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A* SZÉP MESTERSÉGEKRŐL.
(Lásd: Sulzers Allgem. Theoríe. Art. Kiinste.)

A^ Szép Mesterségeknek Eredete és Mivolta.

A ' •
JLJJL ^ Z ^ P Mesterségeknek neve alatt, a' mint tudva
"Van, a' Költés, Ekesen-fzóllás, Kép-írás, Képe-fara-
gás , Epíttés, Kertéfzség, Epetsélés , Tántz, Muzsi-
ka 4 ís crrekr.ek külcmb-ftle ágai, értetődnek. A' ki
ezeket a' Mesterségeket leg-elöflzör fzt'peknek nevezte,
áltül-látí.a micderj bizonnyal, hogy azoknak mivolta
a' keiieBietesnek a' hafznossal való öízve-fzerkezte-
tésébenj avagy azoknak az állapotoknak meg-Jzépít-
tésében áll, mellyeket a' közönséges mesterség köz ha-
fzonra fel-talált. Valóban leg-terméízetesebben-is meg
lehet eredeteket tnagyarázni abból a* hajlandóságból,
ir.elly arra kéfztet bennünket, hogy azokat az álla-
potokat, mellyekkel naponként élünk, meg-fzé'píttsüfc.
Voltak minden bizonnyal tsupán tsak hafzoos épüle-
tek, és tsak a' Fzükséges állapotoknak kifejezésére
fzolgáló nyelvek, minek-elötte az emberek arról gon-
dolkodtak volna, hogy amazokat a' rend é« egy-mér-
tékOség-j ezeket pedig a* helyes hangzás által, kellé-
xnetesebbekké tegyék- <

Valamennyi fzép Mesterségek tehát, mind a*
finomabb lelkekaek a* fzelid érzésekre-való és relék.
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fzüle'.ett hajlandóságából támadtak. Az a ; Páfztor,
ki a' maga' botijának vagy ivó poharának leg-elöilzöi-
füép formát adoít, vagy azokra tzifraságokat vágott»
a' Kép far.igást ; az a' vad Ember pedig, kit fóeren-
tsésebb elini'je arra birt, hogy fel építtendö kunyhóját
rendbe fzedgve, és réfz'inek illendő arár.yozattyára
vigyázzon, ai Épí ti-mesttrséget találta-fel. Úgy fzin-
tén, a* ki leg-eiőfitör azocn fáradozott, hogy, a'mit
másoknak el akart beízéíleni, azt renddel és kelle-
metességgel mondgya-el, az , a' maga' Netnzetéoéi
az Ékeseo-fíóllásaak izerzöje vó'-U

A' &ép Mesterségeknek mivoltát tehát ebben a*
fzükséges állapotoknak raeg-fzépíttésében, nem pedig
(a'mint olly sok-féie-képpen taníitatik). a' Térméfzet-
nek valamelly határozafian köveíésébí'n, kell keresnL

E' gyenge és a' Terméfzetben-fekvö tsirákból ,
ízorgalmas dajkáíás által, maga virágoztatta-ki las-
sankést az Emberi Efz a' fzép Mesterségeket, és el-
végre drága gytimöltsökkel tündöklő és meg-betsülhe-
tetlen fákká nevelte. A' Mesterségeknek sorsa fzinté
ollyan vélt, mint akármelly egyéb emberi leleméayö-
ké. Ezek sokfzor tsak a' tsupa esetnek miveis és
első kezdetekben igen tsekélyek voltak; de a' las-
sankéntvaló ki-dolgozás által felette ha&nosak s és
«rre-való nézve fontosák-is lettek. A'Geometria ele-
jínten tsak nyers és rendeden Föld-mérsékelés, az
Afztronomia pedig a* hivalkodó embereknek tsupa
üjság utáon való esdeklésböl támadott foglalatosságok
volt. Arra a' felségre, melljbea ezek a* Tudományok



fnost vágynak, Is ama' különös hafznokra, meilyek-
kel az Emberi Nemzetnek kedveskednek, tsak eredeti
állapon jóknak efzes és lassanként-törtéütt tágíttása
által jutottak.

Ha tehát tellyes-bízonyos vólnais, hogy a' fzép
Mesterségek, kezdeteikben tsupán tsak a' fzetnnek,

» vagy egyéb érzékenységeknek gyönyörködtetésére in-
tézett próbák voltak: távó! légyen mind-az-által töl-
lünk , hogy azoknak egéf2 betsét és legfőbb tzéííyát
tsak ebben a' gyönyörködtetésben keressük. Ha
az embernefe betséiöl helyes itéietet akarunk ejteni,
nem első gyermek-korában , hanem tellyes férjfiúi
eCztendeiben kell őtet meg-visgálnunk.

Itt tehát leg-elefifcSr azt kell ki-nyomozni: mik
lehetnek, egéfz mivóltokra nézve, a' fzép Mestersé-
gek ; és mitsoda harzookat lehetne azokból az Emberi
Nemzetre reményleni? Ha nekünk egynéhány gyenge,
vagy könnyen-gondolkodÓAgyvelejüek azt mondgyák,
hogy tsupán tsak a' gyönyörködtetést tárgyazzák;
és, hogy azoknak végső tzéllyok az érzékenységek-
nek és a' képzelésnek múlatásából áll: visgállyuk-
meg, ha vallyon a1 józan Éfz a' fzép Mesterségekben,
nem. talál-e valamit, a* mi fontosabb volna? Lás-
suk-meg, mitsoda hafznát veheti a' BSltseség elöflzör
ama' hajlandóságnak, melly a' mesterségre-fziiletett
embereket arra öfztönözi-, hogy mindent meg-rzépít-
senek; azutánii pedig annak a* terméfzet fzerént-valá
kéfzségnek, melly az embert képessé téfei arra,
hogy a' Széptől nieg-iiletödgyék?
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Hogy ezt a* feltett tzélt el-árjiik, Bem ízükséges»

inéüyebb vagy hoíTzasabb eíkmélkedésekre botsatkoz-
nunk. A' Terméfzetnek visgálásában sokkal közelebb
utat találunk annak meg -kiesére, a' mit keresünk,
Ez az első és legfőbb Mester, és az ö tsudálatos
rend-tartásiban mindent feltalálunk, a' mi az emberi
Mesterségeket a' legnagyobb betsre és leg-fóbb tö-
kélletességre emelhfti.

