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t e k i n t e t e s  uram 
's ASZSZONYOM! 

AZon kegyes indulatnak, és va-
lósággal különös gráciának, 

mellyet az Urak mind N. b. e édes 
Atyámhoz és egéfc  Házához,  mind pe-
dig nevezetesebben az én érdemetlen 
fcemélyemhez  mutatni méltóztattak, 
meg gondolása» régtöl-fogva  öfctönöz  en-
gemet árra, hogy annak a'hála latosság-
nak, mellyet az Urakhoz viselek, nyil-
vánságos próbáját adjam. Mellyet mi-
dőn ezen Munkátskának az Urak gráci-
ájába való ajánlásával némi-némü képen 
véghez vinni igyekezem: erős remény-
séggel vagyok az aránt, hogy jó indu-
latomat fcokott  kegyességek feerént  ked-
vesen sog;adiák , és ez által a' köz - jóra 
tzélozó feándákomac  nagyobbaknak pró-
bálására serkengetik. A' Tudományok-
nak terjelkésére, és a' vastag tudatlan-
ság' setét homályának el-ofaására  leg 
bizonyosabb és leg kükségefeb'o  efcköz 
a' könyveknek  olvaíása. De ha a' mi 



Hazánknak állapotját meg - tekintjük. 
fájdalommal  kell azt Éemlélnünk, hogy 
a' mi Magyar nyelvünkön Íratott Köny-
öknek kevés volta miatt. Nemzetünk-
nek nagy réke meg fofctatik  az erre a' 
nemes és valósággal haíznos tzélra veze-
tő eízközöktöl. Erre nézve mind a' Fi-
losofiai,  mind pedig a' Kerefetyén  Éthi-
kának régulái Éerént köteleztetik arra 
minden, valakinek ideje, és alkalmatos-
sága vagyon, hogy a' maga Haza-
fiai  között ezen nemes végnek el érését, 
a' Tudományok által való meg frisselte-
tísét könnyebbé tégye; fcorgalinatos-
kodván a' körül ki ki a' maga álla pót-
ja, és környül  álló dolgaihoz képest; nem 
kiilomben mint hajdon a' Éent Sátornak 
fel  - álJittatását munkálkodtak vala az 
Izrael Fia, ki ki a' maga tehetségéhez 
képest viVén arra ajándékot, némelly a-
ranyot, ezüstöt, rezet, más pedig sely-
met, sonalat, és ketske feört.  Azt mind-
azáltal meg-kell vallanunk, hogya'hafc-
nos Könvvek'  terjedésének nem kis hát-
ra maradására vagyon az Olvasóknak ke-
vés £áma, melly miatt mind a' munkás 

a' fa-

a' fáradságot,  mind pedig a' nyomtató 
a' költséget kételkedve fordítja  a" _ köz 
hafconra.  És épen ezt az unalmat igye-
keztem el-kerülni, midőn a' bölts Auc-
tornak A' TERMÉSZET' .SZÉPSÉGEI-
FÖL VALÓ BESZBLLGETÉSFIT, és 
ezeket a' Terméket  Munkáiból  vétetett  Er-
koltsi  Elmélkedéjeket  válafkottam  a' for-, 
ditásra ; reménylvén, hogy egy felöl  a' 
sokak előtt kedves rövidség, más felöl 
pedig az elmés Auctornak  mélly tudo-
mánya mellett minden munkáiban egy 
aránt uralkodó kellemetes Írásának mód-
ja, a'ki annyira tudja utile ívifcere  dulci.. 
a' hafrnos  dolgokat kedvesebbekké , és 
kívánatosabbakká  tenni, talám többeket 
fog  az olvasásra fel  inditani. A' mi ke-
vésben el-távoztam a' Német nyomtatás-
tól, a' Seftiokat  iramokkal meg-külom-
böztetvén, és a' hol teükségefnek  láttam, 
világofitásnak  okáért némelly jegyzése-
ket tévén a' leveleknek allyára, azt nem 
tartom feükségesnek  bövön le-irni. Ha 
ez a' Munka az eredeti nyelven nyert 
közönséges kedvességét az én általam 
kéfrittetett  Magyar öltözetben el • nem 
veÉti, ez nagy örömömre fog  fcolgálni; 

§ 4 k* 



A J Á N L Ó L E V É L . 

ha pedig ellenkező módon sog esni a' 
dolog, azt az én hibámnak, nem a' bölts 
Auctor Munkájának fogom  tulajdonitani. 
Továbbá, midőn T. Uramnak 's T. 
Afefeonyomnak.  az Egeknek mindenné-
mü áldásaival bövölködö, unalom nélkiil 
folyó  tsendes és hofefcú  életet buzgó 
feívemból  kívánnék, magamat pedig en-
nek utánna-is esmért grátiájokba ajánla-
nám„ maradok mind végig 

T. Uramnak 's Afcfconyomnak 

Leyââban. 1775. 
16-dik Octobris. 

alázatos fcolgájok: 
SOFALVI JO'SEF. 

A. F. W. SACK URAMNAK 
a" Felséges  Pruffuii  Király  üdvari Papjának 

és Consistoriálís Ecclefiastícus  Consi-
liáriussának, e' Könyvre  íratott 
E L Ö L - J Á R O 

B E S Z É D E . 

leg főbb  valóságnak, és a'nác 
tökéletességeinek esmérete, min-

den kétség kiviil leg nemessebb esméret > 
a' mellyre juthat egy értelemmel bíró te-
remtés, mint-hogy az minden lehetséges 
gyönyörűségnek,  minden lehetséges tscn-
dességnek, minden lehetséges jó Rendnek » 
és Virtusnak sundamentoma, a'z emberek 
között. Egy véghetetlen Hatalom,  vég-
hetetlen Böltsesség, és véghetetlen Jóság. 
tsak magokban gondoltatván is leg-méltó-
ságofobb  tzéljai az értelemnek, a' mel-
lyenről íoha se gondolkodhatik ugy. a-" 
józan Okosság» hogy azok által kelleme-
tes álmélkodással bé-ne teljék* És az era» 



beri terméfzetnek  mivolta Izerént, soha 
se lehet másképen nyugodalma a'Éívnek. 
hanem egyedül tsak az ISTENnek azon 
tökéletességéinek esmerete által, a' mel-
lyekre mint állandó sundarnentomra, min-
den féle  állapotban, bátorságoson vetheti 
a' maga vigafctalással  tellyes reménységét; 
és a' melly nélkül trupán tsak nyughatat-
lansággal 's minden viga&taláítól meg fofe-
tatva gyötrettetnék az emberi elme. E' 
böl azért világos ez, hogy egy Mindenha-
tó, Minden tudó» és mindenek felett  va-
ló jóságú Valóságnak eímérete, ollyan ér-
zékenységeket gerjefet,  és táplál , az em-
bernek Şívébe,  ha tsak kevéssé elmélke-
dik is a'ról, a' mellyek a' Virtushoz, és a* 
jó Vendhez való fzeretetet  munkáiódják 
az emberi Társaságban. 

Minden emberi Tudományok között 
leg hafznosabbak  tehát azok, a' mellyek 
minket az Istenségnek ezen nemes esrné-
retére vezérelnek, és azt illendő világos-
ságban adják elö. És ezen tekintetre néz-
ve a' Phyficának,  vagy a' Terméfcet  vis-
gálásáról való Tudománynak,  minden más 
Tudományok  felett  való méltóságát, épen 

§ 3 nem 

nem lehet jó fundamentummal  el tagadni. 
Az ISTEN  ki-nyilatkoztatott akararjat ma-
gában foglaló,  minden titteletre méltó 
Könyv,  a' mellyben a' leg főbb  Valóság . 
önnön magát az embereknek ki jelentet-
te, tulajdon képen két réfeekböl,  vauy 
darabokból áll; mellyek közziil az első a* 
TERMESZET  a' második a' Szent írás; és 
ez az ú tói só. feüntelen,  az elsőbbnek olva-
sasára igazit, és int bennünket. ^ Mind a' 
kettőt egy forma  íigyelmetességgel kell 
azért olvasni. Már pedig az elsö Réfnek 
Ábécéje a' Phyfica,  a' melly nélkül a' Te-
remtőnek ezen munkáját, nem lehet meg-
érteni ; ez viéontag ismét olyan Abéce 
a' melly nélkül az I S T E N  ki jelentetett 
akaratja' Máfodá  Réfének,  úgy mint a' 
SZEMT IuAsnak, valóságos értelmét, sok 
tekintetben meg-nem lehetne fogni.  A' Phy-
fica  mint egy lajtorjává téfci  a' teremtett 
dolgokat, a' mellyen egéfeen  a' Teremtő-
nek esméretére juthat a'mi értelmünk ; 
és ez által egy ollyan Theatrummá  léfzen, 
ez a' Világ, a* mellyen ezen leg felsőbb  » 
és véghetetlen Valóság' imádásra méltd 
tökéletességeinek, nyilvánságos nyomai, és, 

bizony 



bizonysági, minden felöl  tündökölnek a'mi 
feemejnk  előtt. Mort 3' £erént nem tsak 
közönségesen azegéfc  Világ alkotványában; 
hanem különösön a'nak magános réfzeiben-
is esméretefsé  léfeen,  hogy" mindenek ki-
be&élhereden hatalommal, böltseíséggel, 
és jósággal kéfiittettek.  Meg-mútatja^z* 
a'mi értelmünknek épen a' bámulásig va-
ló tsúdájára, a' jó rendnek azt az álÍandó 
reguláját, a' melly Éerént teremt, és 
igazgat mindeneket, ez a' leg főbb  Való-
ság, és a" meily feerént  gondot vifel  az, 
nem külömben a' ré&eknek mint fiíntén 
az egérnek tökéletességére. A' Pbyfica, 
e' Izerent valóságos Izeme az értelemnek, 
a' melly által a' hatalmas Teremtör min-
den felé  látják; és a' mellv által a'nak 
minden teremtése, a' leg kissebb fiivetske. 
fcintén  ugy mint a' leg nagyobb Égi-tes-
tek, az ö ditsöíséges tulaj donságinak pré-
dikátori léének. Ezokáérr, a' legnagyobb 
emberek-is, a' kiket a' végre teremtett. 
és rendelt az Irgalmas Teremtő, hogy 
az ISTEN munkáinak 'ezen Könyvének 
olvasására tanitsanak-raeg bennünket, a'-

ból 

ból Éerzetrék magoknak azokat a' nemes 
túlajdonságokat, a' mellyek által a' több 
emberek felett  a'nyira fel-emelték  mago-
k a t , NF.UTON, RÓBERT ROYLE, KLARK,  HO-

ERHAVE  , és mások, az önnön magok val-
lás tételek fcerént,  a'Teremtö imádásra mél-
tó nagysága felöl,  a' Phyfica  által keresett 
esméreteknek kőfzönhették,  az ö elméjek-
nek azon nagyságát, az ö lelkeknek azt 
az állandó tsendességét, az ö lzíveknek 
azon nemes érzékenységeit, és az ö egé£ 
életekbéli magok viseleteknek azon tiíz-
tességét, a' mellyet, tsúdált ö bennek a' 
világ. 

Az Isteni gond-viselés nagy kegyelmes-
ségének tarthatjuk azért, hogy a' köze'ebb 
való időkben, az elébbeni se<-eiség alól fel-
feabadittatott,  a' régi viizfzás  Ítéletektől, 
és hibás vélekedésektől meg- tifctictatott, 
és naponként lassan lassan ollyan világos-
ságban helyheztettetett, ez a' nemes Tu-
domány a' Phyfica,  hogy arnak fényénél 
a' Mindenható Teremtenek lételét , és 
tulajdonságait sokkal tifrtá!ban,és  tt-llyeíebb 
meg-gyözödéssel fcernlélneti  már ma az 

émbe-



emberi elme, mint e'nek előtte. Német 
Orfzág  nevezetesen bóldognak tarthatja 
magát, hogy LEIBNITIUS ,.és W O L F I U S A* 

FUosúfiai  túdományoknak nagyobb világos-
ságba lett helyheztetések által, (a'  mellyet 
ö nékiek soha eléggé meg-nem lehet kő-
feönni)  utat nyitottak a'nak lakoíinak-is 
e're a' világosságra. 

Oh vajha az, ezen Tudományt tanitó 
Munkák, a' mellyek  már ma bövségesen,, 
és külömbb-kiilömbb féle  Nyelveken talál-
tatnak , nevezetesebben pedig azok, a* 
mellyek a' terméfeeti  Históriának külöm-
bözö réfeeit  világosítják, és a' mellyeket 
akárki könnyen meg-érthet, többeknek ke-
zeiben forognának»  és gyakrabban olvas-
tatnának. E' bizonyára a* mái időben, a* 
midőn majd minden, a' Könyvek  olvasásá-
ban foglalatoskodni,  és sokat olvasott em-
ber akar lenni, akár melly más Könyvek 
olvasásánál jobb, és hafenosabb  lenne; úgy-
mint a' melly bői, sokkal jobb fundamen-
tomon épült elö-menetel feármaznék,  mint 
fok  ezer más féle  Könyvekből,  a' melyek 
gyakran nemjegyebec* hanem vagy tellyes-

seggel 

féggel  ha&ontalan gondolatokat, vagy pe-
dig mind az értelemnek , mind pedig az 
erköltsöknek meg-veíztegetödését hagyják 
magok után. A' midőn, ellenben a' Ter-
rnéfeet  munkáinak esmerésére vezérlő Köny-
veknek, fzorgalmatos  és gondolkodva való 
olvasása, valósággal frép,  és magos gondo-
latokkal nevelheti az értelmet, nemes ér-
zékenységekkel töltheti-bé a' kivet, be-
tsületes, és Éeretetre méltó erköltsökre 
fioktatharja  az ö egefr  maga viseletében 
az embert, és ezt az életet soVkal  kedve-
sebbé, és gyönyörűségesebbé teheti; a'mi-
dön a' Terméfret  munkáinak illendő esmé-
rete, és visgáiása által ez a" föld-is,  a' 
mellyen lakunk, a' mig a' mi kélzületünk-
re rendeltetett efctendeink  el-folynak, 
minden emberre nézve merő azon Para-
ditsomá válik, a' mellyben mirden felé 
ki-befeélhetetlen  Népségeket rakott a' ke-
gyelmes Teremtő, de a' mellyek el-rej-
tetve maradnak a* tudatlan és gondatlan 
izeinek előtt. 

De sokkal hafenosabb  még a' termé&et 
tudománya, ha az egyfzesmind  egybe köt-

ttetik 

/ 



tetik az Etbikával,  vagy erköltsöket taní-
tó tudománnyal. Ezért mindenkor óhajtót-
tarn azt. hogy valamikor egyfeer  e'ben a* 
réfzben  is tökéletes munkát, adna minékünk 
egy iDyen Munkára alkalmatos kéz. És 
valamikor gondolkodtam a'ról,  mindenkor 
nagyon tsudálkoztam azon, hogy az már 
ez előtt régen meg-nem esett; holott a' 
testes» és a' lelkes világ között való ha-
fonlatosbágot,  ollyan könnyen éfere  lehet 
venni; és az erköltsök or&ágában lévő 
Virtust. és jó rendet, az ollyan Funda-
mentomokból 's gondolatokból lehet ne-
vezetesebben által látni» a' mellyeknek 
tudására a' Phyftca  vagy a' Termé&et  es-
mérete által lehet jutni. E' jelen való 
Munkátska, a' mellynek irom ezt az Elöl-
járó Befcédet,  igen fcép  kezdése az én 
kívánságom bé - tellyesedésének. E'nek 
mint egálzen újj Munkának, minden Phy-
fica  Matériáknál  való írások felett  ez a* 
fraerogátivája  vagyon, hogy ez. a' Ter-
tnéÉeti dolgoknak meg - gondolása által , 
nem tsak közönségesen vezérli az Isteni 
tökéletességek esméretére az értelmet; ha-

nem e' mellett más erköltsi igazságokra-
is jutattatja, a' mellyek a' fundamento-
mul vettetett, és meg-magyarázcatott  ter-
méfcet  Históriájából, egyenefen  következ-
nek. És mint-hogy ezen kiviil igen vilá-
goson, és kellemetefen  Íratott, ennek-oká-
ért méltán ditsérhetem ezt, mint egy va-
lósággal hafenos  Könyvet,  a' mellyröl 
minden más Olvasótól-is hasonló Ítéletet 
várhatok. 

látott Berlinben. 1 7 + 5 B ö j t m ă s Havának 
elíö Napján. 
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A' Földön  lenni láttató  némelly fines! 
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HATODIK E L M É L K E D É S . 

A' Termeszei  Titkairól,  § . CI1L-CXVIII. 

E L S Ő . 

E L M É L K E D É S . 

A ' T E R E M T E T E T T  D O L G O K ' 

R E N D É R Ő L . 
KOZÖNStGESEN.  (* 

I, 

Ogy a* TerméSec'  Tudománya, és ne-
vezetesebben annak ez a' ré£e, 

a' melly Terméíiet Hiftóriájának  nevezte-
tik, a' leg-£ebb és leg-haknolabb Tudomá-
nyok közzül való légyen; régen meg-efmér-
ték azt azok, a' kik a' Tudományokat meg-
tudják Ítélni. Erre nézve annyira is el-köre-
lezett engemet ez a' Tudomány gyermeksé-
gemtől sogva a' maga Sereimére ; hogy ele-
itől fogva  sok időmet forditottam  arra. Ezt 

(* íratott 1740-dik EÉtendöben. 



tartom mindazáltal, hogy abból tsak egy Éera-
pillantás se veÉett el hijába, ha meg gondo-
lom, melly nagy haÉnoc tett az énnékem. 
Ha el-halgato n-is azt, melly nagy gyönyö-
rűséget tapaÉtalok a1 Teremtő nagy Munká-
inak tsupa Éemlélésében: az a haÉon tsak 
ugyan mindenkor meg-marád, hogy a Bölts 
Teremtő  Ditsösségének fokkal  nagyobb es-
méretére és Felségének mélységesebb aláza-
tossággal való tiÉteletére vezérelnek azok en-
gemet, és ennek felette  sok ollyan Filosófiai, 
és erköltsökre tartozó Igazságokra tanítanak, 
a' mellyekrol másképen soha se gondolkod-
tam vólna. Ezen próbákból, a' meliyeket 
ollyan tzéllal ajánlok a' K. Olvasónak, hogy 
azok által a' Felséges Tetemtö ditséreteire, 
és a' Virtusokban való öregbedésre serken-
hessem meg-itélhetik, hogy valyon nem na-
gyobbra emelem-é én a TerméÉet vt'sgála-
sából Éármazni Éokott haÉnot, mint sem va-
lósággal vagyon? Az én Elmélkedésemet 
egyedül tsak a' nagyon mutató Üveg (Micro-
fcopium)  által fel  találtatott tapaÉtalál'okon fun-
dálom. 

II. A' fáradhatatlan  TerméGet  - vis-
gálóLövENHUCK  ANTAL vette é£re leg-elsöben , 
hogy a7. Ember fogai  között lévő fejér  ma-

ö téri-

tériában fok  apró állatok vágynák. (* Melly-
nek igazságát én-is meg-akarván próbálni, egy 
ollyan Microfcopiumat  kéÉittettem, a' melly-
nek Diametere,  az-az a' közepén által menő 
Linéája tsak ollyan kitsiny volt, niint-egy 
Parlfi  Lineának negyed réfee,  a' melly téten 
egy Parlfi  ujnak (Digiti parifieníis  ) 
48 tzad  rcÉ'ét. (Mint hogy egy pariíi újban 
vagyon 12. Linéa. ) Ezen Microfcopiummal 
ollyan formán  néztem azt a' fejér  Matériát 
mint LÖVENHUCK,  a' melly az eledelről a' fog-
hoz ragad, akár mitsoda tifitán  tartsa azt. az 
Ember. És nem tsak mind azokat igazaknak 
találtam lenni, a' meliyeket irtt ez a' Tudós 
Ember ezen állatotskáknak formájokrólha-
nem ennek felette,  ezek közül a' leg-kissebbik 
állatotskának-is mind teste állását, mind pe-
dig nagyságát, a' meliyeket LÖVENHUCIC meg-
nem határozott vólt, sok próbák által ki-talál-
tam. (** Az ö Testeknek  nagyobbik sele göm-

A 2 bölyii, 

(* Lásd .Arcana Naturae  detecta  ab A NTON. LÖ" 
VENHUCK.  p. 42. 4Á. Î 3 J. 337. 

(** Sokan tagadták ezt a' mit cn tapaStaltam, 
és mint-hogy azok magok nem látták ezen apró 
állatótskákat, ugy vélekedtenek, hogy én talám meg-
tsalatkoztam tapa€talá(omban. Ezen gondolkodás-
ba eítem vólt-is egy kevéísé; de már" moít nagy 
örömömre vagyon, midőn ertem, hogy az én ta-
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bölyii, a' mellyhez egy rövid fark  vagyon ra-
gadva , ugy hogy az ö egéé testek álláia, 
egy ollyan forma,  mint a' tojásból nem ré-
gen ki-bujt béka fiáké,  meílyeket a' tóba 
látunk. A' nagyságok pedig annyinak tettzett 
előttem, mint egy leg-kiflebb  féle  puska por 
£em , a' mellyet pallérozott puska-pornak 
hivnak. 

Mint-hogy pedig az én Microfcopiuviom 
egy millionlzor az-az, tiz-Éáz ezeréer na-
gyobbnak mutatja a' testet, mint sem való-
sággal vagyon , innen világoson ki-tettzik, 
hogy egy £em puska-pornyi nagyságú tágos-
ságban egy millió, az az, tiz-£áz ezer illyen 
kis állatotskák férnének-el.  Épen ollyan igaz 
ez, a' minémü hitel felett  valónak láttzik 
némellyek előtt. 

III. Tzélomra fietek  már, és mitso-
da gondolatok fordúltak-meg  ezen alkalma-
tofsággal  az én elmémben elő beÉéllem. A' 
midőn, azt mondom-meg elsőben, mit gon-
doltam akkor a' TerméÉec Munkáiról, annak 

i 
utánna 

paétal áfámat  egy fiorgaliraros  és £emes Termedet 
vi'sgáló jő Barátom-is . a' Berlini Franr/.ia Pap 
GUALTIERI Uram, a' maga próbájával, meg-eröfitette. 
ö Kegyelme egy derekafon  kcÉült Licberkühnianum 
Microjcnpiummal  clt enek fcemlélésébcn. 
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utánna pedig, mitsoda erkőltsőket illető el-
mélkedéseket formáltam  azokból. 

Iv . A' mikor ezen apró állatotskák-
ról gondolkodom, legottan Éemem eleibe tű-
nik a' Terméket Munkáiban lévő bámúlásra 
méltó nagy külőmbség. Jól  látom, hogy olly 
fok  féle  képen, és ollf  gyakran él a Terméfeta' 
maga mejierségeivel , a" mennyi fer  tsak le-
hetséges. Tekintsiik meg a' TerméÉet három 
OrÉágait, a' Kövek a' Plánták és az Élő-ál-
latok' OrÉágát, mel'y tsudálkozásra méltó fok 
külömb kiilömb féle  Teremtések, vágynák a'-
zokban. Hány £áz,söt hány ezerféle  Só nemeket 
találunk, a' kövek oréágában, a' mellyek közzül 
mindeniknek maga különös Neme és Formája 
vagyon?Melly igen nagy a'Kövekjértz-nemekjés 
egyebb Minerálék köztt való külőmbség ? Ha 
által mégyünk a1 Plánták' OrÉágára, még sok-
kal inkább nevekedik mi bennünk a' tsudál-
kozás. Alig vagyon Éáz ÉÉtendeje, a' miól-
ta Éorgalmatoion gyakoioltatik a' Plántákrói 
való Tudomány, még-is már eddig többet 
irtanak le a' Bótánikulok 30000. egy-mástól 
külömbözö Plánta nemeknél, a' mellyeknek 
éáma naponként inkább-inkább nevekedik. Sőt 
a' kinek valami kevés esmérete vagyon 
ebben a'Tudományban , könyen meg-engedi 

A i «zt 



azt nékem, hogy minden eddig tudva lévő 
Plánták, tsak kevésrékét téíiik, az egéÉ Plán-
ták OrÉágának. Hát meg az Llö - állatokról 
mit mondjak ? A' melly. Éorgalmatosságot 
forditottak  a' Tudósok  az Élő-állatok vi sgálá-
sára, az ugyan ingyen sem éii el ezt a' nagy 
fáradozást,  a' mellyet a' Plánták körül vittek 
véghez; mindazáltal itt is tsuiálva lehet £em-

D / / / / 
lélni a TerméÉet  nagyságát, es Ééleíségér. 
Tudva  vágynak már a' Bogaraknak egy né-
hány ezer nemei, hogy azokat a1 £áma nél-
kül való apró állatotskákat a' mellyet Micro-
fcopium  nélkül nem láthatni, ne-is említsem. 
Hát még a' Tengeri-állatoknak  nagy kiilömb-
ségén ki-ne bámulna ? 

Világos mindazáltal, hogy azegékTer-
mégethez képeíl ezek mind együtt vétetve-is 
tsak ollyanok mint a' semmi. Hát még ha 
a' Plánták között, az Élö-állatokban, és egyéb 
dolgokban lappangó Bogarakat egy aStalon 
Éemlélnók, mit fognánk  akkor látni? Vagy 
ha a' mély Tenger  fenekét  fel-nyitva  láthat-
nók, mennyivel nevekednék nagyobbra mi 
bennünk a' bámulás? vagy ha a' mi Föl-
dünkről más Plánétába által mehetn én k ?Mit 
mondhatunk azokról a' külömb -külömb féle 
fok  ,hellyekröl, a' holott mutogatja a' Ter-

méket 
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méÉet a maga Mentségeit? Nem vethet-
jük ollyan hellyre Écmeinket, a' hol tlo-ai-
latokat, vagy Plántákat ne látnánk, es az e 
félékkel  kétség kívül a levegő Ég-is teli va-
gyon ; söt ugy látÉik, hogy ezt nemelly 
tapaétalái'ok egéÉen bizonyolsá teÉik. Ko-
vetkezésképen , a mit fel-tettem,  eleg eros 
fundamentomon  vagyon épülve. 

V Azt néztem ki ebből továbbá; Hop 
minden Dolgokban /ok féle  kafnokra  néz. a 
Terméfet,  a' mellyek mind együtt  vetetve», 
végezetre Ismét  egy Fö  ha fon  formázik  azokbol. 
Ugyan azon Éáj, a' melly által a mi Tes-
tünk tápláltatására Éükséges eledeleket ma-
gunkhoz véÉÉük, ugyan aza'nyelv, a melly 
az eledeleknek le-nyelését segiti, arra-is Éol-
gálnak, hogy a' mi Élveinknek gondolatit 
másokkal közöljük. De ugyan ezek a Test-
nek ékességére-is vágynak, és ennek telette £am-
talan sok" állatotskáknak lakó hellyek es mint 
egy kis világok. Hlyének a' TerméÉetnek 
minden munkái. A' miképen egy termelhe-
ti Machina olly' Éámtalan sok apróbb machi-
nákból áll, hogy azoknak sokaságának egy 
ember se mehet' végére: azonképen az a' Fo 
ha£on - is a' melly vagyon minden Teremte-

A 4 sekben 



sekbcn k á m t a l a n sok m á s h a k n o k b ó l k e r k e z -
t e t t e t e t t ö k v e , 

VI.  Látom harmadkor, hogy igen kes-
keny határok által külömbözteti-mea  a' Terme-

det  a" maga munkáit egy-máftól.  üllyanok azok , 
hogy a' bennek lévő tökéletesség igen kitsiny 
és ékre nem vétethető gráditsokon lépik eléb-
elébb. (* Kezdjük lcg-alól ennek visgálását. 
A' Teremtetett  dolgok között, minden ké-
tség kivül leg alsók azok, a' mellyek élet-
tel nem birnak, mint a' Föld és a' Kövek. 
Ez a' Rend (Clajfts  ) kámtalan sok élet nél-
kül való Teremtésekkel vagyon teli, de a' 
mellyek a' bennek lévő Tökélletefségre  néz-
ve, ollyan kép rendel követik egy-mást, hogy 
minden egy -más után leg közelebb kővetke-
ző kéc nemek között, selette igen kitsiny, és 
majd ékre sem vétethető légyen, a' külőmb-
ség. De ez a' Tökéllctefség,  kámtalan sok 
gráditsokon addig mégyen elébb-elébb , hogy 
végezetre ezek az élet nélkül való dolgok, 
kinte ollyan Tökéletesek léknek, minr az 
élettel, és maga erejéből mozogható testei 
biró dolgok között, a' leg - alsó. Tekintsük-
meg tsak, az élet nélkül való dolgoknak leg-

fel-

(* Lásd. BONNET.Contcmf  lation de le Nat.Tom. 
I. Par. II. Cap. XII. XIII. ésPart. III. IV. 

felsőbb  némeit, u. m. a' Sót, és más rendes 
formájú  köveket; velsük ökve azokat a'Plán-
tákuak, leg-alsóbb nemével: (* igen kitsiny-
nek találjuk a' kettő között lévő külömbsé-
get. Amazokban igen kép és bizonyos 
Regula kerént kékült formát  látunk, de min-
den belső okból kármazott mozgás, vagy 
élet nélkül; ezekben lehet valami kevés je-
lét ékre venni annak a' mozgásnak; és ugy 
Iáttzik, hogy a' Kövek és Plánták között en-
nél korofsabb  határt nem vethetett a' Ter-
méket ; vagy leg-alább ollyan keskeny az , 
hogy nehéz légyen megmondani, hol vége-
zödik a' Kövek Orkaga, és hol kezdődik a' 
Plánták Orkága. Tsak a' gyakor tapaktalás 
és sokkori próbák gyöznek-meg arról bennün-
ket , hogy némelly Testek  a' mellyeket 
minden Köveknek  lenni gondolna, valóságos 
igaz Plánták légyenek. 

