y, ezt már tsak e lk e l
lene hinni, mert okoskodni az ellen nem 
fzabad, a’ mit a’ Pap mond. No már 
ha az illyen papi vetélkedéseket hallya 
a’ gondolkozó lffiúság; ha egyfzer utói 
éri a’ Próbáknak gyengeségét; ha hallya, 
hogy minden világi Ember á pap előtt, 
és a’ pap nyelvén oftoba, tudatlan, 
fzamár; ha hallya, hogy a’ Pap tsak 
magát tartya, ’s mondja, tudósnak; ha 
éízre-vefzi, hogy a’ Papság a’ papság
ból élni, és az egéfz világon uralkodni 
akar; ha láttya, hogy a Pap-is tsak 
ember, és fzintén tigy, mint a’ világi 
ember mindenütt fentereg, és a világi 
dolgokban magát elegyitti. Ha láttya, 
hogy a pápiíta pap tsak azt tartya jónak, 
hatznosnok, fzükségesnek , tifztefféges- 
n e k , és üdveffégesnek, a mit Roma 
mond ; ha láttya, hogy a’ pípifta papok, 
mint a’ köz katonák, és a’ machinák, a’ 
Római Mefterektöl, és Generálisoktól 
commendéroztatnak; ha láttya, hogy 
a’ pápiíta papok a’ más vallásiakat üldözik
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és kárhoztattyák ; ha láttya, hogy av 
papilla papok a’ pápiíla világiakkal is 
igen kegyetlenül bánnak , mihent éfzie 
vefzik, hogy a' világiak jobban kezde
nek okoskodni ; há láttya, hogy azt a’ 
philofophüít peílen a’ papság tirannus 
módra üldözi, a’ kihez hafonló tiízta, és 
jó tudománnyá philofophus az egéfz pa
pi rendben nintsen, ’s nem-is lehet,- mi
vel captiva int elle cium, nem engedi, f. a. t. 
Úgy mit gondolhat? és ki az o k a , hogy 
az illyen Iffiúság az hitbéli dolgokról 
kételkedik ? Miért nem bekéinek öfzve 
a’ Kerefztények? ’s miért nem élnek a’ 
Papok eröfsebb próbákkal ? Hiízen ta
lán a’ fzent Religio alatt tsak nem (lap
pang a Monarchia Solip forum ? A moftaní 
Iffiúság gondolkodni tanúit, és azért 
mindenütt valófágos próbát, és ahhoz 
hafonló példát kéván; halgasd tsak me
gint A  Magyar Hazának Anyai f z óz at- 
tyát.

T i magatok tudván , mit itél ’s mit 
hirdet irígyül

A ’ papi fzent Rendről a’ mai tsalfa 
világ ;

Mintha miként hajdan fzomorú dii» 
hödésre vezette

Több orfzágokbann a’ fene póri 
tsatát.
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Úgy moft-is tsak az Ö titkos fúváfai 
hoznák

Lángba világunknak majd valamen
nyi faogét ;

Ti magatok, fzentséges A tyák! 
vei'sétek el önként

A’ sú lyt, melly nem fzent tifztvife- 
íéfre tsatol;

Oh ! ne avafsátok magatok’ polgári 
ügyekbe *

M ellyek híretekét durva vefzélybe 
vetik.

Vaj ! mi nem alkalmas Mennynek 
bérére az ollyan,

A ’ ki ekére kezét fel-teízi ’s vifzfza- 
teként!

S ő t, ki az líletmek fzolgálattyára 
fzegodott,

Hogy ha igaz Bajnok, futtya V i
lágnak ügyét.

Szent Lukátsnál IX  Réfzben, és az 
62 verfben Chriftus Urunk igy fzóll : Va
laki az ekére botsájtya kezét és vifzfza 
teként, nem alkalmatos az Iften  országá
ra. S z. Pál Apoílol-is Timotheushoz 
irtt Levelének 3 Réfzében, és a’ 4 ver
sében a’ Püfpököknek illy Törvényt fzab : 
Dolgozz, mint J esus' Chriftusnak jó  kato - 
fiája, valaki az Iftennek katonáskodik, nem 
avattya magát világi Állapotokba , hogy 
annak tef sen, a1 kinek magát felszentelte.



; Az  UniverfitásnakEgéfz Magyar 
orf zágban Peftnéi jobb helye 
nintsen.
I. A ’ jó nevelésre jól ki-pallérozott 

és a’ Fö Rendekei bővelkedő városfzük- 
’séges, a' hol tudni illik az Iffiúság a’ Fő 
Rendeknek példájokat naponként ízemlél- 
hefse, és követheíse.