Az egéfz Teremtésben minden arrsi látfzik tzé»
lozni, íiogy a' ízem és a' többi érzékenységek mia-
den-felöl kellemetesen érdekeltessenek. Minden álla-
pot, mellyel élünk, azonn-kivül hogy hafznos, fzép-is
egyíier-'s-mind/ Még azok az alkotn?.ár.yok-is, mellyek
űem egyenesen hozzáak tartoznak, tsupán tsak azért
tetfzenek, fzép formák'fzerént ábrázolva, és fzép fzí-
nekkel fel-ruházva lenni, mivel naponként fzemeiak
előtt forognak. A' Terméízet, e* minden-felöl reánk
tolódó kellemetességek által, kétség kívül arra a' fze-
lídségre és érzékenyességre akarta, eggy-általlyában4

feíveinket"vezetni, melly a' mértéklatlen maga-Izere-
tetböl és a'hathatósb indulatokból támadni fzokott
vadságot a' kegyesság által meg-mérléklii A' fzépsé-
gek, egy bennünk - fekvő finomabb érzékenységgel
&oros fzövetségben állanak. Ez» a'Terméfz?tbcn mia-
denütt elö-akadó fzíneknek és fzavaVnak érdekIé;eitöl
mind-úntalanúl ingereltetik , és így fel ébred bennünk
lassanként a' gyengédebb érzés; a' lélek és fíív buz«
góbban kezdenek munkálkodni; 's nem tsak a' go-
rombább hajlandóságok, mellyek ^az oktalan állatok'

ban-
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ban-is meg-vagyaak, hanem még a' fzelídebb indúla-
íok-is, tehetösb iparkodásra gerjefztetnek. Ez által,
valóságos emberekké lefzünls; tehetösségüük meg gya-
rapodik, mivel körülöttünk a' benDünket-érdeklö ál-
lapotok-is meg-fzaporodnak ; a', bennüok-fekvö erők
egy közönséges buzgásra gerjednek ; fel-emelkedünk a* "
porból; a5 nálunknál-felségesb Valóknak nemejségéheí
közelíttünk; és a'Terméfzetet már nem egyedül-arra-_
valónak talállyuk, hogy baromi fzükségeinket meg-elé-
gíttse, hanem , hogy lassanként a' mi valóinkat-Is^ a*
fílségesb vele-való élés által, meg-nemesíiíse.

A' Terméfzet azor.ban, ezzel az alkotmányoknak
közönséges meg-fzépíttésével meg nem elégedett: ha-
nem a' kellemetességnek tellyes erejét kivált-képp1 az
ollyan állapotokba tette, mellytk a* mi boídogíttatá-
suakra leg-fziikségesebbek. Söt a"' fzépséggel és rútság-
gal eggy-általlyában arra él, hogy Telünk a' jót és
á' roíTzat meg-ismértesse : mire-BÍzve, amannak ma-
gához -vonfző kellemetességet ád , hogy fzeressük ;
enaek pedig ellenes erőt, hogy útáüyuk. Mi fziik-
ségesebb az embernek bóídogságára és leg-fontosabb
hívatallyáBak bé tellytsíit/s^re a.' társaságos fzövet-
ségeknél, tneHyek a' -virzoaiag-yaló gyönyörködteté-
sek által köttetnek? de kiváit ama' boldog eg yesü-
Isnél, melly által a' még a'nagyobb íársaságokban-is
magános ember olly társat ti Iái, s' ki relé mindent
meg-ofzt; örömeit , midőn viíe egjyütt-érzi, meg-
fzaporíttya ; goádj.yait meg-eayhít'i, és minden fá-
radttságait meg-köaayebtótti? Es hová-is helyhez*

M
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tetett a' TerméPzet több kellemetességet, mint az em-
beri formába, melly által a' sympathiának leg-erős-
íebb fzövetségei köttetnek ? jól-lehet a' fzépségnek
leg-hathatósb ingerléseit oda gyűjtötte mégis, a' hol
a' leg-bóldogabb eggyesGléseknek végbe-vitelére leg-
fzükségesebbek. A' léleknek tökélletessége és a' fzív-
nek fzeretetre-méltó kegyessége, mellyek valamennyi
vonfzó erők között a' leg-erössebbek, még az élet
sélkül-való fzerbe-is értelmesen bé vágynak nyomva;
a'mint majd alább meglátandgyuk, mikor a'fzépség-
röl értekezni fogunk. — Azt sem kell azonban ei-felej->
tenünk, hogy a' Terméfzet az ollyan állapotoknak,
mellyek egyenesen és magokban ártalmasak, egy bi«
zonyos viflza-üzö és ellenes erőt adott. Az ostobasá-
got, melly a'lelket le-nyomja, és le alázza; a'fenék-
kelfordúltt gondolkodásnak módgyát; és a'fzívnek go-
nofzságát fzinte oliy hathatós; de undorodást-és útála-
tot-gerjefztö vonásokkal festette-le az emberi ábrázat-
r a , mint a' léleknek jóságát. A' Terméfzet tehát a'
külső érzékenységek által kétféle-képp' illeti fzívünket:
a' jóra tudniillik ingerii, a' roffztól pedig el-ijefzti.