VII. Ha a Plánták Or£ágára figyelme-
zünk, ottan-is hasonló kép rendet találunk, 
a1 Plánták között a' leg-elsöbb nemek, nem 
sokkal nagyobb tökéletességgel láttatnak bir-
ni, mint a' Köveknek  leg-tökéletesebb nemei. 
De ez, az igen kitsiny réfiben  lévő tökéle-

A <? tesség-

(*  LitTjophyta,  xl-vl  kö forma  Plánták. BON-
NET. ugyan ott Tom. I. Part. III. Cap. V. VL 
VII. p. 35. 38. 



tesség, sok ezer gráditsokon elébb-elébb menvén, 
e' Éerént nevekedik, hogy a' sellyebb lévő 
grádus, mindenkor igen kevésbé külömbözzék 
az alatta lévőtől, mind addig, mig a' Plán-
tákban lévő tökéletesség annyira mégyen, 
hogy az Élő-állatok között lévő leg-alsó nem-
hez, hasonlónak lenni láttassák. Ebben kii-
lömböznek pedig a' Plánták az Élö-állatoktól, 
hogy amazok érzékenységgel, és egy helly-
böl más hellybe mozdulható tehetséggel, nem 
birnak, a' mellyek ellenben minden Élö-álla-
tokban, sel-találtatnak. De óh melly igen fio-
ros határok ezek! A' midőn látunk ollyan 
Plántákat (* a' mellyek érzékenységgel birni; 
és ellenben ollyan állatokat, ("* a' mellyek 
érzékenység nélkül valóknak lenni láttattnak. 

v E z t a' dolgot leg jobban erősíti az a' talál-
mány a' mellyet tett M. Ju/fieu  a' Corállu-
mok (klárifok)  körül. Az előtt minden azt hitte, 

hogy 

(* Hlyen terméfietüek:  Mimofa.  ( Impatiens, 
a' mellyre tartozik az-is, a' mellyet neveznek, No-
ti me tangere,  az-az, ne bánts engetrí.  Ne  illess 
engemet, és máíok. De leg - nevtzetefebben  íz  a' 
Plánta, mellyet egy Ellis  revü Ánglns 1769-be 
tett, esméreteísé, és Monaco Mufeipulanak  nevezett; 
a1 mellyekhez ha hozzá ér az ember , el-vonják ; 
magokat. „ „ . > „ , 

(**  loophyta  az-az, Planta forma  allatok. 
BoNNE'f.  '•.'•"••#(»•. '. I 

hogy ezek a' tengeri terméíek Plánták lé-
gyenek. Már ma pedig az , újjabb találmá-
nyok után, az Élo-állatok közzé Éámláltatnak. 
A' mi eddig virágnak tartatott, valóságos ál-
lat. Lehet-é tsak képzelni-is ennél koros-
sabb határt, ezen két OrÉágok közölt ? 

VIII. Kasonlatosképen az Élő - állatok 
között-is, fok  grádusokon mégyen sellyebb-
seilyebb a' tökéletesség, az emberig, a' kit a 
józan okosság külömböztett meg a' több álla-
toktól. De melly igen keskeny határok vágy-
nák ezek között-is, a' midőn látunk ollyan 
embereket, a' kik majd minden józan okos-
ság nélkül lenni; és ellenben ollyan okta-
lan állatokat, a' mellyek . józan okossággal 
birni, láttatnak ? (* Ugy hágnak a' teremte-
tett dolgok sellyebb-sellyebb a' tökéletesség-

re, 

(* Alig lehet é£re venni azt a' határt, a' hol a1 

Majmoknak leg-felsöbb  neme az embertől rneg-kü-
lömbözik. Vágynák ugyan-is ollyan féle  Majmok, a' 
mellyek ollyan fimák  mint az ember, a' mellyek 
mindenkor két lábon járn k, és mind a" két kezek-
kel munkálkodnak, mint fiintén  az emberek. Lusd 
LINNEUST in Praefatione  FannaeSvecicae.  Azon két 
Aftéonyok  ellenben , a' meliyeket a' Cárthágcbé-
li Hannó  Afrikában  Atlás htgye korul lévő par-
tokon fogott  vólt, keveíet külömböztek a' Maj-
moktól- Lásd. Periplum Hannonis.  pag. 71. 7 5-
Edit. in 12. 



re, hogy azt a' határt, a' melly a' nagyobb 
tökéletességgel birót, a' kevésbé tökéletestől 
meg-válaktja, alig lehet ki-találni Söt le-
het ugy g o n d üköd ii, hogy ezek a' keskeny 
határok , még véghetetlenül koroisabbak lék-
nek, a' midőn azok közzé, fok  ezer más vilá-
gokból való Teremtések,  járulnak. így mu-
togatja a'Terméket minden selöl a' véghetet-
lenséget, mint a1 maga Felséges Alkotójának 
meg-esmértetö bélyegét. 

IX. Menjük által továbbá a' látható dol-
gokról, a' láthatatlanokra. így vágynák a' 
földi  látható dolgok , a' mint elö bekéllet-
tem; illyen sok féle  dolgok vágynák a leg-
alább való Teremtéstől  fogva,  az emberig. 
De emelkedjünk fellyebb  immár, és visgál-
juk azt a' véghetetlen tágofságot,  a' melly 
vagyon mi tőlünk fogva,  a' leg-felsőbb  va-
lóságig. Oh melly nagy Ditsöfséget,  melly 
igen nagy tökéletességet találunk ottan! Egy 
ollyan láthatatlan újj világot, a' ' melly teli 
v a g y o n ditsösséggel, és fényefséggel;  és a' 
melly olly' kámtalan külömb - külömb féle 
tökéletességekkel biró Lelkekkel bövölködik, 
a' mellyekhez képeit minden földi  dolgok,, 
tsak femminek  lenni láttatnak. A' Földi Te-
reremtéíeknek minden ékessége, minden di-

tsössé-

tscssége, minden tökéleteísége, tsak ollyan 
ehcz a' láthatatlan világhoz kepell; mint egy 
tsepp viz, a' feneketlen  Tengernek  minden 
vizeihez képest. 

X- Nem az emberi Nemzeten kezdette 
a' Terméket  a' maga munkáját, hanem annak 
előtte kámtalan fok  Teremtéíeken  próbálta 
mesterségét, de nem-is azon künt-meg, mert 
ollv' i^en fok  külömbözö sormákban mutat-
ja a' maga Böltsességét, a' mennyiben tsak 
lehet; és ollyan kép rendel mégyen a' te-
remtetett dolgok íorában , nagyobb - nagyobb 
tökéletességre, hogy leg-kiísebb hijánosság se 
találtafsék  abban. Melly kámtalan iok nemes 
Teremtéseknek  kell még lenni, a' mellyek tö-
kéletességre nézve, sokkal sellyül haladnak ben-
nünket? Mi tőlünk sogva a' véghetetlen való-
ságig, felette  igen nagy tágafság  vagyon. 

A Serény gondolat  febefsen  futáfa  , 
Mellyhez  képeft  az. Hangos az Idöfrgáfa, 
A Földet  lé-járó felek  fuvalláfa, 
Sót  a" Nap  fénynek-is,  lajfu  ö jár áfa. 

E'  nagy Tágafságban  magát el fáraftja  , 
'S  Végét  futásának  foha  fe  várhatja. 

Avagy ürefsen  maradott-é ez a' nagy tá-
gasság? semmiképen nem. A' mint-hogy 
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az emberek között, nem tsak Királyok és 
Koldusok, az Oktalan-állatok között, nem tsak 
Oro£lánok és Férgek vágynák: azonképen 
az okos Teremtések-is,  nem tsak erővel 's 
hatalommal biró Angyalokból,  és erötelen 
emberekből állanak Teli  vagyon okos lel-
kekkel az-az egé£ nagy Tágasság.  Kzek köz-
zül a' leg alsó, keveset külömbözik mi tőlünk 
emberektől, a' leg-selsöbbek pedig, olly' igen 
közel vágynák a' véghetetlenhez, a mennyi-
re tsak lehetséges járulni egy Teremtésnek, 
a' maga Teremtőjéhez.  E' két végső hatá-
rok között pedig, £ámtalan sok Rendekre vágy-
nák ofiolva,  ezek a' tökélletes lelkek, a' mel-
lyek közzül egyik Rend, valamivel minden-
kor tökélletessebb, a' másiknál. 

\ ".. i 
Illyen  a' Természet  hoszszan nyúló lántza, 
Mellynek,  az Ég és Föld,  két felöl  a Sántza. 

Ö maga az Isten,  ebben a' leg felső  , 
Az Angyali Sereg utánna az első. 

A Mennyeieket  Földiek  követik, 
Kik  között  leg elöl az Ember tétetik. 

Azon alól látod,  a' Vad  állatokat, 
A Majmot,  Oroszlánt  s más egyéb Barmokat. 

Ezeken tul vagynak a' Halak,  Madarak, 
Férgek,  's láthatatlan  apró kis Bogarak. 

Nints 
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Nints  annyi ereje a'  Perspectivának , 
Hogy végét mutassa e nagy Tágasságnak, 

A véghetetlentől  fogva  az emberig, 
Rajtad  alól pedig, a tsupa semmi-ig. 

XI. Ügy képzelem én ezeket az ezernyi 
ezer tökéletes Lelkeket, mint valamelly sok 
£áz ezer külömbözö Társaságokat,  mellyek 
közzül mindenik, ugyanazon egy végre, t i . 
a' Felséges Teremtő  esméretére, és egy más 
között való ártatlan magok gyönyörködteté-
sére, igyekeznek. Mi-is Emberek, ö vélek 
egyetemben, ugyan ezen végre rendeltettünk. . 
De óh melly igen sokkal elébb valók azok, 
mi nálunknál! Melly igen sok dolgok vágy-
nák, azokban a'tökéletes Lelkekben ollyanok, 
a' meliyeket nem adhatott minékünk a' Ter-
méket, abban a' Remdben, és állapotban, a 
melly jutott minékünk, a' több teremtett dol-
gok között. Adott ollyanokat minékünk, 
a' meliyeket meg-vont az Oktalan - állatoktól; 
de ellenben sokakra méltóztatta, ezeket a' se-
lettünk lévő tökéletes Lelkeket, a' mellyek 
nélkül el-kell lenni minékünk. Nagyobb es-
mérettel, nagyobb értelemmel, és nagyobb 
böltsességgel birnak azok, mi nálunknál. A' 
midőn a' mi Testünk  ott egy-máitól külöm-

bözö 

/ 
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bözö sorma eÉközökkel  ruháztatott - sel, a* 
mellyek által a' külső dolgokat érezzük; ak-
kor azoknak két vagy három annyival  is több, 
vagy leg alább sokkal jobb módjok vagyon, 
a' külső dolgok meg - esmérésében. A' mit 
mi egéé etetendő alatt-is , nagy bajjal alig 
tanulhatunk-meg; azt ők egy első tekintettel-
is által látják. A' véghetetlen görbe Liné-
áknak fiámtalan  sok tulájdonságait, (  Infini-
ta: proprietates  curvarum) a' mellyeket az 
emberek között, a' leg-magoísabban járó el-
mék-is sok unalmas Éám-vetés és munka után 
találhatnak-ki, ezek a' nemesebb Lelkek minden 
e' séle cÉközök nélkül, rövid okoskodás után 
által lájcják. Melly magossan járó értelem-
mel, melly nagy böltsességgel kell hát bir-
ni, ezen nemes Lelkeknek. 

XII. A' Virtus a' Böltsességensundálta-
tik. Melly nagy tehát azokban a' Virtus, 
a' kik minket Böltsességgel ennyire sellyül 
haladnak. Gondoljunk akár melly nagy dol-
got, a' mellyet vittek valaha véghez az embe-
rek, mind azok tsak gyermeki játék ö elöt-
tök. Oh melly ditsösséges Munkákat fog-
nánk mi tsudálni, ha az ö viselt dolgaiknak 
Krónikáját olvashatnók! De nem mehetek 
itten tovább; mert ezen nemes Lelkeknek 

DOLGOK* RENDÉRŐL. 17 

mind5azok a' tulajdonságai, a' mellyekkel 
minket selyül haladnak, ketseg kiviil olJyanok, 
a' mellyeket tsupa vélekedéflelsemmi  emberi 
értelem sel-nem érhet, nem levén mi ben-
nünk, semmi ahoz hasonlatos, a' melly 
minket arra vezérelhetne. 

XIII. De térjünk viÉontag mi magunk-
ban, és sontoljuk-meg, melly nagy haÉnot 
£erez "ez az Elmélkedés minékünk. 

Ha meg-gondolom azokat, a' mi felet-
tünk lévő éámtalan sok rendbéli , véi'hetet-
len lelkeket; olly' méltóságos gondolat' £ár-
mozik az által én bennem az Istennek Fel-
ségéről, és nagyságáról, hogy abban, mint-
egy tsep vizetske, a' méiv tengerben , tel-
lyességgel el-ve£ti magát az én elmém. Olly' 
sok ezernyi ezer lelkekböl" álló, nagy sereget lá-
tok itten , mellyek közzül a' leg-alsó-is sok-
kal méltóságosabb, mint sem képzelhetné azt 
az ember. Melly sokkal nagyobbnak kell még 
lenni, annak a' tökéletes léleknek, a' melly 
mind ezeket teremtette, és olly ditsösséges 
tulajdonságokkal sel-ruházta ? Melly igennagy 
az a' Motiarcha,  az a' selsö hatalmasság, a' 
melly előtt, olly fcámtalan  sok nemes leU 
kek méllységesen le-borúlnak, hogy őtet i-

£ mád-



mádják, és ditsöitsék ? Ugy tettzik, hogy 
nagy kívánságot érzek arra magamban, hogy 
ezen tökéletes lelkeknek példáját követvén, 
én is ö vélek egyetemben , ezen nagy Ha-
talmasság előtt magamat meg-alázzam; és 
hogy azoknak, avagy tsak ez egyben társok 
lehetek, azt méltán leg nagyobb £erentsém-
nek rarrom. 

XIV. Bizonyara, nagy tiÉtességére-ia 
vagyon az, az emberi nemzetnek, hogy ez a' 
Mindenható nagy Felség, nem tsak a1 mi 
nálunknál olly sokkal nemesebb, és méltó-
ságosabb Mennyei Karokat, hanem minket-is. 
sokai kifsebb,  és alább való lelkeket, a' 
maga tiéreletére teremteni méltóztatott. Nem 
tsak azokat, a' kiknek hiba nélkül való Vir-
tufaikat,  kegyelmes Éemekkel tekinti, és a' 
kiket, a' magával való Éorossabb egyességre 
sel-venni méltóztat; hanem én-is alatson te-
remtett állat, élhetek ezen kegyelemmel; en-
gemet is Éegény erötelen embert kedveli, ez 
a' Mindenható Király, méltóztat! engemet-is, 
a' maga baráttságára , meg-engedi nékem - i« 
ötet Atyámnak nevezni , meg-segit engemet 
minden veGedeimekben, söt öröktől sogva 
gondja vólt én rólam. Oh nagy Isten ! val-
b lyon 

lyon mitsoda az ember, hogy meg-emléke-
zel ö róla, és mitsoda az embernek Fija , hogy 
gondod vagyon Ő réája ? Olly sok ezernyi ezer 
ditsösséges Lelkeknek teremtetések által, nem 
tettél-é eleget a' Te  véghetetlen jóságodnak? 
Méltónak ítéltél-é, egy illyen alá-való nem-
zetet-is , a Te  Éereltnedre? Ha illyen ir-
galmas vagy Te,  bizonyára az én fiolgála-
tomat-is , ámbár igen hibás légyen az, ked-
vesen véÉed én tőlem. 

XV. Oh vajha, avagy tsak ebben kö-
vethetném az én Teremtómet,  hogy min-
den teremtéseket keretnek , még a' mellyek 
kifsebbek  , és alább valók-is én nálamnál1 

Melly igen kevés okom vagyon én-nékem 
arra, hogy magamat mások felett  sel - emel-
jem , és mi lehet indító ok, már ezután én 
előttem a' kevélységre? Ugy képzeltem ed-
dig , hogy az Isten leg-nemesebb teremtélei-
nek £áma közzül való vagyok én; de jól lá-
tom már most, melly igen nagyon meg-tsal-
tam magamat. Tsak kevés hijja, hogy én 
a' leg-alsó nem vagyok , és ezzel ha ditse-
kedhetem , hogy valami kevéssel  elébb való 
vagyok, az oktalan - állatoknál. És bár tsak 
ez volna mindeii rékben igaz! de sok tekiri-
-böií'lö"̂ :; •„ ? . tétek-
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tctckre nézve ollyan tehetségei vágynák azok-
nak, a' mellyekkel  é;i nem birok. De más 
feiöl,  olly igen sok nemesebb lelkeket látok 
magam selett, hogy azoknak £ámát az én 
elinéni meg nem foghatja.  Ha £intén min-
den embertk között, én vólnék-is leg -na-
gyobb , de ugyan tsak ezekhez nem-is hason-
líthatnám magamat. Kárhoztatom már moll 
a' Kevélységet,  mint a' vaílag tudatlanság-
nak gyümöltsét, és £ánom azokat a' boldog-
talanokat, a1 kiket az meg - vakított. Ugy 
vélekedtem ez előtt , a' niidön valami kiik-
ségem történt, hogy az egé£ Termé£etnek 
meg-kell változni, hogy nékem segítségemre 
legyen : de már most meg-hunnyákkodott 
háládatossággal tsudálom, hog/ annyira-is 
tekint réám az Ilten, a' mennyire tapafetalom. 

lllö-é hogy ez a ft'p  rend meg bomoljon, 
'S  érted,  bitván féreg  miatt,  el-r omoljon? 

Oh naay éktelenség, nagy fel-fuvalkodás! 
IJien  ellen való vétkes káromkodás• 

Xvl . Kevély  femekkel  néztem ez előtt a* 
£ép tsillagos eget, így gondolkodván magam-
ban : bizonyára nemes teremtés vagy te, hogy 
iilyen dolgok teremtettek, a' te gyönyörköd-

teté-

tetésedre, éshogy a' 1 e £olgálatodra az egékk 
Terméketnek keken kell állani fcn  vagyok egye-
edül, így gondolkodtam, az én tudatlan és bal-
gatag kevélységemben, én vágyok, a' kiiek 
kedvéért teremtette, és rendbe feedte  az egé£ 
világ alkatványát, a' Teremtő.  Egy fával,  a' 
roppant termifet  minden ö ditsöjségét  és ekés-
ségét tsak a" végre kéfuette  , hogy azzal a' 
Te  hozzád való nagy fer  elmét mut aj]a-ki.  De 
már moll bizonyos vagyok abban, hogy azon 
kámtalan sok teremtések között, a' meiiyek-
r.ek haknára, és gyönyörűségére kékitterett 
ez a' világ , én a' leg-kissebbek közzül való 
vagyok. Sőt ha a' teremtésből egéken ki 
maradott vólna-is az emberi nemzet, talám 
ugy sem sokat kiilömböznék a' mostanitól, e' 
világ' sormája. Egéken meg-alaz ez a' gon-
dolat engemet, és minden kevélységemet le-
rontja én-nékem. 

XVII. Más felöl  ellenben , ollvanra ta-
lálok, a' melly egéken meg-viga£tal engemet, 
és valóságos nemes nagyra vágyódást indít 
én bennem. Ez az, tudnillik, hogy mind 
ezek a' tökéletes lclkekbcl álló fok  tzer tár-
faságok,  idővel talám mind egyé léinek, a' 
mellynek fe,e  az Iílen, én pedig egy tag-
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ja lékek. (* E' végre , arra sordirom hát 
minden igyekezetemet, hogy ezen ditsössé-
ges társaságra illendőképen kékitsem maga-
mat, mellynek Ura azért helyheztetett en-
gemet ebbe az állapotba, hogy itten oda 
kékülhessek. Ha leg-elsőben mindjárt oda 
tett volna engemet, mimódon illettem vólna 
én abban a' ditsösséges társaságban? Igen tik-
ra , és sorsom felett  való állapot lett vólna 
ez énnékem , a' mellyhez képest én tiktáta-
ian, és alkalmatlan lettem vólna. 

De hogy kell már oda jó móddal ké-
külni énnékem? Nem másképen lehet az , 
hanemha küntelen igyekezem azon tulajdon 
Ságokra, és fő  - tökéletességekre nczve , a' 
mellyekkel  sellyül haladnak engem , ezek a' 
nemes lelkek, jobban-jobban nevekedni: tsak 
e' légyen hát minden én foglalatosságom  , 
valameddig tettzik az én Teremtömnek,  eb-
ben a' prpba oskolába hagyni engemet. Szün-
telen nevelem az én értelmemet, és esmérete-
met, a' mellyek által a' Virtus-is küntelen 
nevekedik én bennem. 

MÁ-

r 

(* Tsak eddig a' vigafitaláflal  tellyes talá-
pj'jrr, vagy gyanakodásig, vihet minket a' józan 
okossá*. De ezen gyanuságot egeken bizonyolsá té-
£i minékünk a' kent Írás. tfés.  i: 10. 

< o ^ ^ 

M Á S O D I K . 

E L M É L K E D É S . 

A' PLÁNTÁK  KÖZÖTT LÉVŐ 
z £ P R E N D R Ő L . C 

xviir. 

o — Llyan rékében vagyunk most az eíten-
donek, a' mellyben, egy terméket munkáit 
kedvellö ember , fokkal  több gyönyörűségét 
tálalhat magának , mint akár me.ly más idő-
ben. Néked kedves barátom Vároíon leven 
lakásod , a' nyughatatlan világnak sok zűr-
zavarai között, és c' mellett kámtalan sok 
a'séle  f o g l a l a t o s s á g o k t ó l  terheltetvén, meliye-
ket a' Falusi élet nem esmér: mind ezek 
nem engednek időt arra, hogy a' m a k i 
Időnek kellemetességéről gondolkozhattál, a 
mellyet a' te Városod salain belől tsak efcre 
venni-is alig lehet. Én ellenben, ezzel az 
előttetek meg-vettetett kerentsevel elek, hogy 
az én mezei életemben, a' terméket képse-
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gér kemlélhetem ; a'' melly egy olly nagy 
kerentse, a' minémüt, semmi söldi hakon nem 
adhat. Avagy nem illendö-é hát, hogy ezen 
kerentsémböl tégedet-is réfeeltessclek  ? Nem 
azok közzül, a' mekke látni nem tudó, avagy 
annál-is inkább azon meg-vakittatott embe-
rek közzül való vagy te, a' kik ezt a' ke-
rentsét nem eímérik, vagy pedig meg-utál-
ják. Tudom én azt, hogy velem bizonyo-
son egy tálsaságba lennél , ha a' te hivata-
lod magával nem hozná, hogy küntelen a' 
városba maradj. 

Egy néhány Elmélkedéseket terjedtek e' 
végre elődbe, a1 mellyek nékem nagy gyö-
nyörűségemre koktak lenni, valamenyiker a' 
terméketben lévő kép rendnek meg-gondolá-
sa ekembe juttatja azokat. A' Plántáknak ké-
lefen  ki-ter|edet, és igen pompás orkága az, 
ar mellyben egy kevéssé meg állapodom. 

XIX. Ha mind kettőnknek ez a' keren-
tsénk lehetne, hogy most velem együtt, az 
én Falusi lakó hellyembe mulass , meg-látnád, 
mimódon kezd most minden némü Plánta leve-
lezni, virágozni, és a' termékeny gyümol-
tsözésre,mindeneket keletekoránkékíteni. Mind 
tsuda az, valamit a' küröl lehet látni,- minden 

azt 

azt a' véghetetlen boltsességet és követhetet-
len nagy niefterseget  mutat/a, a melíytol vette 
azok kozzul mindenik a' maga tormáját, 's testé-
nek állását. De mind azon sok tsudák kő-
z0ţt is,<semmi fe  kerzett én bennem olly ká-
mos crkőltsi elmélkedéseket , mint annak a' 

« kép rendnek meg-gondolása , a1 mellyet arra 
az időre nézve követ a'Terméket,  a' rnclJy-
ben mindenilnek Kamaráját ki-nyitja, hogy 
egy mással ct?ve párosodhassanak. Mint ré-
gentén, a1 földön  el-áradott közönséges rom-
lottság miatt következett nagy vekedelem 
után, minden némü állatok páronként jötte-
nek-ki a' Nóé  Bárkájából, hogy az magok 
nemével ismét bé töltsék az el-puktúit földet: 
hasonló kép íendbe hozza elö a' Terméket 
az 0 tsemeréir, minekutánna a' tél kegyetlen-
sége, tsak nem az egek Plánták orkágát el-
puktitotta vólna. Az ektendönek kezdetétől 
fogva,  annak végéig, küntelen ujjabb-ujjabb 
-nemek állanak egy más után elö a' Tbeát-
rumra, a' néző hellyre, ebben a' nagy or-
kágban. Az egyik el - nem hagyta még a' 
gyermek ágyat, (* a' midőn már második, az. 
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Után harmadik, és igy hasonló kép rendel 
mind több-több következik. A ' mig egy 
rendbéliek az ö gyümöltsöknek nevelésekben, 
és érlelesekben  foglalatoikodnak;  az alatt má-
sokat indit-sei a' Terméket a' párosodásra , 
hogy ezeknek gyümöltsök kéküljon-ei akkor-
ra, a' midór> az elsőbb rendbéliek el-értek 
már a' magok végeket. 

XX.  E' képen egé£ ektendön által 
gyümöltsöket, 's virágokat ád minékünk a' 
Terméket,  ugy hogy az ö munkaitól, tsak 
egy nap se maradjon lireísen. Az ektendö-
nek egyik végétől fogva  a' másikig, jpioden 
meg-£ünés nélkül dajkálkodik a' PlántákkaL 
Minekelőtte tökéletességre vitte vólna az el-
sőbbeket, már másokhoz nyúlt, a' mellyekkel 
foglalatoskodik  , midőn az elóbbeniekkel va-
ló^dolgát el-végezte. Még a' tsikorgó télnek 
idején fem  nyugkik; hanem akkor-is a' tsen-
des erdőknek gyenge homályú árnyékában, 
ollyan kertet kéÉit, a' melly nagy gyönyö-
rűségére vagyon a' föld  gyomra titkos lakó-
íinak. ( * 

V XXI. 

ujiabb időben a' Plánták nemeiről, 's egybe pároíb-
dáíokról találtak-fel,  a' Terméket visgálok. 

( * Sok a'féle  Bogaraknak , a' mellyek a tel-
ben nevekedni kokott földi  gombákból, 's moh-
ból élnek. 

XXI. EI a meg-akarod azt tudni, kedves 
Barátom , miért vagyon a' Terméket egék ek-
tendon által, küntelen való foglalatosságban  } 
figyelmezzél  tsak arra a' hakonra, a' melly 
annak fáradhatatlan  munkálkodásából kárma-
zik. Mert ha ezt ki találtad , akkor bizo-
nyoson által látod, a' Teremtőnek végét. A' 
Plánták orkága, az emberek, 's oktalan ál-
latok haknokra kolgál; amazoknak rápiálratá-
sokra és egykersmind gyönyörüségekre-is, e-
zeknek pedig tsak eledelekre. Ebben fekkik 
az egé£ titok. Ha ezen mondásomat hely-
be hagyod; ebből mind azoknak, valamellye-
ket a' Terméket  meg-künés nélkül való mun-
kálkodásáról kóllok, okát adhatod. De nem 
értem ezen, a' Terméketi  okokat ; nem aze 
akarom meg-magyarázni tenéked, mitsoda 
ok tselekedje ezt, hogy egyik fa  idején , a' 
más későbbre gyümöltsözzék Mind ezek 
ugyan igen £ép dolgok volnának, de ezek 
nem tartoznak az én mostani fel-tételemre  , tsu-
pán tsak a' vég okokról (de caujis pnalibus) 
akarván előtted bekélleni. 

