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Qnas ego tetemas, & quantá per aequera viéÉta
Accipio! —
—
Víhc. ABN. L. VI.
Oh Soi í qüi tibi credítum
Debes hunc eomitem, finibus Huunicii
Reddas incelumem, precor ,
Et ferves, aniraae dimidium meae,.
Imitat. Horat. Carm. L I. Odet Itt.
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OLVASÓ!

H OGY az Emberi Lélek a* Világot bé»
kerüllye, abban nintsen femmi lehetetlenség: fzinte ugy, mint abban, hogy az
Ember az egéfzt öldet bé-kerüllye;mellyre
mar fok példák vágynák. De hogy ez
a' Lélek, azon módon kerülte légyen
bé a' Világnak nagy réfzét, a* mint mondja: ezt azért hiheted-el, hogy az ö Tapafztaláfttól tett le-iráfival, igen ragy
hitelt fzerez magának.
Mert valamit
mond,hogy látott, ugyan azokat mondják
ináfok-is,a' kik tefteftöl lelkeftöl meg járták
azokat az Orfzágokat, a* mellyeket ö látott. Süt ollyan nagy meg-egygyezés vagyon az ö befzéde, 's azoknak L'efzcdek
között, h?gy talám még kételkedni is
lehetne felöle, ha vallyon vólt-e Ö tsak
egy lépésnyire is kivül a' fzobáján; és
vallyon nem tsak a* más valóságos utazóknak tapafztaláfokat tette-e, a* maga
condolkozáfinak matériájává. Akármint
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van a' dolog, meg lehet jegyezni ebben
a' Lélekben ezeket:
I. Hogy ez, valóságos Magyar Embernek a" Lelke. Meg - tetfzik ez, mind
a* Magyar Nemzethez való nagy indúlattyából; mind az ö Befzédének folyásából. Az ö Befzédének folyásából láthatni, hogy ö a'Magyar nyelvet, a' tejjel egygyütt bé-fzivta, nem nagy korában
tanulta, valóságos Magyarok között
gyakorlotta; nem ollyanok között, kiknek fele réfze egy Nemzet, a' máfik,
más: úgy hogy, ha egymáfl meg akarják érteni Magyar- Orfzágon, más harmadik r.yelvet kell fel venniek, tudni - illik,
a'Deákot. Nem tsuda,haaz illyenek
között tifzta Magyarsággal nem beízéllenek még azok is, a* kik külömben ízületeit Magyarok vol. inak. Nem illyen
helyen tanüllyák a* Magyarságot azok,
a' kik a* fzületett Frantzia ZAYRokat is
olly fzép Magyar ruhákba öltöztetik,
hogy a' Frantzia ruhájok, tsak annyival
illik ö nékiek jobban, hogy azt egéfzfzen
a' tettekhez ízabták , ezt pedig a* már
egéfzen kéfzen lévő ruhához alkalmaztatták.
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Vágynák ollynn Magyarok , a* kiknek gondolkozáfaik, bátran el-mennének
fokfzor, az Olafz, Német, Frantzia, és
Anglus gondolatok között: *s még is
azoknak, minden erejek és fzépségek elvéfz az ö fzájokban, *s pennájok alatt.
Oka ennek ez; mert az Ö nyelveket, a*
melly leg-fzebb á' maga terméfzetében,
iazóknak a' nyelveknek efetekhez akarják
alkalmaztatni, a' mellyek közönségeflen
ki-pallérozott nyelveknek méltán tartattattnak. Mellyböl ofztán a' lefz, hogy a*
Magyarságot fokfzor meg-eröltetik, fokfzor kezét lábát ki-tekerik, érthetetlenné,
e?méretlenné féfeik,
Azt lehet éfzre venni ennek a* Léleknek
BefzédébÖl, hogy, ha aZ Ö gondolati fel nem
érték is , az elmefebb Nemzetségbéli
Lelkeknek gondolkozáfaiknak fellengöségeket: de tsak u?yan, a' mit ö ki gondolt, egéfz erőben, 's azomban erőltetés nélkül ki-is tett. Biztattya hát magát azzal, hogy ha fzinte válogatott gondolatival nem is, de tifzta, és érthető
Magyarságával, Némes Nemzetének jó
kedvét meg - nyeri.
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Meg - tetfzik továbbá, hogy ez a*
Lélek valóságos Magyar Embernek a*
Lelke, a' Magyar Nemzethez való nagy
rndulattyábó]. Akárhol járö: foha az ö
Hazájához valéfifcretetét le nem vetkezi.
Tsak el-türtetheti magát, mig a' tenger
felett repdes. De mihelyt ki-ér a* fzárazfa; mihelyt embereket'lát; ezek mindjárt ki-ütik farkából az ö halgatását; már
*zutánn, fél ízemmel az alatta lévő Orfzágot, fél ízemmel kedves Hazáját nézi.
böt fokfzor mintegy magán kívül wadtatváa, nem állhattya, hogy az ő Hazájának dolgait, azoknak az Orfzágoknak,
s Tartományoknak dolgaik közzé ne
elegyitfe, a' meilyek felett jár.
2. Meg lehet jegyezni ezen Lélekben, hogy ö magában is együgyű lévén:
igen fzéreti az együgyűséget minden dolgokban. Nem az ollyan együgyűséget,
a'meüyet alatsonyságnak lehet mondani;
a* melly fokakat arra vefz, hogy fokfzor
ollyan alá való dolgo1 at mernek közönségedé tenni, a' mellyeket, ha tudna is
valaki,mégis el-kellenefelejteni; fokfzor
olly birdolatlan,parafzt,sot motskos,a*
fzemérmeteíség, és gyomor ellen-való
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feólláfokkal élnek; hogy vagy igen tsendes, és magán eröfzakot tenni tudónak ,
Vagy femmivel nem gondolónak kell
lenni az ollyan Olvasónak, a' ki botránkozás nélkül olvasháttya őket.

Az ollyan együgyűséget fzereti ex
a' Lélek , a' mellyben nintsen femmi
felesleg való pompa, tzifraság: hanem
minden dolog a' maga terméfzetéhez
illendő fzinberi adattatik-elő. Az íllyen
együgyüség hafznos, és difzes: e' tetfzik ennek a' Léleknek. A' fzólláfoknak külömbkülömb - féle tekervényeiben
álló bújálkodáft, mint minden hafzon
nclkül való ékefseget, . gyomorbol
utállya.
Innét vagyon az, hogy mikor ez a*
Lélek meg - határozta magában , hogy
Nemes Hazájának fzámot adjon az ö
utazásáról, még pedig verfekben ; 's énnékem , mi t leg- Lizottabb Baráttyának
's Felemafsának, e' felöl való fzándékát meg-jelentette, azt kérdem töle,
hogy mitsoda Ver>rek a* nemét válafztja magának: ö mofolyogva azt[ feleli:
Tudom hová tzélozol — —
Haldd

meg az én értelmemet. Vágynák régi,
yagynak ujjabb Vers - Írásnak módjai.
A* régiek közzül , . leg - jobban illenék
az én tzélonihoz, a* négy forbol álló,
's négy helyen egyformán végezödö
Vers neme. De minthogy ifjabb koromban tapafztaltam , hogy tellyes lehetetlenség , az illyen forma verfetben
el - kerülni a' fzó - fzaporitáft : ezt a*
Vers nemét éppen nem fzer<?tem ebben az időben, a* mellyben mind az
időt, mind a' befzédet, nagyon meg
kell kémélni, mint minden egyéb dolgokat is,
Vágynak az ujjabbak közziil olíyanok, a' kik ezt a* Vers iráfl orvofolni
akarván , két fort el-hagynak a * Versből: de azomban, igen fzoros határok
közzj r.kefztik a* meg - hagyott két
fort. Mert az ö Verfeikben , nem tsak
minden fórnak két egyforma hangzásának kell lenni: hanem azonn kivül,
minden betűn meg - mértt lépéíTel kell
fántikáíni.
Ez mennyire meg-fzoritfa
az elmének fzabad gondolatit, akárki
által láttya. Hagyom hát V Versnek
ezt a* nemét is, ama* ritka ajándékkal

biró GYÖNGYősi-eknek, kiknek Poétái
ereikben folyó Pegazusnak vize * olly
febes és erős mozgáft ád a* gondolatoknak, hogy ezek, az ö leg- fzorofabb
köteleik között - is * nem jutnak arra a*
boldogtalanfágra, hogy az ö érthetöfégeket fel kellyen Ö nékiek áldozni, a'
\ fület tsiklandoztató egyforma hangzásNiák, vagy a* módos, és regulás fántaságnak.~
Annyival inkább nem akarom az én
Gondolkozáfaimat a' régi Görög és Deák
Verfeknek , külömbkülömb - féle lábakon ugráló formáikban önteni. Tifztelem azokat, a* kiknek erre, mind idejek, mind kedvek vagyon. Ezt az
egygyet kérem Nemzetemnek képében ö
tölek, hogy mind azokat gorombáknak
ne tartfák, a* kik az Ö képzelödéfeiknek tsudálatos fellengöfégeket utói nem
érik, vagy az ö verfeiknek mefteríeges
ugráláfok bán álló fzépfégeket által nem
láttyak, következésképpen, illendőül nem
bet sülik. Nem mind gorombák azok,
a* kik-; a' Stájer vagy Menüet tántzot járó
lábaknak regulás mefterSégeknél, jobban
fzeretik a' fzép magyar , és regulás tántzot

járókai nézni.

luptas.

Trahit fua quemque vo*

Én tsak a* közép utat válafztom. Az
én Verfeimnek fora lefz kettő , és ugyan
annyi egyforma hangzáfok. Nem fzégyenlem ezt a' hafznos együgyűséget; a*
t^iellyet nem tsak Nemes Nemzetemben
levő fok Tudófok, kik a* Parnafzfzusnak
lelsö Táblájához illenek, már efy kevés
időtől fogva gyakorolnak: hanem a* más
tudós Nemzetfégeknek is, ditsöfséges
kofzorút nyertt Poétái, meg-nemefitettek; kik az il'yen Verfeknek fzárnyain,
a' Pindus Hegyének tetejére olly magafan
fel-repültek, hogy nem tsak az én tán-'
torgó lábayn őket utói nem érhetik, de
gyenge fzemeim is, a' völgynek mélíységéröl alig fajdithattyák.
Igen fokát tefz előttem az, a' mit
meg-jegyez a' Frantzia Nemzetnek egy
leg - ditsöfségefebb Poétája, a' HenriddoknaK halhatatlan emlékezetű Szerzője.
Ez így fzóll: Lehet addig Olafz nyelven fzáz jó verfet fbrmálni, még Frantzia nyelven tizet, a' többek között
azért: mert az Olafz fzók, mind tsak

ezen a' négy hangon végezödnek a , e,
i9 ű. És igy mig a' Frantzia két
egyformán végezödo fzót talál, addig
az Olafz talál hufzat. (Lettre fur les
langties, ecrite par de Voltaire á l o vaü Deodati) Ha hát Frantzia nyelven
nehezebb verfet irni, mint Olafzon, azért
hogy a* Frantzia nyelvben hét hangon
végezödnek a* fzók, amabban négy
hangon: mennyivel nehezebb lefz ismét
Magyar nyelven irni, mint a' Frantzia
nyelven is: úgymint a' mellyben, a
fzóknak fzüksége mellett, hét rövid,
és Íjét hofzfzú magán hangzó betűk
vágynák; a* mellyeknek hapgzáfokat,
nem lehet a* jó versbe öfzve fogni ,
ha fzinte a* betűknek azon formájok,
vagyon is. így P- o. ezeket a* fzókat:
Tálát, Falat, Élés, Feles 's a' t. tsak
az ieen vigyázatlan, vagy az igen megfzorultt Vers-iró fogná egy járomba. Elmennek ugyan, e l , egymás mellett a
Magyar versben is néha: de fzegre vonnak ; a* Frantzia Versnek jármában pedig fzépen meg-egyeznek. Ebből én
azt látom, hogy e' külömben is megfzorittatott nyelvre, káros ollyan jármot

tenni, a* mellyet az Atyák fem hordoztanak, és a* mellyet még a* ki-pallérozott nyelvű Frantziák fem hordozhatnának-el. Elég, úgy gondolom, elöfzör a* Magyaroknak keresni a* Frantzia Poétákkal való egyenlőséget: azutánn igyekezhetnek a' Görög és Deák
Poétáknak meg-haladáfokra.
L*egalité content un Sage
Terminons ainfi le Procez
Quand on eft cgale aux Francois
Ce n'eft pas un mauvajs parta?e. Ibid,
A* Bölísek megérik az egyenlőséggel
E' Parnaffuíi per légyen illyen véggel:
Ha ki a' Frantzia Nemzettel verfet fut
Annak örökségü 1 nem leg*rpfzfzabb réfz jut,