Az eddig tett jegyzések nem hagynak többé
bennünket a' fzép Mesterségeknek belső béllyegekről
és mire-valóságokról kételkedni. Midőn az emberi
leleményeket meg-fzépíttyük, azt kell tselekednünk,
a' mit a' Terméfzet az alkotmányoknak fzépíttésével
vifz végbe; és Erinte abból a' fzándékból kell a' mes-
teriégcs miveket meg-fzépíttenünk, mellyböl a' Terme-
iket aíjkremtéf miyeit zneg-fzépítette.



A' fzép Mesterségeknek tehát első kSteleiségek
az, hogy a' Terméfzetnek segedelmére légyenek, ét
azokat a' mesterséges állapotokat, mellyek fzüksé*.
geinknek meg-elégíttésére fel-találtattak , mind meg-
fzépíttsék. Ö-2io2zájok tartozik, hogy lakásainkat,
kérteinket, házi efzközeinket, de kivált nyelvünket ,
ógy-mint Valamennyi lelemények között a' leg fonto-
sabbikat , kellemetességekkel fel-ruházzák; valamint
azokkal a' Terméfzet mindent fel - ruházott, valami
tsak fzámunkra alkottatott. Nem ugyan egyedül tsak
azért, (a' mint némellyek vélik) hogy ezekbea a*
kellemetességekben gyönyörködgyünk, hanem inkább,
hogy a' lelkűnk és fzívünk, a' fzépnek, jól el-ren-
dehtnek, és illendőnek fzelíd érdeklései által ki-pal-
léroztatván ^ meg-nemesíttessenek.

De még fontosabb kötelesség a z , máwdf&or:
hogy a' fzép Mesterségek, a' Terméízet' példája
fzerént , kivált-képp' a' leg -valóságosabb javakat ,
mellyéktöl a' mi boldogságunk egyenesen függ, a' üép-
ségnek tellyes erejével úgy fel-fegy verkeztessék, hogy
azoknak kedveilésére ellent - állhatatlaaúl ragadtas*
sunk. Cicero azt látfzik X. i. de Offi.ciis kívánni ,
hogy fija* eleiébe az erköltsi Töfcélletésségnek képét
látható formában állíthatná; bizonyosan elhitetvén
ínagávalj hosy így ö abba kimondhatatlan indúla<
íossággal belé ízereíne. Ezt a' fontos üolgálatot né'
künk a' fzép Mesterségek valójában meg-tehetik. Az
Igazság, és az erkölcsi Tökéletesség, úgy-mint az eín-
bernek legísükségesebb javai; fziatén a' legfontosabb



tárgyak-is, mellyeknek leg-bájolóbb erővel való' fel-
fegyverkeztetéséröl fzorgalmatoskodni , a' fzép Mes-
terségeknek királt-képpen való tifíti kötelességek.

De még abban-is kötelesek el-végre az ö nagy
Mesterjeket, a' TerméTzetet, követni, hogy mindea
ártalmas állapotokat *olly formákba öltöztessenek ,
mellyek azokat hathatósan meg-útáitassák velünk.
A' gonofzságot, a' fzarvas bűnöket, és mindent, a*
mi az erköltsi embereknek ártalmára lehet, olly ér-
zékeny formákban kell nékik élőnkbe ál'íltanick ,
mellyek figyelmetességünket ugyan fel-gyerjelTzék, de
űgy, hogy, minek-utánna azokat jól ízemilnkbe vet-
tük , ölökre meg-útállyuk. Ezzel a' fortéllyal a* Ter-
Hiéfzet igen helyesen él. Ki tartóztathattya-meg kö-
zülünk magát, hogy a' gcnofzságnak jeleivel meg-
béllyegezett Jizionomiát fziute olíy nyomozó figyel-
metességgel meg ne viígállya , mint a' mínémüvel
magát a' fzépséget nézni fzoktuk? A' földi Mesterek'
taníttója, a' Terméfzet, azt akarja ezzel, hory fze-
meinket a' roüzról 'el ne fordístsuk előbb , hanem
tsak, minek-utánna bennünk a' tellyes utalást fel-
gerjefztette.

Ezekben a' jegyzésekben fekfzik minden, a' mit a'
fzép Mesterségeknek mivóltokról, tzéllyokról, és mire-
valóságokról mondhatunk. Az ö mivóltok, avagy belső
béltyegjek, és terméfzet-fzerént-való hívatallyok az,
hogy képzelésünk' tárgyainak Efzthetikabéli, vagy-is
olly érzékeny erőt adgyanák, melly bennünket taeg-
ille«sea. Leg-föbb és leg-közelebb-való tze'Uyok^ a*
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fzíveknek hathatos illetése. A' hafzon pedig, melly,
ha vekk helyesen élünk, belöllek fzármazni fzokott,
eggy-áitaliyában a' léleknek és a' fzívnek ki palléro-
zásából 's meg-nemesíttéséböl áll. Az elsőt még itt
egy levessé meg világosíttyuk; a' két utolsóról pedig
majd a' következendő tzikkelyekben értekezünk.

