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A’ GHESAURUS

avagy magyarúl mondván, a’ kintses g yík igen ritka ſzerzet. A’ régi Görögök, ’s 
tőllök át-vévén, a’ Rómaiak ezen furtsa ſzóval nevezék, mint-egy a’ kintsek’ tár-
házát jelentő thesaurus ſzónak ki-forgatássával, ezen különös tűneményét a’ Föld’ 
kerekſéginek. A’ friſsebb elméjüek mindazon-által figyelmetesek lehetnek arra, 
hogy ő nevének kezdő betűje nem T az mint ezekbül következnék, hanem 
éppenſéggel G; ’s ennek magyarázattyát, noha ſzorgalmatoſsan ő dolgokban el-
jártanak, eddig még ſem Europa’, ſem Aſia’, de még Ámerika’ tudóſsi ſem adhaták. 
Azért kegyes Olvasó! meg-elégedj az én kisded magyarázatommal.

Nevét a’ kintses gyík a régi historicusok ſzerént arról nyeré, hogy ő igen könynyen 
valaminémű kintsek’ nyomára bukkan jártában; ollyanokra a’ mellyeket máſok 
éſzre venni-is gyakorta reſtek, jóllehet azok régólta ott hevernek, és ők magok-is 
fáradſág nélkűl el-érhették vólna, ſzerentsés kézzel találván-meg mind ezeket, 
fel-ragadja, ’s magával viſzi, ám – az mint beſzéllették vólna a’ görög írók – nem 
ritkán a’ leg elsőbben arra járó ſzeméllynek által-adni akarván, egy kőre, tiſztásra 
avagy más jól látható hellyre le-téſzi, s azon úton járót erre mindenkoron figyel-
mezteti. Ezen ſzokását máſsal aligha magyarázhatni, mint a’ Teremtő gondviſelő 
figyelmével, a’ mellyel valamennyiünk’ dolgát el-rendelé, mivel hogy a’ ſegítségre 
ſzorúló embereket akár efféle tsudálatos ſzerzet által-is néki meg-ſegíteni nem 
lehetetlenſég.

Mind-ezen dolgok, ú. m. a’ kintsek gyakor fel-találásának okát pedig tsak úgy 
kereshetjük, ha jól meg-vi’sgállyuk, minémü dolgok, a’ mellyekre ő jártában figyel-
metes lészen. Nem egyebek pedig azok mint az ékes beſzéd, a’ vers-ſzerzés, az ének ’s 
mu’sika, ennek felette pedig a kép-írás, a’ bőlts könyveknek olvasáſok és íráſok; egy 
ſzóval a’ ſzép meſterségek, a’ mellyek mint mondották a’ régiek, Iſten’ fő ajándékai az 
emberben. Tudni-való mindazonáltal, hogy a’ meg-ſzerzett tudást mi tőlünk, 
noha tovább adjuk-is máſoknak, immáron ſenki el-nem veheti, tőlünk el-nem 
idegeníttetik noha közöſsé válik-is. E’ különös lény’ jó-téteményiben ennek képit 
ſzemlélhetjük, ’s ha hozzá veſszük hogy mind-ezekért ő nékie nem ſok jutalom 
ada tik, méltán ki-tetſzik, hogy nem hajſzolja a ſzerentse’ vagy e’ világi hatal maſok’ 
kegyeit, ’s hogy a’ kintsek’ birtokláſánál máſokkal-való meg-oſztások néki na-
gyobb örömet ’s gyönyörüséget okoz.

A’ kintses gyík bátor és nemes ſzívü teremtmény, noha ſokan meg-rettennek 
tőlle, látván némellykor nagy haragját, melly felette igen ſzigorúsággal ’s hangjá-
nak emeléſsivel teljeſedik-bé, ha ugyan olly sebeſsen a’ miként jöve, el-is ſzáll 
lelkibül, ’s kivált ha a’ Mérték (Libra) jegy’ oltalmában ſzületik, különös tehetſége 
vagyon a’ maga-mérſéklésre ’s az igazſág keresésére a’ vagy annak ki-nyilat koz-
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tatáſára. Ezért vagyon, hogy noha ſzámos ſérelmei miatt ember-kerű lővé-is vál-
hatna, még-ſem téſzi, ’s mindenkoron meg-őrzi embereket ſzerető jó akarattyát, ’s 
mindenek előtt azon jó ſzokását, hogy ama kintseket fel-lelvén azon mód hátra-
hadja, ő magának abból ſemmit-is el-nem-rekeſztvén. Némellykor az emberek’ 
sokaságit-is ſzívesen vezeti, előttök járván ’s nékiek fen-ſzóval mindenféle buz dí-
táſokat eſz kö zölvén. Ő útjában mindenkor vigyázván jár, de magával gyakorta 
nem törődvén, meg-történhetik hogy tsapdában eſik. Friſs elméje, ékeſsen ſzólássa 
’s derék maga-viseléſe által azomban mindég hamar meg-ſzabadúl onnét.

A’ Ghesaurus a’ világ’ minden ſzegletiben elő-fordúl, de kétség kívűl igen 
ſzerentsés, valaki vélle találkozhatik. Mint hogy azomban több tanúk, kiváltkép-
pen egy-némelly buzgó elméjü igaz Haza-fiak egyben-hangzó állí táſi meg-erő ſít-
hetik, hogy immáron a’ mi Magyar Hazánkban-is találkoztanak vélle – úgy 
mondják Hatvan’ környékén –; akármi tsodának mondatik-is ez, de méltó volna, 
hogy akár tsak egyetlen egy eſ me retes példányát-is e’ ritka ’s eléggé meg-nem 
betsűlhető teremtménynek Linné’ módjára Ghesaurus Hungaricus-nak nevezzük, 
hogy mint sajátunkkal, a’ világ előtt büſzkél kedheſsünk. Kérlek azért téged ke-
gyes Olvasó! ha jártadban valahol a’ hazai kintses gyíknak, a’ kiről fentebb min-
den fontosabb esméreteket a’ mint tőllem telhetett egyben-hordottam, nyomára 
bukkannál, ne terhelteſsél ’s ne-is kéſlekedj erről nékünk a’ vagy egyébb nállunknál 
nagyobb tudományú embereknek hír-adáſsal ſzolgálni, hogy ez által a’ Két Ma-
gyar Haza’ öszszes olvaſója mi-hamarabb érteſíttetheſsék ’s ennek fölötte egy-
azon örömérzés terjedjen-ki vala mennyiünk’ ſzivébenn.

Mag yar és Erdély Országi Ó és Új Kalendáriom a …* eſztendőre
Találtatik Budánn a’ Szent Gellér-hegy’ óldalában 

és a’ füſtfaragók’ Havas Boldogaſzſzony templomjok mellett
Nyomtattatott S. Felis Studiosus’ betüivel 

Tsöngei Rejtek Imre által.

*   Elmosódott évszám, talán: MMX.
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