Végezetre. Meg lehet jegyezni ebben a* Lélekben, hogy ö a* Kerefztyén Filofofiártak nem tsak nem ellensége , hanem kiváltképpen való fzeretöje. Ertem ezenn a' Filofofián azt a'
Böltsefségnek fzeretetét, melly minden
elöré bé- fzivott , vagy a" tefl érzékenységeitől meg-vakittatott képzelödé-

fektöl üres lévén; helyt ád mind azoknak az Igazságoknak, meilyek, vagy
egyenefen magából a* Józan - okofságból,
vagy, a' mi ennél hathatófabb. azlften'
ki - jelentetett akarattya, *s befzéde által
meg - világofittatott Józan - okofságból ,
Igazságoknak lenni meg - esmértettnek.
Ezeknek, ez a' munkájok az emberben,
hogy a' ki ezek felöl önnön magában
meg-vagyon gyözettettve, az, a'Nagy
ISTENNEK,
fzent tökélletefségeinek ,
bölts munkáinak tifztelettel való tsudáláfokra, és a' maga erkőltseinek mindenekben való meg-jobb ittására, ezek
által hathatófon öfztönöztetik.
Ezeket előre meg-jegyezvén, moft
tsak ez egygyet említem, hogy a* ki olvaíTa ennek a* Léleknek Lefzédeit a*
Máfodik Réfztöl fogva, úgy képzellye
magának fokfzor, mintha nem ö olvasná
azt, hanem onnan fellyül a* nap mellől
hallaná ettől a' Lélektől. így fokát fegit magán. Nem külömben azoknak
az alatt való jegyzéfeknek meg -olvasáfa
által, melly ekét azoknak kedvekért fc ükség yala fel-tenni, a* kik a* külső Hi-
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ftóriákban, és a* Terméfzeti Dolgokban nem eléggé jártoíok.
Költ Ketskeméten 1785-dik Efztendfíben Szent Mihály Havának 19-dik
napján.
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HARMATOS fugári A* piros Hajnalnak
El-kéízitték uttyát a' "fényes nappalnak.
A' homály, melly addig a' Földet le-zárta,
Szaladt, a' mint a' Nap fúgára bé-járta.
Valamit az Éjjel álomba merített:
A* közelitö Nap meg - elevenített.
Ujj lélek, ujj élet jött minden Rendekbe,
Okofok, érzők, és érzéketlenekbe.
Minden a' kék Égnek leg-fényesb tsillagát
Óhajtotta, 's várta a' Napot ö magát.
. A* híves Hajnaltól meg-terhesült fü-ízál,
Mellyre a' harmatnak drága gyöngye le-fzáll,
Egyenes derékkal, fejét fem görbítve,
Tifztelni a' Kapót fel vala kéízitve.
A' levegő-égnek minden madarai,
Kiknek fzálláft adnak a* fák zöld ágai,
Ellvélyi fekvéíek módiát változtatták,
Fejek* a* fel-kelő Napnak fordították.

A kik az alatsony fold' fzinén nyugodtak.
Arra rendeltetett Strásákat tartottak.
Kik a Levegőben fenten repdesnének
S ha látnák a* Napot, menten hirtten'nének
m i n t ^ n é k , azt meg - elözhefsék
elébb, mmt az őket, ötetköfzöntheSk
Én pedig még akkor álomban merülve

Hogy itten fenki is nem lévén terhemre,
Élnék tsendes munkám utánn vig kedvemre*
A' mit az áldott főid teremne dolgomra:
Lenne étem, itom, és ruházatomra.
Mefzfze a* pompátol, 's mértékletlenségtöl,
Menttlennékaz éhség 's akármelly fzükségtöl.
Mefzfze fzemeiktöl amaz irigyeknek,
Kikkel tárfaságok tellyes embereknek.
Ama' két jó barát ízent tárfaságában,
Lelkemnek tettemben való lakásában,
Fel nem háborodó tifzta tsendefséget
Látnék, mig el - érném az utolsó véget.
Már ennek is vége! — ityind a' Tárfaságban
Félni's refzketni kell, mind a'puiztaságban!
Mérges kigyó lappang a' zöld pás'int között.
Farkas bárány-bőrbe nem egyfzer öltözött.
Terem a' rofz ott is, a* holott nem vetik,
^Fejem' ott is, hol nem gondolnám, kergetik.

Egy fa alatt, a' zöld füvön el-terülve
Meg addig nem próbáltt könnyű pihegéffel'
l/jjitám teftemet a' frifs levegővel Ac

^ J 6 " e f i k Ms* zengés
Szaz hiírű tzimbalmot győző fzáz nyelv peneés
Itt van ! - te.ran! - E* fzó füleimet hattya
S fzemembSl az álmot menten ki-ugratya
' s f e l " v * e m fzememetj
Sőt talpra áll ttoin egéfzfzen teftemet.
'
Hat (ígyfzóllok) nints-e itt is nyugodalom ?
J S f t l d e élelem >s fajdalom?
'
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" y e " félni;
E maganofságban lehet bátran élni '
Hogyha az Emberi Tárfaság félelmes *
Azért van: mert edgyik másnak vefzedelmes,
Az erő* el-nyomja az erőtlenebbet;
A - k ? í 1 \ ! Z e $ é n y W ? , a m a ' fzegényebbet.
A * Tőrvenynek ki-fzolgáltatója.
A
A t J g o h o f z o k n a k fokfzor pártfogója
A' kiktől oltalmat 's fegittse'get várnfkf
Azok utann íirva 's félelemmel járnakV U R T J ?
e
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P^ztat valafztám tsendes lakÓ-helyüí
Hogy
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Ki vagya* ki engem látfz ? Ki vagy ki (cergetfz?
Jöfzte közel, véllem fzemtöl ízembe lehetfy.
# Ha jó vagy: igy tőled én femmit fem félek
Mert én is ügy, mint te, ártatlanűl élek.
Ha rofz vagy: ártatlan foríbmat gondold-meg,
'S kárttevésre kéfzültt kezeidet fogd-meg.
Vagy, ha már méltatlan vagyok az életre,
Öllj, vági, kéfzen léfzek mind a' két efetre.
Ha mind a* pufztaság, mind a' népes Város,
A* tsendes életnek vefzedelmes *s káros
Ha ortzám' mind egyik mind máfik buíittya
'S meg'untt éltem* lafsií halára fárgittyaí

Mit kéfel ? fiefs, jöjj, repüJly e' prédára:
Ha már látfz, ne halafzd fzándékod'fokára.
Néki hevültt fzivem bu's gondolatokat
Forrván, mint meg-annyi habzó tajtékokat,
Szikrázó ízememmel mindent nézek körül,
Ki az, a' ki az én vefzélyemnek örül ?
Nints fenki. — Nem hifzek a' magam fzemének.
'S az alatt fülembe ujj hangok iövének.
Ez a' Kis madarkák reggeli zengéfe
Kiknek torkot nyitott a' Nap' fel-tetfzéfe.
Ezek mind meg-annyi kémjei valának
A' több madárságnak nyugvó táborának.
Ezeknek fzép hangjok vala a* jel-adás,
Hogy már féfzkeikben nem lehet maradás.
Itt van a' Nap.- fzárnyra mindnyájan keljenek,
'S néki módjok fzerént köfzöntéft tegyenek.
Ezt abból néztem-ki; mert, hogy a' zengés lett.
Mindenfelé tsak a' fok madár fereglett.
Az éneklök, vidám 's ékes nótájokat,
A* fzóllók, duplázták fok hangü fzavokat,
E' meg-lévén, kiki el-méne helyére,
'S indult napfzámjának el-végezésére.
Én pedig, a* midőn egyedül maradék,
Iüyen gondolatra, 's belzédre fakadék:
Ah! melly vefzedelmes az elme játékja,
Ha nints okofságtól vetett tartalékja!
Fél az ember ott is, hol nem fenyegetik,
Nyakra főre fzalad, a* hol nem kergetik,

JC nevelés fzerez íok képezéleket,
• A' nagy tudatlanság érleli ezeket.
. Meilyek ha majd kiben sürii vért találnak,
Még az életet is képzelik halálnak.
Sárkányokat látnak a' köd-fellegekben,
Bolyongó lelkedet temető helyekben.
Ha hol fok holtt teftvan,'s zsirospárázattya
Meg-gyúl: a' tudatlan nézőt meg-futtattya.
Azt gondollya fzegény, hogy ötet késérti;
Holott a' Terméfzet' munkájáj, nem érti.
Éppen illy dolog az, a' mi rajtam efett;
Mert engem fektemben fenki nemkerefett.
A' Tárfaságbéli félelemnek jármát
Vittem a* Dufztába: 's a' tett bennem lármát.
Még a' madár-fzó is engem meg- rettentett;
Mivel félelmefsé a' képzelödés tett.
A' fok 'örvendező fzárnyok harfogáfa
Ugy tetfzett, mint pallos, puska tsattogáfá.
De hogy majd fel-heviiltt vérem tsendeledett,
'S az okofság bennem ekképp' eröfedett,
Már akkor nem láttam okot félelemre,
Hanem meg-ujjittó 's friífittö örömre.
Jött a' Nap, 's uékem is a' fzemembe öílött,
Belém annvi kedvet, mint felém fu'gárt, lőtt.
Ah! (mondék)Terméi'zet bölts 's remek munkája!
Te! a' Világofság tárház 's kamarája!
Álly-meg egy kevéssé, tartóztasd magadat,
Függőfzd-fel, halehet, el-kezdett utadat.
Álly-mejjí ágyas-házad' meg-nyiltt ajtaiában
Vőlegény! utánnad nyögnek a' fzobában,
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A mennyin kivánnyák látni fzeméllyedet
Elöl: hátul annyinfirják el-mentedet
Vagy ha már ezekre vifzfza nem tekinteíz:
S mindent az elöre-nézésre igy intekAlly-Tneg te magadért, hadd nézzék fzépséged
Tovább, és tsudállyák tovább ékefséged*.
Mi vagy Te oh! fzép Nap ? hol vetted nngadat $
Ki hatarozta-meg fel-költöd 's nyugtadatt
h az? a' ki téged a' világofsággal
Fel-övedzett, mintegy aranyos ruhával?
Ju adta te beléd azt a' melegséget,
A' melly mindenekben fzül 'elevenséget *
Ez, még a'Földnek is mély gyomrát bé-járja^
* H o l d i s fenyefségét várja.
A te jarafodnak febes folyamattya
Olly, mint a' repülő elme' gon'dolattya,
Melly bátor bé vagyon rekefztve egy várbaL
De meg-fut hirtelen mindent e'Világban.
Moft az Eg eg-felsöbb tsillagit visgállya;'
b maid a feneketlen vizeket ufzkállya.
A te teltedet is mérö-lántzra veti,
S meg-mondja e' földről, mi a* kerületi a)
^nJZ t Anaxagofásrtak a' Görögök olta'it
hogy őket meg-tanitotta arra,
fcogya Nap nagyobb az ö Pelöpöníé&föknai. De a mái Terméfzet*vtsgá]dk, mairáf
tennék a* kötalak közzé/mint S l ö W
: , l d n é l " Webbnek
L
i l r ! ! a PTöbbnyire
% á l C ? éfzügy
> Fhatajrozzák-meg
••Oltaná.
a'
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Söt tsak egy íugárod' ugy fel-hafogattya,
Hány fzin légyen benpehogy nyilvánláttattyab)
Tudja, melly nagy légyen annak febefsége c).
£
' > hogy lehet minden teft más más fzinüfége d).
máiak, hogy a' Nap mintegy tiz fzáz ezerfzer, vagy, egy inilliomfzor nagyobb a' mi
egéfz FöldUnknél.
b) A'Napnak'minden lűgárát, hét egymás- tói kulömbözö fzinekre lehet fel - hafogatnl
az a' régre kéfzittetett Üveg (prisma) által.
Ezek a' fZinek a' fugárban, mind egymáfoa
fekUfznek,.'s egyik a' malikat mintegy el* fedezi; de az emiitett llveg, egyiket a* máfiktdl el-válafztya, és mindeniket a' maga
valóságos fzinében mutattya. Ezt lehet néminemű képpen tapafztalni a' fzivárványon és
a* harmaton.
c ) Ha az ágyú golyóbis ollyan febefséggel men*
ne hufzon öt efttendeig, a' millyen febefsége vagyon akkor,, a' mikor ki-íö vettetik r
úgy érhetne - el a' Naphoz. Melly kimondhatatlan fébefségnek kell hát annak lenni,
mellyel a'Napbdl ki-lövetett fugárok a'Föld
felé jönnek: úgymint a' meilyek, Newtonnak
mérteke feerént, heted - fél minúta alatt ide
érnek. Lettre für l'Optique de Mr. Newton
par de Voltaire,

r

d) A* fzint okozzák a' feliben azok az aprd
lyukatskák, meilyek a' tefiben vágynák.. A'
mítsodás fzin bé-veheti magát ezen lyukatskákba,ollyan ífcinll lefz a' tefl. Mert ezek a'
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Hogy húzod magadhoz minderrTsillagidat,
Mint el-válhatatlan Utas tárfaidat. e).
Hogy vagy igen mefzfze el ne távozzanak,
Vagy közelebb,mint kell,hozzád ne járjanak
Ha nem hogy meg-tartsák azt a' nagy mértékét
Mellyet a' T E R E M T Ő Ö eleikbe tett.
Mind ezt az emberi értelem vilgállya ,
'S ellen - mondhatatlan okokkal prdbállya.
így adja mennyei tüz eredetének
Jelét, *s halhatatlan nagy Termékeiének,
így mutattyaazt meg-hogy tsak attól függhet,
A'ki volt,varr,lefz,'s hogy nelégyen nem lehet
A'^ki ád mindennek mind lételt^mind mozgáít
'S mindenen meg-tartja a'leg-föbb orfzágláftv
Kivá't az olly nemes teremtett dolgokon,
Kik hafonlatoíok ö hozzá fok okon.
Te is, oh fényes Nap! vagy ennek munkája,
Lettél, a' mikoron hóllott az ö fzája.
Ez ihditt-el téged ma is a* futáfra,
'S bizonyos határt mér fel-kellés 's nyugvásra.
Mellyet által-hágni nem lehet tenéked ;
Mert a* Mindenható' keze tartja féked*.
fzinek ktfzanak - ki a' lyukatskákbcíl; a'többi fzm vifzfza-verüdik a' tefttöl.mint a'lapta
• a* kötöl vagy fától. ». ott.
e) Ezek a' Plánétik, vagy Bujdosó Tsillagok
mellyek a' miFöldtinkhüz taríozaak.