XXII Mind eledelére, mind pedig maga 
gyönyörködtetésére kükséges dolgokat,akart ad-
ni, a' jól-tévö Teremtő,  az embereknek. Meg-
parantsolta e' végre a' Terméketnek, hogy 

azon 



şzon egy időben, ne hozzon elö minden sé* 
le Plántákat , hanem egy-más után laiTán-las-
san, mert külömben az emiitett végek közzül, 
egyiket se lehetne el érni. Hogy lehetne 
elégséges idejek az embereknek, a fold  gyü-
möltseinek bé-takantatásokra r hd mindenek 
azon egy időben érnének-meg! hogy tarthac-
nák-el sokáig azokat, holott többnyire tsak 
kevés ideig kedves izüek ? hóvá lenne az ö 
drága jó izek , a' mellyet érezni koktunk a-
zokban?1 Hogy lehetne jó izü a' Tsereíznye, 
's más nyári gyümöltsok, midőn aTagy  miiL-
deneket el-borit? és vallyon nem etzetté 
válnék é a' Bor, ha a' kölö, a' mellynek 
nedvességéből kékittetik ez a' nemes ital, a' 
heves nyári időben meg-érnék? Hát még 
azoknak a' fok  ezernyi-ezer nyomorult álla-
toknak, mint lenne dolgok, a mellyekre 
mindazáltal olly kegyelmes gondja volt a* 
Teremtőnek,  mint kintén az emberekre? Mit 
tsinálnának azok , ha mindenféle  gyümölrsők 
egykersmind érnének-meg? sok káz nemek vagy-
nak ollyanok , a' mellyek, egyedül tsak vi-
rágokból táplálják magokat; miből élnének 
mindezek, ha tsak egy két holnapokig tarta-
nának a virágok ? gyüjthetnének-é ezek an-

nyit 

nyit ö£ve , hogy elegedendö eledelek légyen? 
Igaz ugyan, hogy többnyire minden Boga-
rak, semmit sem éknek télen által; de ugyan 
e' végre, jgy vagyon formáltatva  az ö testek , 
hogy a' üielly rékében az ektendönek, nem 
talalnak eledelt ö magoknak , akkor mély á-
lomban merülnek, a' rnellyben nintsen-is 
semmi kükségck az eledelekre. De ez meg-
nem eshetnék nyárban , mivel akkor a' me-
leg, sel-ébrekti az aluvó állatokat. Ezek ke-
rént bizonyos az, hogy mind az emberek, 
mind az oktalan állatok, kükséget kenvedné-
nek, sot el-is vétenének az éhség miatt, ha 
más forma  lenne a' Terméket  folyása, 
mint sem most. Méltán el-mondhatjuk te-
hát, hogy az. embereknek, 's oktalan - álla-
tóknak rápláltatások, sövebb oka annak, hogy 
a' Plánták orkágában, küntelen munkálko-
dásra való hajlandóságot, nyomott a' Termé-
ket URa. 

XXIII. Ha meg gondolyuk továbbá, a' 
kémnek, és sülnek gyönyörűségeit, meliye-
ket a' Terméket  által adott, a' Teremtő  az 
embereknek; ugy találjuk vikontag, hogy 
épen igy kellett rendeltetni a' Termékeinek, 
<t' mint vagyon. Nem vólt az elég, hogy 

min-



minden lehető Népségekkel sel-ruházva hoz-
zon elő mindenféle  virágokat; hanem ennek 
felette  kükség volt, azon ékességet, egéé ek-
tendön által fenn  tartani, hogy ne tsak egy 
kevés ideig , hanem sokáig élhetne az em-
ber, ezen gyönyörűségekkel.  Mikor ki sétál 
az ember Tavakkal, hogy lássa meg, mit ké-
éit a' kegyelmes Teremtő az ö tápláltatásá-
ra; sokkal fiebbeknek  tettzenek lenni ö előt-
te, a' fáknak  a' magok dikében, ésékefségé-
ben lévő virági, hogy sem mint a' leg pom-
pásabb földi  Király-is, az ö leg-drágább , '$ 
leg tzifrább  öltözetében. Ha továbbá, nyár 
kezdet felé,  a1 vetésekre forditja  kemeit, ak-
kor - is fok  ezer virágok állanak elé, az ö 
gyönyörködtetésére, valameddig tsak el lát-
hat, mind ujjabb-ujjabb nemeket kemlél, kit-
kit a' maga rendében Midőn pedig a' hi-
deg tél a' házba reke£ti az embereket, hogy 
ezen nagy változás után, annál nagyobb hat-
batólsággal érezzék, a' Terméketnek  kép-
ségét; akkor ollyan féle  Plántákat hoz elő 
'a^Terméket,  a mellyek ugyan nem annyi-
ra kémbe tűnök, de mindazáltal más hakon-
ia kolgálnak A' mellyböl ismét láthatod 
kedves Barátom , hogy az embereknek gyönyör-

ködte-

ködtetéfek-is  egy kiváltképen való fundámen-
toma annak, d melly ért az Iflen  a' fellyebb 
le irt mód férint,  rendelte  a' Terméf  etet. 

XXI v. Látod e'képen, mitsoda törvé-
nyek kerént rendelte a Teremtő,  a' Plánták 
orkágát. Mindeneknek a' képen kellett len-
ni, a' mint most vágynák , hogy az embe-
reknek, 's oktalan-állatoknak tápláltaráfokra  , 
az elsőbbeknek pedig az eledel mellett olly 
nagy vigasságokra, 's gyönyörködtetésekre  £ol-
gáljanak, a' mennyire tsak lehetséges. Ez a* 
törvény tselekeki azt, hogy némelly Plánták 
Tavakkal,  máiok Nyárban, Ökkel, vagy Tél-
ben jöjjenek elö a' magok virágokkal. Ez 
által határoztatott-megmindeniknek. a* maga 
ideje, hogy épen akkor jöjjön elö, a' midőn 
•leg-több haknot tehet; ennek rendelése ke-
rént láthatod, hogy némellyek ugy állanak 
mint meg holtak, a' midőn mások a' magok 
virágokkal kevélykednek.  Lásd-meg, melly 
igen külömbb-kiilömbb féle  módon rendeli a* 
dolgokat, tsupán tsak ez az egy Törvény. 
A' melly ok azt tselekeki,hogy a' Plánták-
nak egy réke, Tavakkal  keljen-ki, ugyan az, 
Ö£i ídöre hala£tja azoknak a' máíik ré£ét.Melly 
fok  ezer féle  Plántákat láthattz, a' mellyek 

között 



között mindenütt, ugyan azon egy törvény 
uralkodik ! Midőn mindenek, a' mel-
lyek valamelly dologra tartoznak, azon egy 
bizonyos régula Éerent vágynák el-rendelret-
ve, azt Éoktuk mondani, hogy abban jó rend va-
gyon ; ha pedig ellenben valamelly dolognak 
egy ré£e, egy felé,  más, más felé  hever, 
minden ki-tettzó vég nélkül, ott rendelet-
lenség vagyon. Mint-hogy pedig a' Terem-
tőnek ezen nagy kertében, minden dolgok u-
gyan azon egy törvény £erént, vágynák el-
rendeltetve, eí-mondhatjuk: Hogy abban min-
denek igen fi,ép  rendel, és kelletekorán álla-
nak elö 

XXV. Elmélkedjünk egy kevéísé erről 
a' dologról, kedves Barátom, és tégyük azt 
némelly erköltsökre tartozó jegyzéseknek fun-
dámentomává. Azt mondja POPE. 

A\ jó rend az Égnek leg-fövebb  törvénye , 
Mellyhezfiabja  magát minden Teremtménye. 

Lehetne-é a' leg-söbb Valósághoz illen-
dőbb törvény, minta' jó rend, ugy mint a'mely 
az Istennek egyik termé£eri, és fiükséges  tulaj-
donságát, a' változhatatlanságot mutatja-ki? A' 
jó rendet mondom, a' melly kedves minden 

okos 

okos teremtés előtt, a' melly minden való-
ságos Népségnek kut-feje,  a' melly által le-
het egyedül a' sel-tett véget el érni: A' jó 
rend azért egyedül az a' Törvény,  a' mel-
lyet minden ö munkáiban £emei előtt tartott 
a' Teremtő,  és a' melly okra nézve ezek-
is olly' £épek, és olly tökéletesek. Soha 
sem áll-el ettől a' régúlától, ez a' változha-
tatlan Valóság. Nem tsak a' Plánták bizo» 
nyitják ezt, hanem a1 Teremtőnek  minden 
egyéb munkái is e' £erént vágynák rendelve. 
Melly igen bámulásra méltó £ép rendet találunk, 
ez egéé világnak alkotványában, és annak min-
den rémeiben? Nem ugyan azon egy törvény 
£erént forognak-é  minden bujdosó Tsillagok? 
(Planéták)  Nem az által áll-é ki ki ö kő-
ziilők, a1 maga meg-határoztatott hellyénPNem 
azon egy Régula £erént, rendeltettek-é-el az 
emberi restnek minden edényetskéi .«? Visgálj-
meg bátor mindent, valamit Éemeiddel el-lát-
hatz, végy elö akármit, a' Teremtőnek  mun-
kái közül, a1 mi leg-hamarább £emeid eleibe 
akad. Fontold meg annak formáját,  tzirkáld-
meg a' mesterségnek akár melly £oros régu-
lái £erint annak állását, és tulajdonságait, 
jó rendnél egyebet soha se talál£ abban. E-
gyedul tsak a' jó rend tettzik hát a' leg 
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főbb  Valóságnak. És mint-hogy minket-is a 
maga képére teremtett; mi belénk-is a' jó 
rendhez gerjedező keretetet nyomott. Azért 
ha látunk valamit, a' miben jó rend vagyon, 
kénkerittetünk azt Éeretni, ha kintén nem 
tudjuk-is mi légyen annak a' keretetnek oka. 
Ez ugyan is a' mi Lelkünk termékete. 

XXVI De valyon, miért nyomott mi 
belénk az Isten, illy nagy Éeretetet a' jó rend-
hez ? Miért terjekti oüy világoson kemunk 
eleibe, az ö munkáiban lévő kép rendet? 
kétség kivül azt akarja, hogy hafonlatosok 
legyünk ebben a' rékben ö hozzája, és ál-
haratofon  a' jó rend kerént éljünk ; hogy a 
mint kintén az ö munkái, ugy minékünk is 
minden tselekedeteink jó rendel légyenek. 
£s bizonyára a' mi dolgainkban való jó rend, 
azokban lévő állandó egyenlőség . és változ-
hatatlanság , tsalhatatlan ekközök arra, hogy 
az Iílen elötr kedvelek , és ö hozzája haion-
latoíok légyünk. 

Tenacem  propofiti  Virum 
lllum adf  rlbl qtáetis 
OrdiníbuspatiarVeorum.  Horat.  Carm. 
Lib, III oda j. » 

az-az: A ki' állhatatos f<  I-rert kándékában, 
Bé ltom a' boldog Istenek íorában. 

XXVII. 

XXVII. Légyen hát kedves Barátom, ál-
landó régula ez mi előttünk; köveíslik min-
denekben a' jó rendet , hogy igy minden 
okos teremtéiek elotc, és a mi pagyöbb,az 
Isten előtt is kedvesek légyünk Távoztas-
suk-el tölüiik a' Bolondoknak állhatatlan, és 
törvénytelen életeket. Mint-hogy ezek tá-
vol vágynak e' Felséges Teremtőnek köve-
tésétől, és sokkal alatsonabbak, mint íém a' 
jó rendben uralkodó képséget által láthatnák, 
's kerethetnék ; ezokáért , vagy tellyefséggel 
semmi törvények nints nékiek , hanem min-
den előre való vigyázás nélkül élnek , és 
tsak az időtől, 's a' jelen való ítélnek fúvá-
sától engedik magokát igazgattatni, azt ferft 
tudván , mit, és mi okra nézve tséjekeÉnek; 
vagy îedig az ö magok oktalan indulataikat 
követik £ a\ mellyek minden órában más sor-
/nára V^Ítóznák. ,És igy hasonlatosok az 
Ollyan hajóhoz, a' melly átbotz-fa,  's evező 
m m lévé n, a' Éélvékektöl, moíl ide, majd 
amoda hányattatik, és végezetre ökve ronta-
tik. Hâ ezek valami kines rendeletlensége-
ket látni képzelnek, a' Teremtő munkáiban, 
Ivottá ftké£en  van az ö tiítátalán nyelvek, 
annak vtedolisára, holott ok á' magok tse 
leRedéteikb'en, lémmi regulára licm figyelmez 
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nek. A' mit a' leg-tökéleteíebb valóságban, 
kárhoztatnak,azt titrteisegekre lenni tartjuk ma-
goknak, amidőn lcg kisseob elé-fordúló  dolog-
is elégséges az ö munkájukba mindent meg-vál-
toztatni Melly utálatos rendeletlenség lattzik 
az illyen emberekben? íVlelly igen nagyon kell 
ezektől irtózni, az okos teremtéseknek, midőn 
ez ö régulát nem eímérö tselekedeteket ál-
tal látják? hogy a' jó rendnek kut - fejéről, 
a1 kinek a' kép renden kivül semmi egyéb nem 
tettzhetik, ne-is kollyak. 

XXVIII Az illyen rendeletlenség, és 
állhatatlanság, felette  illetlen az okos teiemtés-
hez Mitsoda példát gondolhatunk, tökélete-
sebbet a' követésre, mint a' véghetetlen va-
lóságot, a' melly minket ö magához hason-
latosokká teremtett ? kereísük fel-hát  min-
deneknek előtte azt a' fő  régulát, a' melly-
hez kell kabni a' mi tselekedetünknek rendét. 
Az a' fö  régula , a' mellyhez képest vagyon 
a' Plánták orkágában lévő kép rend alkal-
maztatva, az embereknek, és oktalan-állatok-
nak haknok. Mindenek ezen régula kerént 
vágynák itten el-rendelve. Illyen fö  régu-
lánknak kell lenni minékünk is, a' melly ke-
rént határozhassuk-meg, mit kellyen miné-
künk véghez vinni, vagy el-mulatni. E' ke-

rént 

rént kell kóllanunk, vagy halgatnunk; min-
dent, valamit tselekekünk vagy el mulatunk , 
ehez képeit kell veghez vinni, vagy el-mu-
látni. Ha ezt a' régulát követjük, minden-
kor alkalmatos időben kollott btkédek lár-
máznák a' mi kájunkból; és ez által épen 
ollyan kép egyelség léken a'irimunkainkban-
is , a' minémüt, a' Terméket  munkáiban kok-
tunk tsudáini És a' miképen a' Plánták or-
kágában semmi sintsen, a' mellynek sundá-
mentumát a' sellyebb elö-adatott regulákból, 
által nem lehetne látni, ugy a' mi egék 
életünkben-is, tsak egy lépésünk se leken , a' 
mellynek oka, ezen közönséges regulában ne 
lenne. Oh melly sokkal sellyebb kell be-
tsülleni, egy illyen jó rendel, és igaz képség-
gel tellyes életet, az ollyan rendeletlen em-
berek életénél, a' kiknektselekedeteinek  sem-
mi jó rende, és bizonyos sundámentuma nin-
tsen ! Valósággal annyival elébb való az ennél, 
«'mennyivel nagyobbra lehet betsülleni, egy ol-
lyan meilerségeíen kékült orát, a' mellyben min-
den kerekek tsak egy rugó által mozgattatnak, 
egy ollyan egy-másra hányattatott rakás kerék-
nél, a' mellyek közzül mindeniket külön kiiíön 
kell mozgatni , a' melly mozgatásból mind-
az-által rilég se lek utoljára semmi. 
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38 I I . FMELKTDES A ' FIINTAII ' KÖZÖTT 

XXIX. Ne nyugodjunk hát, mind addig 
kedves Barátom , mig nem minden mi tsele-
kedeteinket, illyen ífép  rendben álityuk. E-
leinten ugyan iok gondolkodás , és nem kis 
fáradság  kívántatik erre; de minekutánna egy-
ket a' fóvebb  dolgot veghez vittük, íem-
mi ünts azután könnyebb, mint abban elébb-
elébb menni. Bajlódjanak bátor mások kün-
telen,ül ujjabb-ujjabb frojectumukYA\  előttünk 
mindazáltal, mindenkor annak az egy dolog-
nak végben vitele sog sorgani, a' mellynek 
ql-érésére tzéloznak , egyedül minden mi tse-
lckedeteiuk. A'miképen az épületben,nem tsak a' 
gömbölyű és kegeietes oklopokra, és nagyobb 
Éegelet kövekre; hanem azon közönséges 
régulára-is vagyon tekintet, a' melly, keiént. 
az £ép , és állandó lehet : igy kukseg miné-
ki nk-is , hpgy leg kistebb tselekedetiinket-is , 
mint ételünket, italunkat, alválunkat, 'ÍO'A 
egy közönséges régula ferént  rendeljük. Melly 
igen ékes épület, válik ebből utoljára ? Melly 
nagy meg-elégedés kármazik mi bennünk, a' 
midón ezt a' kép rendet kemléljük? 

XXX. Tsak  egy vagy két-kót emjitek 
még kedves Barátom. Jól tudod melly fok-
kor bekéllgettem Te  veled, a' Terméket-
nek minden munkáiban láttzó nagy megr. 

egye-
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egyezésről. Itt-is kintén ugy lehet élni, az 
egyességnek réguláival. Ha a' Plánták orká-
gában illyen kép rend vagyon; az elö-álla-
tok Qiéágában , és az egék terméketben, sőt 
a' telt nélkül való Lelkek közott-is, haíor,la-
tosnak kell lenni Mert ugyan azon egy Va-
lóság teremtette mind azokat, a' melly min-
den ö munkáiban, azon egy regulára figyel-
mez. A' miképen pedig, a' jó rendnek tör-
vénye kerént, nem azon egy időben jönek 
elö minden Plánták, nem egy forma  hokkú 
idejűek, vagy tartósok, nem-is egyenlő nagy-
ságúak: hasonlatosképen vagyon a' dolog ,, 
nem tsak az élő-állatok , hanem a' lelkek 
orkágában-is. Nem lehetnek mind egyenlők 
egy-máshoz. Némelyek erössebbek, értelme-
sebbek, serényebbek ' s a t . mint mások. Ez 
igen képen ki mutatja minékünk, miképen 
kelljen Ítélnünk a' világnak rendes voltáról, 
az emberek között lévő külömb állapotokra , 
's tiktségekre nézve. Nem lehetnek azok 
mind egy sorma böltsek , egy forma  mester-
ség tudók, egy forma  hatalmasok. A' jó 
rend egyiket felsőnek  , a' másikat alsónak, 
a' harmadikat közepsönek téki, (* épen 
mint a' testes világban vagyon a' dolog. 
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4O II. ELM. A ' PLÁNT. Köz. Lév. Szép REND. 

Nem hogy rendelctlenséggel lel etne tehát vá-
dolni, e' miatt a1 világ igazgatásat; hogy sót 
inkább ez , az abban lévő kep rendet bizo-
nyítja. Minden teremtésnek épen az a' 
helly jutott, a' melly hozzája illett A' 
melly régula, fényes  Királyi Koronát téken 
egynek a' fejére,  ugyan az, a* rongyos kol-
dusok Torában, mutat hellyet a1 másnak A' 
ki más sorma igazgatás módját kíván, az 
ollyan dolgot akar, a' melly a' közőnseges 
jó rendel ellenkezik. 

XXXI. E képen kell ítéletet tenni mi-
nékünk, az egek világ alkotójának munkáiról. 
Azon keli igyekeznünk, hogy találhaísuk - ki 
azt a' régulát, a' melly kerént rendelt ei min-
den dolgokat, ez a' nagy hatalmasság; és leg-
ottan meg-tapaktaljuk, hogy jó rendnél, Nép-
ségnél, ékességnél egyebet, az egék világban 
nem lehet találni, a' melly kerént tartozunk 
mi is,mintkitsiny teremtök, minden mi tsele-
kedeteinket igazgatni. És ugyan az a' bölts 
rendelés az, a* melly kerént vagyok néked , 

Kedves Barátomnak 

el-kötelezett Híved." 

HAR-

H A R M A D I K 

E L M É L K E D É S 

AZ ÉLÖ ÁLLATOK  KÖZÖTT 

L É V Ő S Z É P R E N D R Ő L . (* 

XXXII. 

N g h e z e n lehet azt meg határozni, hogy 
vallyon, a' terméket munkáinak egy átaljá-
ban (generáliter  ) való meg gondolása, vezer-
lene-é bennünket, nagyöbű tekintetű igazsá-
gokra; vagy pedig azoknak, egy egy különös 
rékének magánolon, és az egek munkától el-
kakaktva való meg-visgálása Lz ugyan-is, tsu« 
pán tsak egy különös munkában, olly igen sok 
mesterséget, hatalmat, és bóltsességet mutat 
minékünk; a' mellynek, a' maga egek nagy-
ságában lehető meg fogására,  minden terem-
tetett Valóság alkalmatlan. Amaz ellenben , 
azokat a'fundamentomos  regulákatfedczi-fel  mi 
előttünk, a' mellyek kerént rendelte-el a' 
mindenható Teremtő, az egék terméketet ; 
és azokat a' közönséges törvényeket. * mel-
lyek által azt a' maga jó rendében, és kép-
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ségébenfenn  tartja. Ennek felette  fok  ollyan el-
melkcdésekre ád alkalmatosságot,amellycket mi 
magunkra Éabhatunk, és azokból az élet foly-
tatasára tartozó régulákat, tanulhatunk. En-
nek példáját lehet látni, e' következendő el-
mélkedésben. 

XXXIII Igen fok  féle  módokat, követ-
nek a' Terméket visgálok, midőn az élö ál-
latokat, azoknak külömbözö tulajdonságaik ke-
rént, Rendekre, Nemekre, és Famíliákra okt-
ják, hogy igy egy Nemet, minden más Ne-
mektől, meg külömböztethessenek. Ezekben \az 
oktálokban, tsak azokia a1 bélyegekre koktak 
ugyan figyelmezni,  a' mellyek terqéketi kii-
lömbséget téknek, az állatok között, hogy 
e' képen a' mennyire lehet , a' terméketben 
fundáltassék  az oktás, ne hogy p- o az Egér 
és az Élésánc egy rendbe tétessék, hanem 
hogy a' melly állatok, azon egy rendbe vágy-
nák, azok némü-némii képen a' magok ter-
méketekre nézve-is, egyezzenek-meg egy más-
fal.  Ha mind az által ettől külömbözö vé-
get téken-sel valaki , figyelmezhet  az álla-
toknak más egyébb Tulajdonságaikra-is, a' 
mellyeket azoknak-el oktásokba, sundamento-
mul vethet. Sőt, a' terméket Históriájának, 
nagyobb tökéletességre való vitelére nézve, 

haknos 

haknos vólna , ha olly sok rékekre oktatná-
nak azok, a1 mennyire tsak lehetséges. Né-
kem nem tzélom ezt itten véghez vinni; 
hanem tsak, az ö eledeleknek külömbözö ne-
mei ketént, közönségelen akarom az állato-
kat el oktani, mivel-hogy ezek, némely er-
koltsi elmélkedésekre, fcolgáltatnak  nekem al-
kalmatolságot. 

XXXIV. Ezen tekintetre nézve, három 
sövebb rendekben állithatjuk az állatokat, i ) 
Azelsö rend, magában foglalja  azokat, a'mel-
lyek más állatok! húsával élnek. 3.) A má-
sodik azokat, a mellyek a Plánták oréágá-
ból vékik, a' magok eledeleket. 3 ) A' har-
madik rendben lévők pedig, a' kövek orteá-
gára tartozó, élet nélkül való dolgokból, tápr-
lálják magokat. Azt pedig meg-kell jegyze-
ni, hogy sok állatok , a' magok sövebb ele-
delek mellett, keretnek némelly más eledele-
ket, a' mellyekkel a' más rendből való álla-
tok, koktak élni . p. o. A' melly állatok ké-
röznek, rend kerént á Plánták orkágából vé-
kik, a' magok eledeleket; mindazáltal a' kö-
vek orkágából-is, kéretik a' Sót. 

XXXV.! Az első sövebb rendet, ismét 
külömbözö sorra lehet oktani Némelyek, 
ugyan-is, tsak a' négy lábu állatokat feeuxik 
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meg-enni, mint p.o. az Oroklán- Farkas ' s a t . 
mások tsak a' madarakat, mint a' Nelt, má-
sok tsak a' halakat, mint a' Menyét, málok 
pedig végezetre tsak a' bogarakat, mint sok 
séle madarak vágynák ollyanok-is, a' mel-
lyek az emiitett állatok közzül sokakot, egy 
formán  keretnek. így p.o. a' Róka meg-éfci 
mind a' Tyúkat, mind a' Nyulat, a' Mats-
ka-is nem tsak Egérrel, hanem Hallal,'s Ma-
dárral-is él ; a' Sas is, mind nyégy lábú álla-
tott, mind pedig madarat ekik. 'Í a' t. Min-
dazáltal, minden-séle nemnek vagyon, maga 
különös eledele. Ezeket az oktásokat, ismét 
el-lehetne kifsebb-kissebb  rendekre, es nemek-
re oktani: mert noha el lehessen azt monda-
ni valamelly állatról, hogy az négy lábú 
állattal él; mindazáltal nem mindeniket egy 
formán  kereti, hanem gyakorta tsak némelly 
bizonyos nemeket. De nem tzélom, ebben 
iliy nagyon bé-erekkedni. 

XXXVI. Visgáljuk-meg a' második fő-
rendben lévő állatokat-is, a' mellyek a' 
Plánták orkágából élnek. Itten ismét kulömbb 
külömbb féle  alsóbb rendeket tsinálhatunk ; 
mivel majd minden féle  Plántának, maga kü-
lönös keretöje vagyon, az élö-állatok közzül. 
Némelly állatok, a' füvet  keretik inkább, má-

sok 

sok a ' g y ü m ö l t s sákat ' s a ' t . D e e ' m e l l e t t , 
n y i l v á n v a l ó k ü l ö m b s é g v a g y o n , a z o n á l l a t o k 
k o z o t t - i s , a m e l l y e k u g y a n a z o n e g y P l á n t á t 
k e r e t n e k . M e r t n é m e l l y e k , a n n a k a ' P l á n -
t á n a k t s a k a ' g y ö k e r é v e l , m á s o k t s a k a 1 l e -
v e l é v e l , m á í o k p e d i g t s a k a ' k á r á v a l , f á j á v a l , 
e g y k ó v a l , t s a k a ' t e l i é v e l é l n e k , ü l l y a -
n o k - i s v á g y n á k , a ' m e l l y e k a ' P l á n t á n a k 
t s a k a ' b é l i t , v a g y t s a k a ' m a g v á t , v a g y p e -
d i g a z e g é k g y ü m ö l t s é t k e r e t i k . V á g y n á k 
v é g e z e t r e o l l y a n o k - i s , a ' m e l l y e k a z e g é k 
P l á n t á v a l é l n e k . H a e g y ö r e g T ö l g y - f á t 
e g é k e n v é g i g l e h e t n e n é z n i , m e g - l e h e t n e l á t -
n i , h o g y n é m e l i y e k a ' l e v e l é n á l t a l m á í z v á n , 
r e á sem t e k i n t e n e k a r r a , h a n e m t s a k a ' g y ü -
m ö l t s é t k e r e s i k ; m á s o k e l l e n b e n e l - m e l l ö z v é n 
a ' g y ü m ö l t s é t , t s a k a ' l e v e l e i t v á l o g a t j á k ; 
sokan v i k o n t a g m e g - v e t v é n m i n d a ' l e v e l é t , 
m i n d a 1 g y ü m ö l t s é t , t s a k a ' d e r e k á t k e d v e i -
l i k . ' j t. É s i g y v a g y o n a ' d o l o g m i n d e n m á s 
P l á n t á k k a l , a ' m e l l y e k n e k k ü l ö m h ö z ö r é k e i v e l , 
k ü l ö m b ö z ö n e m ű á l l a t o k t á p l á l t a t n a k , I t t e n - i s 
sok u j j a b b e l - o k t á s o k a t , l e h e t n e m é g t s i n á l n i , h a 
v a l a k i b ö v ö n a k a r n a e r r ő l b e k é l l e n i ; d e e z , 
a ' m i n t m á r m e g - m o n d o t t a m , n e m k ü k s é g e s 
a z é n t z é l o m r a . 

XXXVII. A' melly állatok a' kövek or-
kágá-



£ágából táplálják magokat, azok többnyire 
bogarak, a' mellyek közzül mellyik Nem, 
mitsoda eledellel él, nehéz meg-mondani, 
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mivel ezen apró állatotskákar, nem ollyan 
könnyen lehet meg-látni, mint másokat. An-
nyi ugyan tsak nyilván vagyon, hogy né-
mellyék azok közzül , földel  , mások pe-
dig kövekkel élnek. És ha meg gondoljuk , 
hogy alig vagyon egy ollyan állat, vagy 
egy ollyan Plánta, a' melly némelly állatok-
nak eledele ne vólna ; könnyen el-hihetjük , 
hogy a' kövek orÉágában is, épen igy vagyon 
a; dolog. 