Hogy a' fzép Mesterségeknek mivóltok az érzé-
keny erőnek, avagy az Efzthetikabéli tökélletesslg-
nek, a' képzeíésbéli tárgyakkal való közléséből áll,
Ki - tetfzik akármellyik mesterséges mü - darabból,
melly ezt a' nevet meg - érdemli. Mi által leflz a»
be-fzéd, poézisbéli kdlteménDyé, vagy az embernek
járása, tánttzá? Mikor érdemli-meg valamelly fes-
tés , hogy képnek ? vagy ' valamelly fzerfzám' tar-
tós pengése, hogy muzsikabéli darabnak neveztessék?
Mi-képp' leíTz a' ház az ÍEpíttö-mesterségnek mü-da-
rabjává ? Mind ezeket bizonnyára tsak akkor esmérik
magok' saját miveiknek a' fzép Mesterségek, ha a*
Mesterektől ki-dolgoitatván , érzékeny kellemetességek
által képzelésünket magokra édesíttik. A' Történet-író
*' meg-esett dolgot úgy befzélli-el, a' mint igazán
meg-történt; a' Poéta pedig úgy, a' mint gondollya,
hogy, fzándéka fzerént, a' fzívet leg-hathatósabban
sneg-illetheti. A' közönséges Rajzoló úgy téfzi üte-
münk' elejébe a' látható tárgyat, a' mint magában
vagyon; a' Kép-!ró pedig úgy, a' mint külső érzé-
kenységinket leg-erösebben meg-érdekli. Míg a' kö-
zönséges ember a' benne fel-lobbanó indulatot minden
jneg-fontolás nélkül-való járása, vagy ugrása, és tagjai-
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Bak vonogatásaí által mutattya-ki; addig a' Tántzos
ennek a' járásnak, ugrásnak, és tag-vonogatásnak
fzépséget és rendet ád. A' fzép Mesterségeknek meg.
írtt mivóltokról tehát nem kételkedhetünk. Lássuk
snár most azoknak Ieg-fabb tzéllyokat,

A1 fzép Mesterségeknek Tzéllyctk, és leg-föhh

Ozinte olly bizonyos az-is, hogy a' fzép Mesterség
geknek leg-közelebbvaló tzéllyok, a* fzíveknnk hátha*
tós illetése. Meg nem elégefznek 5k azzal, hogy azt,
a' mit élőnkbe terjefztenek, meg-értsük, és könnyen
meg-fogjuk; hanem azonn vágynak kivált-képpen,
hogy az elönkbe-állított tárgyak által a' lelkünk és
fzívünk mozdulásba hozattassék. Mire-nézve, úgy
állíttyák azokat élőnkbe, a' mint érzékenységeinknek
és képzelésiinknek leg-inkább tetfzenek. Még akkor-
i s , mikor fzívünkbe fájdalmas töviseket akarnak
erefzteni, a' fülnek az ékes hangzással és harmóniá-
val, a' ízemnek pedig a' fzép formákkal, a' világos^
ságnak és az árnyéknak kellemetes változtatásával,
*s a' fzíneknek ragyogásával hízelkednek. Mosolyog-
nak még akkor-is, mikor fzívünket keserűséggel akar*
ják meg-tölteni. így ök, míg minket arra kénfzerít.
tenek, hogy magunkat az eld-állíttatott tárgyak' ér*
dekléseinek egéffzen oda engedgyük, lelkünkoek va--
lamennyi tehetségeit annál könnyebben meg-hódít-
tyák, — Valóságos Szirének dk, kiknek énekétől
ellent-állhatatlanúl el-ragadtatunk.
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De a' fzh'eknek efféle meg - hődíttása tsak egy

más, távolabb-való és felségesebb tzélnak, el-érésére

fzolgál, mcllvhez egyéb-képpen nem juthatunk, hanem
ha a' fzép Mesterségeknek bájoló erejével helyesea
élünk. E' felségesb tzélra-való intézés nélkül a* Mú-
zsák tsak vefzedelmes Tsábíttók volnának. Kitsoda
kételkedhetik tsak egy" fzempillantásig-is, hogy a'Ter-
méízet az érzékeny kellemetességnek el-fogadására-való
tehetséget leikünknek nem egy más felségesb fzán-
dékból adta légyen, hanem tsak egyedül azért, hogy
bennünket az efféle kellemetességben-való rendetlen
gyönyörködésre édesíttsen , és érzékenységinknek az
illyetén hiú kedvezésekkel hízelkedgyék ? Ha senki
sem méréízli azt állittani, hogy a' Terméfzet a' fáj-
dalom' érzésére-való tehetséget tsak egyedül azért
adta légyen nekünk, hogy bennünket kínozzen : ki
hitesse-el magával, hogy a' kellemétesnek érzésére
való tehetség ellenben tsak a' múlandó tsiklan-
dást tárgyazza? Ts&k a' gyenge - fejüek nem vefzik
éfzre, hogy az egéfz Terméfzetben a' tökélletességre
és tehetösségre tzéloz minden. Ügy fziate tsak a'
könnyen*gondolkodó Mesterek hitethetik-el magok-
kai, hogy hívatallyoknak meg-fel«ltek, ha talán a'
léleknek tehetségeit kellemetes képek által, minden,
felségesb tzél nélkül, fel-ingerlették.

Fel-jegyzettük már előbb, a' mi a1 nélköl-is vi-
lágos , mire fordíttsa a' Terméfzet a' Szépnek kelleme-
tességeit. Jelei ezek mindenütt, és mint-eggy édes-
getS horgai, a' jónak. Így a' fzép Mesterségeknek-is

. . M 4



az érzékeny kellemetességekkel arra kell élniek,
hogy azok által figyelmetességünket a' jóra von-
nják , és hogy bennünket ennek /zeretetére fel-ger-
jelTzenek. Ez a' ö távolabb?való, de leg-felségesebb

tzeilyok; és tsak ebben a' tekéntetben fontosak ök
az Emberi Nemzetnek; tsak így érdemlik-meg, hogy
a' Böltsektől és az Orfzágló Tejedelmektöl dajkáltas-
sanak: mivel így a' bölts Politikának fzorgalmatos-
sága által az emberek' bóldogíttásának Ieg-]elesebb
efzközeivé lehetnek. —