Menny hát, fiefs, kövesd, végezzed dtadat'S azoknak, kik várnak mutasd-meg magadat.
Én pedig, a* raivel lehetős, követlek;
Mert, mint az Igazfág példáját, fzeretlek.
Vaftag, földböl való teftem! te itt maradj;
Nem lehet a'Nappal hogy verfet fufs 'sfzaladj.
Te pedig, Mennyei Tűznek réfzetskéje,
Halhatatlan lelkem', gondoló elméje,
Repülly a' Nap utánn, egéfz fzabadíággal
.'Sa' mit ö lát: te azt vifgáld gondofsaggal.
Ha ö néki fzabad mindeneket nézni:
Néked illik, föt kell, muftrára idézni..
A' jót és a' rofzfzat ö egyaránt láttya,
Rűtra,fzépre fénnyétegy formán botsáttya.
Mert ö nem tud közttök külombféget tenni.
Másként is ezeknek éppen igy kell lenni.
Mivel á' Mennyei A T Y Á T igy példázza
Ki jókra, rofzfzakra javait raházza.
De te, nem tsak láthatfz, hanem itélhetfz is
Külömbféget a'jó, 's a'rofz kőztt tehetfz is,
Hogy igy ezt el-keriild, amazt fel kereffed,
'S boldoguláfodra meg is fzerezheffed.
Ez egy vége van a' Józan-okofságnak;^
Ez egy uttya van a' kivántt boldogfágnak.
Repülly hát én elmém! fellyebb a'Nap felé,
'S az ö nagy űtiába erefzkedjél belé.
Láfs, hally, visgáüy mindent, 's jegyezz -fel
magadnak;
És mindenről fzámot adj végén utadnak.
De ho«y el ne maradj tsak az o!ly dolgokat.
Vifgáld ;-mellyek önként fel-adják magokat.
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3ege,s Tengerről.

M i n t a ' kerek abronfs minden pontotskája
Egymásból függ , ha nints fohol is tsorbája.
•AKar kezed húzzad annak kerületén,
Akár a' mozogjon 's kezed állvon helyén :
Végre azt a' pontot tsak ugyan el\érted,
Honnét az abrontáot leg-elöfzór mérted.
így van a' Napnak is felettünk forgáfa,
így megy véghez hűk 's négyórás uíazáfc.
Megy-e a Nap^vagy nem? moft azt nem visgálom
Allyon ö , es a* Föld fordullvon: egy nálom.
Mivel a' melly véget magamnál fel-tettem
En , azt mind két féle módon el-érhettem.
Valami a' Napnak magát meg-mutatta,
üzinét femnii tőlem el-nem titkolhatta.
A* Földet nyelni kéfz, de le-zártf tengerek
Kiknek a'fzelekkel örökös a'perek;
(Mert a' Terméízetnek ez áldott törvénnyé.
Hogy a* tengereknek mélyíéges örvénnyé
A /orgó fzelekrek vettefsék alája,
'S így a' meg-f oshadás ne férjen hozzája)
A teiigerek, mondom, elöfzör látfzottak,
Mint a' rájok feküdtt-fzelekkel hartzoltak.
Rettentő, ütközet! én mefzfziröl- néztem,
Még is egy félelmem' máfikkal tetéztem,

Hogy jött minden felöl a' fzél mormoláffal!
Hogy rohant és miként küfzködött egymáffal j
Mindenik, magának kivánt felföíéget,
Ezért tett az erő ellen dühöfséget.
A' tenger nem tudta, jnellyiknek engedjen,
Mellyik ellen tartfa magát, vagy fzéllyedjen.
Itt az Éfzaki fzél fürü fergeteggel
Nyomta, 's oftromlotta fagylaló hideggel.
A'jég-hegyek alatt meg-fzakadtt mélyiégek,
A' pokol* torkáig érő üregfégek,
Meilyek a' mint nehéz terkektöl tágulnak.
Mérges tajtékzáffal egymásra omolnak.
Mint meg nem fzelidültt lovak 's elefántok,
Kik elsőbb magokról mindent földre hánytak,
Kevélyek; gondolván hogy már mentek léfznek:
Holott yjjabb terhet reájok fel- téfznek.
így mikor a'Mélyfég egy hegyet magáról,
El-tolt, 's a' fenékig nyomott oldaláról;.
Alig vefz egy kevés pihenéft magának,
Hogy tárgya lefz ujjabb hegyek oftromának,
Eröfzakot fzfenyved; nyög nagy zuhogáfial;
Tördeli a* Jeget darabra egymáffal.
Mint mikor a' földben öfzve verődött büz
Meg-gyul, 's ropogáffal el-fül a' fojtotttüz?
Ez , az ott levegő eget ketté üti,
'S edgyik üregfégböl máikba kergeti.
Az, nem talál helyet, hol ki-fzélefedjen,
'S az ötét perfelö lángtól menekedjenMajd hát a' fzoritó Főidet meg-renditti,
"S meg-repedtt oldalán magát ki-repitti.

Ez jó ö magának: de jaj mind azoknak,
A' kik a' meg-rendültt Föld fzinén lakoznak.
Reng, refzket, repedez, rohan mind rakásra.
Valamit az ember kéfzitett lakásra.
Söt a' hegyeknek is értz fondamentomok,
Mellyeket fundáltak Mindenható Karok,
Helyekből egéfzen fokfzor ki-mozdulnak,
'S az alattok lévő völgyekre omolnak.
Törik és pufztittyák a' kiffebb dolgokat,
A* kik ellenekbe tették ö magokat.

Külömben, óh! mit is keresne e' réfzen?
A' melly minden jótól fofzttva van egélzen,
A' mellyet még maga a' Nap is el-kerül,
Vagy tsak rajta fénnyé hajnal formán derül.
És mihelyt elö-jön ezen végső pontja:
.
Fordul; 's báráttságát e'réfzfzel fel-bontja.

így mikor az öTzve verődött hegy-ieget,
Melly fokfzor haladja ezt az alsóbb eget,
A ^meg-bufultt örvény magáról le-veti,
'S rendes állásába "magát helyhezteti.
Az le-dül, 's egymáftól el-váltt oldalai,.
Minit a' felleg-várnak le - omló falai
A' midőn a' kiffebb hegyet el-borittyák,
A' törtt daraboknak fzámát fzaporittyák.
Tolong --fikolt" korrog a' fok jégegymáfon.
Még a* Terméfzet is rémlil illy romláfon

fen a' vég tengernek tsak egyikét néztem,
>S ebből a' máfikra Ítéletet tettem.
Azt énnékem látnom éppen nem lehetett,
Látáfom a' Napnál tovább nem érhetett.
Ez pedig, a* midőn fénnyét egygyel közli,
A' máfikat akkor éppen el-mellözi.Tsak az ott tsillámló Tsillagokra hadia,
Még futását a' más réfyen ki-fzaladia.
Oh! melly retteretes lehet hát az a' réfz,
A' melly a' napfényből fokáig réfzt nem vefz!
Tsak tiz 's hat óráig nem látni a' Napot,
Melly nehéz! Hát ekkép töltni hat holnapot i
Melly keferves lehet az a* nagy éjtfzaka,
A* mellynek hat holnap utánnfzakad nyaka.

Hlyen rettenetes a* Víz ábrázattya
Mind két felől, hol van a'Föld ormozattva.
Mints, és nem i s lehet olly magát el-fzántt fziv,
- Bar fok a' nyerésért fzáz vefzéllyel meg-viv :
Hogy ezen a* réfzen fzerentsét próbálni
Merjen, 's bátorkodjon ezzel fzembe fzállni.

A' Tergernek ezen két végső réfzei,
A' Mindenhatónak erős petséttyei;
Mellyeket fenkinek vagy fel-fzakafztani, _
Vagy akármelly mefter-kézzel fel-bontani,
Nem lehet. Az ember u'gy vagyon alkottva.
Hogy minden dolgoktól légyen taníttatva
Ez a' Föld is ( mellynek bizonnyal van vege.
De olly mellyet el-zárt azúr' Költsesege)

U
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Ez a Föld, oh Ember! azt adja tudtodra:
Hogy vég nélkül vald hely kéfzült fzámodra.
í-nnek vagyon vége: de azt nem láthatod
Amannak nints: magát de fel-találhatod
Vége vagyon ennek: néked islefz véged,
iltkos az; az, ez is; légyen efzeíségedi

t
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A* Nagy Tengerről.
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E I KÉT vég tenger köztt vagyona' Nap' ütja,
És azt elztend önként egyízer meg is futja.
T'élt, Tavafzt, Nyárt, és öízt a' fzerént tsinálgat
A* mint ezenn fellyebb, vagy alább, fétálgafc
Már itt a' Tenger is nem ollyan rettentő,
Jóllehet hogy 'itt is tsak' ugyan Tenger ö.
Irigy, állhatatlan, mord, könyörületlen
Itt kölziklás, amott ismét feneketlen.
A* Terméfzet ötet fok fzép ritkasággal,
Még az aranynál is betsesb drágasággal, >
Meg-rakta. Ö ennek hafznát nem veheti,
Még is azt meg-tartyju valamint teheti.
Rá fekfzik, 4s ifzapos sárral bé-mázollya,
's ha belől nem lehet, kivül meg-motskollya
Lopni kell azt tőle; önként femmit fem ád;
De vigyázz: mert,mikor nem vélnéd,rohan rád.
A'fö, fül, nyak, kezek, 's lábok ékefsége,
Mellyet az embernek talált kevélysége;
Oh! melly'fokakrtak fzültreménytelen halált!
Melly fok gyöngykeresö végső vefzélyt talált
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E* Tóiiger az ollyan Gazdagnak példája,
Kinek drága kintstsel rakva a' ládája,
De ö annak lemmi halznaival nem él;
Még is éjjel nappal a' tolvajoktól fél.
Egéfz napokon is azonn gondolkozik,
Sőt még álmában is azzal álmadozik:
Hogy leheflen venni, femmit el-nem költvén ;
Jól-lakni, a* hasba eledelt nem töltvén.
Több jót várhatfz, hidd-el, az iriav tengertől,
Mint az illy oítoba rút fősvény embertől.
Mert a' tőled tsak az olly dolgot fajnájja,
Melly nélkül teltednek nints femmi hibája.
Lehetfz egéfséges, erős, ruhás, és ép,
Lehetfz fzeretetre méltó, ékes és fzép.
De ez el-nézheti mezítelenséged', •
Akkor hízik, hogyha láthattya éhséged*.
Szegények! az illyen tsudát kerüllvétek,
A* ki előtt adni halálos nagy vétek.
Ti pedig, oh! boldog fiak 's örökösök,
Kiknek fzerentséül i útnak illyen ösök,
Azt a' boldog órát békével váriátok,
Hogy meg-fogja őket a' rájok fzórtt átok.
Maid a' bé-hunytt fzegiek előtt vidámsággal,
Meritek a' fok pénzt egéfz bátorsággal;
De a* meddig élnek, őket ne bántsátok;
Ha gyülőlit k is, fzemekbe áldjátok.
Mert fokfzor hallani ollyatén dolgokat,
Hogy az illyen forma nemtelen fiakat,
A' kik az atyákkal egygyet nem értene^,
'S meg-mondják,Oh Atyám! ezeknem illenek:

A* NAGY T E N G E R .

IF

A* meg-bufultt atyák éppen meg-tagadják,
Klaftromra Vagy földben a' pénzeket hadják.
Ti, mondom, oh fiak! ezt el-kerüllyétek,
A' halálnak való föt is betsiillyétek;
Sőt mikor a' tellek már meg-hidegedett,
'S minden inok erek öfzve merevedett:
Aranyat, ezüftöt, ott ne pengeffetek,
Hogy fel-támad, áttól akkor is féljetek.
Hanem mennél elébb a'íirba bé-tév'n,.
Belől vidám fziwel, kívül gyáfzba lévén,
Mennyetek a' vafas el-rejtett ládáknak,
'S a* fok lakatokkal le-zártt kamaráknak:
Szabaditfátok-ki a' fzegény foglyokat,
'S még meg fem tifztitván penéfz 's rofdájokat
Igazittsátok-el mind az ö dolgokra,
Mennél elébb lehet, hágjatok torkokra,
így a* Maradéktól azt a' jót nyeritek,
Hogy ezt az életet békével élitek.
Nem kivánnyák íoha a* ti holtotokat,
Nem mondják, hogy látnák bár kéfz íirotokat
Én pedig gyűlölvén a4 perlödéfeket,
Meilyek oftromolni fognak benneteket.'
Itt hagylak, 's hol valék, oda vifzfza térek;
E' ki-tsapáfról is engedelmet kérek.
MÁSODIK
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Mondám hogy a' Tenger irigy, *s állhatatlan;
Irigységét láttad: lásd, melly nyughatatlan.
Gh! de, hogy iriam-le állhatarlanságát,
Majd minden órai'változandóságát?