XXXVIII. Ennek alkalmatosságával, egy 
néhány elmélkedéseket mondok elö, a' mel-
iyeket nem illetlen lé£en itten említeni. Az 
egéÉ söld golyóbissának, a' mellyen mi la-
kunk, a' Nappal, Hóldal,  és bujdosó Tsilla-
gokkal való egybe köttetéséböl, következik 
egy bizonyos Nagysága, és nehézsége; az-az 
vagyon abban egy ollyan bizonyos ré£ ma-
téria, a' melly az eétendönek , holnapoknak 
és napoknak ho££uságávaJ, vagy egy £óval 
a' Földnek forgásával  meg-egyezik Ha már 
fel  té££tik ezt" , hogy a' Teremtő  annyira 
meg-ckesitette azt a' darab matériát, a' me-
nyire lehetséges vólt; a' £erént ki lehet azt 

ébböi 

ebből hozni, hogy ebből a' matériából an-
nyi élettel, és magoktól való mozgással bí-
ró telteket formált,  a' mennyinek táplálására 
elégséges, ugyan ezen matériának, ezektől az 
élő testektől fenn  maradott más ré£e. Ez 
meg eröíiti azt, a' mit már emiitettem, hogy 
t. i. ebben a' söld nagy golyóbissában majd 
semmi {intsen, a' mi az élettel bíró teremté-
feknek  eledelekre, és fenn  tartásokra, ne £ol-
gálna. 

XXXIX. Ezeket rövideden meg-jegyezvén, 
mégyek már az én sövebb tzélomra, és ezen 
termé£etitapa£talásokra, egy néhány erköltsö-
ket illető elmélkedéseket épitek. Az eddig 
mondottakból tartsuk-meg , «' következendő 
dolgokat : 

i ) Épen olly sok külömbözö né-
mü állatok teremtettek, a melly sok külömbb-
külómbb séle eledelek találtatnak, azoknak 
tápláltatásokra. 

2") ÉS igy minden séle állat, talál-
hat a' maga termé£etéhez alkalmaztatott, ele-
delt e' földön. 

3) Mellyhez képest, elég tétetik 
mindennek, és ritkán eíik az meg, hogy e-
gyik akadályára légyen a' másiknak: (Nem £olok 
pedig itt külön-külön a' magános allatokról, 

hanem 



hanem tsak azoknak nemeiről: ) A' mit 
egy Nem meg-utál, azt a1 málik kedveili, és 
a' mire amannak Éüksége vagyon, oda engedi. 

XL. Menjünk által már, az hasonlatos-
ságnak réguláit követvén, más dolgokra. A* 
külömbb külömbb nemű állatok között, az ö 
eledelekre nézve, és a' kiilombb-külómbb em-
beri lelkek között, arra nézve, a' mi kedves, 
ki ki előtt azok közzül, vagyon valami ha-
sonlatosság- Azért erre a' tekintetre nézve, 
mint Éintén az oktalan-állatokat, ugy az em-
beri lelkeket-is, bizonyos rendekre, és sorokra 
lehet ofetani  Vágynák mélyen , élesen , el-
mésen gondolkodó; vágynák ellenben egy-
ügyű, és oítoba lelkek Ezen lelkeknek e-
ledelei között, ismét olly nagy külőmbség 
vagyon, mint Éintén az élő állatok eledelei 
között Még világosabban téÉem-ki, a' mit 
gondolok, a' melly dolgokban az ember gyö-
nyörűséget talál, azok az ö lelkének elede-
lei És így, olly sok féle,  külömbözö gyö-
nyörűségekre tartozó, dolgoknak kell lenni, 
a' melly sok séle nemei, vágynák a' lelkek-
nek. A' melly hogy valósággal-ís ügy léy 
gyen, a' tapaÉtalás bizonyítja. Menjünk e-
lébb ezen sel-tételünkben, és visgáljuk - meg 
Éemescbben, ezt a' külömbséget, hogy a& 

Is-

Istennek , ebből ki - tettzö jóságának , és 
böltsességének tsudálkozásra méltó jeleit ál-
tal lathassuk, 

XLI Figyelmezzünk leg-elsöbben az em-
bereknek külömbözö gondolkodásoknak mód-
jara, a' melly teKÍntetre nézve három sövebb 
rendekbe állíthatjuk az emberi lelkeket. 

i ) Az elsőben vágynák azok a' 
lelkek, a' mellyek könnyen által láthatják a-
zokat a' másoktól külön ÉakaÉtacott közönsé-
ges igazságokat, (veritates  abjíractas  et unu 
versa/es,  ) a' mellyek éles elmét kivannak. 

2) A' máfodik  rendbéliekben na-
gyobb a' képzelés tehetsége, a' mellyért al-
kalmatosabbak a' meg lett dolgokban lévő 
Éép rendnek, 's ékességnek által látására. 

3 ) A' harmadik rendbe azok vágy-
nák, a' kiknek igen kevés, vagy épen sem-
mi tilita gondolatjok ninrsen. Ezek merő 
testiek , az honnan ök nem is az elmére, ha-
nem tsak a külső érzékenységekre tartozó 
dolgok körül foglalatoskodnak,  és tsak azok-
ban gyönyörködnek. 

X L I I Meg-jegyzették azt a' Filososu-
fok,  hqgy az igazságnak esméretéböl öröm , 
és gyönyörűség éármazik- Az honnan, az 
elsőbb x eş máiodik rendeli embere^ az igaz-
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J Ó I I I . E L M É M D É S A z ÉLÖ-ÁLLATOK KÖZÖTT 

ságnak meg-gondolásában találják az ö lelkek-
nek eledelét, 

i ) Az első rendben lévők neve-
zetesebben, a' tikta, és más igazságokból ki-
hozott közönséges Metafifikai  igazságokban 
Éoktak gyönyörködni. Midőn az illyen em-
ber VÓLfiusnak,  vagy más Filófufusnak  Me-
tafisika  Matériákról írott munkáit olvassa, 
Tokkal nagyobb gyönyörűséget véken abból, 
mint akár melly más foglalatosságból,  mi-
Vel-hogy az e'félékre  vagyon az ö lelkének, 
terméketi hajlandósága. 

a) A' kik pedig a' második rend-
ben vágynák, azok több gyönyörűséget ta-
Iáinak a' meg-lett dolgokban. A' képzelö-
dés tehetsége munkálkodik leg-többet ezek-
ben , és azért inkább kedvellik az igazságot, 
midőn le-fellet  képekben adatik az elö. Né-
melly az Ég' kemlélésében gyönyörködik, 
más pedig az egék terméketnek egy átaljá-
ban való visgálásában foglalja  magát. Ez a' 
Plántáknak, amaz a' köveknek, értzeknek, és 
oktalan állatoknak visgálásában, találja a ma-
ga gyönyörűségét Sokan tsak egy átaljában 
keretik visgálni az embert; sokan pedig az 
orkánokban, *s tartományokban, vagy pedig 
a* tudományokban esni kokott változások tzir-

kálá-
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kálására fordítják  elméjeket. Egy £óval, min-
den ember a' maga lelkének terméketéhez 
képeli, ollyan eledeleket keres, a' mellyek 
leg-alkalmatosabbak ö néki; mint kintén az 
állatok között-is, egyik egy, a' másik más fé-
le eledelt, keres magának. 

3 ) Az harmadik rendbéliek, a' kül-
ső érzékenységeket illetett dolgokról formált 
homályos gondolatokban, találják a' magok 
gyönyörűségeket. Egyik előtt femmi  egyéb 
nem kedves, hanem tsak a' mi az ö indula-
tinak hizelkedik ; nem-is érez semmit, ha-
nem a' mi merő azon hijába valóság. Más 
ellenben tsak azt tartja gyönyörűségnek, a* 
mellyet, a kedves ízű eledelekben, érez az 
Ö kája és nyelve. Némely vikontag tsak a' 
kemeket, más pedig, a' süleket tsiklándozta-
tó dolgokban, kereíi a' valóságos gyönyörűsé-
get, A' leg-bakontalanabb dolog, söt néha 
a' tsupa képzelödés az, a' melly leg-inkább 
gyönyörködteti őket. Hasonlatosok ezek az 
oktalan állatok között azokhoz, a' mellyek 
a' gyiimöhsöknek tsak a' külső hajával él-
nek, a' bélit pedig oda hagyják. 

XLIII. Nem külömben vagyon az em-
beri gondolatoknak állapotja-is. Kinek kinek 
az ö képzelódéseihez képest maga különös 
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gyönyörűségei vágynák;a'mellyeket  ha el-érhet, 
nyuoott elmével vagyon, örüli a' maga Ée-
ret.tséjét, máfokon  pedig, a' kik egyebekben 
gyönyörködnek,  Éánakozik. Minden azt gon-
dolja, hogy egyedül ö találta-fel  azt a' dol-
got , a melly valóságos gyönyörűséget ád 
az embernek. 

XLIv. Ha egy buzgó együgyü ember, 
egy fok  fel-kiáltásokkal  (exclamatiokkal!  ) 
tellyes prédikátziót hall, de a' mellyben sem-
mi jó rend, semmi tudomány nintsen , Éin-
tén annyi gyönyörűséget tapaÉtal ö abban , 
mint egy Filofofus  a' VÓLFIUS tanításának hal-
lásában ; és egy nyomorú vadáÉ, ha vitézi 
módon el-löhet egy nyulat, sokkal többet képzel 
magaselöl, mintHuGENius, mikor egy nagy égi 
testet (Platietat)  talál-sel. Egy betű Éámlálgató 
Grammatikus  midőn hallya a'LEiBNiTius találmá-
nyának hírét, melly Éerént egy véghetetlen 
kitsiny mennyiség által, a' görbe Lineáknak 
terméÉeteket ki-lehet találni, (ope  quantita-
tis infinite  parvae naturam curvaruminvenire:) 
neveti magában az ollyan embereknek bal-
gatagságokat, a' kik e'féle  haÉontalan dol-
gokkal gyötrik magokat. Miért tselekeÉi pe-
dig ezt? épen tsak azért, mivel a' Napokban 

meg-

meg-fejté  a' Helvetziai  fournálbul  (  olv. 'Sur-
nálbol az-az, Újságokból)  egy homályos Me-
sének a' titkák Már semminek ünts előtte 
betsülete, ha tsak nem Anagramma, * ) vagy 
Logogrifus.  ** ) Egy Mammon Éolgája viÉontag. 

Ki  minden napjait  az a életének, 
Szenteli  tsak a' fok  kints keresésének. 

És hogy az éf,  erkolts, 't  virtus tif  teltetik 
Mállói,  'Sidó  módra tőle  nevettetik. 

HAÜEDORN» 

Annyira gyönyörködik a' maga pénzében , 
hogy által nem láthatja, mimodon lehessen 
az, hogy ezen kivül egyébb aránt Éorgalma-
toskodhassanak az emberek. Sajnállya azok-
nak boldogtalanságokat, a' kik a' pénz hel-
lyet az Igazság keresésében fáradoznak,  e-
gyedül tsak magát ítélvén boldognak lenni. 
Hát még egy hijába-valósággal teli Udvari-
ember, mitsodá ítéletet té£en a' világ felöl? 
tsufolja  azt a' ki elméjével dolgozik ; meg-
utálja azt, a' ki fokkal  méltábban utálja ötet. 
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* ) Midőn egy fióban  , vagy egc£ mondásban 
lévő betűk, egy-máftól  el-hányattatvnn , ismét ugy 
rakattatnak ö£ve, hogy más KÓ, vagy egei mon-
dás légyen belölök , azt hívják Aritgrammánal. 

** ) Logogrifus  sok felé  tuagy áraztatható Me-
sét téfien. 



A' maga képzelődése Éerént egyedül ö a z , 
a' ki tudja mi modon lehet valóságos ha£on-
nal tölteni ezt az életet, és a' ki követi-is azt. 

LXV. Nem valóságos példáját látjuk-é 
itten az Isten jóságának, mellyel az embe-
ri Nemzethez viseltetik? midőn abban nem 
tsak a' leg-seisöbb rendből való, hanem a' 
leg együgyüebb lelkekre-is gondja vólt? Mit 
tsinálnának ezek, a' nyomorultak e' világon, 
a' kik nem alkalmatosok, a' tiétán való gon-
dolkodásra , még - is leg-nagyobb éámmal 
vágynák, mit tsinálnának, mondom ezek, ha 
nem volnának ollyan dolgok-is, a' mellyek 
nagy gyönyörűségekre vágynák ö nékiek? 
épen ollyan gondja vólt az Istennek az ala-
tsonabb lelkekre, mint fiintén  a' leg-magos-
sabban járó elmékre. Mindnyájan az ö Te-
remtései ezek. Ha mutatott LEiBNiTiusnak 
egy merő igazságok' Orfiigát,  (Rcguum  ve-
ritatum  ) NEUTONnak pedig a' Tsillagok  or£á-
gát, hogy magokat azokban gyönyörködtes-
sék: azonképen a' több lelkek £âmâra-iş ren-
delt ollyan dolgokat, a' mellyekben ki-ki 
ö közzüíök a' maga terméfietéhez  alkalma-
tos gyönyörűséget találhat ; nem külöm-
ben, mint fontén  a' több állatok között-is 

épen 

épen ugy táplálja a' leg-alább való férget  , 
mint az erös Oro£lánt. 

XLVI. Ollyan ez a' világ, mint egy 
ritkaságokkal tellyes kamara. a' mellyben 
olly' igen sok egy-mástól külombözö £emlé-
lésre méltó dolog vagyon, (vagy olly'nagy a' 
Éemlélésre méltó dolgok között való kü-
löbseg) hogy abban minden ember talalhaţ 
valamit, a* mi ótet gyönyörködtesse. És u-
gyan ez annak az oka, hogy mindenek olly' 
tsudára méltó nagy böltselséggel tartatnak 
fenn  abban, annyira , hogy mindenek igen, 
nagy rendeletlenségben, és zűrzavarban len-
nének, ha más formán  volnának rendeltetve* 
a' világi dolgok, mint sem moll vágynák. 
Melly igen meg-hólt lenne ez a' világ, ha tsu-
pán tsak mélyen gondolkodó emberekkel vól-
na teli. melly rendeletlen lenne, ha tsupán 
tsak testi emberek; és végezetre, melly e£te-
len, ha tsupán tsak híjában valósággal puffa-
dozó emberek, válnának annak lakofi? 
reménylhetjük annakokáért, hogy valameddig 
illy nagy külömbség uralkodik az emberek-
nek elméje között, a' minémüt most látunk: 
akármelly sok változások essenek a' világban 
jövendőben, tsak ugyan mindenkor ugy fog 
e' maradni, hogy annak lakossai, mint éintén 
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ma, ugy ezytán-is minden időben , a' nékik 
rendelt gyönyörűségnek, ki éabott mértékét, 
fll  fogják  találni,  a'nak ö£ve eerkeztetésében. 

XLVII. Méltó okunk vagyon itt- is , 
bogy az Meni böltsefséget  tsudáljuk Lehe-
tett vólna-é véghetetlen böltsefség  nélkül, ugy 
rendeltetni a' világnak , hogy az olly fok 
ezernyi-ezer külömbözö lelkeknek tettzhetnék? 
Nem kellett-é mind ezeket a lelkeket előre 
esrhétni annak, a' ki illyen sormán rendelt 
mindeneket? De még sokkal tsudálatofabb 
az, hogy ugyan azon egy dologról-is, külöm-
bözö Ítéletet téfcnek  az emberek. Egyik azt 
tartja Éepnek, a' mi a' másik előtt difetelen-
nek, és rendeletlennek lenni láttzik A' mi 
egyet gyönyörködtet, az unalmára vagyon 
a' másnak. Ugy tudott mindeneket el-rendel-
ni az Illeni bóltsesség; hogy majd minden 
tsak azt látja a' világban, a' mi kedves előt-
te, egyebek pedig, a' mellyek unalmára len-
nének ó néki, el-titkoltattak ö töle. 

XLVIII. Innen vagyon az, hogy majd 
minden azt gondolja, hogy ö néki dcivánt 
leg inkább kedveskedni a' terméket. A' Bo~ 
tanlcus  azt tartja, hogy tsak e' végre terem-
tettek a' Plánták, hogy azoknak fiépségében  , 
és jó rendében gyönyörködjenek az emberek; 

a' mel-

a' mellyért ugy képzeli az egé£ világot, 
mint egy nagy virágos kertet. A' Paraét 
ember, ellenben azt hiéi, hogy tsak ö éret-
te, es az ö marhájáért vágynák mind azok. 
Az Orvos pedig azt itéli azok selől, hogy 
az ö mestersége kiváltképen való oka, a' Plán-
ták termésének. A' Kereskedő az egék vi-
lágot egy piatznak; a' Katona pedig egy üt-
közet hellyének lenni képzeli: Igy lehet gon-
dolkodni, minden egyébb dolgok selol. Ki-
ki a' éerént ditséri a1 Terméfeetben  lévő ren-
det, a' mint látja, és a' mint hafinos  ö néki. 
Hijába keresünk, egy ollyan mester-embert, 
a' kinek munkáját, avagy tsak tiz külömbözö 
gondolatú emberek kedvellenek; de illyen a' 
leg-Föbb Höltsességnek munkája. 

XL1X. Láttatom mindazáltal hallani , 
mintha ellene mondana valaki azénbeÉédem-
nek, és azt kérdené: Hát ugyan valósággal 
vagynak'é mind azok ? Tettzik-é  ez a' világ 
mindeneknek ? Fel-találja-é abban minden a' 
mit keres ? Nem azt bizonyítja é söt inkább 
a1 tapaÉtalás, hogy vágynak ollyan emberek, 
a' kik hibát találnak az Isten rendeléseiben? 

Hem <?'  világ-é az, a' mellyben pifik  álnak 
A B öltsék ? és a ban fok  hibát találnak ? 

Mellyet  tsak Bolondok tötnlötzének  vélnek, 
D 5 Hol 



Hol  magokat gyötrik,  ys kinok között  élnek. 
Hol  MANDEVIL a" jót fel-nem  találhattya*) 

Rofitul  külómbségét a"nak nem láthattya. 
Munkánk hol gonofból  eredetet  véfen, 

Az. érzés fem  egyéb fenvedés  egéfen. 
L. De tsendesedjunk egy kevéssé ! és 

visgályuk-meg Nemesebben a dolgot. Mit 
mondottam én e' világról ? Ezt , hogy min-
den találhat abban ollyat, a' mi épen alkal-
matos , az Ö termééetéhez. Ollyan igaz 
mondás ez , hogy annak bizonyosságát fem-
mi Ifételkedés,  meg-nem tántoríthatja. Ha 
vágynak ollyan emberek, a' kik magok el-
rontják az ö terméketeket, vagy pedig ha-
fonlóképen,  a' romlottság miatt ollyan dol-
gokat keresnek, a' mellyek ellenkeznek a,z ö 
terméketekkel; hogy lehet azt, a' terméket-
nek, vagy pedig annak Urának tulajdonítani ? 
A' miképen az emherek , és az oktalan álla-
tok között ugy-meg vektegetödhetik az étel-
hez, és italhoz való kívánság, hogy termé-
Éetekkel ellenkező ártalmas eledeleket égnek: 
épen ugy vagyqn a' lélek eledelire nézve-is 
a' dolog. De avagy nem lek-é jó e' miatt 
az a' rend, a' mellyet a' TerméÉet fsabott 

az 
* ) MANDFVIL a' vétkeket kintén ugy £üksé-

ţr-fcftnwj,  rr»nt a1 virtusokat, és minden tselekede-
cúnk indító okának, ájitotta lenni. 

az Élő-állatok eledeli között ? azt bizony sen-
ki se állítja, Illyen rend vagyon azon dol-
gok között-is, a' mellyeket az embereknek ma-
gok gyönyörködtetésekre rendelt, a1 kegyel-
mes Teremtő. Ha tsak annyi egyeneíség-
gel akarunk-is bánni a' Teremtő munkáiról 
való Ítéletben, a' mennyit hasonló kinü do-
logban , egy embertől se vonnánk-meg : kön-
nyü léken a' Teremtöt meg-menteni- Egy-
kor azzal vádolta, egy parakt ember, a' mes-
ter embert, a' ki egy pipa gyújtó üveget 
(Uftoriumat)  adott vólt el néki, hogy meg-
tsalta ötet, mivel-hogy éjkaka meg-nem gyújt-
hatja azzal a' gyergyát. Nem másképen va-
gyon a' dolog, a' midőn valami ollyas dol-
got keres az ember a' világban, a' melly az 
ö terméketével ellenkezik. Minden ember 
terméketéhez illendő képen teremtette az Is-
tene'világot. Ha már valaki meg-veÉtegeti- a' 
maga terméketét, az ö kedvéért, tsak ugyan-
nem változik más sormára a'világ, és e' miatt 
nem lehet hogy tessék az ö néki. Épen igy va-
gyon pedig akkor a' dolog, a' midőn valami ol-
lyan dolgot kiván az ember, a' melly ellen-
kezik az ö terméÉerével. 

LI. Jegyezzünk - meg ebből két tudo-
mányt. Midőn az Isten munkáiról akarunk. 

itéle-



Ítéletet tenni, őrizkedve járjunk abban. Melly 
nagy e£telenség vólna, egy átaljában ítélni a-
zokrói, hanem tudná valaki, mitsoda végei 
voltak azokban, a' bölts Teremtőnek?  Meg-
tudhatjuk-é pedig az ö Felsége végeit, ha 
mind azokat a' dolgokat, a' mellyekre figyel-
mezett, jól nem esmérjük? Az Isten, e' vi-
lágnak minden lakoísait, tette tzélul ö ma-
gának- Oh vakmerő emberek, a' kik tsak 
a' Éerént Éemlélik, és a' éerént ítélik e' vi-
lágban lévő rendet, a' mennyiben ö réájok 
tartozik! Ha fiintén  találunk-is ollyan dol-
gokat, a' mellyeknek sundámentoma el-titkol-
tatott, sőt a1 mellyek épen rendeletleneknek 
lenni láttatnak mi előttünk: soha íe ítéljünk 
mindazáltal, tsak vaktában. Nem tsak mi 
érettünk áll senn ez a' világ, íok ezernyi-
ezer emberek vágynák még rajtunk kívül, a' 
kiknek épen ollyan régek vagyon abban , 
mint mi nékünk. A' mi rendeletlenség mi 
előttünk; amazokat illeti, azokat gyönyörköd-
teti az. Azokban vagyon az-az ok , a' mel-
lyért, e' fele  dolgokat-is akarc elö hozni, a' 
Teremtő. 

LII. Melly sokan vágynák, a' kik hibát 
keresnek e' világnak ollyan sormán való al-
kottatásában, a' melly rendel magyarázza azt 

Ko-

KOPERNIKUS, és a' melly olly igen Éépnek 
tettzik mi előttünk? Mi vádoljuk azokat, a' 
kik illyen eételenül ítélnek , nem visgálván 
bölts temekkel az eget. Meg lássuk azért, 
ne hogy mi magunk azt tselekedjük , a1 mit 
hibának tartunk másokban. Kövessük ama' 
bölts Fílosófufti  és abból, a' mi minket-is 
illet, a' mellyböl tudunk valamit, hozzuk-
ki, hogy a' világ alkotványának a' több ré£e-
is, mind ollyan £ép, mind ollyan mesterség-
gel, és böltsességgel ké£itetett. Igy minde-
nek gyönyörűségünkre  lé£nek minékünk e' 
világban, és fcabadoíbk  lé£ünk ezen utálatos 
vétektől, t.i. a' leg-föbb  Valóság ellen való 
Igazságtalanságtól. Minden ö munkáit jó-
nak fogjuk  tartani, és ho££as elmélkedéseink 
után jobban-jobban é£re vé££ük, hogy minde-
neket jóvá teremtett. 

LIII. A' második Tudomány  , a' mel-
lyet illő meg-tartanunk, ez: hogy kövefiúk  a' 
Terméfetet  Egy valóságos Isteni tanáts-adás 
ez , a' mellyet tsak egy képzelt Isten fuval-
lott régenten, egy híres Római Orátorban , 
midőn az, a' maga életének folytatása  aránt 
tanátsot kérdett vólna. Szükség hogy mi-is, 
a' Termé£etet  kövessük , ha a mi dolgain-
kat jól akarjuk folytatni.  Egé£en a' mi termé-

£etün-
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Cetünkhöz vagyon alkalmaztatva ez a' világ, 
azt visgáljuk azért, és kövessük egyenlő aka-
rattal. Lehet-é annak boldogul élni e' vi-
lágon, a' ki tanulásra adja magát, holott Ka-
tonaságra rendelte a' terméket? Oh melly 
boldogok lennének az emberek, ha a' terméke-
tet követnék! valóságos boldogtalanok el-
lenben azok , a' kik ellene járnak. 

L l v . Boldogtalanok azok a' gyermekek, 
a' kiket erőltetnek az ö Éüléik, hogy az ö 
magok terméketekkel egéken ellenkező élet 
módjára, adják magokat. Ebből kármazik a' 
fierentsétlenség  felöl  való sok panak, ebben 
kell keresnünk, a' romlottságnak valóságos 
kut-fejét:  Mi vitte, a' mi első Atyánkat a' 
maga Teremtőjétől való gyalázatos el-párto-
lásra? ez, hogy a' maga Termééete ellen 
maga ura, egy Isten akart lenni. Oh fok 
igazgatásra alkalmatlan Uralkodók' Tanulat-
lan Orvosok, a' kik mindennap újjabb-új/abb 
temetőket kékítetek! Oh sok kánakozásra mél-
tó élhetetlen Könyv'  írók, Vers kékitésre va-
ló tehetségtől meg-soktatott Poéták ! Oh ti 
fok  világhoz ragadott Papok, á' kik jobban 
illenétek a' kapára, 's az eke kafvára.  mint 
fem  a' Prédikáiló-kékbe ! T i mindnyájan ter-
méretetek ellen, válaktottátok a' ti életetek-

Lévő Széf  RENDRŐL. <FJ 

nek módját Î mert ha a' Terméfietet  követté-
tek völrfa,  tsudálnának most titeket, avagy 
leg-alább nem volnátok meg-utáltattak. 

Leg-elsö igyekezetünk légyen hát, a' 
mi terméketünknek meg-visgálása. Esmérjük-
meg valójában. Quid valeant humeri, quid 
ferre  recufent.  Mit  bírnak villáink, mit nem 
vihetnek-el.  És kövefsiik  egyenlő akarattal, 
j'  Terméfetet;  mert egyedül tsak ez ax Ut,  az 
igaz boldogságra. 
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E'VILÁG ALKOTVÁNYÁNAK. 

N A G Y S Á G Á R Ó L .  * ) 

L V . 

A z o k a' kitsiny testetskék, a' meliyeket 
LÖVENHUCK, a nagyot mutatató üveg ( Micro-
fcopium  ) által vett éére ; és az ezeknél még 
sokkal kifsebb  testetskék, a' mellyekre egy-
másból folyó  okoskodása által jutott LEIBNI-

TIUS, **) valóságos kut-sejei, a' tsudálko-
zásnak; kivált az ollyanok előtt, a' kik, a' 
magok minden e£köz nélkül néző erótelen 
femeket,  akarják a' testei bíró dolgok nagy-
sága, vagy kitsinysége felöl,  Ítéletet mondó 
birává tenni. 

L V I . 

*) írattatott 1740-dik Eítendöben. 
** ) Ugyan-is azokról a' Him magban találta-

tó apró állatotskákról £óllott LEIBNTTTUS , a' mel-
lyek a' világ keretével együtt teremtettek; nem 
pedig a' Monáf'ohróX,  a' mint magyarázta azt vala-
ki : az-az akármelly é!ö teftnek  azon igen kitsiny 
réfietskéjéröl,  a' mellyre jutnánk , utoljára , ha az 
a* teft  , a' még tŝ k gondolattal érhetjük, Éüntelen 
kilsebb-kilsebb régekre ©Étactatnék. 

I V . ELMÓLIC. E ' V I L . ALK. N AGY s á c . 6$ 

LVI. Hasonlóképen vagyon, a' nagy 
Égi testekkel, és e' Világnak azokból egybe 
Éerkeztetett roppant alkotványával-is  a '&do-
log, a' mellyet a' TsilJag  Visgálóknak mes-
tersége tett efméretelsé.  Ezen nagy alkot-
ványnakj és annak nevezetesebb régéinek nagy-
sága, épen ollyan távol vagyon attól a'közön-
séges esmérettöl, vagy gondolattól, a' mellyre, 
a' £em, és egyéb érzékenységek által lehet 
jutni, mint £intén, a'tsak mo/t mindjárt em-
líttetett apró testetskéknck Világos esméretes 
Midőn e' világnak, és az Égi testeknek nagy-
ságát leg-elö£ör kezdettem képzelni; ollyan 
indulatok £ármaztak én bennem a' tsudálko-
zás miatt, hogy fciikség  lett légyen egy egy 
kevés ideig meg-állapodnom, nehogy a'rend 
felett  való bámulás miatt egé£en magamon 
kívül ragadtalîanu Ha a' termé£etet, és ne-
vezetesen az Eget, egy kevéssel jobban es-
mérte vólna HORATIUS , kétség kívül nem 
minden ki-sogás nélkül mondotta vólna, Ni-
hil admirari, az-az > femmin  fem  kell tsudáh 
kőzni. Bizonyára az ollyan ember, ha ugyan 
tsak találtatik valahol, a' kit az Égnek tel-
lyes móddal tett visgáláía bámulásra nem jut-
tat , minden érzékenységtől meg-so£tatott. 