Tegyük-fel, hogy a* fzép Mesterségek abban a?
tökélletességben, mellyre alkalmatosak, valamellyik
Nemzetnél közönségesek lettek; és visgállyuk-meg
el-végre azokat a' külömb-féle hqfznokatr meilyek be-
lőllök erre a' Nemzetre fzámazní fognak. Valamit
az ember az illyen Tartományban lát, vagy hal l ,
az a' fzépségnek és a* kellemetességnek béllyegeit
mind m;gán viseli. Itt az embereknek lakóhelyei,
az ö házaik; a' mivel élnek, a' mi kö'rülö.ttök va-
gyon; és kivált-képp' amaz el-kerülhetetlenül fzíiksé-
ges, és olly anayira tsudálatos efzkoz, mellyel az
ö gondolattyaikat és hajlandóságaikat másokkal
közlik, a' Nyelr: a' jó ízlésnek és az elmének
fzorgalmatos munkálkodása által mind fzép, mind
tökélletes. Semmit nem láthat a' fzem, semmit nem
halihat a' fül, hogy egefzer-'s-mind a'belső érzékeny-
ségek-is a' rendnek, a' tökélletességnek, és az illen-
dőnek éídekléseitöl meg ne illetödgyenek. Mindenik
tárgy az ollyan állapotoknak visgálására ingerii a'
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lelket, mellyek által ki-pallároztatik, meg-nemesítte-
tik; míg az-alatt a' kellemetes érzések, meliyek min-
denik tárgytői fel - ébrefztetoek , a' fzívnek minden
rejtekeit egy bizonyos nemes érzékeriyességgel egéíTzen -
betöltik, 's el-foglallyák. A' mit a' Főidnek leg-
kiesebb vidékibea a' Terméfzet végbe vifz, azt tselek-
fzik a' fzép Mesterségek ott, a'hol meg nem romlott
síigárokkal tündöklenek. Az ollyan emberben, a' ki-
nek lelke és fzíve, a' m:g-írtt mód fzerént, a' tökéi-
let ességnek minden-féle nemeitől fzünet-nélkül illette-
tik, a' lelki tehetségek fzükség-kfppen ki-fejtödnek, és
eggyenként ki-is palléroztatnak; a' terméfzet • fzerént
való nyers embernek ostobasága és érzéketlensége
ki-párolog lassanként belőlle; és eggy ollyan állat-
ból, tnelly talán nem külömben vad vált, mintakár-
jnelly egyéb erdei állat, valóságos ember formálta-
tik, a' kinek lelke fzámtalan kellemetességekkel bir,
és gondolkozása' módgya által valamennyi ember-
társaitól fzeretetet érdemel.

A' melly kevesen vágynak, a' kik által-látnák
és meg-ismérnék, olly tagadhatatlanul igaz, hogy az
ember az é belső formálásának leg-fontosabb réJzét a'
fzép Mesterségeknek köfzönheti. Ha egy réízrdl azt az
éTzt, és méréfzséget tsudálom, mellyel a* régi Cyniiusok,
eggy ollyan Népnek közepette, melly a'fzép Mester-
s egekkel való viflza-élés által a' puhaságba és mér-
tékletlen pompába merült vált, a' nyers Terméfzetnek
ere.déti állapottyára viffza-térni igyekeztenek: más
réTzröl az ö hál'adatlanságok, mellyel a' fzép Mes-
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térségeket olly alá-való-képpen illették, egéfz hara.
gomat fel-gerjerzti. Honmn vetted, Diogenes ! azt
a' finom elmésséget, mellyel Polgár-társaidn-k eízte-
lenségeit olly élesen meg-tsúfoltad? Honnan támadott
benued az az érzésbéíi sikeres tehetség, melly veied
az efztelenségeket, ha mindgyárt a' böltseségnek for-
májába vóltak-is rejtve, olly elevenen meg-éreztette?
Mi képp' hitethetted el magaddal, hogy Athénában ,
vagy Korinthusban, a? nyers és bárdolatlan terméfzet-
re egéffzen vifTa-térhers ? Nem nyilvánvaló lehetet-
lenség-e, hogy eggy oííyan Tartományban Cynihus
légy, a' hol a' fzép Mesterségek az ö egéfz erejeket
ki-terjefz.tették? Előbb eggy italt kellett volna tenned
Lethe' vizéből, melly Tzívedben a' fzép Mesterségek-
nek minden érdekléseit és nyomdokit eUtöröüye: de
az-utánn a' Görögök között többé nem élhettél vóL-
pa, hanem hordódat a' Szittyái Népeknek leg-kissebb
és leg-alább-való tsoportyához kellett volna heinpely-
getned, hogy ott magadnak eggy ollyan lakó-helyet
t*lálly, mellyben állománnyaid fz.erént élhefs és gon-
dolkodhassál. És te, jobb Diogenes az újjabb Görö*
gök között, tifzteletre-és tsudálkozásra - méltó Moust'
teau ! Ha előbb a' Múzsáknak mindent viíTza-adtáí
volna, a' mivel nékik tartoztál, minek-elötte ö elle.
nek nyilván-való panafzodat megtetted; ez a' te vá-
dolásod bizonnj'ára senkit meg nem illetett yólna.
A' te egyéb-aránt nagy fzíved nem érzette, vagy leg-
alább nem akarta meg-vallani, mennyivel tartozzál
Azoknak, a' kiket Hazádból fzámkivetni akartál.
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A' fzép Mesterségeknek leg-közelebbvaló tzél-

3yok tehát «' fzíveknek hathatós ületéséböl; távólabb-
va!ó tzéllyok abból, hogy ezen iüetésck által bennün-
ket a jónak fzeretete're gerjejfzenek; a' leg-föbb hafzon
pedig, melly belrllök fzártnazik, a' léleknek palléro-
zásából, és a' Jzívnek nemesíttéséböl áll. — Lássuk
rnác most különösebben azokat a' hafznokat, mellyek
a' fzép Mesterségekből a' Polgári Társaságokra fzár-
snazhatnak.