Mint az ö fövényét meg nem fzámlálhatni:
Sok változáfait igy meg nem foghatni.
Moll rendes rno?gáífal fzinét tsillogtattya,
Maid mind fenekeitől magát fel-forgattya.
Moft még a* kis hal is kedvére ufzkállya,
Majd a' Tzet-hal benne helyét nem talállya,
Kereíi az örvényt hogy el-rejtezheflen,
'S az ötet verdeső habtól mentt leheffen.
Ez a' Vizi minden állatok Királia,
Kinek lángot 's tűzet okád vizes fzájja,
Bár a' vafat tsak ugy tartya, mint a* polyváf,
Az atzélt mint régi redves és rothadtt fát;
Ki fokfzor jó kedvből magát meg-fúvallya
' S a ' Tengert egéfzen azzal fel-forrallya.
Mikor megy, fejével fzéles borozdát vág,
Hátulról követi fejér világofság.
Ha fekfzik, rak liafaalá köfziklákat,
*S ezeket ugy tartya mint a' lágy párnákat a).
a) Lopgtnus Pogány Filofofiis és Nagy Orátor,
igy í!z<511 azon Munkájában., mellyet irt á'
Befzédnek nemes fellíngö'ségérő'l ( Sublimitas): A' Siddknak Törvény-addja Mdíes, á'
ki nem közönséges ember vdlt, igen illendően gondolkodott az Iítennek Nagyságáról,
és Hatalmaftágárdl; és ezekről éppen úgy
fzdll, mint illik Azoknak Méltdságokhoz, a'
midőn igy kezdi el az ö Törvényeit: Mondá az Iften, Légyen Világofság; 's lett. Légyen
Föld ; 's lett. (Longini Traft. de Sublimi
Cap. 7.) Nagy gonofzság, hogy a'Kerefztyének között találkoznak ollyanok-, kik az

Ez

Ez is, mondom, mikor a* Tenger akarja,
Fél, refzket, 's ha lehet, fejét el-takarja.
Nem is távozik-el mefzfze barlangjától^
Tart a' tsendes Tenger' hamar haragjától,
Mert ez,mennél jobban íátfzik,hogy tsendel'ebb:
Annál inkább lehet majd vefzedelmefebb.
Ha fzine egyenlő, mint az üveg knftály,
Rettegj; mindkét kézzel akkor kormányra
álly.
A' leg nagyobb vefzélyt illyenkor kéfzitti,
E' kis pihenéffel magát eröfitti.
Meg-érzette hogy jön a' ízelek' tábojra,
És a' fellegeknek menyköves zápora.
Nézd, már oda távol hogy forr! hogyfakadoz!
Hogy fejérlik! melly lok habokkal dagadoz!
Ez, az öfzve-tsapott fzeleknek munkája,
'S a' bizonyos vefzély. hirt-hozó poftája.
Ke várd-bé, eny-helyre vidd hamar hajódat,
Utazó! vagy fzánd el halálra magadat.
Siefs, mig fel-érnek ama' dühös ízelek,
Kéfz halált hordoznak a' mellyek ö velek.
egéfz Szent írásban nem találnak egyebet
alatsony gondolatoknál és befzédnél. Olvassák-meg tsak azokat, a' mellyeket találnak a'
többek,között Jdbnak harmintz nyoltzadik,
's következendő réíieiben (honnan vétettek,
azok is, mellyek itten a' Tzethalrdl mondatnak^ 'sakkor ditsekedjenek, az emberi Ekefen-fzdllásnak, a' Szent írás lelett vald méltóságával,
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Kik bátor egymiflal mind ellenkeznének,
De a' te Vefztedre öízve-esküdnének.
'S mintha nem volnának a' ízelek elesek. :
Hartzolnak ezekkel ellenek az egek.'
Sürü fellegekkel magokat bé-fedik,
A' Nap' fényét hozzád menni nem engedik
Dél fzinbén is ollyan fetét éjt tsinálnak,
Melly árnyéka lehet az örök-halálnak. .
Mellyben repdes lángja a* tüzes kénkönek,
'S rettentő világot, tart a' fzenvedönek.
A' dördüléfeknek ízörnyü harfogáfa
Még a' kö - fzivnek is őfzve- Őlvadáfa.
Ah! kö-fziv, Ah! érfznél erösb emberi fziv!
Mi az, a' mi téged e' vefzély közzé hiv?
Hát az a' föld, melly bői vettél eredetet,
Nem adhat-e néked ételt 's öltözetet ?
Mit kerefed azt a' hafzontalan kincset, '
^Mellyre a' Terméfzet tettiliy nagy bilintset?
A' telhetetlenség vihet-e ennyire,
Hogy fejed' ki-tégyed a' halál' révire ?
Ama halhatatlan léleknek, mellyel birfz,
Tsiga-vérért's gyöngyért fententziát hogy irfz
De jól van. Ha kinek ez élet kelletlen,
Az ellen, oh Tenger! légy könyörületlen.
Törjetek-le Szelek! kevély árbotz-fáit,
Szaggafsátok fzéllyel öblös vitorláit.
Állíttsátok magát fzembe a' Halállal,
E' minden Királynál hatálmasb Királlyal.
De magának még is meg-kegyelmezzetek,* '
Mint ISTEN' képére , Ö rá úgy nézzetek.

Ti, oh! fzéllyel omlott házoknak defzkái,
El-törtt hajójoknak rongyollott táblái,
"Vegyétek még egyfzer őket vállatokra,
'S vigyétek a' közzel-lehetö partokra.
Te is, Tenger! ha már magad' meg-bofzfz-ultad^
Hogy ezen ö vizi vár okát fel-dúltad-,
Pararitsolly melletted buzgó habjaidnak,
Hogy ök ne ártíanak hódoltt foglyaidnak*
Sőt az olly teftet is, kit a' lélek eí-hágy,
Mint ki halhatatlan 's állandóbb Házra vágy,
Tudd-meg, Tenger! az ÚR fzámonkéri tőled,
Eefz olly nap, hogy ki kell mind adni belőled*
Bár fok ezer réfze egymáftól el-vállyon,
De lzükség, hogy akkor ismét öfz ve-állyon.
Az UR, a' ki ötet a' földböl formálta,
Hogy kell öfzve-rakni réfzeit, próbálta.
Ö, a' rothadtt magból mai is teremt búzát,
'S fok fzáz efztendöket meg győző élő-fát
Ha ezt, a* Terméfzet által véghez vifzi;
Az, meg lelz, ha Maga fzolland; hitem hifzii
E* HIT pótollya-ki elmém rövidségét.
Azokban, haladják meilyek tehettségéf. •
IVjindent által-látni, ért'ni, tudni mindent,
NémEmbertifemAflgyaJt hanem illet ISTENT
Neyton, ki e' főidről minden Eget bé-járt,
Más: más egy Hottentót, kit egy föld-lyuk
bé-zárt*
E' butától, Neyton, de nints olly mefzfzire,
Mind az Angyal lehet ö hozzá mennyire*
CL
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De az Angyal Newtont ugy meg nem haladja,
Mint ISTEN az Angyalt a' mennyire hadja.
Ha hát Newton tudhat fok ollyan dolgokat,
Mellyek meg-haladják a* Hottentó tokát,
'Sezeknek nem fzabad még-is kételkedni,
'S a' tudós Newtonnal perbe erefzkedni: ;
BÖLTSEK ! ti emberi elmének tsudái!
Sécétes egünknek ragyogó fáklyái!
Meg engedjük, közttünk világoskodjatok,
Legyetek nap, hold,'s más fényes tsiliagzatok,
De emberek vagytok, ezt éfzbe vegyétek,
A' bölts 's nagyTEREMTöt velünk tiizteljétek
Ha mit láttok ollyat fzava' 's munkájában,

Melly nem fér elmétek mérféklö lántzában;
Hihetetlenkedö kevélyek lefztek-e? ,
Egy fzem port e' Földdel egy latban tefztek-e,
Ha a' nagy böltsefség ennyire vezethet:

Énnékem kotzkája bátran vakot vethet.
Inkább legyek kevés tadománnyal biró,
Mint bölts,'sTEREMTöMET meg-itélö BÍRÓ.
Kéfzebb vagyok zablát vetni értelmemre,

Mint gántsot keresni, dolgába, vefztemre,
Ha a* miket fzóllott, avagy tselekedett.
Nem értem; nem fzóllok igy: Ez nem lehetett.
Hitelt adok az UR bizonyos fzavának,
Hifzem bölts 's fzent végét minden munkájának
Bár én annak uttyát 's módját nem láthatom:
De tudom, hitemben meg nem tsalattatom.
Hitván féreg lévén, ha véle perelnék,
Örök gyötrelmeket ezzel érdemelnék.

A* NAGY T E N G E R .

®3

Nagy titok előttem egy leg-kilfebb fü-fzal,^
Melly I S T E N fzavára terem, nö, és fennáll
Szóllyhát! a'mit mondafz,bizonyofnak hiíze#n
Véges értelmemet fzódnak foglyul vifzem.
Mondjad: fel támafztod porrá lett teftemet:

'

Hifzem-,bár haladja módja értelmemet.

Ha könnyeb az Égnek 's a' Földnek el-mulnj,
Mint a* nagy T E R E M T Ő ' fzavának tsonkulni:
Miért kételkedném ez Ígéret felöl?
Ezer a' fok példám erre kívül belől.
Oh! nem mondom: ISTEN! ezt hogy tselekefzed
Hifzem; ígéretül mikor egyízer tefzed.
Meg-nézem mi edgyez Szent Terméfzeteddel,
Vagy mit vihetfz véghez ISTENI kezeddel,
E' ké°t regulához mértt Józan-Okofság,
A' Hihetetlenség ellen kéfz orvofság
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Tengerről,

^•MMNMMMpMBMr
A ' még gondolatim fzéllyel repdefének,
Közel látom végét a * tenger vizének.
'Jut efzembe e ' Száz' egy Filofofufa,
A* Jé zan-okofzág' kevély Pátronufa,
Ruf J\ó, mikor egyfzer arr<51 kérdeztettnék:
Miért hogy kotsiban öt' nem fzemlélhetnék ?
így hóll: A' Terméfzet' gyönyörüfégeit,
^Minden földnek kiilöii külön terméfeit
A-' visgállya, a'-ki uttyát gyalog járta; •
Nem az, a' ki magát a' kotsiba zár ja.
Ugy van. — E' nékem is volt elég káromra,
Hogy vigyáznom kellett utazd tárfomra,
E z , a' millyen györfan haladott mellettem;
Futáfát követni kéntelenítettem.
Bizom hát más dolgok iráfát azokra
Kiknek kedvek vagyon lafsilbb iáráfokra.
Mennyi a' tengernek hoízfza 's fzélefsége a).
Miért nem pótolly* fzélét a' mélysége, b).
?) Nemellyek a* Régiebbek ItÖzzUl abban az értelemben voksnak, hogy a'Tenger két annyi
helyen fekfzikmint a' fzárazFÖld. De midjta
naponként u'j«bb és ujiabb fzigeteket, 's fölteket találgatnak a' Hajdkázdk: már moft

t$

Miért hogy a'Földet nem tsak köriil-ve^te,
Hanem fok helytt magát közbe is fzinlette c).
arra hajolnak a'< Terméfzet - vifgáldk, hogy
a'Tenger, nem tsak nem najyobb, hanem
valamivel kiflebb is a' Száraznál. (lob. Cbrifl.
Starnii Vhyjica Vfefik

I. art. 4. C'ap. II. )

í.) Szinte annyi Viz lehetne a' Tengerben, a'
mennyi fzllkféges a* Földre nézve, úgy is,
ha kiffebb helyen fekUnnék ; de azomban
méllyebb volna. Nagy böltsefsége tetfeik
mindazáltal a' Terméfóet' Urának. abban •,
hogy a' Tenger' Vizét fzélyefen ki-terjefztette.
Mert igy az .ö fzélefen ki terjedő ÍZinéröl,
fokkal több gözölgés mégyen-fel minden
fzempillantáfonként, mint ugy mehetne, ha
fzinte annyi viz línne ugyan benne, de, azo-nban az ö fzine Keskenyebb lenne. A'
Földnek pedig a' kell, hogy a' Tenger bövön
gözölögjön; mert ebből leföa' bö efö. (Derham Theol. Phyfique Chap. V. p. 66. Note
a-)
«) Ennek okait igen fzépen Öfzve-fzedve, és
mefterfégefen ki- rajzolva, igy adja elö T. T.
Szönyi Beniamin, Hold-Mezö-Váfárhelyi Prédikátor, az ugy nevezett Gyermekek Filikajában; a' mellyet mindar által, az idö's Magyar Derkámok is nagy gyönyörllféggel olvaf• hatnak.
.
x
* ir. 3. A' Száraz határt vét a' tengereknek,
Tenger határt vét minden föld fzéleknek
Földet a' Tenger mindenütt nyallya
A' Föld a'Tengert fok helytt bé-fallya.
C 4