E L V I I . 



LVII. A' midőn egy kevéssé erőt vet-
tem azon a nagy bámuláson, a' melly egéken 
el-soglalca volt az én elmémet, a' mikor leg-
előkor kezdettem esmérni az Eget; külömb-
külömb féle  elmélkedések jöttek élmémre, a' 
mellyek re e' Világ alkotványának nagysága 
adott nékem alkalmatosságot. Reményleni 
kedves Barátom, hogy nem fog  unalmodra 
lenni, ha az abból vett tsudálkozásomnak, 
gyönyörködésemnek,  és épületemnek, a' men-
nyire lehet, Tégedet-is részesévé téklek. 

LVIII. Emelkedjünk - fel  hát elménket 
azon alá-való dolgok felett,  a' mellyeket a' 
köz nép nagyra betsül, és gyakorta , a' Ki-
rályok-is tsudálnak. Által fogjuk  látni, melly 
igen semmi minden emberi munka, a vég-
hetetlen Teremtő Munkáihoz képest; leg-
ottan el felejtkezünk  amazokról, mihelyt ezek-
ről gondolkodunk; és ha mi tsudálkozáí 
fiármazhatott-is  mi bennünk az emberi mun-
kák által, ugy el-vekti ez magát amabban a* 
tsüdálkozásban, a' miképen el-vék egy tsep 
vizetske, a' mély tengerben. Szükség pedig, 
hogy egy efméretes  nagyságú mértéket vé-
gyünk-fel,  a' melly által az Égi testeknek 
nagyságokat , a' mennyire lehet, egy - mással 
Ökve haionlitsuk. Ha 86o-jíor véÉünk egy 

Mért 

Mért földet,  az léken a' föld  kellős közepét 
félig  által érö Limának hokkusága, (femicii-
ameter tMuris:  ) a' melly hokkuság leg kö-
zönségesebb mérték az Égnek mérésében. 

LIX. Tekintsük-meg  elsőben a' mi Na-
punkal egybe köttetett testekből álló alkot-
ványt, * ) (Syjiema  noflrum  Planetarium,  ) a' 

E h. mely-

* ) Azt tanítja a' Tsillag visgálásról való Tu-
domány, {  AJironomia  ) a' mint erről az A U C T O R -

is emlékezik ebben az elmélkedésben , §. 04. hogy 
az állandó Tsillagok, ( Stellae  Fixae  ) a' mellyek 
nem mállói vett, hanem magok tulajdon vílágoísá-
gával birnak, a' végre rendeltettek a' Teremtőtől, 
íiogy a' mi földürikhöz  haionló homályos Égi tes-
teknek adjanak világoíságot. A' mennyi Tsillago-
kat látunk pedig éjtkaka az Ég boltozatján fejünk 
felett  tsillámlani; mind azok állandó Tsillagok, 
(  Fixae)  az AucToatól ezen %-lan meg nevezett 16. 
Bujdosó Tsillagokát, és* az Üftökös-Tsillagokat  ki 
vévén. Következésképen,  a' mint a' mi Napunk , 
ráelly egy az állandó Tsillagok közzül, és tsak a' 
mi hozzánk való közelebb voltáért láttzik a' többi-
nél nagyobbnak, 16 homályos Égi tetteknek ád 
világoíságot : hafonlatoskepen,  mind azok a' meg-
kámlilhatatlan Tsillagok-is, vagy több, vagy keve-
íebb homályos Égi tetteket Világofitnak-meg.  Egy 
illyen tulajdon világoíságával fénylő  állandó Tsillag, 
a' körülötte forgó,  és világoíságot tőle vévö ho-
mályos Bujdosó Tsillagokkal együtt, neveztetik 
egy alkotványnak ; Planetarium  Syflemának  ; mint-
hogy azok a' különös tettek egy mattól függenek  , 

Cgy-



melly ben a' Nap a' sövebb test, és más 16. 
testeket, a' mellyek mind ollyan sormák, 
mint a' mi földünk,  világosit, melegit, és 
mozgat. Azok a' Teltek,  e' következendők: 
Merkurius,  Venus  , a Föld,  a Hóid,  Márs  , 
Jupiter,  a' körülötte forgó  négy Holdjaival 
vagy Darabontjaival, (Satellitibus:  ) és Sa-
turnus, az ö öt Holdjaival. 

LX. A' Napnak kellős közepén lévő Pont-
tól, (Centrumtól)  fogva,  a' Merkurius  kö-
zepén lévő Pontig, mikor leg - me££ebb va-
gyon az a' naptól, nagyobb távolság va-
gyon 10000 tiz-ezer ollyan mértéknyi távol-
ságnál, a' minémüt említettünk, az-az, tiz-
ezer ollyan ho££ú Lineánál vagy rud-
nál, a' melly a' föld  £inétöl fogva,  annak 
épen a' közepéig érne. A' Vénus  közepén 
lévő pontig, ugyon tsak, a1 nap közepétől 
mérvén, nagyobb lenne 16000. tizenhat-ezer; 
a' Föld  közepén lévő pontig pedig 22000. 
hu£onkét-ezer illyen mértéknyi távolságnál, 
az-az, ennyi£er vétetett 860. mért földnél; 
ugy-hogy, e' £erént a' Napnak közepe, a' mi 

föl-

egy-máflal  egybe köttettek. Frre nézve , a' mi 
Napunk alkotványának hafonlatoíságára,  vagyon Si-
rius alkotványa, Caftor,  Pollux, .Andromeda, Bootes 
'sa't. alkotványa.  Syfiema  Planctarium  So/is,  Şt-
iri, Caftoris,  Pollucis  , Andromedae , Bootis. 's 0' *• 

Földünk közepétől 1892.0,000 az-az tizennyóltz 
Millió kilentz-£áz hu£-ezer mértföldnyire  lé-
gyen.Melly irtóztató nagy távolság ez! a'mellyet 
Joha egy ember se gondolt vólna-meg, ha ez 
valóságos tapa£talásokkal nyilván valóvá nem 
tétetett vólna. 

LXI. De sokkal nagyobbak ezek a' £á-
mok," mint sem azok által jól sel-1 ehetne ven-
ni azt a' nagy távolságot, a' mellyet ki-se-
jeznek. Keressünk azért más mértéket, a' 
melly kissebb fiámmal  terje££e azt elönkbe. 
Tégyünk  ugy a' miképen HESIODUS tseleke-
detty a' ki az Égnek magosságát, és a' Tar-
torus vagy Pokol mélységét le-akarván irni, 
ezt mondja: hogy-ha egy vasból lévő ülő 
az égből le-vettetnék , a' földre  tiz nap múl-
va; a' földtől  fogva  pedig a' Pokol fenekéig 
ismét tiz nap múlva érkezhetnék-le. Az ülő 
vas hellyet végyünk-sel egy ollyan nagy se-
bességgel menő ágyú golyóbist, a' melly egy 
ollyan rövid idö alatt, a' mig az ember tes-
tében lévő Púlsus  vagy élet ere egy£er vér, 
600. hát-£áz lépésnyire menjen. Ennek a 
golyóbisnak 25. E£tendönél tovább kellene 
repülni, mind egy sorma sebességgel, a' mig 
a' Nap közepéből a' mi földünkig  juthatna. 
De ez a' bámulásra méltó nagy távolság igen 

E 3 kitsiny, 



kitsiny, ha azt a' több testek távolságával 
egybe hasonlítjuk. Mert ha ugyan azon egy 
Ágyú golyóbisnak a' Napból,  Mársba  kelle-
ne menni, 40. Efitendönél;  ha Jupiterbe  140. 
EÉtendönél; ha pedig Saturtiusba,  25:0. E£-
tendönél több időt töltene ebben az útban. 
El-kell bámulni mindennek ezen a* nagy tá-
volságon* még sem ér ez a' Nap birodalmá-
nak utolsó határáig. É£re vették *ugyan-is 
azt a' közelebb való időkben, hogy a' Nap-
nak birodalma alatt lévő némelly Uflökös-
Tsillagok  sokkal me££ebh cl-távoznak a' nap-
tól, mint sem Saturnus, 

LXII. Illyen ki be£élhetetlen me££e-
ségre terjed ki minden felöl  a' Nap biro-
dalma. Nem tsuda tehát, hogy a' hatalmas 
Teremtő, olly rend kivül való febeíséget  a-
dort a' Nap íugárának, hogy ezt a felettébb 
való nag^ utat 50. Minuták alatt járhassa-el. 
De ne figyelmezzünk  egyedül tsak a' Nap 
alkotványának illy £élefen  való ki-terjedésére; 
hanem tekintsük-meg azt a' hellyet-is, a' 
mellyet a' maga teremtéseinek fámára  lakó 
hellyül ké£itett abban a' kegyelmes Teremtő. 
Ez által ujjabb tsudálkozás £ármazik mi ben-
nünk. 

LXIII. A' mi földünk  £ioén vagyon an-
nyi 

nyi tágasság, hogy fok  £áz ezernyi-ezer em-
berek elhetnének azon. Ha pedig a' Naptól 
világosodó több bujdosó Tsillagoknak, és 
azoknak Holdjainak nagyságát egybe vetjük, 
ide nem £ámlálván az Üstökös Tsillagokat, 
a' mellyek igen nagy £ámmal vágynák, és 
könnyen lakhatóvá tétettethetnének, *) ugy 
találjuk, hogy azokban a' bujdosó Tsillagok-
ban, mind együtt vetettetvén, 1200 ezer-két£áz-
£or több helly vagyon, mint az egé£ Földön. Mi 
azért, a'kík e' földön  lakozunk, ezered ré£ét le 
té££ük a' Nap alkotványának azon ré£ének, a' 
melly lakosokat tart.Eztsak magában-is elégséges 
vólna a ra, hogy végye-ki mi belölünk azt 
a' fenn  héjazó képzelödéll, mintha mi min-
den más Teremtések felett  Nemefebbek  vol-
nánk. De mind ez tsak semmi ahoz képest, 
a' mit mindjárt fogunk  £emlelni> Vessünk 
egy tekintetet egy kevéssé az egé£ Világ al-
kotványára ; és noha félő,  ne hogy minden 
mi magunk felöl,  fqrmált  magafsan  járó kép-

5, 4 zelö-

* ) Nem ok nélkül állatják az ujabb Filosofu-
fik,  hogy az Üftükös  Tsillagok mind ez ideig-is ol-
lvan forma  elegyes zűrzavar matériák légyenek, mi-
nemű volt eleínten a' mi Földünk; a' mellyek 
laflTan-laíTan  jobb rendbe Éndcttethetnek, es kulomb-
külÖirb Teremtéfek  lakó hellyeivé tehetnek, a 
mikor hellyesnek fogja  azt ítélni e'VilágTeremtoje. 



zelödésünk semmivé légyen; azért mindazál-
tal ne hagyjuk-el ezt az elmélkedést. 

LXIV. Hogy minden állandó Tsillag 
egy ollyan sorma nagysága légyen mint a' 
mi Napunk, ez olly' bizonyos, hogy a' felöl 
senki se kételkedhetik, a' ki elméri az Ég' 
alkotványát.  Ha ez igaz, nem me££e va-
gyon a' tellyes bizonyosságtól annak hihető-, 
şege-is, hogy a' vég-is, a' mellyre mind a-
zok rendeltettek, ugyan az. Hihető hogy 
mindeniknek vágynák Plánétái, töhc világo-
lodó bujdosó Tsillagi,  és hogy azok, mint 
egy annyi sokaságú matériát mozgatnak, mint 
a' mi Napunk. De azon egy fonna  sokaság-
uyi matéria igen nagyon külömbözö tágos-
şâgot, vagy kissebhet, vagy nagyobbat tölt-
het-bé, ahoz képest, a' mint vagyon az a' 
több teílekkel egybe köttetve ; véghetetlen 
sokképen változhatnak a' környül álló dol-
gok. Jnnen meg-eshetik az, hogy minden 
Tsillagnak alkotványa, minden más alkotvá-
nyoktól igen nagyon külömbözzék. De té-
gyük-fel,  hogy akármelly nagy külömbség 
légyen azok között, és a' miénk között,tsak 
ugyan olly sok lakható tágasság légyen min-
denikben, mint a' mi Napunk alkot ványá-

ban. 

ban. Melly igen meg - foghatatlan  sok 
lakosai lehetnek e' £erént az egé£ világnak. 
Szédül a' sejem tsakegyéeri tekintet miatt-is, 
a' mellyet vetettem erre az i£onyu nagy-
ságra Nem tsak £ó, nem tsak £ám, de még 
elme íints elégséges erre. 

LXV. Nints ugyan egy emberi elme-is, 
a' melly a' Tsillagok  £ámát meg-tudná ha-
tározni és talám mind azok a' £ámok , a? 

meliyeket megfoghatunk,  vagy ki-mondha-
tunk, tsak Ábécéje annak a' sok Éámokból 
álló nagy Nyelvnek, a' melly ki-sejezheti ezt 
a' ki-be£élhetetlen nagy sokaságot. Annyit 
mindazáltal bizonyoson mondhatunk a' Tsil-
lagok sokasága felöl,  a' mellyet ha ki olvas, 
annyira fog  azon bámulni, hogy annál job-
ban nem lehet. 

LXVl A' leg-jobb tapa£talások meg-
egyeznek annyira egymással,  hogy azokból 
ki-lehet hozni, melly hitel felett  való nagy 
távolságra vágynák, tsak a' leg-közelebb való 
állandó Tsillagok-is  mi tőlünk. Ha tsak azt 
á távolságot vé££ük-is seL, a' melly a'Tsil-
lag Visgálók tapa£talása £erént leg-kissebb 
a' több Tsillagok  távolsága közöttel-mond-
hatjuk mindazáltal, hogy ez-is, ha nem na-

E 5 gyobb 



gyobb, leg-alább vagyon ollyan, hogy-ha egy 
Ágyú golyóbis £lintelen egy forma  sebeíség-
gel repülne is, még-is (Sooooo. har £áz-ezer 
e£tendök el-follyáfa  alatt a' Naptól fogva  a' 
leg-közelebb való állandó Tsillagig  el-nem 
érne. Nem ok nélkül tsudálkozol ezen, va-
laki olvaíod ezt. De még sokkal inkább 
fogé  tsudálkozni, ha azt mondom, hogy ez a' 
minden ember előtt meg-soghartalan nagy tá-
volság igen kitsiny, ha azt az Égnek egéfc 
Éélelségével egybe hasonlítjuk. 

L X V I I . A ' híres Tsillag  Visgáló H A L -

iijus. meg~mutatta azt, hogy 13. Tsillagnál 
több nem lehet ollyan közel mi hozzánk. 
Ezek pedig leg-közelebb valók lévén, leg-na-
gyobbaknak-is láttatnak mi előttünk , és azért 
első nagyságú Tsillagoknak  neveztetnek : (Stel-
lae primae magnitudinis)  a' mellyek ezekhez 
leg-közelebb vágynák, neveztetnek máfod  rend-
béli nagyságú Tsillagoknak,  mivel-hogy ezek, a' 
mi tőlünk való sokkal nagyobb távolságok miatt, 
az elsőbbeknél, kissebbeknek lenni tettzenek. 
A' harmadik rendbéli nagyságuaknak három 
annyi, a' negyedik rendbélieknek pedig négy 
annyi távolságra kell lenni mi tőlünk , mint 
az elsőbbeknek, "sat . Nem sokat mondana 

a' ki 

ki azt állatná, hogy gáz egymástól külöm-
bözö nagyságokat meg-lehet jegyezni a' Tsil-
lagok között. De tégyünk-sel tsak hu£séle 
külömbözö nagyságokat lenni, tsak abból-is 
következik, hogy az egé£ Világ alkotványá-
nak, ( a' melly tsak hu£ rendbéli Tsillagok-
ból állana ) a' közepén által menő Linea 
olly ho££u, hogy azon az említet Ágyú-
golyóbis 2,4-millió efitendök  alatt végig nem 
mehetne. Ha már e' világ teremtetésének 
kezdetiben, a' mellyet a' közönségesen bé-
vett idö £ámlálás elejin selyül nem vifilink, 
a' Világnak egyik sarkától vagy végétől, a' 
máíik vége selé ki-lövettetett vólna egy Á~ 
gyú golyóbis; az ólta mind egy forma  íe-
bességgel repülvén, még eddig az ideig tsak 
£ooo. hat ezered ré£ét se futotta  vólna-el 
ennek a' mi reánk nézve véghetetlen nagy 
tágasságnak. Melly ki - mondhatatlan nagy 
£ámu teremtések nem lakhatnak ebben a' ha-
tárt nem esmérő roppant épületben? 

LXVIII. Ha,  a' mint sellyebb-is emlí-
tettem, tsak 13. első nagyságú Tsillagok  le-
hetnek ; hafonló  sundamentomokból ki-lehet 
hozni, hogy máfodik  rendbéli nagyságú, négy-
£er tizenhárom; harmadik rendbéli nagyságú 

pedig 



pedig kilentz£er tizenhárom vagyon, 's d t. és 
e' Éerént menvén elébb-elébb a' hu£ rend-
béli külömbözö nagyságú Tsillagok  £ámlá-
lásában, lenne mind ö£ve mint-egy 40000. 
negyven ezer Tsillag. Mint-hogy pedig bi-
zonyos az, hogy egyedül tsak abban az Ég 
közepét £éles övedzö sormára kereétül fogó 
tsoportos homályos Tsillagzatban, a' mellyet 
tejes útnak, via lacteának  neveznek, több var-
gyon 40000. Tsillagnál:  ebből ki-lehet hoz-
ni, hogy sokkal nagyobb légyen az egéé 
világ alkotványa, mint sem fel-tettük  vala. 
Ha azért sel-vé££ük, hogy vagyon a' Tsilla-
gok között £áz rendbéli külömbözö nagyság, 
igy, egyedül tsak az utolsó rendben-is lc£-
nek 1,300,000. egy millió , és három£áz e-
zer Tsillagok. 

LXIX. Illyen ki-be£élhetetlen nagy al-
kotvány ez a' v i lág. Illyen meg-foghatat-
lan £ámu sok Napoknak mutatott bizonyos 
hellyet a' Felséges Teremtőnek  mindenható 
ereje, a' mellyek közzül mindenik olly sok 
ezer£er nagyobb a' mi földünknél.  Mondja 
már most nékem valaki, hogy meg-foghatja 
e' világnak nagyságát az Ö elméje! Bizo-
nyára felyül  haladja, az, minden mi gondola-

tinkat. 

tinkat. De gondoljuk-meg továbbá, melly 
igen nagynak kell lenni ö magának, e' világ 
Teremtőjének; a' ki ezeket a' roppant nagy 
testeket, mint valami könnyű laptákat , ugy 
forgatja?  ha meg-nem foghatod  e' világnak 
nagyságát, ne mérékeljed hát óh ember ab-
ból annak Teremtőjének  valóságos nagyságát 
le-irni. Elég az, hogy véghetetlen nagy az; 
ö hozzá képest minden nagyság femmi, 

A1 fényes  Tsillagok  tsendes méltósága, 
Mellyekkel  tündöklik  az Ég tágafsága. 

El-(tet  előle mint d mező füve  , 
Mellyet  már meg-sütött  d nyári nap heve. 

Mint  az ékes Rosa, melly ifjú  még délben, 
Hervad  mikor d nap van le-menő félben. 

LXX. Tekintsük-meg  egy kevéssé a' 
földi  dolgok között lévő nagy külömbséget. 
és a' £erént okoskodjunk az egé£ Termé£et-
röl. A' fok  £áz féle  Minerálék,  Kövek, 
Sók, Értzek, 's minden egyébb földből  ki-
ásatható dolgok, és azoknak tsudára méltó 
tulajdonságai; a' Plántáknak sok ezer nemei, 
azoknak tsudálatos sormájok, 's erejek; az é-
lö-áüatoknak, mind a' négy lábuaknak, mind 
pedig a' Madaraknak, Halaknak, Bogaraknak, 

,s Fér-
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's Férgeknek, ré£-£erént a' Tengerben,  ré£-
£erént pedig a' Éárazon találtatható meg-sog-
hatatlan nagy sokaságok, a' mi keveset elmé-
rünk azok közzül, olly nagy bámulást indí-
tanak mi bennünk, hogy tsak nem ugy gon-
dolkodunk, hogy a' maga hatalmának, böl-
tsességének, és jóságának minden kintseit e-
gyedül tsak a' mi földünk  alkotására fordí-
totta a' véghetetlen Teremtő.  Figyelmezz 
ennek felette  a' földön  lakó sok ezernyi ezer 
emberekre, 's azoknak külömbözö elméjekre; 
azokra a' sok mesterségekre, és tudományok-
ra, a' meliyeket ezek világosságra hoztak; 
mind a' régi, mind pedig az ujjabb időbeli 
tsudára méltó sok Találmányokra.  Fontold-
meg mind ezeket, és valld-meg nékem, mi-
tsoda gondolatod vagyon a' Földnek ékessé-
géről, és pompájáról? 

LXXl. De mínd ezek, melly igen sem-
miség az egéé Világhoz képest! Gondolj 
egy kevéssé meg-foghatatlan  nagy £ámu sok 
földeket  magadban. Abból, a' mit e' földön 
tapa£tal£ , képzeljed az egé£ termé£etben lé-
vő nagy külömbséget, és nagy ékességet, a' 
mellyek véghetetlenül gazdagabban, és sok-
kal ditsösségesebben vágynák az egé£ Világon* 

mint 

VáNYátlAK  NAGYSáGáRÓL.  J ? 

mint sem az, a' mit abból a' mi Földünkön 
láthatunk, noha alkalmatlanok vagyunk, a' 
Teremtőnek még annál-is nagyobb Böltsessé-
gének, és hatalmának képzelésére, mint a* 
mellyek a' mi földünk  visgálásában minden-
felé  Éüntelen £emeink előtt tündökölnek. 
Melly igen nagynak kell lenni annak a' Lé-
leknek, a' melly mind ezeket a' fok  dolgo-
kat, azoknak külömb-külömb féle  tulajdon-
ságokkal együtt jól esméri; a' melly mind-
azokat neveken nevezi, és a' magok tulaj-
don Nemek  és Famíliájuk  £erént el-o£tja; a* 
melly mind azoknak a' £ámlálhatatlan Vilá-
gokban lakozó sok ezernyi-ezer lelkeknek gon-
dolatit távolról esméri; a' mellynek hire 
nélkül egy illyen nagy Világban, tsak leg-
kissebb mozdulás, leg-kissebb változás sem es-
hetik ; és a' melly minden abban véghez 
menő £ámtalan sok tselekedeteket azon egy 
fö  végre igazgat. Méltán fel-kiálthatunk  itt 
e'képcn tellyes meg-gyözödésünkböl; 

Oh Felséges  Iflen!  ditsö Hatalmafság, 
Mennyel,  földel  biró Szentséges  URas  ág. 

Melly  igen kisdedek minden véges lelkek 
Dolgaidban légyen, hogy nagy efméretek. 

Vég-



Véghetetlen  fokak  azok, 's igen nagyok, 
Hogy meg fogjam,  én-is alkalmatlan vagyok: 

És a! ki azokat fámba  tudja  venni, 
Szükség annak, mint Te  végetlennek lenni* 

LXXII. Hát ha a' végre teremtetett az 
ember, hogy laílan-laílán az egé£ Világnak 
esméretére ju/Ibn ? óh melly véghetetlen gyö-
nyörűségekkel  tellyes kut-sö nyilik-sel  ezen 
gondolat által én előttem ! Nem tsuda igy 
ha örök életre teremtetett a' mi lelkünk f 
mert örökké-valóság nélkül mimódon juthat-
nánk illyen esméretségre ? Oh ti boldogta-
lan lelkek, a' mellyek a' testei együtt meg-
halni kívántok! Méltók volnátok bizonyára 
arra, hogy telnék-bé a' ti kivánságtok. Oh 
ti me££e látni nem tudó, és minden meg-
világofittatás  nélkül való kegyes emberek, 
a' kik gyalázatnak tartjátok, és tsak a' Filo-
j'ofufok  £ör-£ál hasogató okoskodásoknak len-» 
ni kiáltozzátok, a' meg-mérsékelhetetlen ter-
mé£etböl meg-esmérni a' Teremtöt!  Távoz-
zatok-el, a' ti Isten felöl  való alatson gon-
dolatotokkal, a' meliyeket tellyességgel sem-
mivé té£en ez a' nagy Fényesség. 

LXXIII. Ha a' Világ nagyságát a' mi 
Földünk kitsinységéhez; az egé£ alkotvány-

nak 

nak fényességét,  méltóságát ahoz a' kinttiny 
fényhez  haíonlitom, a' mellyet mi látunk; 
ha meg gondolom azt, hogy a' mi foldunk 
az egé£ világhoz képest tsak annyi űntsen , 
mint egy £em fivenyetske  egy nagy hegy-
hez képest; egé£en ei-borit engemet a' £é-
gyen, e£embe jutván , mitsoda gondolattal 
voltam mind eddig, a' nagyság, és kitsinység 
felöl  Hát ugyan lehet é valami nagy do-
log a' földön?  eshetik é valami nevezetes egy 
£em Fövenyetskén ? meg-tettzik-é . az egy 
nagy hegyen, ha a' éél egy, vagy ha ezec 
£em fövényét  vi£en-is-el arról? épen igy 
vagyon a' világra nézve a' dolog. Mi eshet-
nék ollyas a' mi földünkön  , a' melly az e-
gé£ világra nézve valami tekintetet érdemle-
ne? hajtsa bátor egy Nagy  Sándor  a' miga 
birodalmának páltzájaalá, e' földnek  minden 
or£ágait; boritsa-el a' Török  az egé£ Ke-
re£ténységer; vagy az Indufnk  helyhezteLék 
ismét £abadságba magokat, és légyenek Urai 
a' magok eddig valo> Urainak; vagy pedig 
hasonljanak-meg egy más között e söldnek 
minden Királyai; vallyon vége le£ é azért 
az egé£ világnak? söt ve££en-el az egé£ 
fold;  borulon homályba a' Nap; ve£essék el 
minden bujdóaó Tsillagok  a' magok erejeket, 

F annyi-



annylra, hogy mindnyájan egy sivatag puÉta 
darab sár golyóbissá váljanak, nagy tekintet-
re méltó dolog lenne-é ez, az egé£ világra 
nézve? nem nagyobb bizonyára, mint a' 
mennyit kissebbülne azzal egy hegy magossá-
ga, ha egy néhány Éem porotska oda len-
ne rólla. 

LXXIv. Ezen gondolat Éerént tanulja-
tok Ítélni ti kevély eÉtelenek, a' kik azt mé-
réÉlitek kívánni, ez egéÉ világnak Felséges 
URától, hogy az egéÉ világot egyedül tsak 
a' ti haÉnotokra sorditsa, a' Éerént igazgassa, 
ítéljétek-meg az egé£ világ nagyságából, 
melly igen kevés, vagy épen semmi hijja se 
lenne a' mindenható ditsósségének, ha Éin-
tén ti az egéÉ emberi nemzettel együtt el-
veÉnétek-is. Mert vallyon meg-esmértetnék-
c a' Mindenhatón, az egéÉ emberi nemzet 
veÉedelmébÖl következendő kár? hogy min-
ket még-is Éeret, és meg-tart, az tsak on-
nan vagyon ; mert véghetetlen Ö, és az Ö 
jósága minden Teremtéseire ki-terjed, és 
egy el-vettetett féregre  Éintén ugy gondja 
vagyon, mint a' Serafim  Angyalokra. 

LXXv. Ezen gondolat Éerént tanuljatok 
ítélni ti kitsiny Hitű, és félelmes  Emberek, 
a' kik a' világvégét kó»el lenni gondoljátok, 

hall-

hallván azt, hogy Hockjledtnci  50000 Ha 11-
gyák-meg ölettek. Oh nyomorultak  1 óh él-
hetetlenek ! tsak ollyan ez, mint egy Éem sö-
venyetskén esett haladás, melly által sok ezer 
apró állatotskák, a1 mellyek azon laktanak, 
az ö séÉkekbol ki üzettettek. Oh nagy bal-
gatagság! Mind egy az a' világnak , akár 
igy, akar más sormán légyen ez a' kis Éem 
Fövenyetske. Tsak a' Te mértéked ez óh 
kis lelkesült mozgó porotska. Mert a' mi 
egy Éem Fövenyetske a' mi Földünk golyó-
bisához képelt, ugyan az a' Föld-is az egéÉ 
világhoz képeít,és a mi egy hangya a' nagyobb 
állatokhoz képeit. 