jf fzép Mesterségeknek polgári Hafznaik,

J\z eddig tett jegyzések tsak eggy-áltailyában a'
fzép Mesterségeknek ama' leg-közönségesebb foga.
nattyát illeték, melly a' pallérozott és nemes érzé-
kenyességböl, avagy, ismeretesebb neve ízerént, a'
fzépnek ízléséből áll. És tsak ezen egy hafzon-is
elégséges lehetne, a' hál'-adatos embert arra birni,
hogy a' Múzsáknak templomokat és oltárokat épít-
sen. Az ollyan Nép, melly a' Szépnek ízlésével bir,
általlyában fzóllván , mindenkor tökélletesebb embe-
rekből áll, mint-sem az, melly még a' jó ízlésnek
erejét nem érzette. De a* fzép Mesterségeknek ezen
drága és meg-betsülhetetlen foganattya , tsak merd
kéfzület még, ama! felségesb hafenokra, mellyek
azokból fzármszni fzoktak. Még eaaél-is sokkal betse-
sebb gyümőítsöket hoznak ök; jólJehet tsak az ollyan
földben, melly a* jó íz által fzorgalmatasan mivel-
tetik.
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Az ollyan Nemzetnek, mejly boldog akar lenni,

Szükséges elöfT-Ör, hogy jó, és mind nagyságához,
mird tartornánDyához fzabott törvénnyei légyenek.
Ezeknek fzerzése az értelemhez tartozik.-— Szüksé-
ges másod zor; ho?y az Hlyen Nemzetnél, bizonyos
fö Télekedések és képezetek, mellyek a' valóságos
nemzeti karaktert támogassák, oí'y eleven formák-
ban, a' mint tsak lehetséges, minden eggyes Polgár-
nak fzemei előtt forogjanak, hogy azoknak segedel-
jmével nemzeti fzív-béllyegét mindenkor fenntartsa ;
valamint el-végre az-is, hogy a' fontosabb alkalma-
tosságoknál, holott a' túnyaság, vagy a' hathatósb
indulat a' kötelességgel öfzve - ütközik , mindenkor
kéznél légyenek az afféle módok és efzközök, mel-
lyek SL kötelességnek indíttóbb kellemetességet és in-
gerlőbb erőt adgyanak. És ezt a' fzolgálatot a' fzép
Mesterségek leg-ízerents^sebben meg-tehetik. Ezer al-
kalmatosságok van nékiek arra, hogy az említett fö
vélekedéseket és képezeteket mind-úntalanúl fel-
ébreffzék, és el-törölhetetlenekké tegyék; és tsak ök
lépesek egyedül, a' megírtt különÖsb alkalmatossá-
goknál az embert, minek-utárma már előre fzlvét a'
finomabb érzékenyességre el-kéfzítették , egy bslsd
édes erőltetés által kötelességének tellyesíttésére kéa-
fzerítteni. Tsak ök egyedül, kik különösb munkájik
által a' derekasb ízívnek akármellyik tökélletességét,
hajlandóságát, vagy helyesb tselekedetét, tellyes kel-
lemetességgel fel-ruházva, élőnkbe állíttha tyáfc. És,
ha ezt meg-tselekfzik, mellyik érzékeny lélek állhat
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fellent az ö vonfzó erejeknek? vagy, ha bájoló ereje-
ket arra fordíttyák, hogy a' fzarvas vétkeket, a*
gonofzságot, vagy az ártalmasb tselekedeteket, ter-
méfzettyeknek ütálatosságára, és következéseiknek
•vefzedelmességére nézve, élőnkbe terjeflzék; kitsoda
leíTz olly vakmerő, hogy azokhoz a' maga' Cdvében
tsak egy fzikráDyi hajlandóságot-is meg-fzenvedgyen?

A"z bllyan embert, a' kinek képzelő tehetsége
a' Szépnek érzésére, és fzive a' jóhoz-való hajlandó-
ságra elegendö-képpen el vagyon ké&'tre; a' fzép
Mesterségekkel-való bölts és lieiyes éles áltál min-
denre fel-birhat.tyuk, a' mire egyéb-aránt alkalmatos.
A' Filozófus a' fáradságosán ki-oyocnozolt gyakorlás-
béli valóságokat, az Orfzágok1 Szerzőji az 5 törvén-
nyeiket, az Emberi Nemzetnek Barátíya az ö jó-vóltfi
pldnumait, az orfzágló Fejedelem az ö nemes igj:e-
kezeteit, mellyek által a' Polgárral a' maga*'saját
boldogságát meg-éreztetni, és ötét arra birni akarj*,
hogy tulajdon haíznát betsűllye ; soha biiocry.íra
fzerentsésebben közönségesekké nem lehetik, aiinf-seai
ha azokat a' fzép Mesterségek' Dajkájinak, a' Mes-

. tereknek , által-adgyák. Ezek a' Férjfiak, kik a8

írtúzsákkal fzoros fzöye'ségben állanak , mint annyi
Orfeusok, az embereket, még akaríttyok e:len-is, de
fzelíd és keilemetes eröfzak által, fzorgalmaíos tel-
lyesíttésére fogják birni valamennyi kötelességeiknek,
mellyek az ö boldogságokat elö-mozdíttyák.

A' fzép Mesterségek tehát el-kerSlhetetlenül fzük»
séges Társai annak a' Böitseségnek, íBelíy az embe-



lek' boldogságáról fzorgalmatosködíL Ez ugyan jól
tudgya, minek kellene az embernek lenni? söt ki is
jegyzi néki az utat a' tökélletességre, és az evvel
fzükség-képpen egybe-kaptsoltt boldogságra. De erőt,
énnek a' nehéz és sokfzor meredek útnak meg-járására,
nem adhat. Ezt tsak a' fzép Mesterségek egyenget-
hetik-meg ; tsak ezek hintik-bé virágokkal, mellyek
az 8 kellemetes illattyok által az Utazót vóndorlá*
sának folytatására ellent állhatatlanúl édesíttik.