4- A Tenger, mint kaptsokkal kötelekkel,
Földhöz köttetett a' folyd vizekkel,
Mellyek abbdl Föld alatt ki-gyuinek.
Fellylll pedig mind öfeve kerülnek./
5. Iften a' Földet fokhelytt-megfzakafztott
Szlik ajtdn abba tág Tengert árafztott.
Ezekkai, mint földben vertt fzegekkel
Erös a' Föld a' fok Tengerekkel.
*
6. A' Föld fzéleit a" Tengerft élekben
SUrUn bé-rdvt az egéfz kerületben,
A Tengernek is tsipkés Izéiéi
Föld fzélekben vertt erös ékei.
7. Igy fUgg e' kettő egy kerek tsomdban,
Semmi nem. tartja ezeket valdban
'S noha terméfz^ttel klilömböznek',
De egy máiTal még is meg- egyeznek.
8. Mind a' kettőnek egymifon van helye*
Egymáshoz vonfzd magneíi ereje.
A' Föld magához a' Tengert vonnya
A' Tengernek Földön van otthonnya.
A'Földnek femmin vald függésének
Semmit nem árt fzörnyU nagy terhe ennek*
Mert a' bölts Iflen azt tselekedte,
Mind négy réfzét egy mértékre vette.
IO. Ez egyes Mérték van a'nagy réfzekbea
Egy formán nyomnak egymás elleneben
A' Napkeleti Napnyugotival
Egy formán nyom 's Déli Efzakival
( Lásd c' Mdfodik

Elmélkedj a' Kerek FilldrtiL }

Hogy van, hogy moftféfzkét ittfzárazon hadja
TU1 pedig a' partját fzintemeg-haladja? d)
d ) Mindennapitapafztaláfok ez azoknak, a' kik
a'Tengernek bizonyos réfzeihez közel laknak,
hogy minden tizenkét dra alatt, a* Tenger
vize fel dagad, és ismét - meg apad. A' Dagadáfa tart többnyire, hat óráig, a'Lappadáfa ifmét más hat dráig. A' dagadáfa fok
helyeken olly nagy,hogy ha magas partjai
nintsenek, kilentz mérttfóldnyire ki-önti magát , 's ifmét a' lappadáfával, kilenz mértt
földre bé-apad; ugy hogy az utazd hajdkat
fokfzor fzárazon hadja. Igy jára Nagy Sándor , mikor az Indus folyd vizén feregével
egygytitt ment a' twigerre. A* viz el-folyt a'
ha j dk aldl, 's ö Görög lévén nem tudta ennek a' tenger refzének íkokáfát, hanem az ő
hajdinek meg-akadáfok'at, arra magyarázván ,
hogy az Iftenek nem akarják azt, hogy tovább mennyen vifzfza teit. ( Varenii Georg.
Gen. ) Nints mindazáltal a' Tengernek
mindealltt illyen éfzre vehető' dagadáfa és
lappadáö ; hanemftlgg az ö féfzkétöl. A'
honnét, hafzontalanfagot tselekefznek azok,
a' kik az Izrael Népének a' veres tengeren
fzáraz lábbal lett által-menetelét, nem tsudanak, hanem terméfzeti dologak akarják tartani. Mert egy az, hogy a' Veres tengerrel tudjak azt a' mai ütazdk, hogy annak
femmi. réfzének fints ollyan nagy meg-lappadáfa , hogy a' Féfzkét egéfzen oda hagyta
( Varenii Geog. Gen. ) Más az, hogy na
Mdfes tudhatta a' tenger fzokáfát *s ugy merte
néki vinni a'népet Farahd, 's az ö népe
még jobban tudhatta; ö hát ismér nem mert

De tsak hamar ide viízfza törekedik,
izeket, s ezekhez hafonló dolgokat
Hogy erts: hallgasd ama' bölts Tárfaságokat
Mellyek az Emberi Nem' ditsöfségére,§
Ne,ver. a' TEKEMTÖ' fö tzéüyí 's végére
A Nagy lerméfzetnek titkait vilgálIyákV ?
i mindenütt,mindenben az ISTENT taláUyák,
T Í I n k á í f h ° ? l b á e ° r f z i v ö n a S7

A' kik trtKf, K 2 K
M?
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Búvárok!

PoJ g*rok.,

tetején,

g y ö n y m

vegyetek jdl fzarnba amaz állatokat,
ftíS
? ingerben élik világokat.
Hadd tudjuk, azoknak fok ezer íemei
Hanyf or többek mint a' Száraz' terméfei
H o M a z t ' £ ^Tengert markába fzorirtyt
5 annak kmtsevel is Földünk'gazdagittya,
K földnek
tlalc férgei ,
Imádjuk; hajolván lelkünknek térdei.
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Szigetekről

M

i n x a' fetét éiinek komor tekéntete,
A' mellyberi bé-bo'rul az Ég'mennyezete,
Vidám 's örvendetes fzint véfzen magára,
A' mikor bé-hattya a'Napr fzép fugára.
A' Terméfzet fel-kél melly aluvásábdl.
Tsendes, de rémittö el-halgaíásából.
Ollyan vólt nékem is nézni a* vizekre
'S azutánn bé-látni a* fok fzigetekre.
A' háborús Tenger a' miUyen ijjefztö,
A' Száraz 's a' fziget olly lelket élefztö.
Ezek nékem annyi öíaj-ágok lettek,
Mennél nagyobb fzammal öfzve fereglettek.

Ah! ékes Szigetek! u'gy nézlek titeket,
Mint a' falba rakott erös vas pléheket.
Hogy öfzve nem omlik a' Föld' alkotvánnya,
Hogy azt a' ízél's a'hab fzertefzét nem hánnya
Egy réfzröl, ti vagytok a' kik azt tartyátok,
Merf báftyául néki tettetek adjátok.
Ti fzállatok fzembe e' nagy ellenséggel,
Mellynek habja rohan rontó dühöfséggel,
Minta'" vén Orofzlán'-roeg-tompultt fogai,
OUyak általatok a' Tenger' habjai

JO
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Száját hafzontalan a* Föld ellen táttya,
Gyengült erejének a' fövény kéfzt gáttya,
Ha kik a' haboknak lennének prédái,
Azoknak ti vagytok nyugotó bárkái*
Ha fogy az utazók vizek 's eleségek,
Tőletek telik-ki minden fegitségek.
A' Tenger járatlan maradna örökre,
Ha nem találhatnánk benne Szigetekre.
Senki nem mérné-ineg a* Föld' kerekségét,
Nem járná-bé a' Víz' nagy temérdekségét,
A' gazdag Napkelet a' fovány Nyugottal,
(Meg-nem elégedvén ez, ilíy állapottal)
A* ti kintsetekért egy Hazává léfzen,
A* Föld' túlsó végé fzültje, él-éréfzen.
Igy a' külömbféle emberi Nemzetek
Meg-láttyák, hogy Egy vólt az ö eredetek.
Mert bátor egymáftól nyelvvel külőmböznek
Bátor másként élnek,laknak, és öltöznek:
De a'mi az Embert téfzi valósággal,
Abban meg-edgyeznek mindízép igazsággal.
TudóíTabb a' máfik, de ez is tanulhat,
Stemmi az ö lelkén e* réfzben nem múlhat.
Tanullyon az Indus Páris vagy Oxfordban a )
Nem lefz több tudomány aziott termetLordban

») Páris, Frantzía; Oxford, Anglia Orftágokban igen nevezetes Várofok, a' Tudományoknak virá^rd Műhelyeikről.

A' S z l 6 E T E « .

a*

Newton ha fzületett volna Summatrában b).
Vagyha neveltetett volna Spitzbergaban c),
Moft az ö nevére egy térd fem hajolna,
A' bölts 's tudós világ néki nem hódolna.
Azokban, kik lakják Kuskótvagy Pocofit d>
A' régibb időnek moft nem ládd lakolit.
Kináld moft üveggel 's tsengö harangokká,
Fel-váltjáké-arany *s ezüft darabokkal f
Nem — 'S mi vitte oda az ollyan lelkeket,
A' kik látnak ezek köztt külömbfégeket í
Ne kérd - Durva az értz a' Földnek gyomrabaii
Senki'nem mondaná, mit rejt-el magában-,
A' tüz 's a' kéz de majd ugy ki-pallérozzák,
Hogy még a' Királyi Fejek is hordozzák.
A' halznos fzántó-vas ha tsak egy helyben ul,
Rosdát kap: gyakorlás által meg-fenyelul.
b) Szummatra : igen nagy toget* Napkeleti
Tengeren. Minden tudomány 's Vallás nélkül vágynák az ö örökös lakofi. A Hoüandufoknak vagyon ott öt Várok, és hatalmafabbak a' Szigetben lévő Királyoknál.
e) Spitzberga, fzélsö föld azÉfzaki Tengeren,
mellyet a' Hollanduíbk fel-találtak, ezer oÉ
fzáz kilentzven ötödik Efztendöben.
á ) Kuskd, Potofi, . Peru Tartományának.,
Amérikábam nevezetes Várofi az aranynaK
bövfégéról, 's régi tudatlanfagokrol. A
Spanyolokhoz tartoznak. Jd ket fejős tehén
•olt, kivált régentea.

A z , a' homoknak is tsak a' fzinét hántya,
Ezí a' gyep-földet is araíznyira fzántya.

Ez, még a' rofzból is tud nagy jót ki hozni,
Tud titkos utakon hafznofon dolgozni. —Í

Hogy minden mindenütt nints azt nem fajnálom;
Itt is a' Terméfzet' nagy Uríí tsudálom.
Légyen Napkeleten gyöngy, tsiga, füfzerfzánl,
Mellyekre vágy kevély nyakam; és kényes
m*
'
Az en földem terem olly bölts embereket,
A' kik bé nyargalnak minden tengereket..
Ezek Amérikát fofztjp: aranyától,
'S ezenn több jót véfznek a' más Indiától.
Az ö Hazájokat mikor dazdagittják,
Ama' két tudatlan Világot tanittyak.
El-megy a' Kerefztyén a' vefzendö gyöngyért,
'S drágább gyöngyöt hágy ott ezért a' gö*
röngyért.
Az Igaz ISTEN - nek efméretét hadja
£' pogánynál, kinek gyöngyét el-ragadja,
Bar fokízor a' néki nintsen is 'tzéllyában,
Hogy változáft tégyen annak valláfában.
De az Iften véle, mint efzközzel, ugy él,
Nem tudva is fzolgál annak,kit hifz, 's nem fél.
Így vifzj a' madár fokfzor a' fzájába
A' fzép virág-magot, 's el ejti ütjába,
A z , a dudva 's lapu köztt majd gyökeret vér,
6 olly fzép lefz, hogy véle még a' kerti fem ér
EZ hat a TEREMTŐ' munkás böltsefsége,
Hogy igy öfzve-járjon a'Földnek két vége.
Mas tZelt tefza' föfvény ember' fziv magának*
Más tzéllya az ISTEN' igazgatáfának.

De mit látok! - E' fok fzámtalan hajókon,
Meilyek feregelnek a* Sziget partokon,
Ugy forr a' fok Ember mint a' munkás hangya,
Mikor még tarlóján van a' fok kalangya.'
Ezeknek Liliom van lobogójokon,
AmazoknakVefzfzök függnek záfzlójokon e)'.
Ezek között - egy SAS hogy fel - emelkedék!,
'S melly nagy gyorfasággal meg is tgjepedék!
Hogy tépi egy lábbal a' Liliomokat!
Maiikkal fzétt rugia a' Vefzfzö-fzálokat!
Hogy néz mindenfelé kettős nagy fejével!
Hogy vigyáz, a' Napot meg-gyözö fzemévelí
Ah! jól tudom Ki légy.'-- Hogy itt látlak: elég
Hódollyon-megNéked mind a'kétTenger vég.
Tifztellye minden Nép ezt a' nagy Felséget,
Esmérjen az Indus Magyar Nemzetiséget.
Ez, magát Állán hajdan altal-vágta,
'S Európa' fülét nagy réfzént meg-rágta.
Ha jó termő földén eddig tsak hallgatott,
Még ki-pótolhattya a' mit el-mulatott.
Tud éz Bölts is lenni, nem tsak jó Katona,
Pállás jó baráttya lehet, mint Eellona.
Kezét fel nem törné Herkules' fegyvere,
Hogy lenne kormányhoz gyenge a' tenyere.
e) Frántzia Orfóágnak három Liliomok, Hollandiának egy tsomá Vefzfzü a' Tzimerek,