II. A ’ Tanuló lííliíságnak tifxtefsé- 
ges recreatiok-is íziikségesek, a’ miilye
nek Peften vágynak ; mert kiüömben igen 
könnyen meg űnnya a’ Tamíláft.

ili. A ’ hol a’ belső Bátorságnak fenn
tartására elegendő jó rend elétek vágynak, 
mint Peften, ott az lffiúság könnyen ex- 
ceífuft nem téfzen,

IV.  A ’ nagy várofokban több az 
inftruério, melly aitai fok fzegény deák él.

V . A ’ Juristáknak.is hafznofabb a’ 
Törvény-ízékek mellet tamílni.

V I. Az  orfíjágnak.is fzúkséges az 
Univeríitást ízem előtt tartani, hogytudjaj 
mit tanknak a Proíellorck.

VII. A ’ Medicufoknak-is nagy város 
kell mind a' Praxis m att, m nd pedig az 
holtt tett m:att; meliyre el kerülhetetlen 
fzukség vagyon az Anatómiában, és Chi- 
rurgiában. Kevés pedig nem elegendő.
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VII I. Az Univerfitásnak, a* mennyire 
lehet, az orfzágnak közepén kell lenni.

IX. Annak a’ Városnak pedig, a* 
mellyben az Universitas léfzen, egyenes 
helynek , és fzabad_, ’s nem papi város
nak kell lenni ; a’ viz-is, és az aer jó 
legyen ottan, fzükséges. Mindenféle 
eledelnek-is ottan, és fzállásnak bővel
kedni kell. Arra-is jó mód kell, hogy 
az Atyák a’- gyermekeknek mindent kön
nyen küldhefienek, mellyre jobb mód nints 
az orfzágas vásároknál. Ezek pedig 
isak Peften találtattnak-fel mind együtt.

X . A ’ koltözés-is igen nagy költséget 
kéván,mellyel a’ftudiumoknakfiindufa tsák 
hafzontalan terheltetnék Az Hiftoria na
turalis; inuk eum phy ficum ; és az anató
miai és chirurgiai praeparatumok is ki
mondhatatlan nagy kár nélkül máfuvá 
nem vitettethetnek.

f Vágynak még más o k o k is , mellyek 
próbállyák, hogy az Univerfitásnak Peften 
kell maradni. még-is mind azon által it
ten többet elé-hozni nem fzükséges, mi
vel a’ kiket ezek az okok meg nem moz
dítanak , az tsak azt mondja, hogy ö 
az Uníverfitást Peften hagyni nem akarja, 
és már ez az ö akarattya elég argumen
tum, azt pedig ö fenkinek az orrára nem 
k ö ti, hogy miért akarja az Univerfitást 
Peftröl el-hajtani, d
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A’ Tábláknak-is elég quártélyt jutalma* 
áron adhat, ’s ád-is bizonyofan. Olly 
fzépen-is meg egygyez mind.a’ Profeffo- 
rokka 1, mind a’ tanuló iffiakkal, hogy 
nagyobb barátságot, és békefleget fo- 
hól remélni ne leheffen ?

S« 12.

Nemes Magyar Nemzet! Hozzád 
fordítom már befzédemet! meg mutattam 
m:r néked, hogy Magyar or [zárban le
het , ’s kellis a Magyar nyelvet fel-álli- 
tani ; a’ tudományaikat magyarul tanítani ; 
és hogy Peft várofsa leg-johb hely az 
Univerfitasnak» Iparkodgy tehát magadat 
’s fiadat boldogítani, és minden ízéitől 
el ne tántorodjál és jól ineg gondold , 
hogy a’ Magyar addig nem boldogul, 
míg a nyelvét fel nem állittya, minden 
hiv atalt, és tanitáft magyaréi nem foly
at., a’ böltseíséget közönségefsé nem 
refz i ,  és az uralkodó papi rendek’ jár
mát el-nem v e ti, mivel
~7 ~— —  —  —• —  fzabadság ;
Es bőség nélkül sínknek a’ nagy EJ'zek.

T i azutánn papi FÖ Rendek fzent- 
séges Atyáim!

Kiktől fügni tudom gyáfzos ügyem
nek okát.



T i leg-jobb kenetet nyújthattok ré. 
gì febemre.

Melly engem’ végső omladozáfra ■ 
vihet.

Rajtatok áll, hogy az al papság 
hívséggel, adóval

Ellenem egy külső félre ne tsapja 
magát :

Hogy babonás leleménnyeivel több 
réfzre ne-ofzfza

Eggy ágyból eredett gyermekeimnek 
Efzet ;

’S hogy polgárt képző fikeres jó
ságra tanítsa

Népemet a’ Remeték’agy-fzüleménnye 
helyett;

És hogy azok, kik kellemetes fzu. 
golyókba tsatánként

Él-bújván, magokat tsúf heverésre 
vetik,

El ne vegyék a’ bért motskos fort éi, 
lyaik által

A’ munkálódó Lelki-vezérek elől