LXXvI. Ezen gondolat Éerént tanuljá-
tok-meg Ítélni a' ti vitézi tselekedeteteket, 
a' ti tifetességteket,  méltóságtokat, és ditsös-
ségteket, óh T i kevély Földi Királyok ! 
Légyetek hatalmafok,  légyetek nagyok, ural-
kodjatok fok  ezernyi-ezer Hangyákon, a' mi-
némüek igen sokan nevetik a' T i képzeltt 
nagyságtokat; mítsoda minden T i ditsösség-
tek ahoz képe/l, a' mit tsak ezen a' Földön 
mutogat minékünk a' TerméÉet?  De hát mi 
lehet még az egéÉ világhoz képest? zengedez-
tessétek az Egeket a' Ti  öröm kiáltásokkal, 

F a mi-
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mikor vagy egy Várat meg-vehettek; egy 
nevezetes újság le££ ez ottan *) Menjetek to-
vább-is óh Ti  tudatlan emberek, az Istenek 
közzé £ámlálni másokat. Nevezzétek PLáTOT, 
LLIBNITIUST , NEUTONT Isteni embereknek; 
(Divínos  homines) hogy annak, a' minek 
tudására el-juthat az ember, egy véghetetlen 
kitsiny ré£ét valamivel  jobban által látták, 
mint máíok. De el - ne felejtkezzetek  a-
zonban a' T i tanittatástokra visgálni a' Tsil-
lagos Eget, hogy annak nagyságából a' T i 
kitsinységreket, a' T i kitsinységtekból pedig 
az alázatosságot tanuljátok meg. 

LXXVII. Ha mind igaz ez, ugy el enyé-
£ik minden mi méltóságunk, minden mi tu-
dományunk ? ugy íemmi se marad, a' mi-
vel ditsekedhessék az ember? Vagyon még 
bizonyára valami a mivel ditsekedjék. Nem 
elég-é ez ö néki, ollyan lélekkel birni, a' 
melly nem tsak e' roppant Világ bámulásra 

mél-

* ) Könnyen álral láthatja azt. az értelmes Ol-
vasó. hogy itt és a' fellyebb  valókban tsak arról 
vagyon a' be£éd , mimódon kellenék az emberek-
ről, és szoknak tselekedeteijaöl kélni, ha azok az 
egéf.  Világgal e?ybe hafonlirtafnak.  Mert más te-
kintetben, niélt-n lehet azokat ugy nézni, mint a' 
mellyek nevezetes, és tigyelmetcíségre méltó dolgok. 

VáNyáNAK  NAGtsáGáRÓL. 

méltó nagy alkatványának,  hanem lassan-las-
san magának a' T eremtőnek - is esméretere 
juthat? nem nagy méltóságé, az Istennek e-
zen ditsóséges Várossának Polgár- T ársának 
lenni? ebben kereshetjük a' mi valoságos 
nemességünket; és valami ezen dolgoknak 
esméretet kónnyebbiti minékünk , mind az 
nevezetes lehet előttünk. Degondoljuk-meg 
azt, hogy ha £intén mindent meg-tanúlnánk-
is a' fóndön,  a' mire tsak alkalmatosok va-
gyunk; még is alig tudnók tsak az első Be-
tűit is annak a' véghetetlen nagy Ábécének, 
a melly álral lehet az egé£ Világot ki-ta-
nulni. Ha tsak abból a' kitsiny esméretból-
is, a' mellyre juthatunk e' Földön, olly nagy 
gyönyörűséget tapa£talunk; melly sokkal na-
gyobbnak kellene lenni annak az örömnek , 
Şl melly egy ollyan véghetetlenül nagyobb 
tudományból £ármazna mi bennünk, a' melly-
re, a' soha eléggé meg-nem visgáltatható T er-
me£etnek sok £áz, söt sok ezer e£tendök 
alatt való tanulása ut̂ n juthatnánk? 

LXXVIII. Imádjuk azonba ebben a' di-
tsösséges Alkot ványban Öter illető félelem-
mel és alázatossággal azt a' Mindenható Va-
lóságot, a' melly ezt a' maga ti£tességének 

F j Tem-



Templomává keÉitette. Tsudáljuk az ü Nagy-
ságát azoknak a' sok ezer Napoknak, és Föl-
deknek teremtésében , de imádjuk sokkal in-
kább az ö véghetetlen jóságát, a' melly ezt 
a' rettenetes nagy tágasságot orokké tartó ó-
romte rendeltetett éáratalan sok okos lelkek-
kei be töltötte. 

Ö T Ö D I (K. 

E L M É L K E D fi  S 

A' FÖLDÖN LENNI LÁTTA-
T Ó N É M E L L Y S Z Í N E S , 

RENDELETLENSÉGEKRÖL. 

LXXIX. 

A Terméket  munkái azzal kűlomboztenfc-
roeg kiválcképen magokat, az emberi mester-
ség0 által kééült munkáktól, hogy amazok an-
nál Éebbeknck lenni láttatnak, minél nagyobb 
értelemmel iteltetnek; ezek ellenben minél 
élesebb elmével visgáltatnak, annál hijánosab-
baknak találtatnak. Végyünk-sel bátor akár-
melly mesterséges emberi Mivet, a' melly a* 
terméfeettól  formáltatott  dologhoz leg jobban 
haionlit, és tégyük melléje azt a' Termééet 
munkájának, a' mellyet ábrázol. Engedjük-
m e g , hogy ne lehessen azokat egy-mástól 
meg külömböztettni az ö külső formájokra 
nézve való tökéletes meg-egyezés miatt; ha-
mindazáltal egy kisded Micwcopiummal  V. 

íratott 174 \-dik- EÉtendöben. 



nagyobbat mutató üveggel nézi valaki min-
deniket, leg ottan igen i.agy különbséget tog 
ezek között tapafctalni.  A' Mesterséggel kékült 
Munka hibásabbnak, a1 Terméketi pedig töké-
letesebbnek fog  tettzem. Ebből világoson követ-
kezik, hogy a' Terméket Munkáinak képsegérol 
az tud leg-jobban Ítélni, a' ki azokat leg-jobban 
esméri; és tsak az láthatya által a' Terméket-
nek minden kepségeit, a kinek e' látható Vi-
lágnak minden képségeiröl leg tökéletesebb 
esmérete vagyon, a'kinek nintsen ez az esmé-
rete, az ollyan mindenkor láttatik magának va-
lami hibát találni a' Terméket  Munkáibart; * 
és a' ki tsak kivülröl tekinti-meg a' Ter-
meketet, az soha se tud egyenesen Ítélni an-
nak Munkáiról1 

LXXX. Innen kármazik sok tudatlanok-
nak,némelly terméketi dolgokíelol valolielyte-
len, és gyakorta nevetséges Ítéletek, innen va-
gyon az, hogy némelly bolond Alfonjus  job-
ban akarná tsinálni a' Világot mint ö maga 
*' véghetetlen bóltsésségü, es hatalmú Te-
remtő. Innen vagyon az, hogy íok Tudat-
lanok sok rendeletlenséggekkel vádolják ezt 

mi Fcldüi ket. annyira, hogy a' másként 
éles elméjű BUNNÉT TAMÍS-ÍS, nagy maga 

gon«r 

gondolatlanságból azt mérje állitatni, hogy a' 
Föld aifcotványában  sok kükségtelen dolgok 
's rendeletlenségek, nevezetesebben pedig a' 
Hjgyekben, völgyekben . és Tengerekben sok 
híjába valoságok, és rokkul rendelt dolgok 
találtatnak. Nem-is lehet az másképen, ha 
valaki eléggé meg-nem fontolva,  és a' rajta 
levő dolgokat egy-mással illendőképen ökve 
nem hasonlítva rekinti-meg a' Földet, hanem 
hogy sok ki verőt találjon abban. Mint-hogy 
ez "az elmékedés sok nevezetes, és haknos 
tudományokra tanithat minket; kánjunk reá 
arra egy néhány Levelet, hogy a' Minden-
ható Teremtőnek véghetetlen Böltselséggel 
kékült Munkáiról okoion tudjunk ítélni. 

LXXXI A' ki, a' mint fellyebb-is  em-
litém e' Földnek közönséges minémüsegeit 
minden meg-fontolás,  és a benne lévő dol-
goknak egy-mással való egybe halonlitáfa  nél-
kül tekinti meg: az semmi nagy mesterséget, 
's boltsefséget  nem talál annak alkotásában, 
vegyük-fel  p o. a1 tőidnek ket farkához,  a' 
Polufvkhoz  közel lévő helységeknek tulajdon-
ságait Ottan az EÉtendönek nagyobb rekén 
ollyan ifeonyu  hideg uralkodik, a' melly miatc 
lem az emberek, íem az oktalan-állatok meg^ 

F 5 NEM 
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nem lakhatják azokat; ott a' Hegyek £ünte-
len tartó hóval, és sagygyal bé - boríttatva 
vágynák; ott a1 jegeknek sokasága miatt a' 
Tengeren  hajókázni nem lehet. A' 24. órák-
ból álló Napnak hét régekre, u. m. Nappalra, 
és éjtfeakára  való el-ogtattatáía-is, ugy tettzik 
hogy ellenkezik ezeken a' hellyeken, ezzel a' 
hagonnal, a' mellyet ebből az ei~o£tattatás-
ból végnek a' Földnek más regeiben lakó 
emberek. *) Egy £óval, ugy láttzik, mintha 
ezen hellyekre nézve semmi jó rendet, sem-
mi mesterséget nem követett vólna a' Ter-

méger. 

* ) Á' Földnek mind a' két farka  körül lévő 
H ellyeégekben vagyon-is, a' íuintelen tartó fagyon, 
és hidegen kivül, fél  Eítendeig minden éjtfiaká 
nélkül való Nappali idö, és ugyan annyi ideig, 
minden Nap-feny  világofitáfa  nélkül való éjtfiaka 
vagyon, p.o. A' mig a' Nap mi reánk nézve a' 
tavafii  és nyári égi Jegyekben jár, addig a' Föld é-
£aki farka  körül fekvő  hellyekre nézve íöha (e mé-
gy en-le a1 Nap ; és igy ottan lemrni éjtzaka nin-
tsen. A' Föld déli íárka körül levő hellycfeben 
pedig, ez egéf  idö alatt foha  íe láttatik a' Nap , 
és következés képen itt addig tartó éjtzaka vagyon, 
a.' meddig tart a' Föld maiik végén a' világoíság. 
A' midön ellenben mi reánk nézve az ö£i, és téli 
ég! Jegyekben jár a' Nap , az egéfi  idö alatt a* 
Föld déli farka  körül fekvő  Hellységeknek nintsen 
semmi éjr£akájök, hanem fiüntelcn  tartó Nappalök. 
A' F̂ id é£aki íarka felé  pedig ez egé£ idö alatt 

nints 
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méí.et. Mennyivel £ebb vólna az, ha ezek-
ben a' helysegekben - is épen ollyan mérsé-
keltt meleg, es hideg, annyi világosság, és 
ietetség, es ollyan termekenység vólna, mint 
a' Főidnek más £elid termé£etii Hellyeiben ? 
mert igy, a' Föld' sarkaihoz közel lévó l ar-
tományok-is termékenyek lévén, mint a* 
Foldntk tobb régéit, ugy £intén ezeket-is 
lakhatnák, és ha£nokra fordíthatnák  az embe-
rek A' mostani állapotja gerént pedig a' 
Földnek nem kevés ré£e tsak ha£on nélkül, 
és örökös fivatagságba  marad. Így itel tsak az 
orra elótt lévő dolgokat látni tudó ember. 
(  Myops-)  ' 

LXXXIL Nem másképen fog  akkor - is 
ítélni, a' midön a' Föld £inén lé\ ö egye-
netlenségeket tsak hasonló figyelme  te íséggel 
tekinti-meg; z]  midön látja az egét Tarto-
mányokat elfogó  rengeteg erdőket, és siva-

tag 

nints a' Nap a' Horizon  felett,  hanem £üntelrn va" 
ló éj-£aka borit ja el azon Heltyeket. Mitsoda l er" 
mé£eti oka légyen enrek, és vullyon tökéletes íe* 
tettséggel bajlódjanak-é azon Hellységrknek lakoti, 
ha kik vágynák, midön a' Nan világofitasatól  meg-
foÉiatva  ülnek, vagy pedig ebbtn a' réfiben  vallott ka-
rokat más úton módon pótolja-ki aT FS&Us 1 ervin-
tö, arra itten ki terje£kedni nints tzélo», feu  aU 
kalniatosságom. 
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tag Völgyeket.  Gyakran lehet £ emiélni ol. liad £ántó-foldekké,  ka£áló-rétekké, és £ölö 
lyan egy-más selibe tornyozott nagy Hegye-  legyekké tetetnének ? 
ket, a' mellyek soha meg-nem olvadó jeggel 
vágynák bé-se leztetve. Ha ezek kozzül né- gy első tekintettel, valaki tsak felig  ismeri 
mellyek, eled lt adnak-is valami állatoknak;' Terméketet;  és ha tsak azok-is, a mel-
más felöl  mindazáltal ollvanok vágynak, a' /eket elö mondottam, elégsegeíek nem vol-
mellyek sem az élő állatokat, sem pedig a'fanak  az én tzélomra ^ £áma nélkül J b k -
plántákat meg nem £envedik. Az illyen i 
éonyú Hegyek többnyire ollyan rengeteg 
völgyeket, és pu£tákat £okták bé - keríteni, 
a' mellyekbe a' Nap-fény  lé (üthet-bé, es 
a' mellyeknek tsak meg tekintések-is irtóztat 
bennünket; a' mint tapa£talhatrák ezt mind 
azok, a' kik a Frantziâ, és Olo£ Or£ág kö 
zött sekvo rengeteg havasokon, (per  A'pes ) 
vagy akár melly más nagy hegyeken utaztak. 
Hol vagyon itt az a' jó rend , az a' fcépscg, 
a 
mutogat a' Termé£et?  mennyivel £ebb vól 
na ha ezen i£onyu Hegyek, és utálatos bar-
langok hellyet mindenféle  £ép térségek, 
vagy leg-alább tsak apró halmotskák volná-
nak? Ha a' Föld £inén azok a' fok  ezer 
mért földek,  a' meliyeket vagy a' £ünte-
len tartó hó, vagy a* kopa£ kö - £iklák, és 

R E N D E L E T I E N S C G E K R Ö I . 

LXXXII1. Igy gondolkodhatik minden 

ele dolgokat hozhatnék még-elö, a7 mellyek-
löl épen ugy lehetne Ítélni: Lássuk-meg a-
jért rövideden, melly rotr.£ fundamentomon 
pültek légyenek az emiitett £ines ítélet té-
elek; mimódon légyenek azok, a' mik a' 
•oldön rendeletlenségeknek lenni láttatnak; 
ralóságos £ép rend, és a1 mik hibáknak tet-
zenek, valóságos tökéletesség. 

LXXXIV Tégy  ük-fel  egy kevéssé, hogy 
i' Föld az említett gondolat £erent légyen 

' mellyet másutt mindenselé ollyan ho von alkottatva, és fontoljuk  meg azután, mi ko-
nutoeat a' Termé£et  ? mennvivel £ebb vól- vetkeznék £ükségesképen ebből a' renddelés-

böl: leg-ottan é£re vé££ük, hogy az egete 
Földnek minden ré£eiben egy forma  grádusu 
meleg, és hideg lenne, a' melly igen jónak 
láttatik lenni. De mondja meg nékem akár-
ki, hová lenne ugy a' Termé£et  munkáiból 

. ÍZ a' bámulásra mélió nagy külömbség, a' 

tellyességgel ha£ontalan pu£ták foglalnak-el,  melly a' Földet oily sokkal tökélletesebbé 
. te£i? 

mind 
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tetei? Hová lennének a' plántáknak, a' ten-
gerben , és Éárazon lévő állatoknak olly' 
sok ezer Nemei, a' mellyek tsak az ollyan 
Tartományokban Éaparodnak, a' hol az ö 
Terméketekhez alkalmaztatott grádusnyi me-
leg vágyon? A' TerméÉetben lévő olly sok 
ezerféle  dolgok között igen kevés vagyon, 
a' mi minden Helységben egy-formán  neveked-
hetnék. A' hideg Hellységekben nagyobbára 
tsak a'féle  dolgok vágynák, a' mellyek a* 
meleget nem kenvedhetik ; ezekben ellenben 
többnyire azok a' dolgok találtatnak, a' mel-
lyek a' hideg tartományokban egéken el-ve6-
nének. Ha a' meleg Orkágokból hozatott 
plántákat a' mi Hazánkban kaporitani akar-
juk; nem kiikséges-é, hogy az ö hazájoknak 
nem tsak melegségét, hanem még kokott idö 
járását-is mesterség által a' mennyire lehet 
kövessük. *) Bizonyos tehát az, hogy ha 
mindenütt egyenlő meleg-vólna; a' Terméketi 
dolgoknak leg-nagyobb képsége, és ez által 
az egéÉ Terméketnek-is nevezetesebb ékessé-
ge egéken el-vekne. És ezen kivül melly 

__ nagy 

* ) Lásd erről a' híres LiNNEUsnak azon Mun-
káinak I. Tomufsát,  mellyeket a' Tudományok elö 
mozdítására Svétziában fel-állítatott  KiralyiAkadcmii 
adott-ki. 
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nagy jót vektenek-el egyéersmind ez által ? 
Ha egy Helységnek se vólna ollyan jövedel-
me, a' melly másutt nem találtatnék ; hová 
lenne ugy a' kereskedés , a' melly olly sok 
valóságos, és nem tsak képzelt hijában való 
haknot hajt minékünk? mert noha fokkor 
tsak a' fösvénység,  a' bujálkodás, sót gyak-
ran tsak a' tiktefségre,  és betsületre ektele-
nül való vágyódás, nyitott utat az idegen or-
kágokrá, és azoknak a' Termékeitől  adatott 
ajándékit tsak ez hozta mi közinkbe: mind-
azáltal valóságos haknot-is eleget vékünk, a' 
külömb-külömb Orkágoknak egy mással illyen 
formán  esett egybe Éövetkezéíekböl. Mint 
vólna dolga a' tudományoknak , ha egy Or-
Éág se vólna kéntelen a' máíikkal társalkodnia 
mert mi kénÉeritene bennünket az idegen 
orÉágokra menni, ha ott semmi se vólna e-
gyéb, hanem tsak a' mit a' rni Hazánkbatír 
is minden nap láthatunk ? 

LXXXv. De nem tsak ezek az alkalmat-
lanságok Éármaznának a' Földnek, a' fellyebb 
emiitett mód Éerént való rendeltetéséből. Ha 
azt kivánod, hogy a' földnek  minden rékei-
ben egy forma  meleg légyen; határozd-meg 
azt-is, mitsoda gridusban kellene lenni an-

nak 



uak a' melegnek Ollyannak kellene-é len-
ni mindenütt, mint a' Feld közepén az 
Aequator alatt ? ki maradhatna-meg az illyen 
nagy hévségben ? mint - hogy a' Terméket 
visgálók tanitáíá £erént, ha egy hideg telt 
közel mégyen egy meleg testhez, az ennek 
melegének egy réfeet  magaba ve£i: innen 
a1 hidegebb Tartományok  is mindenkor ma-
gokhoz vonnak valamit a' melegebbektől. 
De ha minden Tartományok  tsak egy sormák 
volnának; ugy az egé£ Földön lévő meleg 
sokkal nagyobb lenne , mint a' melly most 
a' Föld közepén az Aequator alatt éokott len-
ni. A' melly ha ugy vólna, semmi se ma-
radhatna-meg Minden emberek , oktalan-ál-
latok , ésplánták meg halnának a' nagy hév-
ség miatt *) 

LXXXvI. De tégyük-sel, hogy az egé£ 
Földön mindenütt ollyan mérsékeltt meleg 
vólna , a' mellyet minden Teremtések  el-
éenvedhetnének; ügy a' Föld mindenütt e-
gyenlö magasságú, és egyenlőképen ki £éle-
sedett lenne. Ez által pedig a' Éeleknek leg-
nevezetesebb oka lenne oda a' Földről. Melly 
meg-mondhatatlan károk £ármaznának pedig 
abból ? Tudva  vagyon . az bizonyos tapaé-

talá-

* ) Lásd a' TcrméÉec fiépségéröl  v. Befiélgetéft. 

talásokból, hogy a' levegő ég , a' melly az 
emberek, és az oktalan - állatok életének 
senn tartására egy kiváltképen való e£köz* 
igen veÉedelmes méreggé változnék azoknak, 
ha azt Éüntelen nem tiétiranák, és nem újí-
tanák a' £elek, És igy a' melegnek a' Föld-
nek minden rémeiben való illyen egy forma 
egyenlősége, végső ve£edelmünkre lenne mi-
nékünk. Tudjuk  ennek felette  melly ha£no-
sok légyenek a £elek, sok más dolgokra néz-
ve, a' mellyektöl mind meg-so£tatnánk az 
emiitett rendelés £erént, 

LXXXVII. E' £erént nem Paraditsora. 
lenne a Földből, a1 mint egy első tekintet-
tel láttzik, hanem inkább egy rengeteg pu£-
taság, és boldogtalan zűrzavar, ha ollyan 
forma  állapotja lenne, a* minémüt sei-tet-
tünk vala. Ez által azért meg-gyözettetünk 
arról, hogy az emberek előtt sok dolgok lát-
rzanak ártalmasoknak lenni a' Terraéfietben, 
a' mellyek igen haknosok, és bőltsen ren-
deltettek. 

LXXXV1II. Épen igy vagyon a Föld 
fiinének  egyenetlenségével-is a' dolog. Kép-
zelj magadnak egy ollyan sormájú Földet, a' 
melly mindenütt egyenes légyen. Igaz, hogy 

G ugy 
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ugy rendes Formájú lenne, mindenfelé  me££e-
el-láthatnál, könnyen utazhatnál; 'sa't. de 
más felöl  mind azoktól a' haÉnoktól meg-
foÉtatnál,  a' meliyeket a1 Hegyek  által £ok-
tunk tapa£talni. A' fok  kövek, értz nemek, 
minden Folyó vizek, Kut-sejek, és Tók,  e' 
képen mind oda lennének. A' Tenger-is 
tsak egy büdös Tóvá  változnék. A' leg-£cbb 
és leg ha£nofabb  Plántáknak nagy ré£e , íok 
éiö-állatoknak Nemei, a' mellyek tsak a' ma-
gos hegyeken élhetnek, tellyességgel  oda len-
nének, a' mi Földünkről. Igy látjuk ugyan-
is, hogy mind ezek a' dolgok a' hegyekben, 
vagy a' hegyeken termenek, vagy pedig on-
nan tápláltatnak, a' mint ezt külön-külön-is 
könnyű lenne meg-mutogatni, ha tzélom 
vólna. 

LXXX'IX. Gondoljuk-meg már, melly 
nyomorultúl, és merő vadságban élne az 
ember, ha tsak a' hegyekből ásatni £okott 
Értz Nemektől so£tatnék-is-meg ? a' sok he-
gyek tetejét bé-sedö £üntelen tartó Hónak , 
és Jégnek-is, nyilván való ha£nát látjuk, mi-
dön ezek által a' vizeknek £üntelen való 
folyások  senn tartatik. Európának sok neve-
zetes vizei, a' hóval, és jéggel teli hegyek-
ből vé£ik eredeteket. Ha a' mennyi hó esik 
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a' magos hegyekre, a' hellyett annyi soksá-
gu viz esnék-le egy£ersmind esö formában, 
ugyan azokra; £ükséges - képen mindeneket 
el-boritana, mivel az a' fok  viz egy£eribe le-
folyna  a' hegyekről. Nyárban ellenben, mi-
kor leg-nagyobb £árazság vagyon, ezeknek 
a' folyó  vizeknek minden kut-fejei  ki apadná-
nak. A' Földnek mostani állapotja £erént 
pedig mind ezek el-távoztattatnak Mert a-
kármelly fok  hó efsék  egy£ersmind a' hegyek-
re ; attól mindazáltal íemmit se lehet sélni: 
más felöl  pedig a' nyári időben el-olvadó, 
és lassan-lassan le-folyó  fok  hó, és jég viz , 
soha sem engedik ki-apadni a' kut-fejeket. 
A' miképen azért egy felöl  meg-akadályoz-
tatják azt, hogy ne légyen egv£ersmind ol-
lyan sok viz, mint az eső által lenne; ugy 
más felöl  meg-bövicik, mikor fogyatkozást 
vagyon annak. 

XC. E' képen vagyon a' dolog nem tsak 
az emiitett, hanem ezeken kivül, sok ezer más 
féle  £ines rendeletlenségekkel. Azt ugyan 
nem mérem állatni, hogy minden £ines ren-
deletlenségeket valóságos £ép rendnek lenni 
igy meg-tudnék mutatni; mivel erre az egé£ 
Termé£etnek  minden ré£einek, tökéletes es-

G 2 mé-
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mérete kívántatnék, a' mellyel a1 véghetetlen 
Teremtön  kívül senki sem bír: ollyan pró-
báink mindazáltal bövségesen vágynák, a' 
mellyekbol, ama' régi Filósófusnak  példája 
Éerént, a' különös réÉekböl, az egéÉ alkotvány-
nak tökéletességét ki-hozhatjuk. Ne légyen 
hát senki ollyan vakmerő , hogy a' Termé-
Éetben lévő rendet hibáinak álitsa, és az 
által, vagy a' maga tudatlanságát, vagy pe-
dig Istentelenségét, ki-mutassa. Mert épen 
a' hol a láttatik magának leg - könnyebben 
találni írendeletlenséget; ott sog tökéllete-
sebb Böltsességet tapaÉtalni: és minél többet 
visgáljuk a' TerméÉetnek titkos utait, mi-
nél jobban által látjuk azokat a' Fundámen-
tomos régulákat, a' mellyek Éerént Éokott az 
munkálkodni; annál inkább meg-sogjuk efmér-s 
ni annak tökéletes voltát, és az ö Minden-
ható Teremtőjének véghetetlen Böltsességét, 's 
Jóságát; annál inkább alkalmatosok léÉünk, 
az eÉreleneknek hitetlen vádolásai ellen, annak 
meg-óltalmazásáia. Ah miért sorditják ar-
ra olly sok emberek minden értelmeket, el-
méjeknek minden élességét, hogy tsak a' 
magok bolondságokat, és gonoÉságokat mu-
tassák-ki, hogy tsak magokat, és másokat va-

kítsa-
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kitsanak-meg. Oh vajha valaha azzal a' ké-
Éülettel a' TerméÉet titkos rejtékeibe bé-
hatni igyekeznének ! Melly veÉedelmes tsa-
páít Éenvedne igy a1 hitetlenség, ugyan azok-
tól, a' kik addig annak terjeÉtésében fáradoztak! 

XCI. De hogy azt a' haÉnot, a'mellyet 
ezen elmélkedésből vehetőik, egéken által 
láthassuk,  menjünk elébb iramát* és a' miké-
pen visgálódtünk eddig a' látható világról, 
hasonlatosképen tekintsük-meg egy kevéssé, a* 
Lelkek Orfcágát-is.  Mindeniknek ugyan azon 
egy Teremtője vagyon , a' ki minden mun-
káiban ugyan az, ez okra nézve , a' látható 
és láthatatlan világ között való hafonlatos-
ság-is, ollyan bizonyos, és állandó; hogy ha 
meg-tekintjük azt a' közönséges régulát, a' 
melly Éerént vagyon az egyik el-rendelve, 
semmit se találunk abban, a' mi a' másikban-
is hasonlatoson meg-ne vólna. Keressünk 
hát a' lelkek OrÉágában-is ollyan példát, a' 
mellyböl ki-tessék, hogy azok a' dolgok, a' 
mellyek rendeletlenségeknek lenni láttatnak, 
valósággal haÉnosok légyenek. Ezért pedig 
nem Éükség meÉÉe mennünk , mert magunk-
ban-is sel-találjuk a' mit keresünk. 

XCII. Melly tsudára méltó nagy rende-
letlenségek, láttatnak lenni az emberi Nem-

G 3 zet-



IO2 V . ELMÎÎLICEDCS NCMELLY SZÍNES 

zetben ? végyünk-sel  p.o. egy emberti melly 
igei> sokféle  rajra uralkodó, zűrzavaros indu-
latoktól, <ryötrettetik az? egy kis hajótskával 
játzodozó tengeri habok módjára, moít ide, 
most amoda ragadják azok ötet. Melly nagy 
erotelenségek nem köttettek, még a' leg-jobb 
lelkekhez-is? mellf  igen efitelen  kívánságok 
nem fiokták  ostromolni még a' leg-eröfsebb 
lelkeket is ? Hol vagyon az a' boldog em-
ber, a' kit gyakran meg-ne tsalnának az ö 
kívánságai? Hol vagyon az a' tökéletes, a' 
kinek lcg-jobb tselekedetei-is ollyan tiSták 
volnának, hogy a' éoros próbát ki-állhatnák ? 
Most ez, moll amaz, most egyfiersmind  min-
denik indulat, uralkodik rajta; és igen ritkán 
vagyon egyedül a' józan okofságnál  , mint 
igaz Királynénál,  az igazgatás kormánya. 
Fgy Éóval, hasonlatos Athének Várossához az 
ember elmeje, a' hol SoLONak igen^ ritkán , 
kegyetlenek,  Tyrannufok  pedig, vagy "egyEers-
mind mind jók, mind gonofiok,  igen gyak-
ran uralkodtanak. Egyedül tsak az álhatat-
lanság, és erötelenség állandók, fiüntelen  ö 
nála. Ezért £óll e képen az emberi fiivnek 
egy Bölts esméröje: 

Oh 
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Oh te hafiuntalan  Emberi Nemzetiség, 
Fántajla  Teremtés,  tsudás nagy vefiettség! 