Hozzá fzokott régen a' Mars' tsatájához,
Hogy ne fzoknéJcliozzá a* Tenger' habjához.
Ha más nemzetiségek öt' moft tsak nevetik,
Tudomány, 's pénz nélkül gondolván, megvetik:
Még lirva kerefik az o barattságát,
Tsudállyák Böltseit, 'sa'Nép' gazdagságát;
De még e' tovább lefz! Moft törik az utat,
Mellyet a* Nagy JÓSSF e' népének mutat.
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Ai FÖLD * röí kozönségejfen.
a'fok fzép fziget mindel-márádozott^.
'S fzemem előtt ujjabb látás nyilatkozottá
Mind ezek ^ nieg annyi aitáji vaíának,
A* nagy és roppant föld ékes Tárházánaki
Ha tsak az Aito is illy izép qs ékes volt,
Oh! mi lefz belölröl e* drága kintses Bolt!
Itt hát Lélkem! itt álly ugyan fsak talpadra,
Vigyázz el-fáradrti nem tudó tár'fadra.
Ha a' Tenger felett békével járhattál,.
'S egy viznék is nevet nevedtől nem adtál a).
Itthon vágy. Lehet hát bizött refnénséged,
Hogy nem lefz ez útban femmi rövidséged.
A' Nap tiizitöl is eleinte féltél,
Hogy talám meg éget íóla ugy Ítéltél.
De lám tőle nem lett femmi bántodáfod.
'S meg tanita erre' lett tapáfztaláfod:
Hogy a' tűznek nintsen a' Lelken ereie,
'S nem lehet fZennyétöl meg tifztitő helye.
á) Sokfzor a' vizek azokrol neveztetnek, a'
kik beléjek halnak. Icarus Icarias nőmmé
fecif acjuas. Ovid.
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Teít a' tilz: mas teftet égethet ujjithat,
A' teft nélkül való lelken nem jobbithat.
FÖLD! a' mellyet teftém talpai tapodnak,
Moít látom fzépségét bölts alkotványodnak.
Soha illy fzépségét te tőled nem vártam,
Mikor kevély lábbal a' hátadon jártam.
Elmém a' fellengös Egeket visgálta,
'S az előtte - lévő kintset meg utálta.
A' fzép tsillagoknak rendjek, és forgáfok,
'S változáft nem érző kelélek, 's nyugváfok.
Gondoltam egyedül méltók a' tsudára, .
Holott talpam alatt lelek illy tsudára.
E'meg eíik. Pigál vághat ollyan képet,
Rendes helyén kívül,melly nem mutatfzépet b)
Hofzfzü, vaftag nyaka, az órra képtelen,
(Igy fzoll -a' tudatlan ) dereka difztelen.
A* karja nem illik öfzve a' lábával,
Rút a' feje, höfzfzan el-nyuló fzájával.
Itten.a' mettzö kés nagyon mélyen bé-járt,
Ott, hogy nem dombofabb a' difzefségnek árt.
Pigál halván mind ezt, a' fejét tsovállya,
'S hogy illyen betstelen Remekie, fajnállya.
Nagy tudatlanságát láttya a' Nézőknek,
'S mofolyogva int a' Tudós fzeretőknek.
b) Pigál, igen nevezetes kö-faragd Frantzia
Orfzágban. Itten véttetik mind azoke'rt, va-.
lakik ebben ia* íze'p Mefteríegben máfokat
fellyUl haladnak. -

Azomban fel vonnyák a' képet helyére,
Tódulnak mindenek az ö nézésére.
•jPigál éllyen! •— Pigál! áh! bé el-találta!
Igy fzoll az is, a' ki az előtt roftálta.
Hogy illik a' feje ékesült nyakához!
Orra, fzeme, fzája, kettős ajakához.
Éppen illyen derék kellet-e láb 's kéznek,
Romában is ennél fzebb képet nem néznek.
Igy. lehet a* Földnek formáját gordolni,
Igy kell annak minden réfzeit fontolni.
Ha ki ezen ízemét olly helyről járfattya,
Melly nem a' nézésnek mért határozattya.
Ott is, a' hol nintsen, hibát talál benne,
'S azt mondja kevélyen: ez másképp jobb
lenne c).
Miért nem egyenlő , igy fzóJl, felső Réfze ?
Miért van egymáftól nagy külöriibözéle ?
Itt magos hegyei a' felleget érik.;
Ott letét üregjét loha meg nem mérik.
Itt a' mezitélen köfziklák rutittyák:
Ott a' tüz és hamu völgyét el-borittyák.
c) Nemö dixerit terram pulcbriorem efle, quod
cavevnofa fit, quod dehífcat in miitis locis ,
quod disrupta caveis ét fpatiis inanibus ,
iisque nullo ordine dispofitis, nulla forma;
nec quae aliud contineant quam tenebras et
fordes; vnde graves et peílifetae exlwLtiones, terrae motus &c- (Thomas Burnet, • apud
Derhaui Theőiogie Phyüque. Chap. III. )

Itt a' folyó - vizek nagy áradáfaik,
A' fzegény lakofok végső romláfaik.
Amott fok mért-földig tartó kotus nádja,
A' halált okozó rut ^gözit okádja.
Nints fzeri fzem fzáma a' kietlense'gnek,
Melly barlangja a' fok dühös ellenségnek.
Itt a' rajta lakók fzinét nem fzánthattyák;
Amott vefzedelmes vizét nem ihattyák.
Miért nem lehetne ezt jobb rendbe venni?
Széppé, és hafznofsá mind egyformán tenni. --

Te! a' ki földet fzép hangon ótsárlod,
'S a' tudatlanoknak voxokat vásárlód,
Emeld-fel, ha lehet, magad a' mélységről,
'S tekints le a' földre a' harmadik Égről.
Ott van annak fzéke, a' KI ezt formálta ,
'S nyugotó 'Sámolyal lábának tsinálta d).
Söt, jöizte tsak közel a' Nap járásához,
Mellyhez halgat a' föld mintMagnes vasához
Ha olly formátlannak innét is találod:
Niiits boldogtalanabb teremtés te nálod.

Te pedig oh ember! ki igy gondolkozol,
Ki vagy? TEREMTöddel hogy perelfz 's
ofztozol.
Hafzontalan féreg.'.Talám azt gondolod,
Valami vagy: a* fárt hogy orroddal tolod.
Te akarfz-e 1>öltsebb lenni az ISTEN -nél?
Kinek egy por-lángot fontyában nem tennél.
Mikor voltál amaz Felséges Egekbe?
Hogy onnan le néznél a' nagy mélységekbe.
A' Földet egyfzerre vallyon bé láttad-e ?
Ujjod közzé ötet te fzoritottad-e ?
Mikor vólt kezedben az a* nagy tzirkalom,
A' mellvben egyedül van ez a' hatalom.
Hogy ama* vég nélkül-való nagy Egeket,
Meg mérje; 's el-ofzfza pontba, térségeket:
Igy minden Telt réí'zét kőz illendőségre,
Vegye; 's mindent vigyen tökélletefségre.
Ha te mind ezekkel még nem ditsekedhettz:
Lásd-meg oh vakmerő! mivel kevélykedhettz.

Nem! - oh! annál fzebbet látnod nem lehetne:
Mint a' millyen látáfta'föld hozzád vetne.
Mitsoda Méltóság néz ki-e Hegyekből:
Meilyek emelkednek fel a'mély völgyekből
Fel-emeltfö,Teltnek; zöldfa, Mezöségnek;
Hegy az ékefsége, a* hofzfzas térségnek.
E' nélkül, meg unnék nézni te reád, föld!
Nem tetfzik az egy fzin, bár lefz haragos
zöld.
De hogy a' te formád illy fzépen változik,
Szemem a' nézésben ugyan isiklándozik.
A'Hegy oldalábol ki-nyult köfziklákra,
Nézek mint a' főből ki-nött fzarvatskákra.
d ) Ezt mondja 3Z UR: A' menny ne'kem Ulö
fzékem, és a'föld az én lábaimnak nyugotója, Efaiás LXVI-dik Rész. első f-ben.
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Ezek adnak annak nem tsak ékefséget,
Hanem kéfz oltalmat, 's kellő erőfséget.
Szeretem ott nézni a' fzép vad-ketskéket,
Szökdétselve, mint a' repdeső fetskéket.
Ha j írnak fel 's alá bizonyos ugráffal,
Féltő fzivem ujjul kedves ájuíiílal.
Örvendem, hogy ama' rofz ellenségeknek,
A' mérges kigyóüi ak, pardutz, tigrifeknek,
(Mellvek a* T E R E M T Ő bölts keze munkái.
De egylzersmind bűnöm büntető fzolgái)
Hlyen félen való helyt tudott ki-mérpi,
A* hová tsak fzemmel lehet nékem férni,

Ha fok posványos tó a' földet rutittya,
E' tsak a' munkára az Embert indittya.
Hol Babilon 's Trója feküdt, rnoft ott vetnek:
A' posvány nak helyén várak építtetnek.
Velentze, Amftérdam, 's Petersburg nem régen,
Máfok is épültek illy kietlenségen.
Kéfz Edént az ISTEN az Embernek adott,
Egyfzer: ha ott hagyta, munkára maradott.
Nints rofz föld, a' mellyet ö meg ne gyözheffen,
Vagy egyre vagy másra jóvá ne teheffen.,
Valamit az ISTEN teremtett: a' mint Jó,
A' maga Nemében. Ezt hidd: ISTENI fzó.

Rofz, nem tsak rut a* Ház mellynek nints
kéménye,
V füftit nem állya, el véfz a' fzem fénye.
Mi panal'zom lenne hát amaz Hegyekre,
Mellyek tüzes hamut fzórnaka' völgyekre.
Hifzem! tsak ezeken mehet-ki az a' gőz,
Mellyet a' belső tíiz a' hideg földből főz
Ha tüz rélkíil a' föld pufztává maradna:
Illyen Hegyek nélkül, fzerte-ízét ízakadna,
A' viz áradáfok, igaz, fok kárt téfznek,
A' vigyázó on is fokfzor eröt véfznek.
De ha • itt ártanak: amodébb hafználnak ;
Közönséges romláft többé nem tsiuálnak.
A' fzáraz völgyeket bé töltik vizekkel;
'S nagy darab földeknek hafználnak ezekkel,
Egéfz Egyiptomot egy folyó viz' tartja,
Jaj! ha áradását bé fogja a' partja.
í>4
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kőzönségejfen,

A'
'
/A ^ MINT a' föld magát felénk fordította,
A ' leg első .rangot ABIA tartotta.
Sina, Siám, Mogol, Perfa, Tatár, Török,
Itt fekfzik. A' többi maid mind Mufzka örök.
Ezek a' nagy roppant térségii Orfzágok,
A' főidről nézőknek mind egyegy Világok,
Ha ki ezek közzül tsak egyiket biria:
Magát a' Királyok KinÁJLYÁ-nak irta,
NagyNér! De oh! mi ez a*valóság nélkül?
Hó - halomra épült ház, a' melly fzéllyel dül,
Királyoknak lenni más kis Királyoknak,
Azomban fzivekkel nem bírni azoknak,
Ez, nem egyéb, hanem félelmek kut-feje,
Minden Hatalomnak van rendelt ideje,
A' nagy Hal el-rfyeli a* kiffebb halakat,
Ennek a' Haláfzok vetne t fonalakat.
'S a' mikor ufzkálna jól - lakva kedvére ;
Vatsora lelz kevély hiísából eítvére,
Söt lokfzor az ej-nyelt kis apró halatskák,
A* nagyot megfogó el-rejtett vas-matskák,
A"' kevély Affiruft, a' Midus el-nyelte,
Ezt a' Perfa, maga alá meg-nyergeUe,

Ez, egy Hérósnak-e ? vagy mond Vakmerőnek,
Hérósnak - mert engedt minden-e Menykönek
Ez * mondom SÁN DoR-nak lefz ismét prédája.
Sándor tsak nem egéfz Ália Királya.
Meddigtart? Ah! ne kérd, Azt a'kevélységet,
Kit ugy kelle nézni mint főbb ellenséget,
Sándor, hogy a' maga Királyává tette:
Minden koronáit azzal el-vefztette.
Ezek a' moftani fenn álló Orfzágok,
A' régen élteknek lennének újságok.
Tatár Gengis Kámnak vólt olly fzerentséje,
Hogy győződelmének-e mind vólt megyéje a)
Tamerlán ötödik nagy Attyát követvén,
Mindent fel-forgatván ölvén és égetvén.
Annak réfzre ofzlott véres Birodalmát,
öfzve-huzta 's ezen epité Hatalmat b)
a) Gengis Káin íZllletctt 1145-dik Efzt. ^ Tizenhárom efztendös korában kezdette a'Tatárokon vald uralkodáfát, e's ezek által huf?onkét' efztendök alatt tsak nem egéfz Aíht
meg-hddoltatta. Az ö uralkodásának földe
ki terjedt Nap-keiettöl nap - nyugotra, ezer
nyóltzfzaz, Efzjkrol Délre, ezer mért földekte. Meg-hólt hetven kát efztendös korában, Tudott uralkodni mint győzni, A'
tat ária gnak törvényeket fzabott&Ez a' nagy
kár 's hiba volt benne ,fc ogywféj'^ofokat
el-pufztitott, 's egvnél többe^^^^pitett, ^
.( Dict, Hifi. Fortatif. Geng'is CBaöi. )
b) TamerJant fok hiteles Hifloriát irdk a'
Gengis Kámnak maradékának írják, ha fzin te

Bolondok! A' moítan élö embereknél,
Nints egyéb öröktök, dühös neveteknél.
Ugy néznek titeket mint áz Ég oftorát,
Átkozzák kegyetlen tetteteknek porát.
Fütti, a' fzámtalan égett várofoknak,
Melly fondamentoma vala Nagyságtoknak.
Ugy, amaz ártatlan embereknek vérek,
Kiálttyák: oh EGEK L bofzfzu^lláft kérek.
A' mint nézik ama' forgó fzélvéfzeket,
A' mellyek fodornak tarttyák fellegeket.
Mellyekböl a' zápor zugg a' jég - esővel,
'S mindent pufztit, éget a' füril menvkövel.
Ragadja a' páfztort egygyütt a' nyájjával,
Mindent rémit mig tart rettentő tsatával.
Oh! bizony ugy nézik mindenek azokat,
Kik arra fordittyák felső hatalmokat:
Hogy bár lefz az egéfz világnak kárával,
Ök magok bírjanak minden koronával.
az ö attya*már el-ajjafodott állapotú vdltis.
Született 1357. Efzten. Ez is egéfz Áfiát
bé töltötte kegyetlen pufztitáfával. Azt
irják, hogy tfak az egy Bagdád vároíánal
nyoltz fzáz ezer embert vefztett el. Uralkodott 36 eízten. meg holt nagy vénfégben.
A* fiai között fzéleffen ki terjedő Birodalma fél oíztddott: A' mai nagy Mdgoli Tfafzárfág, ennek a' Temerlán régi birodalmának a' maradványa.
' ( Dict.HiJ. PortatIf.