És ezek a' ditséretek nem olly hiúk, hogy tsak
egy fzempilldntásig tündérkedgyenek, az-utánn pedig,
mihelyt az éiinek sugarai reájok esnek, könnyű gö-
zelékek gyanánt el-ofzollyanak. A' miket mi a' fzép
Mesterségekről mondunk , azok valóban az emberi
terméfzettel-is minden-képp' meg-eggyeznek. Az érte-.
lem semmit sem teíz egyebet, hanem hogy velünk
a' tárgyat meg ismerteti; és az efféle ismertetésben
semmi ollyas er3 nem fekfzik, melly bennünket a*
foglalatosságra ingerlene. Ha azt akarjuk, hogy va-
lameüy valóság erre nézve tehetős légyen, meg kell
azt a' jónak formája'alatt, nem annyira az éflzel
ismertetni, mint-sem inkább a' Fzívvel éreztetni; mert
tsak az illyen éreztetés ingerli-fel az embernek kívá-
nó tehetségeit. Ezt mágok-is által-látták a' Suiküsok.
Mert, ámbár az ö leg-föbb ingyekezetek oda tzélo-
zott, hogy minden érzést meg-fojtsanak, és az egéfo
lelket tsupa éflzé változtassák : az ő Mziologyidjok
még-is» melly most Metafizikának neveztetik , teli
yólt képekkel és költeményekkel, mellyek a' képzeld



tehetség által az érzést fel-ingerellyék ; sőt egy fe-
lekezet sem vélt ennél Ctorgaimatosabb abban, hogy
azéfznek állíttásait Efzthetikabéli > avagy érzékeny
erdvel fel-ruházza. A' vad ember tsupa goromba
érzékenységből áll, melly a' baromi életet tárgy azzá;
az ollyan ember, a' millyent a' Stoikusok formálni
akartak, de nem formálhattak, tsupa éfz, tsupa efz-
mélkedö, és soha nem foglalatoskodó Való lett volna;
az pedig, a' kit a' fzép Mesterségek formálnak, mind
á' kettő között fzintén íiözepett áll: az d érzékeny es-
sége pallérozott, és ollyan, melly az embert az er-
költsi életre nézve tehetőssé téfzi.

De mindent meg kell" azonban vallanunk. A'
ÍEep Mesterségeknek ingerlő erejével könnyen viffza
lehet élni az emberek' romlására. Mert a' palléro-
zott érzékenyésségból vefzedelmes következések tá-
madhatnak, ha tsak áilandó-képpen az éfznek ve-
zérlése alatt nem marad. A' Szerelmeseknek tiindá-
res tséltsapásai, a' relígyiói és politikabéli indúla-
toskodások, az efzelős Felekezeteknek, Szerzeteknek •
és egéfz Népeknek fenékkel-fordúltt lelke, mi egyéb
vallyon , hanem-ha józan éfztöl el-hagyatott, és a*
mértékletlenségig űzött finomabb érzékenyesség ? £s

innen ízármazik á' Sziberítáhéhoz hasonló puhaság-is,

. inelly az embert eggy ereje-ízakadtt, el-kényeztetett,

és útálatos alkotmánnyá téfzi. Mivoltára nézve ,

eggy és ugyan-azon érzékenyesség, melly a' Bajno-

kokat és a' Bolondokát, a* Szenteket és a' Goaofz-té-

vőket fortnállya. Es4 ha a' fzép Mesterségekuek ereje
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áruló kezekre jut, akkor ez a' jeles orvosság halálos
méreggé válik; mivel sokfzor még a' gonofzságok-is
a ! Tökélletessegnek fzeretetre-méltó formájába öltöz-
nek. Mire nézve a' meg-tsalattatott ember belső ré-
fzegségében fzinte a' Tsábíttónak karjai közzé tán-
torog, hol bizonyos vefzedelmét leli. A' Mestersé-
geknek tehát fzükség-képpen az éfz' vezérlése alatt
kell maradni.

Kivált-képpen-való hafznaikért meg-érdemlik,
hogy azokat a' Politika minden lehetséges módokkal
támogassa, serkentgesse, és a' Polgároknak valamennyi
rendéi közzé el-terjejfze. Mivel pedig azokkal viflza-is
lehet élni, fziíkséges, hogy foglalatosságaiknak ismét
a' Politika határokat-is vessen. Tsak már a' jó íz-
lésnek hafznaira és a' roíTznak káraira nézve-is, a'
hol igazán bölts Törvény-fzerzés vagyon , meg nem
kellene a' Polgároknak eugedni, hogy házaik vagy
kérteik által, mellyeknek külső és belső réfzeiben
édesgető pompa, de egyfzer-'s-'mmd rendetlenség, il-
letlenség, vagy éppen efztelenség-is uralkodik, az ö
Polgár-társaiknak helyes ízlését meg-rontsák. Meg
nem kellene senkinek engedni, hogy mesterségét űzze,
míg ennek próbájin kivül, efzének és derekas gon-
dolkozása' módgyának-is jeles próbájit nem adná. A'
Törvény-fzerzönek fontos kötelessége, arra vigyázni,
faogy nem tsak a' nyilván-való épületek és emlékez-
tető jelek, hanem még a' gépelyes mesterségeknek-is
valamennyi látható tárgyai, a' jó ízlésnek béllyegét
saagokon visellyék; valamint „ arról méltán ízorgalt

matos-



taatös'ködik, hogy nem tsak as pénz, , hanem még
az ártzböl-való efzközök-is, igaz értékeiknek béllye-
gét ftiagokon hordozzák. A' bölts Fejedelem nem
tsak azonn iparkodik-, hogy a' nyilvánvaló pompákt

ünneplések, és fzokások , hanem még a' magánost
ünnepek , és a' különösebb fzokások-is, a' fzép Mes-
terségek által a' Polgárok' fzíveit, mennél hatható*
Sabban és hafznosabban lehet, meg-illessék.