Olly eleven finnel  valyon ki tud birni , 
Sok bolondságidat,  hogy letudná irni ? 

Â1 magad ferelme,  tiftefség  kívánás, 
Irigység,  kevélység, és nagyra vágyódás, 

Ojlromlják fiiintelen  a" te fiived  várát, 
Hogy Birodalmodnak firasd  cfitán  kárát. 

SVVIFT. 

XCIII. Ha pedig ugy tekintjük - meg az 
embert, mint &' ki máfokkal  egy társaságban 
vagyon; melly sok gono£ságot, gyűlölséget , 
irigységet, bo££u-állás kivánást ? melly sok 
vefiekedést,  hadakozást, puÉtitáíl, Éemlélhe-
tünk abban? a' gyilkosságok,  lopások, tsalárd-
ságok, az ártatlanoknak üldöztetések, az igaz-
ságnak el-nyomattatása, a' gonofioknak  £eren-
tséjek, leg-gyakrabban láttatnak ottan. Egy £ó-
val, egy bolondok, és dühöt emberek ispotályá-
hoz, halonlónak lenni láttatik az emberi tár-
saság. Söt ugy tettzik, hogy maga a' Te-
remtő épen el-esett fel  tett tzéljától, tellyes-
séggel nem az lévén a' vége az emberek te-
remtésében, hogy illyen nevetségre méltó 

G 4 Nem-



Nemzetet hozna e' világra. Ugy tettzik, 
mint-ha az igazság, a' felettébb  korossan ité-
lö Bóaló (BOXLEAV) pártján állana, a' ki az 
embert, minden más teremtéíeknek, utánna té-
ki. Satyr.  X. 

XCIv De hová megyek én ezen be-
Éédeimmel r Távol légyen ez tőlem, hogy 
az emberi Nemzetben, vagy pedig annak Te-
remtőjében, hibát keressek. Azt igyekezem 
sőt inkább meg-mutatni, hogy mind ezek a' 
fiines  rendeletlenségek, mind ezek a' gono-
£ak, a' mellyeket elő adtam , nem külömben 
sok tökélletességeknek kut-sejei, a' mint kin-
téu ezt, a' látható világban léyö kines ren-
deletlenségekre nézve, meg - mutattam ; hogy 
épen azok a' dolgok , a' mellyek magokban 
gondoltatván nem egyebet, hanem tsak zűr-
zavart és vekedelmet láttatnak tsinálni, az 
emberi Nemzet boldogságára tartoznak ; hogy 
épen azok a dolgok, nem hogy akadáljokra 
volnának az Iften  fel-tett  tzéljainak végbe 
vitelében, hogy sőt inkább azokat tsudára 
méltóképen fegitik. 

XCv. visgáljuk-meg hát, mitsoda hak-
not téknek az indulatok, a' mellyek az em-
bert annyira el-rutitani, olly diktelenné ren-

fli 

ni láttatnak. *) Képzeljünk magunknak egy 
minden indulatoktól Éabados emberi Nem-
zetet. Ne légyen abban fe  magához való 
keretet, se tiktességre való vágyódás, sem 
külső erzénkenységbéli bujaság, sem vetélke-
dés. Ennek ugyan kép társaságnak keliene 
lenni, a1 midőn olly sok vekedelmes indula-
tok ki rekektetnének abból; az ollyan em-
berek talám egéken Angyali módon élnének 
egy-más között. De hát ha azokból, az erö-
telenségekkel együtt, a' mellyek az emberi 
társaságból, e képen ki vettetett indulatokkal, 
mindenkor egybe vágynák köttetve, egykers-
mind minden jót el-vektenének ? A1 Só egy 
igen haknos dolog, hogy az Idvezitö halon-
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*) A' mellyeket itten az erköltsbeli rendeietlensé-
geknek haknairól mondok, épen nem arra valók,hogy-
az embereknek bolondságokat, és gonokságokat, tsak 
magokban gondoltatva,kiíTebbitsem,vagy mentegettem. 
Hanem ez által tsak az Itteni gondviselőd akarom 
meg-menteni,a'midön ez a' gonoéságot véghez menni 
engedi; és meg-akarom mutatni, mimódon hozhat-
ki a' fetétségböl-is  világosságot, a' leg-föbb  böltses-
ség, és mimódon tudja az embereknek efitelensü-
gek'et, és gonokságaikat-is jó végre, és az egék al-
kotványra" nézve haknoson igazgatni. Az ember 
mindazáltal vétkes , és bvintetéíre méltó léken. 
De a' büntetés nem valóságos gonok, mivel az meg-
jobbuláft  munkálódik. 
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latofságával  cljek ; de ha el-véé az ereje, 
tsak egy haéontalan hólt telt léken. Vedd-
el az embertől a' magához való Éeretetet; 
egy ollyan dologtól foktod-meg  ótet, a' 
melly minden ö tselekedeteinek leg-nagyobb 
öktöne, a' melly nélkül egy aluvó, söt egéken 
meg-hólt testhez hasonlatos léken. Nem a' 
magához való kereteié sundamentoma, gya-
korta az ember leg-nemesebb, ésleg-haÉnol'abb 
tselekedeteinek? 

Az embernek önnön maga feretete, 
Minden  mozgásának iaaz eredete. 

c* c 
Ez fiokta  a Lelket munkára nógatni, 

Másként  femmi  dolgot  nem tudna folytatni. 
Miképen  a' Plánta  tulajdon  tövéböl, 

Eledelt  véfien  a' Föld  nedve(ségéböl. 
Attól  nö, az által nagyra emelkedik, 

Azután eLhervad. 

XCVL Vagy pedig ezt az erötelenséget 
meg-hagyván az emberekben, hagyjuk-ki a' 
hellyett a' hakontalan tiktességre vágyódást, 
a' melly hitel felett  való sok nyomorúságot 
tsinált e' világon. Mert igy leg-alább olly 
fok  nyughatatlanságot, hadakozást, és más sé-
le zűrzavart nem tsinálnának az emberek. 
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De ugy fok  nagy Lelkek, minden ö virtussaikkal 
egyetemben, örökös homályba borulva marad-
tak vólna. Az a' Vitéz, a' ki a' ditsöiség-
töl öÉtönöztetvén , mind a' maga, mind pe-
dig Katonáinak életeket sel-áldozza éretted; a' 
ki a' réád fenekedő  veéedelmet magára vééi, 
a' kinek nagyra vágyódása vigyáz éretted, 
mikor te aluÉol; az a' Vitéz mondom, Nici  ás 
módjára pénzen békességet vásárolván magá-
nak, az ellenségnek engedné a' győzedelmet. 
A' bölts ember hasonlatosképen, a kinek 
böltsessége többnyire a' tifetesség  által nyi-
latkozik-ki, vallyon meg-röviditené-é tsak azért 
a' maga életér, hogy tégedet a1 maga böl-
tseíségére taníthasson,ha a'tiÉtességtöl meg-foÉ-
tanád ötet? maga LEIENITIUS-IS , az a leg-
nagyobb lélek, a' mellyet látott valaha Német 
Ork'ág, és a' mellynek leg-többet köÉönhet 
& maga meg-világosittatásában, keveset hág-
nák vólna a' nélkül a' világnak; és ha le-
het hinni a' hirnek , soha se láttuk vólna e' 
nélkül, amaz igen híres Poétánák Porének 
pár nélkül való meg - betsülhetetlen Verseit. 
Holott,  ha a' tiktesség soha semmit se tseleke-
dett, vólna egyebet azon kivlil, hogy ezt a' 
két nagy lelket, a! Világ haÉnára sel-gyujtotta. 



tsak azért elég méltó vólna arra , hogy Ol-
tárt emeljen ö néki az egék emberi Nemzet. 

XCVlI. Hát  vallyon a' testi gyönyörű-
séghez való feerelmei  vetnétek-é ki e' Vi-
lágból ? Nézzétek jól-meg előre 1 Az által az 
emberi Nemzet Éaparodását, akadályoztatná-
tok-meg A' Éerént, azt a' jó világot , a' 
mellyet képzeltek, sok ollyan nemes Mester-
ségektől soktjátok-meg, a' mellyek ugyan a' 
bújálkodók gyönyörködtetésére találtattak-sel, 
de a' mellyeknek  ha£na sokkal éélesebben 
ki terjed. Nem a' teíli gyönyörűség adott-é 
elsőben arra alkalmatosságot, az embereknek, 
hogy a' Terméketnek  a' Plántákban, és az 
élő-állatokban rejtetett kintseinek efméretére 
juthassanak? Nem a' teíli gyönyöröség-é az, 
a' melly naponként ma-is, noha nem egyene-
sen, ( nun immediate  J'ed  midiate  ) alkalmatos-
ságot Éolgáltat arra, hogy ujjabb-ujjabb Orfiágok 
találtassanak, és a' vad Nemzetek éelidebb 
erköltsökre taníttassanak ? 

XCVIII. Vessük-ki a' vetélkedést az em-
bereknek elméjekböl, küldjük örökös kám-ki-
vetésbe a' Papok, 's Théologusok  haragját, 
a' melly annyi roCkat Éerzett eleitől sogva. 
Dc nem lehet ezt ugy véghez vinni, hogy 

azzal 

azzal együtt egy£ersmind a' hellyes vetélke-
dés-is ki ne vettessék, és hogy olly sok Tu-
dós Munkák, a' mellyek az Idvesség sundá-
mentomát erösgetik, egyfzersmind  el-ne vek-
Éenek̂  A' vetélkedés támogatja az igazságot, 
a' melly nélkül gyakorta gonokÉal illettet-
nék az; és a' Harag  sokkor olly nagy jót 
tselekekik, a' mellyhez soha hozzá nem fo-
gott vólna, a' magát el-ereÉtö elme. 

XCIX. De talám igy gondolkodol, hogy 
kenvedhetök volnának még eddig mind ezek 
az indulatok: tsak az irigység, gyűlölség, 
boÉkú-állásra vágyódás, mint az emberek 
tsendességének meg-háboritói ne volnának; 
mert igy sokkal jobban lenne az embereknek 
állapotjok. De vallyon nem sok jók követ-
keznek-é minden Nap ezekből a' vétkekből? 
Mimódon magafitalta-sel  sokÉor némelly irigy 
ember a' maga ellenségét? Nem ezek a' vét-
kek vóltak-é azok, a' mellyek miatt JÓSEF az 
Égyiptombélieknek el-adattatott, és igy alkal-
matofsá  tétetett arra, hogy a' nagy Éükség-
nek idején egy egé£ Nemzetet kabaditson-
meg a' végső vefiedelemtöl  ? Nem ezek a' 
vétkek vitték-é a' 'Sidó-Nemzetnek bölts Tör-
vény adóját MÓSEST , az Égyiptomi Király ud-

vará-
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varába, a' ki által Éabaditotta-meg raz UR 
annakutánna a' maga népét a' kemény Éol-
o-álattól? és ezeken a' vétkeken kiviil, mi 
vólt e^yéb oka annak , hogy e' világnak 
Idvezitöje, az emberi Nemzet boldogulásáért 
meg-öletett? Nem az i£onyu üldözélek tet-
tek-é Koronákat a' Mártírok  fejekbe  ? és nem 
ezek terje£tették-é-el a' KereÉtyén vallást? 

C. Igy lehet gondolkodni minden egyéb 
vétkekröl-is , hogy azok-is az emberi egé£ 
Társaság  tökélleteíségére Éolgálnak. Illy nagy 
böltsességgel rendelt-el mindeneket, a' Világ-
nak" véghetetlen nagy Monárchája, hogy a' 
különös embereknek hibái, és vétkes tseleke-
detei, az egéÉ Nemzetnek boldogságát mun-
kálódják. A' mi tsak különösön gondoltat-
ván hiba, az a' többekkel egybe köttetve 
tökéletesség. Tsudálkozásra  méltó e' világ-
nak sormája! Abban azok a' dolgok-is jók, 
a' mellyek leg-roÉÉabbaknak lenni láttatnak. 
Mindenek igen jól rendeltettek. 

CL Állassuk hát bátorsággal, némelly fel-
fuvalkodott  tudatlan gyalázok, és Éüntelen 
panaÉolkodó együgyüek ellen, hogy jó ez a' 

világ 
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világ, és valami vagyon abban, az mind 
jgen jól vagyon rendeltetve. * ) 

És noha által nem láthatunk mindene-
ket ; noha sokak tSudálatosoknak, 's rendelet-
leneknek lenni tettzenek mi-elöttünk: mind-
azáltal, mivel mind ezeknek ugyan azon egy 
a' Teremtöjök;  hozzük-ki ezt a' következést, 
hogy valami attól Éármazik, az mind jó. Min-
denek jók, az egéÉ világra nézve, még a' 
roÉÉ tselekedetek-is, és az azokat, ok-vctet-
leniil követő büntetések. Mind a' ki téve-
lyeg, mind pedig a' ki azt egyenes útra ve-
zérli, haÉnálnak e' világnak; mindenek ol-

lyan 

* ) Különös gondolatim vágynák e' felöl  én-né-
keiu. A' mellyek noha fokak  előtt helyteleneknek 
lenni láttatnak : nékem mind azáltal ugy tettzik , 
hogy ez egy-másból follyó  igazságokban fundáltat-
tak azok. Én ugy ítélek, hogy minekelőtte arról 
visgálodnánk, miért engedi-meg az Iften  a' gonofit, 
az előtt annak kellene jól végére menni, hogy mi 

I légyen ez tulajdonképen, a1 mit mi gonofinak,  vagy 
erköltsbéli roÉÉaságnak, hibának nevezünk. Hát ha 
az emberek hibáin, és az onnan következő ro££an 

• kiviil, íemmi más mód nintsen , a' melly által az 
emberek nagyobb boldogságra kelttethetnének ? 
íemmit fem  állatok még moft.  Egy példából vilá-
gosabban ki tettzik az én gondolatom. RoÉÉ-é a/. 
Ifjakra  nézve a' tanulás , cs az azzal együtt járó 
unalom ? Ha ro££, azt el-lehetett vólna kerülni; 
de ugy mind örökké tndatlanul maradtak vólna. 
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lyan e£köz, a' melly által akarja el-érni, e' 
Világnak URa a' maga tzélját. Ne nevez-
tessék hát semmi£erentse, vagy Éerentsétlen-
ség! Mindenik jó a' Világra nézve. Tá-
vozzék-el innen minden zúgolódás, és pana-
Éolkodás ; mert minden a' mi bóldogúláíunk-
ra Éolgál. A' mi egy magános emberre néz-
ve kerenrsétlcnség, az javára vagyon az egé£ 
tárlaságnak. 

CII. Ezokáért, meg kell minékünk elé-
gednünk e' Világ sormájával, és a' benne 
lévő rendel. Távul  légyen az mi tolunk, 
hogy a' leg-felségesebb,  és legjobb Valóság 
igazgatásának formájában,  hibát kerefsünk  , a' 
midön bövséges okunk vagyon arra, hogy 
azt a véghetetlen böksefséget,  a' mellyet 
abban feemlélünk,  méllységes tiÉtelettelimád-
juk. A' jót és a gonoÉt ne tsak magános 
£eméllyekre , hanem az egé£ emberi társaság-
ra nézve visgáljuk. Nem tsak mi érettünk 
teremtetett a' világ, és azért nem-is kiván 
hatjuk, hogy tsak mi reánk nézve folyatlak 
jól mindenek. Ugy tökéletes a' világ, ha 

egé£en, gondoltatik az. A' Mindenható Te-
remtő, a' Világnak nem tsak ez vagy amaz 
*é£ét, hanem közönségefen  £ollván az egé£ 

RENDELETLENSéQEKRÖL.  JJJ 

Világot akarta tökéletes sormával teremteni; 
és erre nézve minden magános dolognak tsak 
annyi grádusnyi tökéletességet adort, a'men-
nyi a' * Teremtőnek  tzélja £erint £ükséges 
vólt ö néki. Az egék Világ tökéletes voltá-
ban keressük tehát a' mi boldogságunkat, ezt 
a' Mindenható Teremtöt  pedig, a' ki min-
deneket olly tsudálatoson rendelt, félelem-
mel, és birodalma alá való alázatos magunk 
ajánlásával tikteljük. 
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CIII. 

S o k nagy érdemű Emberek igyekeztek azon 
a' közelebb való időkben, hogy a Termé-
két Munkáit olly világoíon terjeÉthetnék az 
emberek Éemek eleibe , hogy azoknak meg-
gondolásából hozhatnák-ki Éükségesképen , 
hogy mind azok tsudára méltó Mesterséggel 
és böltsességgel kéfiültek:  mivel azokban 
mindenek ugy rendeltettek-el, hogy azok ál-
tal leg-jobban, és leg-rövidebb uton lehet 
azt a' véget el-érni, a' mellyrc rendeltettek. 
Egy ollyan ditséretes Éándék ez , a' melly 
által a' véghetetlen Lélek Böltsességének es-
méretére juthatunk. De azokból, a' mellye-
ket mi meg-soghatunk, annál többet nem le-
het még ki hozni, hanem tsak ezt, hogy az 
a' Böltsesség, a' melly által kéfsittettek  ezek 
leg-alább vagyon ollyan nagy, mint az em-

beri 
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beri böltsesség, De a' mellyek az emberi 
böltsességet sokkal sellyül haladó grádusban 
lévő bölcsességgel kééültek azokat meg nem 
foghatjuk,  által lem láthatjuk. Mert mihelyt 
által láthatjuk valamclly dolog kéfiitretésének 
módját, leg-ortan nem le£ abban lehetetlen-
ség, hogy valamit, ahoz hasonlót ké£itsünk 
mi magunk-is A' iniképen, a' ki által lát-
ja, mimódon esik az meg, hogy-ha a' Leve-
gő Ég bizonyos mértéknyi erővel, és bizo-
nyos ré£ felé  (certa  vi ac direcţiune)  bé-ro-
han az élo állat iájába és toikába; bizonyos 
hangot tsinál ottan: az, mesterséges Machi. 
nák által követheti-is ezt. A' midőn pedig 
ollyan dolgokra találunk, a' mellyeket épen 
meg-nem foghatunk;  akkor meg-kell valla-
nunk hogy az minden emberi böltsességet 
fellyi.il  haladó böltsességgel ké£itretett vae-y-
nak-is bizonyára, nem tsak ollyan dolgok, 
a' mellyek minden emberi értelmet sellyül 
haladnak: hanem még ollyanok is, a' mel-
lyek a Józan okosságnak - is, t. i. a' mennyi 
grádusban vagyon az , ebben az életben az 
emberek között, egééen ellene lenni láttat-
nak ; annyira, hosjy azt egy ember fc  hinné-
el, hanem mint lehetetlenséget méltán meg-

H 2 vetné. 



vetné, ha mindén kétségen kivül lévő tapaÉ-
talások által meg-nem győződött volna arról. 
Az e'séle dolgok méltán neveztethetnek Ter-
méket Titkainak,  a' mellyekröl  való elmél-
kedés nem kevés baÉnunkra Éolgálhat miné-
künk. Visgáljunk-meg hát némellyeket a' 
TerméÉetnek  ezen Titkai  közzül. 

ClV. Két féle  nemei vágynák a' Ter-
méÉet Titkainak.  I. Az első ollyan dolgo-
kat foglal  magában, a' mellyeknek munkál-
kodáíait világoson látjuk: de mimódon men-
nek azok véghez, azt nem tsak nem tudjuk ; 
hanem még annak felette,  épen lehetetlenség-
nek, és a' mi értelnvünkel  ellenkezőknek tar-
tottuk vólna azokat, ha a' nyilvánságos ta-
paÉtalásból nem tudnók azoknak Valóságát. 
II. A' TerméÉet Titkainak  máfodik  Ne-
me pedig ollyanokat foglal  magában , a' 
mellyeknek formájokat,  és kéÉületeknek mód-
ját ugyan jól tudjuk; de mi végre valók lé-
gyenek azok, az, vagy ré£ Éerént, vagy egé-
Éen ellenkezni láttatik a' józan okossággal. 
Hozzunk  elö mind a" kétféle  Nemből egy 
vagy két példát. 

CV. Némelly tudós TerméÉet  visgálók, 
nem régen ollyan tulajdonságokat vettek ég-

re 

re némelly élő-állatokban, a' mellyeket mél-
tán a' Terméket Titkainak első nemére vi-
hetünk: mivel azok olly igen ellenkeznek 
a' mi gondolatinkal, hogy magának a' józan 
okolságnak-is egééen elenére lenni láttassanak; 
és a' mellyeket foha  egy ember fe  hihetne-
cl , ha olly bizonyos tapaÉtaláfokkal  nem 
erősíttettek vólna-meg, a' mellyekbez semmi 
kételkedes nem sérhet. Könnyen eÉre lehet 
venni, hogy a' Polypusró\,  az-az arról a fok  lábú 
kis Féroetskéröl  beteéílek, a1 melly a vizbe £o-
kott lakni: ez a' tsuda állatotska , ollyanokat 
mutat minékünk, mellyek a' minden emberi 
okoíság ellen bartzot indítani láttatnak. Ol-
lyan dolgokra tanít az bennünket; a' mellye-
ket, ha a' bizonyos tapaÉtalásokból vett erős-
ségek nélkül állatott vólna valamelly ember; 
az bizonyára mint egy álom látó FANATIKUS, 

az egéÉ Világnak tsufsága,  nevetsége lett 
vólna. 

CVI. Ebben az állatban , a' melly 
a' jól meg-nem fontolt  vakmerő Ítélet ellen 
minden Filosófusnük  intő példa lehet, ezt a' 
tsudálatos tulajdonságot vették é£re, *) hogy 

H j azt 

* ) Egy TRF.MTU.EY nevű HeMrziai  Fi, a' ki 
moft  a' Geticvai  Rcfpvblikában  Confiítáriusi  Ti üres-
séget visel, és egyfiersmind  az Angliai Királlyi Tár-

íaságnak 



azt Éélire hoÉÉára Éámtalan fok  rekckre el-le-
het vagdalni, a' mellyek közzül addig, az iaeig 

egyik 

saságn k T a g j a , a ' T u d o m á n y o k n e v e l é s é r e P a r i s " 
b a n f e l  á l l í t a t o t t Acadeniiau.V.  n e d i g C o r r e s p o n d c t . -
i e , 1 7 4 0 t á ) b a H o l l á n d i a n a k H a g a n e v ü v á r o l s á -
b a n a ' G r o f  B E N T I N C K F i á n a k T a n i t ó i a l é v é n ; 
h o g y a z l l j ú U r f i b a n  a ' T e r m é É e t v i s g a l a s h o z v a -
l ó k e d v e t i n d i t h a t n a , e g y l ó m e l l é v i t t e ; a ' h o l 
v i z e t m e r í t v é n e g y p o h a r b a n n i d ő n a z t , v i s g á l n á , 
I á t a b b a n v a l . m i t o n a l f i  r m a a p r ó r é é e r s k é k e r m o l l 
f e l - m e n n i ,  m a j d a l a - k a l l a n i . D e m é g é k k o r n e m -
i s g o n d o l k o d o t t a r r ó l , h o g y a z o k é l ő - a l l a t o k v o l n á -
n a k . H a n e m e g y k t r t ö r t é n e t b ő l k e t t é v ; g v a n a -
z e k k ö z z ü l e g y e t a z o l l ó v a l é k r e v e t t e , h g y k e -
v é s i d ö m ú l v a m i n d a ' k é t d a r a b i s m é t i B t g n ő t t . 
A z u t á n p e d i g f z o r o f l a b b a n  v i s g á l v a n a z o k a t , v a l ó s á -
g o s c l ö - a l l a t n a k l e n n i t a l á l t a , a ' m i t e d d i g t s a k g a . » 
n a k , v a g y k i s d e d p l á n t á n a k t a r t h a t o t t . i V . e g - i r v a n 
e z e n t a p a f i t a l - t s á t  Parisban  a m a n a g y h i r i i T e r m é -
É e t v i s g a l ó n a k R E Ó M Ü R n e k , ( l l E A U M U R n e k ) k é r t e 
ö r e t e z a ' t u d ó s e m b e r , h o g y k ü l d e n e h o z z á j a e ' 
f é l e  á l l a t o k a t . M e l l y e t m c g - t s c l c k c d v é n , Păris  k ő -
r ő l t e t t k o r g a l m a t o s v i s g á l á l a u t á n R E Ó M Ü R - ' S i g a z -
n a k l e n n i t a l á l t a a ' T R E M B L E Y t p É t a l a s á r . O l l y a n -
n a k t e t t z i k e z a z á l l a t o t s k a m i i t h a p l a n t a v ó l n a . 
a ' m e l l y b e n a z á g f o r m a  r é É c k a z ö f i a i .  ( L á s d Î . 
E l m é l k e d e t t $ 7 . ) N é h a 1 0 - 1 2 . F i a k - i s n ő n e k k i 
a z a n y á n a k o l d a l á b ó l , é s m i k o r f e l - n e v e k e d n e k  , a z 
A n y a e g y f e l é ,  a ' F i a k m á s f e l é  h a j ' l v a n e l - É a l a d -
n a k e g y m a l l ó l , é s k ü l ö n ö s é l e t e t é l n e k - F z e n á l -
l a r o t s k a n a k H i f t o r i á j a  l e - v a g y o n a ' r ö b t > e k k o z t C 
i r v a e g y F r a n t z i a K ö n y v b e n , " m e l l y n e k  e z a ' T i r u l u s -
i* : Mcmoire  pour fervir  a'  V  Htfto'tre  d'itn  Génre 

de Po-

egyik ré£ sem birt magától az egé£ állattól 
különös élettel ; de rövid idö múlva az el-
metéltetett réÉek kozzül mindenik ollyan tö-
kéletes állattá léken, mint kintén az-az állat, 
a mellybol ki-vagattattak. Ha a' hasának 
közepén vágják ketté , leg-ottan Fővé léÉen 
az a' réÉ, a'y melly tsak moll a' hasához tar-
tozott vala. Ha pedig hoÉÉara vágják-el, 
ugy-hogy a' seje, hasa, sarka kétselé hasittas-
sék; ugy-is mind a' két sélbol egeÉ állat lé-
Éen. Égy ollyan valóságos titok ez, a' 
melly nem minden mi értelmünknek ellené-
re vagyon, és a' mellynek módját semmi 
emberi ért lem meg nem foghatja.  Ez a' Ti-
tok tartozik az első nemre. 

CVII. Hogy a' második nemre tartozó 
Tsudáknak peldáját-is láthassuk, képzeljük ma-
gunkban , hogy jöne a' mi földünkre  egy 
emberi értelemmel fel-ruháztatott  Valóság , 

H 4 hogy 

de Po/yfies  d'  eau douce. avec Fitr.>  Leide. ! 744. 
in \to. A' melly Németiil-is meg-vagyon ezen Ti. 
tulus alatt: TREMBLEYS abhandlungen zur Geschichte 
einer polypen art des füfjen  vvaffers  mit korner 

formigen  armen, aut detti  Frantzösifechen  mit zu-
faetzen  herausgegeben von I.  A. C.  Goetze mit  14 
Kupfertafeln  gr8, Qucdlinb. 1775. Rövidebben le-
het erröl , és ennek külömbözö Famíliáiról látni 
BoNNF.mél. Contemplation de la Nature Tom. I-
Part. VIII. Capp. XI-XV1II. Pag. 204-244. 
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hogy a' rajra lévő dolgokat korgalmatoson 
visgálja-meg. Tágylik-sel , hogy ez az okos-
sággal biró valóság sundamentomoson tanulya 
ki a' plánták, és elö-állatok testének tsudála-
tos alkotványát, és igen mesterséges sormál-
tatását, hogy az tökéletesen esmérje mind 
azokat a' kámtalan sok Machinákat, a' mel-
lyekböl vagyon egybe kerkezterve az élö-ál-
latoknak tellek. Ez az okos valóság kétség ki-
viil tsudálkozni fogna  azoknak Alkotójának 
meg-foghacatlan  Mesterségén, és Bőltsességén. 
Mit Ítélhetünk, hogy gondolni fogna  az a' 
valóság, ha azt mondaná valaki ö néki, hogy 
mind ezek a' meg-foghatatlan  mesterséggel 
kékült Machinák tsak igen rövid időre ké-
Éittettek, a' melly után ismét porrá léének. 
Sót mit gondolna annál is inkább, ha azt halla-
ná, hogy ezen tsudálatos Mesterséges munkák-
nak építője, gyakran önnön maga cl-rontja 
azokat, míg még az ö kezeiből ki sem jöttek, 
és a' míg még egy ember se látta vólna a-
zokat ? El-hihetné-é ez az okos Valóság, hogy 
mind az emberek , mind az oktalan-állatok 
meg-halnának , és hogy többnyire minden 
plánták rövid idő múlva el - hervadnának ? 
Hogy  egy ollyan meg-foghatatlan  Mellerség-

gel 
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gel kééült Machina, mint a' Szem, és Fül, a' 
mellyekben ki-tettzö Mesterség, minden em-
beri értelmet fellyül  halad , tsak olly rövid 
idóre kéÉittettek vólna? Tellyefséggel  nem 
hinné, söt erős okokra nézve azt állatná, 
hogy épen meg-nem lehet fogni,  söt egéken 
minden józan okossággal ellenkezik az, hogy 
egy olly kevés ideig tartó dolgot olly nagy 
Mesterséggel kéÉitsen valaki; hogy egéken 
ellenére vagyon ez annak a' gondolatnak, a' 
mellyet a Teremtőnek  böltsességéröl az Ö 
Munkáiból lehet formálni;  és hogy az illyen 
nagy Mesterséggel kéÉült munkák Éükséges-
képen örökké való hakonra Éolgálnak. Sen-
ki sem hozhatja azt kétségben, hogy az em-
iitett környül álló dolgokban épen ugy fog-
na Ítélni egy okolsággal fel-ruháztatott  va-
lóság, és én bizonyoson el - is hikcm azt , 
hogy a' ki esméri az emberi test alkotvá-
nyát, valósággal bolondnak tartaná azt, a ki 
azt tanitaná, hogy meg hal az emberi reil, 
ha a' mindennapi tapaktalás meg-nem győ-
zött vólna erről bennünket. 