Tumerlan. ) '

Peftifek! emberi Nemzet' ellenségi,
Szint ugy a' férgeknek mint más eleségi.
Hát nem tud;átok-e hogy emberek vagytok?
'S holnap talám minden Nagyságot el-hagytok.
Hogy nem lehet bizni a' vak fzerentsére,
Hogy Bajazét kerül Tamerlán kezére c).

C) Elfő Bajazét, ötödik Török Tfáfzár el CB
Amuratefnek fia, és 1389-dik Efzten. Tsafzári birodalmának fel váltdia. Ez közön,
fégeffen Mennykőnek neveztetett, az ö hirtelen vald nagy gyözOdelmeieit. Bulgáriát,
Macedóniát a' Rerelztyénektol el-vette, a
Görög Tfáfzárt Konftantzinápolyba oítromlotta. Ez Sigmond Rdmai Tfáfzártdl és
Magyar orízág Királyátdl legittféget kérvén,
a' kereíztes katonafágnak Öfeve gyUjtéfére
alkalmatofságot adott; kik "Nicopolifnál többnyire mind el-vefztek. Tamerlán jött azután
ö ellene; meg-gyözte,elevenen el-fogta s a
közönféges hir fzerént vas kalitkába r eke íztette; a' mellyben Baiazét a' maga tejét
mérgében öfzve törte, 's meg holt 1463-diK
Eízten. Azt mondják a' hiftonak, hogV Bajazét fél fzemU volt, Tamerlán pedig fánta;
és mikor ez amazt vasba látta volna, igy
fzollott: Bizony nagyon kevésre kell az
Iílennek betsUlni az Orfzágokat és birodalmakat, mint hogy azokat illyen embereknek
adja mint mi vagyunk; hogy a' mit a vaK»
tdl el-vefz, azt a' Sántának adja.
( Dict. Hifl. Port. Bajazét. )

Ez bár fzokás ellen igen meg vénhedik,
De a' föld ö töle majd meg menekedik,
Réfzre ofzol a' mit ö gyüitött rakásra,
Magát meg-nem biró'fzéke dül egymásra.
Oh! mennyivel drágább az olly Birodalom!
Mellyel egybe-kötve van a' nyugodalom,
Melly a' Békefségnek fzeretetén épül,
Bár hadi virtufa leg-felsöbb poltzon al.
Nem bánt fenkit, mikor öt fenki nem bántya :
De ha kell a' kardyát vitézül ki-rántya.
Mikor kebelében tsendefen élhetni,
A' fzomfzéddal, tudja magát betsiiltetni.
A' fzem, a' fzáj, a' kéz, dolgokban el-járnak.
^ Magokra büntetéft tsak a' rofzfzak várnak,
A' köz-jóra néző Törvények hatalma,
^A' jó 's igaz ügynek bizonyos oltalma.
A' Fö, a' tagokra vigyáz 's igazgattya:
Minden'tag a' Fö-höz hűségét mutattya.
Egymáft költsönösen minden tag fzereti;
A' leg-kiffebbnek is van nagy betsiileti.
Ha' a' nyelv 's a' Vallás tenne kiilömbséget:
Az EGYHAZAFI-név fzül köz fzivefséget,
Bár légyen az illyen Orfzág napkeleten:
De nagy neve el-hat, tul az enyéfzeten,
Királyok! ama' nagy K I R Á L Y Helytartói!
A' föld lakofinak Fö Igazgatói,
Kik Orfzágitokat igy boldogíttyátok,
Soha el-nem hervad ékes koronátok.

Még akkor is mikor itt lenni meg-fzüntök,
'S fzemünk elöl, mint az áldott nap el-füatök.
Bölts Orfzágláftoknak Ditsöfséges Neve,
Meo-marad, mint a* Nap Termefzeti heve.
Még a' leg-utólsŐ Nemzet is azt mondja:
Mindent helyre hozott a* Nagy JÓSEF
gondja.
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S I N A .

NYOLTZADIK
SINA

RÉSZ.

Orfzdga.

T

a' Sináknak moftarii Orfzága,
Melly egélz Áfia földének virága.
Itt a'Nemzet kettő,-a' Vallás fokféle a ) .
Sokféle Iftenek ofztoztak-fel véle.
X

LLYEN

a) Vágynak, régi törsöküs Sinák, vágynák
ifmét Tatárok, kik a* Sina orfzágát meg hodoltatták, 's már moft a' régi Sinákkal öfzva
elegyedtek; innét neveztetik ez a' Birodalom már ma Tart3rico-Sinicum az az Tatár
ÍSinai Birodalomnak. A' mi a' valláft illeti ,
három felé fzakad a' Sinaiaknak valláfok. Elfő a; tuddfoké, a' kik a' leg-elfö valdfágot
imádják, a' kit/Xttithi-nak neveznek. Voltak ollyan kerefztyének a' kik azt mondottak; hogy ezek valdfággal imádiák az igaz
ISTENT; és az a tiíztelet, a' mellyet téfznek az ö régi Eleiknek, és Contütznak, az
Jltennek Imadáfátol egéfzfzen kUlömbözö .
s ollyan , hogy ezt bátran el-lehet ízenvednt az ollyanokban, a' kik ezek közzUÍ kerefztyénekké lennének , fót magokban a'
régi kerefztyénekben is. Máfodik neme a*.
valláíhak az a' melly mondatik, a' Nemelek
és a' Nép Vallásának; a' kik ezt tarttyák'
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De a* kik egymásnak Iftenét meg-vetik,
Egymáft mint Egyhazafiai fzeretik.
Semmi tüz nem bántya a' belső réfzeket;
Kívülről nem féltik az Orfzág fzéleket.
Há Sing ezen régi Orfzágát bírhatná.
Ama nagy kőfalat moft nem tsináltatná b).
Ha látná hogy ama' két Nemes Nemzetet, •
A' melly vifelt Sina, 's Tatár nevezetet.
Mellyek mig egymásnak tsak fzomfzédi voltak,
Örök ellenkezéft egymásnak koholtak.
KámHi, Áfiának leg főbb Fejedelme,'
A' két Nemzeteknek örökös fzerelme c ) .
azok áldozatokat téfznek, mind a' Jd mind
a' rofz lelkeknek. Harmadik, az ugy mondatott Bonz-oknak valláfok,Ga' kik nyilván
vald bálvány imádok. A' Tatároknak is
vágynák klllönös oldozd papjaik, a* Tatár
AfzCzonyoknak Klaftromaik, mellyek igen
nehéz hozzá férhető helyeken .éppittetnek.
(Le Grand Diftion. de Monti Cbine).

b) Sing, élt Urunk feílletéfe előtt harmad-fél
Jzáz efztendó'vel vdlt a' Sináknak Tsáfzá" rok; építtette amaz Öt feáz mért földnyi
hofzfeuságö kőfalat az Orfzág fzélen, hogy
az által meg gátolná, a' Tatároknak gyakoii
bé-tsapáfekat ( Moreti ibid. ).

c) Minthogy az a' fzép Nap tündöklik a' mi
tÖldUnk felett, a' melly mát az előtt megvilágofitotta vala Sinát: reményiem, kedves
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Végre olly fzorofían öfzve ízerkéztetett,
Hogy e' két Nemzetből,tsak egy Nemzetet tett
Ha, mondom, e' bóldog változáft láthatná,
Örömét eléggé, Sing ki nem adhatná.
De ez JS meddig tart? Ah 1 változó fzivek!
Mig a' izeretetre léfztek fel Vont ivek,
A' mig tsókoljyátok azt az áldott kezet,
Melly mind kettőtöket Izeretetre vezet.
Mig azt el'hifzitek, hogy az Orfzág A T T Y A ,
Azt tartya, hogy minden Jobbágy, ö Magzattya,
*S vigyáz a' Nagyobbnak úgy boldogságára:
Hogy nem igyekezik a' kitfebb' kárára.
Még, mondom ezeket mind ekképp' hifzitek.'S a* mit tselekedni kell, tselekefzitek;
Addig fem a* roppant fzomfzéd Orfzágoktól,
Semmit ne féllyetek, fem ti magátoktól.
Tsak ugy halgattyátok a' fzelek zúgását,
A' kormány 's evedzö - rudak tsikorgását,
dolgot tselekefzeift Nemes Nemzetem kő'zzll 1,
azok előtt, kik idegen nyelwen irtt hiftoriát nem olvashatnak * ha ezen riagy Fejedelmet, a' ki tsak nem Konílántinufa leve
a' Sinai Tsáfzárságnak, és a' ki egy időben élt
ama' nagy Péter Mufeka Tsáfzárral, ki az
Ö roppant birodalmát egéfzfZen más talpra
állította, ha mondom, ezt a' Nagy Fejedelmet meg esmértetetem. Le irtam hát ennek
az Ö hiüoriáját röviden , és ezen réfznek
Jiátullyára hagytam, hogy a* ki akarja, megolvashafla, 's gondolk'odhaflon.

Ti

5l-

A,

Ti pedig a' házban éltek kedvetekre,
Semmi bajt nem vártok boldog lejetekre.
Mit látok! Mit akar ez a' nagy^fokaság?
Mint az ütközetre rendelt katonaság?
Hogy két-felé fzakadt egy fzempillantásban!
Hogy meg-tartya magát tsendes halgatásban!
Tudom már — A' Tsáízár uttyát erre véfzi,
'S az eke-fzarvára kezét itten téfzi d).
A' föld-mivelésnek betsit igy neveli,
'S e' munkára hivott Népét engefzteli.
Mert, ki-utálná meg azt a* Mefterséget?
Melly meg nem kiflebbit, illyen nágy Felséget
Oh! bizony hógy Sina olly mint egy vetett kert:
Oka! hogy a' Népe dolgozott's nem hevert.
Mennyit tehet pedig a' Király példája, (
A' nem tudja, kinek bé hunyt fzeme fzája.
A' mi, a' Bölts Lélek az Ember teliében:
Az, a' Király, az ö tulajdon Népében.
Ez ád annak eröt, ez ád munkáfságot,
Illyen vagy amollyan köz tulajdonságot.
d") Az eke - fzarvára. Ezt, kotelefség fzerént
való fzokásbél is, fzép dolog véghez vinni,
mint tselekefznek a' Sinai Tsáfzárok minden
efztendönként, egy arra rendeltetett napon;
de még fzebb 's. ditsöfségefébb dolog , ónként, 's ollyan indulattal véghez, vinni mint
tselekedett Felséges. JMáfodik JŐSEF egynehány helyeken.
E
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Boldog az a' Király! kinek fok virtusát,
Uzi a' Nép, mintegy fel-tett laurüsát- ,
Boldog az az Orfzág! a' mellynek Királya^
A' fzép virtufoknak eleven példája.
A' Tzeremoniát végig nem láthattam.
Mert fok ujjabb ujjabb dolgokra akadtam.
Ama' magos Tornyok egéfzen el-fogtak,
Mellyeken a' Napnak fugári ragyogtak;
Ezek a' világon leg-föbb portzelláaok,
Kikhez a' többek mind tserepek 's hitvánok;
A' magos Tornyoknak külső oldaíokat,
Bé fogták nem látni'ezektől falókat.
Oh! be nem illenek ide e' Templomok,
Mellyeknek alig van már fundamentomok e).
Itt még az utak is közel rakattattak,
Romlásra tsak e' fzent Hajlékok hagyattak,
Vo'lt olly idö, meliyben á' Kérefztyénségnek,
Neve, betses yaía ezen Nemzetiségnek.
Azok, kik a' J É S U S T fzájjokkal vallották,
AzOfzág kormányát kezekben tartottákf).
e ) Templomok. Ezek a' Kerefztyéneknek Templomaik voltának. Még virágiában Volt a'
KereíZtyén ralláí SinSba, közel három Í2áz
Templom építtetett a' Jéfuiták által.
f) Vetbieft Jéfgitáf,, Kám-Hr, á' MathematiOa
Itélö-izékhek fejévé tette. Ez meg-hajván,
1683-d k Eízten. Perejra Tamás, cigyail Jéfuítjr fzerzetbül való , váltotta fel az ö
izékét.