De kivált képp' a' leg-nemesebb foglalatossagink-
saak lég-közönségesebb és leg-fontesabb fzerfzáma, á*
KyelVj különös figyelmetességet érdemel azoktól, a*
kikre a' Polgárok' boldogságának gondviselése bízat-
tatott. Az egéfz Nemzetnek ki mondha'tatlan kárára
Vagyon , ha az ö anyai nyelve vad, gyotnos , nyers ,
hajthatatlan t és a' finomabb |érzéseknek- 's az
elmésebb gondolatoknak ii-fejezésére alkalmatlan,
ííern hevelkedik-e az éfz, a' jó ízlés, valamint az
ezekkel való józan élés, fzinte azon mérték fzerént*
a' mi képp' a' Nyelvnek tökéiletessége gyarapodik ?
Hifzen a'Nyelv j belső mivoltára nézve, nem-is egyéb,
hanem' a' testi jelekbe öltöztetett éfz és ízlés. Miért
kellene lehát az illy fontos állapotot a' tsupa esetre,
vagy az efzelös AgykapOnyáknak rongálására hagyni ?
Ha igaz az; hogy Parisban a' negyven tagokból álló
híres Akadémia tsak azért állíttatott-fel, hogy a'
nyelvnek mivelése által a' Frantzia Nemzetnek di-
tsössége ki-terjeíztessék: a5 Szerző ezt a' dolgot bi-
zonnyára tsak leg-gyengébb világosságában látta.
Többet nyert ő ea által a' tsupa tündöklő ditsösséj-



nél; úgy-míní a' józan éfznek és a' jó ízlésnek gya-
rapodását , és az egéfz Nemzeire-való ki-terjedését.
A' mi Orfzágainkban érire nézve hihetetlen a' gondat-
lanság. Ama' fontos efzköz, mellyel az embert az
oktalan állatok' alatsonságábóí ki lehetne vonni ,
tsupa semminek tártatik. Akármeliyik Efzteíennek
fzabad, a'- kalendáriumokban, könyvekben, futó da-
rabokban , prédikátziókban, az egéfz Nemzettel eggy
ollyan nyelven gagyogni, melly vadsággal, fzarvas
hibákkal, és kábaságokkal teli van. Még az Orfzág-
lók' Felségének-is, midőn a' parantsolatokban az egéfz
Képpel, mint ennek Attyai 's Vezérei, befzéllenek ,
olly befzédet téfznek ajaki közzé, melly rendetlensé-
gekkel tömve van, és a' jó-ízlésnek minden Ieg-kis-
sebb nyomdoka nélkül-is fzükölködik. A' Nézö-játék-
ban majd tsak nem valamennyi fzép Mesterségek
mind egybe kapísollyák erejeket. Egyedül tsak eb-
böl-is meg-betsüllietetlen efzköz válhatnék az embernek
ki-pallérozására: és a' Teátrom még-is többnyire
fzinte az, melly sok helyekenn a' jó ízlést leg-inkább
meg-rontya. Nem kellene-e, valamint a' pénznek ,
úgy a.* fzép Mesterségek' miveinek hamisíttása ellen-
is büntető törvcnyeket fzab'ni? Mi-képp' lehessenek
a'ízép Mesterségek igazán hafznosak, ha vélek viffza-
élni, minden bolondnak meg-engedtetik?

Ha a'fzép Mesterségekkel arra, a 'mire termé-
fzettyek üerént alkalmatosak, úgy-mint az emberi
boldogságnak elö-mozdíttására akarunk élni; fziiksl-
ges , hogy a' velek-való élésnek helyes módgya az



187
Orfzáglásnak politikabéli Jzifztémájába , mint ennek
mivólti réfze, bé-vétessék: hogy azoknak mivelése ,
a' köz jót efzközlö foglalatosság gyanánt, a' közön-
séges tárházból támogattassék; és hogy el-végre az 5
líiü-darabjaik még a' leg-közönségesebb Polgároknak
alatson kunyhójikba-is bé-hassanak.

Ezeket a' javallásokat némelly Ál - Politikusok
sikereden állíttásoknak, és talán még a' Filozofusok-
is hafzontalan elme-futtatásoknak fogják tartani. De
hifzen mi sem tarthattyuk azokat egyebeknek mind-
addig, míg a' Politikának mostani lelke és mostani
vélekedései, meg-másolhatatlan törvény, és valóságok
gyanánt, uralkodni fognak. A' hol a' külső hatalom,
a' kéfz kintsek, és a' mik ezeket meg-gyarapíttyák,
az Orízágnak leg-föbb és majd tsak nem eggyetlen
eEíy ^gye' gyanánt vadáfztatnak; ott mí-is azt java-
sollyuk, hogy a' fzép Mesterségek fzámkiyettessenek,
és a' Politikusoknak, kik a' köz ügyeket viselik,
a' Római Poétával azt kiáltyuk: 0! Cives, Cives!
tjuaerenda pecunia primum est, Virtus post nummos.

Nem leíTz talán hafzontalan munka, ha itt a*
fzép Mesterségeknek hajdani és mostani sorsait rö-
videden le-rajzoilyuk, és azzal a* képpel, mellyet
róUok az eddig-tett jegyzésekben le-festettünk 4 öfzve-
hasonlíttyük*

(Következik t d fzép Mesterségeinek hajdani és mostani

Sorsok í az-utántl pedig sommás Theoriájok.)
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