CVIIl. Nem eléggé tudva való dolog-
é az, hogy sok Filofofufuh  ollyan erölségck-
kel akarják meg mutatni a' Lélek halhatatlan-

H 5 ságát, 
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ságát, a' mellyekkel a' teltnek halhatatlansá-
gat-is épen ugy meg-lehetne mutatni ? Hal-
lyad mit énekel erről egy Poéta: 

Lehet é hogy téged az jfleti  meg-vejjen, 
llly fiép,  'Í  nagy Teremt  ejt  ismét el vefeffen? 

Nézzed!  erejéből a Nemes  Leikehnek 
Melly  dits'ó  dulgoh, és gyümöltsök erednek* 

Hifiem!  a" melly dolog Ifieni;  nem hal meg. 

Ugyan ezen eröfséggel  a' Teltnek  örök-
ké valóságának meg-mutatására-is lehetne él-
ni, ha más felöl  nem tudnók a' tapaktalás-
ból, hogy ez nem igaz. A' telt épen ollyan 
nemes, és merő isteni munkákat visel a' ma-
ga rendében, mint £intén a' lélek. Hát  u-
gyan ollyan rövid időre ké£ittetett-é egy ol-
lyan munka, a' mellyre ugy láttzik hogy 
minden erejét reá sorditotta az Illeni böltses-
ség? Ki hiheti ezt? el-kell azt még-is hin-
nünk ; mert a' mindennapi tapaktalás meg-
győz arról bennünket Innen tehát bátorság-
gal ki-hozhatjuk azt, hogy az halál  hihetetlen 
dolognak láttzanék előttünk, ha meg' nem 
erősítené azt a' bizonyos tapaétalás. Ez a-
zért a'második nemre tartozó valóságos Titok. 

CIX. Ha bellyebb mégyünk a' Termé-
Éet visgálásában, több dolgokat-is találhatunk, 

a' mcl-
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a' mellyek épen ollyan hitel felett  valóknak 
láttatnak. T égyük-fel,  hogy az az okoísag-
gal bíró Valóság, a' mellyet a" sellyebb va-
lókban bizonyságul vettünk vala fel,  a' Ter-
méfeetnek  a kárazon való ditsotségét eléggé 

. ki-tanulván, a'tenger partra vitessék. Ha azt 
mondaná irt néki valaki, hogy ebben a'nagy 
vizben épen olly nagy ditsosséget zarta a* 
Termeket,  mint a' minémüt a' kárazon lá-
tott vala, hogy ott-is épen olly sok plánták, 
élő-állatok, es másféle  testek or£ága találta-
tik; olly kámtalan fok  melterséges Machinak , 
a' melleknek meg-gondolásában egé£en el-
vekti magát az emberi elme; hogy ezen mes-
terseges Machinák nagyobb réként a1 tenger-
fenekén  formáltatnak,  es ugyan ott el-is rot-
hadnak fenki  efmérettségere  nem-is jutván. 
Nem tsupa költeményeknek tartaná az efele 
beÉedeket-is az az idegen lélek? avagy hol 
lehetne erősségeket keresni, a' mellyekkel 
hitelessé lehetne ezt tenni ö előtte , ha aze 
ö maga soha se tapa£talta ? épen ollyan kép-
telennek tettzenék ez ö előtte, mintha azt 
álitaná valaki, hogy a1 föld  gyomrában egy illyen 
véghetetlen mesterséggel, és böltseséggel ke£ülc 
drága kitus vólna el-rejtetve. Nem látom mind-

azál-



1 2 4 V I . ELMCLKEDCS A ' TERMCSZET. I T I T K A I R Ó L . 1 2 5 

azáltal, hogy ennek állatása jobban ellenkez^ának leg elsők annak meg-vetésében. 
nék a' józan okossággal, mint sem íz a' pel- CXi. Fordítsuk már a' Világ igazgarta-
da, a1 mellyet elö mondottam. Az honnanţâsânak módjára ezt a' hasonlatosságot hz 
ismét ki-tettzik az, hogy ollyan dolgok vagy-i' Nagy, ez az igen Bölts, és Kegyelmes 
nak a' Terméketben, a' meiJyek a' józan o-tirály önnön maga az Ilten , a Terméket-
kossággal ellenkezni láttatnak. hek URa, és fenn  tartója. A' végre terem-

CX. A' miképen láthatunk e' féle  Tirfcte  ez a' nagy Király a' Földet, hogy an-
kokat a' Terméket munkái között; azonké-aak józan okoísággal biró lakoíai, egy bizo-
pen a' világ igazgattatásának formájában  - isjyos ideig azon keresnék a' magok bóldog-
találratnak ollyanok. Gondoljunk egy ollyan íágokat. De ennek leg-kebb rekét el-rejtet-
Királyt lenni a' földön,  a' kinek nagy böl-:e, és mind ez ideig-is el-rejtve tartja. Vi-
tsessége, és az alatta valókhoz való jóságajágofabban  kimondom az én értelmemet: 
ezer meg ezer próbák által elég eí'méretes Melly sok Tartományok vágynák e' világon, 
vólna. Tégyük-fel  hogy egyket ülyen hirt mellyek közzül némellyek nem igen ré-
hallaiiánk selöle, hogy épittetettaz, egy nagy gen miveltetnek, némellyeknek épen semmi 
és igen fényes  várost, a' végre , hogy az ö lakossai nintsenek, némellyeknek igen leve-
alatta valók egy bizonyos ideig abban munjek vágynák, némellyek pedig tellyességgel 
kálkodják az ö boldogságokat r de a' Városnak nem tudatnak , holott a' leg-jobb orkágok 
leg-kebb réfc'ér,  a' hol leg nagyobb boldogsá- közzé tartoznak? Melly íok ezer plánták és 
gót lehetne érni ugy el-rejre'tte, hogy azt oktalan-állatok Nemei, mint meg-annyi tsu-
nehezen találhatnák"-sel a' lakofok;  még-is dára méltó Machinák nevekednekTel abban1, 
nagy munkával, és költséggel tartja azt kün-és vikontag ismét el-enyéknek, mig még 
telenül, noha bizonytalan az, hogy vallyon azokat semmi ember nem látta, vagy hak-
fes-találhatják-é  valaha a' lakosok az oda ve- nát nem vette volna ? és ezután-is, melly 
zetö utat. Kitsoda adna hitelt mi közziiliink fok  ezer tsudára méltó Teremtések nem vek. 
egy illyen bekédnek ? A' leg-böltsebbek vól- nek-el hafonlatosképen  , a' mellyeknek mes_ 

nának terse-
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terséges alkotványokat  semmi értelem meg-
nem foghatja?  Hasonlóképen  vagyon a' mes-
terségek, es tudományok fel  - találtatásával is 
a' dolog, a' mellyek olly sokat Éolgálnak 
az emberi társaság boldogságára. Melly sok 
ezer ektendök folytak  el addig, a1 mig azok-
nak esméretségére jutottak az emberek ? és 
melly fok  Nemzetek vágynák, a' mellyek 
előtt mind e' mái napig-is el-vagynak azok 
rejtetve? Mi előttünk is melly fok  dolgok 
vágynák titokba, a' mellyek nagyon nevel-
nék a' mi boldogságunkat, ha efméreteiek 
volnának azok mi előttünk ? Elég világos az 
elő mondott hafonlatofság,  a melly arra ta-
nir bennünket, hogy a' TerméÉet igazgatási-
ban-is ollyan Titkok vágynák, a' mellyeket 
semmi emberi értelem által nem láthat. 

CXII. Ez az elmélkedés fok  ha£nos tu-
dományokat adhat minékünk. Leg elsőben er-
re emlékeztet bennünket, hogy kővefsük  min-
den tudományokban az Igazságot , nevezete-
sebben pedig a1 TerméÉet visgálásának tu-
dományában, vagy Phyftcabzn,  Melly igen 
őrizkedve kell járni minékünk a' dolgok vis-
gálásában, és meg itéléseben5 gyakran nem 
tettzik mi előttünk az igazság ollyan hite-

lesnek, 
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lesnek, mint a' hiba; ez pedig a' mi eröte-
len gondolatunk Éerent minden hitelre mél-
tónak láttatik. Innen vagyon az, hogy az 
igen kevélly,  vagy igen tudatlan, vagy a' 
kételkedésben meg-állapodni nem tudó vak-
merő Filosofufok  olly sokkor el-mellözik az 
Igazságot. És ez közönséges minden egyéb 
tudományokkal-is.  Hát még azokról a' Ter-
méÉet visgálókról mit mondjak , a' kik min-
dent tudni, mindent ki magyarázni, és a* 
TerméÉet  eleibe Éüntelen Torvényt  Éabni 
akarnak? Minél kevésbé esmérik a' Termé-
Éetet; annál vakmerőbbek a' TerméÉet  mun-
kái okainak ki - magyarázásában. Az igaz 
TerméÉet  visgáló, fél  tsak hozzá is vetni a' 
Dologhoz; nem-is tselekefci  azt egyébkor, 
hanem mikor a' Termékeiben  sundáltatik az, 
a' mit gyanit, mindazáltal igy-is íokÉor 
hibázik. 

CXIII. Midőn meg-sontolom azt, hogy 
a' TerméÉetben  lévő rend egy ollyan Való-
ságtól Éármazik, a7 mellynek értelme a' mi-
énknél véghetetlenül nagyobb, illyen gondo-
lat Éármazik abból én bennem; hogy az em-
beri boltsességnek a' TerméÉet  el-rejtetett 
dolgairól való gyanakodása majd mindenkor 

annak 



annak a' jele, hogy az a' dolog, a' tnellyröl 
gyanakodik, nintsen-is e' Világon. Hooy 
találhatja azt ki egy illyen erötelen elme, a' 
mit a' véghetetlen lélek véghetetlen sok, és 
előttünk tellyeiséggel  esméretlen okokra nézve 
jónak talált? Egyegyügyű ember, tsak azt az 
e Ék őzt se tudja ki találni, a' mellyel élt eiy 
okos Politicus  a' maga végének el - érésére-
Ez az első Tudomány. 

CXIV. Világoson látjuk továbbá ezen 
elmélkedésből, melly boldogtalannak kell len-
ni gyakorta a'mi Ítéletünknek, ha a' véghetet-
len Valóság végeiről, tsak a' mi erötelen ér-
telmünknek gyanakodáfai  Éerént Ítélünk. E-
zen meg-soghatatlan Valóság tselekedeteinek 
Fundamentomai, Maximál  annyira külömböz-
nek a' miéinktöl, hogy igen ritkán találjuk 
az igazságot, ha annak Munkáit a' mi tsele-
kedeteink régulái Éerént ítéljük. Ha vágy-
nák ollyan dolgok a' Mindenhatónak Munkái 
között, a' mellyeket ha Éintén látunk-is, még-
se soghatunk-meg: mennyivel  inkább hibá-
zunk akkor, midön az esméretlen dolgokról 
tsak gyanakodásból téliünk Ítéletet; és ha 
tsak abból akarjuk-meg határozni, a' mi hi-
hetőnek láttzik előttünk, mi légyen illendő, 

/ hogy 

hoery a* Mindenható Valóság ez vagy amaz 
állapotban tselekedjck, és nut fogna  akkor bizo-
nyoson tselekedni, Igen haÉnos intés ez 
arra minékünk, hogy okoson járjunk a' Te-
remtő utainak, és Munkáinak meg ítélésében. 
Gyakorta azt tselekeéi a' véghetetlen Való-
ság, a' mi ö hozzája leg illetlenebbnek lenni 
tettzik mi előttünk. 

CXV. Ha azért az Isten Mukáihan , és 
a' világi dolgok' igazgatásának sormájában 
ollyanokat látunk, a' mellyeket meg-nem fog-
hatunk, a' mellyek a' józan okossággal ellenkezni 
lattatnak: abból nem hozhatjuk azt ki, hogy 
illetlen vólna az, e' Világ URához. Avagy 
ne tartsunk-é valamit Illeni munkának lenni, 
tsak azért, mint hogy az nem a' mi értel-
münk Éerént vagyon formálva  ? Távul  lé-
gyen Gyakorta ez annak bélyege, hogy va-
lamelly dolog az Istentől Éármazott. 

CXVI Hadd hánytorgafsák  hát holmi 
idétlen eÉelösködö emberek a' Éent írásbéli 
igazságok ellen, és az Istennek ottan le-ira-
tort urai ellen, a' magok ellen - vetéseiket; 
állassák bátor, hogy az ottan lévő dolgok, 
minden hitel és okosság ellen vary^ak; en-
gedjük-meg nék.k, hogy ollyan ellen-verések 

1 vagy-



vágynák azok ellen, a* mellyekre semmi em-
ber eléggé meg-nem felelhet.  Mi kövecke-
zik abból? Nem egyéb, hanem tsak e z , 
hogy a' miképen a' TerrnéÉetben,  ugy Éin-
tén, a' kent Irásban-is vágynák titkok, és 
hogy ezért mind a' kettőnek ugyan azon 
egy Éerzöje vagyon, a' kinek utai meg - vis-
gálhatatlanók. valamit által láthatunk a' 
TerméÉetben,  az mind igen tökéletes , és a' 
leg-fobb  valósághoz igen illendő ; avagy más 
forma  lenne-é hát az, a' mit által nem lá-
tunk tsak azért, mivel-hogy azt meg-nem 
foghatjuk?  Melly el-Éenvedhetetlen kevély-
ség vólna ez mi bennünk, ha igy akarnánk 
Ítélni? valamit látunk a' Éent írásban, az 
mind jó, Éent , és igaz ; avagy más forma 
lenne-é hát az, a' mit tökéletesen által látni 
még eddig nem engedtetett minékünk ? Hidd-
jük azért minden időben , hogy mind jók 
az Istennek Munkái, akárminémüeknek lát-
tassanak azok lenni mi előttünk. 

CXvlI. Méltó okunk vagyon arra , 
hogy őrizkedjünk a' probabilis, az-az, a' bi-
zonyos erősségeken nem fundáltatott  Tbeolo-
giától,  mint a' babonaságnak annyától. Ha 
bátorsággal akarunk járni, kerefsük  a' bizonyos-

sá-

ságot, a' jó eröfségeket,  vagy pedig a' meg-
tsalni nem tudó rapaÉtaláíliés semmit egyeoet 
mea-ne engedjünk, hanem a' mit ezen kut fe-
jekből elmérünk. Minél tovább mégyünk a' 
TerméÉet Éemlélésében, annál okosabbak lé-
günk ebben a' rekben. Az llien igazgatja 
az egék TerméÉetet;  és ennek mindennapi 
Éokott járása, azon véghetetlen valóság tse-
lekedeteinek Regulája, Maximája,  a" melly 
az egéfc  TerméÉet rendét ki kabta Minél 
jobban esmérjük a' TerméÉetet; annál inkább 
által látjuk, melly igen távol vágynák azok, 
a' mi Maximái..któl. 

CXvllI . Meggyőz végezetre bennünket 
ez az elmélkedés, a' mi magunk eröteknsé-
geinkröl-is. Kéntelenittetünk meg- vallani, 
hogy az a' valóság, a' melly a' TerméÉetet 
el-rendelte, véghetetlenül sellyül halad min-
ket értelémmel. Melly nagy ditsósségre és 
tiktcletre méltó az, a1 kinek értelméhez ké-
pest, minden emberi értelem, z mellyet olly 
gyakran Éoktunk tsudálni , egéken semmivé 
léken? Ez a' Felséges valóság, légyen min-
den mi álmélkodásunknak, és imádásunknak 
egyedül való tzélja. 

V É G E . 
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A' Tavafinik  gyönyörűsége. - - XVIII 
Mimódon álitja elő a' TerméÉet a' Plántá-

kat. . . . . XIX 
EgéÉ eÉrendön által tartanak azok. - XX 
Mi végre Éolgülnak a' Plánták ? - - XXI 

Az emberek, 's élö-állatok eledelére és gyönyö-
rűségére. - XXII 
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bé-takaritani, -
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Éal, és Nyárban. - XXIII 
Minden Plánták kelletekorán állanak elö XXIV 
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tartja Éemei előtt. - - XXV 
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Ezt kell nékünk.-is. minden munkáinkban követ-
nünk. . . . - XX\ I 

Sok hibát találnak a.' Teremtő Munkáiban , a' 
kik ö magok rendeletlenek. XXVII 

Minden mi tseţekedeteinket egy fö  régula £e-
rént kell el-rendelnünk - XXVIII 

Az embernek tselekedetei egy épülethez haíon-
littatnak. - XXIX 
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ták között. - X X X 
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nyos Rendekre és üamiliákra o£rják?KXXIII 



Ebben a' Rekben ?z ö eledelek Kerént három 
rékekre oktatnak az élő allatok XXXIV 
i ) A1 Huffal  elö allatokat ifmét  kü-

lönböző rékkre l hec oktani. XXXV 
Z ) A'Plantákkal élö ali t«>k-»s újra el-

oktattathjtnak., a1 Plánták azon ré-
kci kerént, a1 mellyeket keret-
nek. - XXXVI 

Némelly állatok a1 Plántának gyö 
kerét. málok a' karát, ágiit, ha-
ját, levelét, gyümöltsét kéretik, 

j ) A' Kövek oréagabul többnyire a' 
bogarak élnek. - - XXXVII 

Annyi élö-állatok sormáltattak, a' mennyinek 
táplaltatására elégséges az ö testek-
től ineg-maradott matéria. XXXVIII 
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Ezekből fottyó  meg-jegyzésre méltó három dör-
gők. - XXXIX 

A» emberi lelkeknek az ö eledelek Éerént va-
ló eí-oktáfa.  . . XL-XLI 
I ) A' méllyen gondolkodó, 
aj Az eleven kinckktl leTeftetett  dol-

gokban gyö' yörködö. 
3 ) A' külsé érzékenységbéli gyönyö-

lüségeket kedvellö lelkek. - XLII 
Az indulatokra nézve is illyen külömbségek 

vágynák a' lelkek között. - - XLIII 
Az egyiigyü tudatlan ember , a' Vadák , a ' 

Grammátieus, a' fösvény,  az Udvari 
ember, melly külömbözö formán  gyö-
nyörködtetik magokat. • - . XLIV 

Épen ollyan gondja vólt az Iftenntk  az ala-
tsonabb rei.dii leik kre, mint LEIBNI-
Ttusra 's NEUTONra. - - XLV 

Minden talal ollyan d. Igot e' Világon,a'mclly-
ben gyö..yörködtelse magát. - XLVI 

Véghetetlen Böltselség rendelhette ugy e' Vi 
lagot, hogy az u indenntk telsek. XLV II 

Azon egy dclrgban-is külömbözö módon gyö-
nyöiködi ek az cn b rek. - XLVIII 

Miképen gyönyörködik a Plántákban, a' Botatii--
kus.a* parakt ember, az Orvos? mikepen 
az ê efe  Vilaebi a Kereskedő  v a*' 
Katona? - - XLVIII 

A' Világ tllen való pan k. - - XL1X 
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Ezekből való tudomány. 1 ) Vigyázva kell ítél- • 

ni a' Teren tö Munkáiról. - Ll-1? II 
2 ) Követni kell a' Terméketet. LiU 

Boldogtalanok azok a' Gyermekek, Igazgatók, 
Orvolok, Kö. yv írók, Poéták, 's Pa- v 
pok, a.' kik Terméketek ellen v.Jakt-
ják az ö eleteknek módját. - L1V 
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Az Égi tellek nsgyságának világos efmérete 
olly mekfce  vagyon mi rolürtk miit 
tsak av Vlieroscopiummal láttatható 
kis állatok elmérete. « « LVI 



Ai Egi tettek nagyságának mértéke, a' Föld-
közepén által menő lineának a' fele 
( Seniidiameter Teliaris ) 8<5o. mért-
földnyi  hoÉÉaság, . - LVIII 

A' Mi Napunk JŐ Égi tetteket világolit, 's 
melegit . . . . j j X 

Mit neveznek Syftema  Plánétáriumnalc í not. LIX 
A' Nap körül forgó  Tetteknek attól való tá-

vulságok mért-föld  Éerént. - LX 
Ugyan az a' távulsag ágyúból ki-lövetett gol-

lyóbis példájában adatik elö. - LXI 
Egy ágyú golyóbis a1 Naptól fogva  a' Földün-

kig 25; Márjig  40; Jupiterig  140 ; 
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juthatna. - LXt 

A' Bujdofó  Tsillagokban 1200-fzor  több lakha-
tó t̂ gafság  vagyon, mint a' földön.  LXIII 
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közepén, egy ki-lövetett ágyú golyó-
bis. - LXVII 

Ha az a' Világ teremtetéfekor  kí-lövetett vól-
na, még eddig egyőooo-mí' réÉét el-
nem futotta  vólna. -

Nem tsak huÉ, hanem Éáz rendbéli nagyságú 
Tsillagok-is vágynák. - LXVIII 
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nek, - - - LXJX-LXXI 
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helytelen gondolatjok. . - LXXII 

Ollyan a' Föld az egéÉ Világhoz képért, mint 
egy Éem fövenyetske,  egy nagy h«.gy 
hez képeft.  - - LXXIII 

E R K Ö L T S I 

E L M É L K E D É S E K . 

Ennek mcg-fontolásából  formált  Éép gondolatok, 
a' Földi valtozáfoknak  alatsonsagokról 

Ezen gondolatokból vétetett tudományok a ke-
vélyeknek,  a' Félelmeseknek, a' Ki-
rályoknak,és Tudóioknak LXX1V-LXXVI 

Miben lehet hát tiÉtefsége  az emberi Nemzet-
nek. - - - LXXVII 

Abban, hogy az Ittennek ezen nagy Várolsa-
nak, ö-is Polgár-Tarfa. 

Ö T Ö D I K 
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A' FÖLDÖN LENNI LÁTTATÓ NÉMELY 
RENDELETLENSÉGLKRÖL 

A' TerméÉet, és a' Mefterség  munkái között 
lévő külömbséger, ki-tudja meg itéln? 

- LXXIX 
Némellyeknek a' TerméÉet felöl  való balgatag 

Ítéletek. - - - LXXX 
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na ollyan nagy hideg, a' minémü va-
gyon r - » LXX XI 



És ha az egék Föld minden hegyek, völgyek, 
Kökiklák,  rengeteg erdője nélkül való 
térség vólna ? - . LXXXU 

Erre való Felelet. Ha a' pólusoknál ollyan hi-
deg nem vólna ; fi>k  plánták eş élő-
állatok nemei el veÉnének, a' Kereske-
dés, Tudományok nem neveked-
"ének. - - - LXXXIV 

i ovábbá, a' Éerént mindenütt nagyobb, meleg 
lenne az egék Földön, mint moll az 
Aeq tator  alatt. - - LXXXV 

Ha mindenütt egy forma  meleg vólna , nem 
Lőnének Éelek; ezektől nem tiktittai-. 
ván pedig a' Lgvegö-Ég, veÉcdelmes 
lenne;, - - - LXXXVI 

Ha a" fold  mindenijrt térség vólna, ugy az értz 
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méketet). . . . XG 
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gek-is haknoíok. - - XCI 
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dulatoktól. . , - XCIJ 

A? emberi tárfaság  pedig gyilkofsággal,  lopás-
sal, csalárdsággal, 's más gonoÉsagok-
kal teli vagyon. - - XCIIt 

Mindezek nagyobb tökéletességeknek kut-fejei.XClV 
Ha ki vétetnék az emberből a' maga Éerete-

tc, az ö leg-nemeísebb tselekedeteinek 
sur.^ámentoooától foÉtatnék-mec,  XCV 

Ha a' nagyra való vágyódás nem vólna, nem 
oltalmazná a' Vitéz azorÉágot; feni 
a' Tudós nem tanítana málokata' ma-
ga Böltseíségére. - - XCVt 

Ha teíli gyönyörűségek nem volnának, ugy az 
emberi nemzet Éaparodáfa,  és (ok ne-
mes mefterségek  akadályoztatnának-
meg. - - - XCVIl 

Ha vetélkedés nem volna, el-nyomattatnék az 
igazság. - - - XCVIIÍ 

Az irigységből, gyűlölségből, boÉÉu-allásra va-
gy ódásból-is, minden r.ap fok  jók kár-
maznak. . . . XCIX 

Melly nagy böltsefsége  láttzík ki ebből a' Te-
remtőnek. - G 

Mindenek jók az egék Világra nézve. Nints 
íetnmi Éerentse, vagy fcerentsétlenség.  C£ 

Az egéé Világot kell meg-tekinteni, mikor an-
nak tökéletelségéröl akarunk Ítélni: Cll 

H A T O D I K 
E L M É L K E D É S . 

A' T E R M É S Z E T T I T K A I R Ó L , 

A' melly munkái a' TerméÉetnek felyíil  halad-
ják az emberi böltsefséget,  azokat nem 
foghatjuk-meg.  - - CIII 

Kétfélék  a' TerméÉet Titkai. Némelly dol-
goknak munkálkodátu látjuk ; de mi-
módon mennek azok véghez, fel-nem 
vehetjük. - - ClV 

Másoknak formá  jókat, 's kéÉületeket elmérjük; 
de mi végre Éolgalnak, azt nem tudjuk. 

Az első Nemű Titkokra tartozik a' PolypKs.  CV 
A' Polypus Híftóriáji,  ' s tsudál.itos tulajuonsá-

gai. . . . CVI 
A' máfodik  Nemű titiiokra tartozik a' plánták-



nak, 's élő-allatoknak tsudálatos al-
kocványok.  . „ GVII 

A' melly erölséggel élnek némellyek a' lélek 
halhatatlanságának nieg-bizonyitására-
azzal a' teft  halhatatlansagát-is meg-
lehetne mutatni. . , "CVIII 

Hasonlatos titok vagyon a' Tengerekben lévő 
Pl inták, és állatok mefterséges  formá-
j.iban-is . . . ^JJJ 

Nem k ülöm ben a' Világ igazgatásában-is. CX CXI 
Sok Oréagoknak, plántáknak, cs élö-allacoknak 

lenki le véfii  hafinát.  . . • 
A' Tudományok, és egyébb ralalmányok-is, sok 

Nemzetek elöct későre lettek eíinére-
tefek.  . 

E R K Ö L T S I 
E L M É L K E D É S E K . 

Őrizkedve kell járni a' Terméfieti  dolgok meg. 
ítélésében. . . CXII 

Az emberi elme ki-nem találhatja sr.t, mit í-
tél jónak lenni a' véghetetlen Lélek. CXII 

A' véghetetlen lel-k tselekedeteinek Maxintii 
kiilömböznek a' mieinktől. CXIV 

Ha valamit meg-nem foghatunk,  abbSl nem 
következik, hogy az illetlen vólna e' 
Világ URához. . CXV 

Ha ollyan dolgok vágynák a' Éent írásban, a' 
mellyeket meg-nem foghatunk;  abból 
tsak a" következik, hogy ott-is vágy-
nák titkok, mir.t Éintén a' Termé-
Éetbn. . . CXVI 

Jó erőségeken kell épülni a' Theológiának. CXVH 
Mcg-gyöz bennünket ez az elmélkedés» a1 mi 

magunk erötelenségéröl. CXV1IL 

V E G E . 