S Í N

Ál

53

Minden jót várhattak a* Fő Méltóságtól,
. Ki, nem igen mefzfze volt a* Mennyorfzágtól.
De már moft a' dolog éppen megváltozott,
Az Irigység - vagy Más - pufztuláft okozott.
Mig tudós Szerzete Loyola Ignátznak,
Vála fel nyitója az Égi Tornátznak.
Addig a' Kerefzthez feregenként gyűltek,
" E' jó Atyák hamar fok fiakát fzültek.
De hogy a' Domonkos' fzérzetű Barátsági
Ide ért i fel-bomlott, köztök a* baráttság.
Ezek nem hoztak míft Breviáriumnál,
'S holmi djrib darab Evangyéliúmnál. \
De a' mit, hibáztak tudatlanságokkal,
Pótolni akarták nagy buzgóságokkal:
Amazok túdófok lévén mindenekben:
Még a' Nagyoknak is bé tsúfztak fzivekben,
A' kegyes Domonkos lábra nem alhatott,
Profeliiufokat ritkán tsinálhatott.
Az okát kerefte, nem Önnön magában,
Hanem (a' mint fzokott lenni) a'Társában.
Az, nefn jó tudományt tanit (.igy vádollyá)
A' Kerefzty én valláft tsak mind el-nagyollya.
Még az olly dolgot is fzabadosnak véfzi,
Bálvány imádóvá melly az embert téfzi.
Szent Pál és Szent Péter, 's minden fzentek
képe j
A' mállyeket ti&tel a' Szent Róma Népe.
Ea
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Konfutz-nak képével egy rendben tartatik,
'S ezek mellett, annak fzint' ugy térd hajtatik g).
j) Konfütz. E' vált a' Sináknak TörvényAdó j ok , kiről ezekét írják: Élt 550 efztendö táján Urunk . fzliletéfe elbtt. Gyermekségétől fogva, a' Bültsefségnek keresésére
adta magát. Tsak hamar Fő Tífztvifelüvé
tétetett. De minthogy a' Nagy Embereket
meg nem jobbíthatta, ott hagyta Tifztségét,
a' Népet kezdette tanítani. Voltak egyfzer'smind három ezer 'Tanítványi is. Négy
réfzre ofztotta fel tanítását. Tanította j,
azt: Hogy lehet valaki Nemes erköltsli .'s
elméjű. % Hogy l^het, nem tsak emberséges ember, hanem Ekefen fzdlld is. 3. Az
Orfzág állapottyára néző dolgokat. 4. Megírni fzépen az erköltsöknek igazgatására néző' dolgokat. Mind ezekkél a' hafznos tanitáfokkal, mellyekkel az ö maga vifeléfe
meg egyezett, igen nagy tifzteletet fzerzett
ö magának5 annyira, hogy az ö Tanítványi
ugy tilZtelték ötet, mint magit a' Tsáfzárt.
Holta után is, melly lett 73-dik efztendös
korában, mind a' Törvényei meg maradtak
mind eddig; mert jdk, mind az ő tifztelete;
mert az érdemen fundáltatott. Ezért tartyák
az Ö képét ma is a' Sinák, és annak tiftteletet téfznek. Erről a' Tifzteletröl, a' Jéíiiiták azt mondották, hogy tsupa Civihs,
kUlsÖ tifztelet, a' Dominikanufok ellenben
azt hirdették, hogy Vallásra tartózd tifetelet;
kiknek is érrelmek fzerént TizenegyediK
KELEMEN Pápa, Bálvány-imádoknak határoz-
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Igy a' kik a' Pogápy Sinit téj;itgették,
Mérges gyülökégben magokat ejtették.
'S mig Róma ítéli Szent perlödé.eket,
Sinába el-vefztik mind ketten pereket h).
ta azokat, a' kik a' Konfiitz képét tartanák
.Sinában ; a'Kerefztyénedet attól' el-tiltotta ,
kik akkor jöttek által a' Kerefztyén Vallásra,
és a' kiknek ezt a' Jéfuiták, mint klilsö dolgot , meg engedik vala, hogy azoknak fziVeket hirtelen a' Kerefztyén valláííol el-ne
idegenittsék (Bruzen Ja Martiniere. Diét.
Hiílor. Portatif.)
h) 'S még Ráma. A' Jéfuitáknak a' Dominikanufokkal vald perek fok ideig tartott Rdmában; *s az alatt meg halván a' Jd Feje-*
delem Kám Hí, ollyan Tsáfzár lett, a' ki
a' Kerefztyéneket gylllolte ; fenkit ezek közzUlmaga eleibe nem bötsátott; femmi fzolgá
lattyekkal nem élt. A' FÖ Emberek közzul,
tö'mlötzözte, fzamkivetésbe küldötte azokat,
a' kik ezeknek pártyokat akarták fogni.
Ezek ís hát lallan íaí^an, á' Tsáfzár indulattyát öltözték fel; 's örUltek annak a' Közönséges parantsolstnak, mellyet tsak liamar
ki adott a' Tsáfzár", a' Kerelztyén Vallásnak
meg nem fzenvedéfe felöl.
Ennek ereje
ÍZerénf a' Miffionariufok ki-verettéttek; egyedül Pekinben és Kantonban maradhattak meg.
Több mint geo" Témplömrk, vagy le-rontattak földig T vagy a' bálványoknak tifzteletekre rendeltettek. Több mint ?co ezer
Kerefztyén lelkek , páfztoraiktdl meg - fofztattitván, és mindenképpen pufztittatván,
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Az 6 Templomaik fzéllyel hányattatnak,
Vagy, bé-fzent kép helyett bálvánnyal rakatnak.
Ijry yan dolga*fokfzor a' fárgult búzának,
Mellyböl egy darabot le-is aratának.
Mig a' Réfzt-aratók más réfzén tzivodnak,
'S Bíróról Bíróra a' míg hurtzolódnak.
Az alatt a' drága idö meg változik,
' Setét fellegekbe az Ég boritkojzik.
Az egymáffal éppen ellenkező fzelek,
A' zápornak léfznek meg-fagylaló telek.
A' jég el-púfztittya, egy fzempillantásban,
A' mi hátra volna még az 'aratásban ,
Söt az öfzve kötött és hordott kévéket,
A' fzél vifzi mint a* táapongó pilléket.
Oda, mind a' Gazda' drága öröksége,
Mind a' réfzefeknek peres nyeresége.
vége lett a' .Kerefztyénségnek tsak nen^
egéfzen. — Én quo difcordia Ciyes, perduxit miferos. Infcre nunc Meliboee pyros.,
poné ordine "vites! — Vtrg. Ecet. 1/
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Kám-HInak, a* Sirák leg-nevezeteffelb
Tsáfzárjoknak rövid le-iráfa; a' liérént, a* mint ö róla emlékezik Eriiben la Martiniere Introd. á l'Hiftoire de L.' Afie Chap* IK Be la
Chine.

K Á M - Hí, eredetére nézve Tatár Nemzet; fziíletett 1654-dik efzt. Uralkodni kezdett 1664-ben és mivel még gyermek volt:
négy Fö Embeíek által igazgatott, kikről
mindazáltal, öt efztendö múlva le mondott,
és azutánn ma^a uralkodott. Már. az Attya
ideiében a' Tatárság meg hodoltatta a Sinaiakat : de tsak ugyan Voltak ollyanok, a
kik magokat ellenibe fzegezték ottan ottan
a' Tatár Hatalomnak. Mind ezeket KámHi-laffan lattan; meg győzvén, a' Tatár-Sínai Birodalmat fel állította, és egéizfzen
meg is eröfitette, mint egy 6a efztendökig
tartó uralkodáfa alatt.
E4
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Ennek maga-vifeléfe, termete, ábrázattyának formája, és az ö fzelidséggel 's
jósággal öfzve-elegyittetett Nézésének Felséges volta, ö eránta, mindenekben Tifzteletet és fzeretetet fzerzettek. Az ö-lelkének tehettségei még Nemefebbek voltak.
Gondolati fzéleffen és magoJTan-iárók , 's
az emberekbe olly mélyen bé-látok voltak,
hogy a' tettetés és a' tsalárdság azokat
meg nem tsalhatták.1 Emlékező tehettsége
könnyű és egyenes, fzivének eröfsége, mindé; féle történeteknek próba köve volt. Értelme % Ítélet tétele olly egyenes és Igaz,
hogy a' kéttséges dolgokban is, böltsen eltalálta, mellyik réfzt kellyen válafztani.
Ura lévén a* maga indulatinak, és mindenkor egyforma maga vifelésüíj foha ki nem
nézhették ö belőle előre az ö fzándékáf;
's igyekezetét. Még a* leg - élefebben látó
fzemek elöít is el-tudta magát titkolni. Ha
nagy d< -Igokra tudott igyekezni: tudta azo*
kat kormányozni is és el-is végezni.

ságot, fzemei elöl el-nem vefztette; Hatalmát a' Törvényhez alkalmaztatta; a' Hivataloknak 's Tifztségeknek ofztogatásáhan,
egyedül a' jó erköltsré, és az érdemre nézett..
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Az ö roppant Birodalmának igazgatásában nem kerefte könnyebbségét az ö fzerette fzemélyekben (Favori) és a' Tanátsofokban. Maga akart mindent tudni, *s mindent él-végezni, rendelni. Azzal a' Felső
és Határ né kül való. hatalommal, mellyel
birt, az ö néki engedő, 's ötet imádó népe
között, foha az Egyenefséget és az Igaz-
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Az ö Jobbágyihoz fzeretéttel vífeltetvén, fokfzor lehetett látni a' közönséges
nyomorúságban, hogy a' Népen való lzánakozás miatt, minden mulatságtól meg-fofztotta magát. Egéfz Tartományoknak is az
adójokat el-engedte, mellyek fokfzor 30,
40 milliomokra" mentenek. A' közönséges
Gabonás Házakat meg-nyittatta és a' fziikségben lévő egéfz népét ingyen táplálta.
Ugy nézte magát mindenkor mint a' Népnek
Attyát; és mint hogy ezt magában még akkor fel-tette , mikor Orfzágolni kezdett:1
ez ötet attól fogva nyájjafsá és le erefzkedövé tette. Ezt lehetett kiváltképpen ö
benne látni, mikor az ö birodalmát látogatta., Tsudálkoztak az Udvari Fö Emberek azon nagy jóságán , melly fzerént a'
leg-alább való embernek is meg engedte,
. hogy ö hozzá közelittsen, 's panafzát el?
mondia. Ez ö eíötte, hallatlan dolog volt
a* Tsáfzárokban,
Jóllehet a' Sinai Tsáfzárnak Kintse töménytelen: ö mindazáltal mértékletes életű
volt. Kerülte a' pompát magára nézve;'de
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a' maga Nagyságát, az Orfzágra való költésben ki-mutatta. Mert már akkor nem
tsak adakozó, hanem veíztegetö is Volt,
mikor közönséges hafzonra, és az Orfzág
fzükségére kellett költeni. Soha nem fzerette azt a' puhaságot, melly az Afiai Udvarokban uralkodik; Az ő Udvarában feltaláltatható gyönyörűségeket kerülvén, al
efztendönek bizonyos réfzét, a' Tatár Orfzági nagy hegyeken töltötte. Ott fzüntelen ló-háton lévén, gyakorlotta magát azokr
ban a' hofzfzas és terhes vadáfzatokban,
mellyen a' teftet nétu edzik a7 fáradságnak.
Mikor pedig ezt . tselekedte is, femmit az
Orfzágnak Igazgatásában el * nem mulatott.
A' íátar alatt Tanitsot tartott', és hogy az
ö Tanátsofit meg halgatíiafla,' 's rendeléfeit
ki adhaffa : el-lopta magától az álomnak
fzükséges óráit. A' mit pedig egyfzer,
mint az ö Birodalmának hafznára néző dolgot , el rendelt, azt azutánn meg nem változtatta '. és a* kik magokat' az illyen Rendeléfekhez nem akarták alkalmaztatni, ugy
tartotta azokat, mint a' Közönséges Békefségnek fel-haborittóit *, azért is mint illyeneket, keményen fokfzor halállal is meg
büntette. Igy jártak lok régi boldogtalan
Sinák , kik a' Tsáfzárnak Parantsolattja
után , ké.zebbek voltak a' fejeket vágatni
el mint a' hajókat.
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Hlyen külömbkülömbféle gondok között
fel-ofztódva lévén t még is talált magának
ürefséget a' Tudományóknak és a' Nemes
Mefterségeknek tanuláíokra. Azért is, bátor a' Sinaiaknak tudományaikban elég jar-'
tos volt-, de mihelyt hallotta hitét az Európaiak' tudományoknak 's Mefterségeiknek,
azonnal ezeknek tánuláfokra adta magat.
Ez a' túdományoknak fzeretete, fzerzett aJéfuita ÍViiffionárius Atyáknak fzabados be
menetelt ö .hozzá' , a' melly az Orlzag
Nagygyainak, söt még a' Királyi vérből
való Hertzegeknek fem engedtetik meg.
Az illyen magános befzélgetéfe>.beii
fokfzor elö'fordultak a'. Kerefztyén Vallásnak tudón ányai *s Igázságai. A' Valjáft
betsülte, parantsolatit fzerette, és azokat
fokfzor meg ditsérte az Udvari Fö Emberek e]ött. Pártját fogta azoknak kik azt
tanították: magáriak pedig a' Vallásnak fzabad gvakoroltatáft engedett egéfz Birodalmában; még arról is adott némü .ríémü reménységet hogy maga is bé véfzi. De
tsak ugyan megmaradt' régi vallásában fzinte
haláláig, melly efett 1722-dik efztend.
Hlyen különös virtufokkai; fel-ékefittetve lévén K Á M - H I , nem tsuda, hogy a
magok régi fzabadságokat, 's Igazgattataíoknak módját egy Ideig óhajtó Sinákkal
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végezetre el-hitette: hogy azok az ö Rendeléfei, mellyek az egéfz Orfzágnak Igazgatását 's állapottyát meg változtatták,
egyenefen a' Közönséges jóra tzélozók volnának ; mivel azoknak ki menetele meg mutatta, hogy az ö Rendeléfei alatt, kinek
•kinek, fokkal nagyobb bátorsága, boldogsága lenne, mint a' régi Igazgatásnak módja
alatt. Éllyenek az, illyen Fejedelmek íok
ideig e' földön az ö emlekezetek maradjon
meg mind örökké.
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Orfzágrol.
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SiÁM a' fzomfzédia dél-felöl Sinának,
Sina Tsáfzárt, Siám Királyt tart Urának.
Mind egy. A* külömbség van tsak a* fóliásban,
A' Hatalom tellyes a' két Orfzáglásban.
Valóság nélkül van fok tzifra nevezet.
Sok, tsak régen el-mult juffaidra vezet.
De van ollyan név is, melly kiíTebb amannál,
A' melly mellett még is inkább meg-állanál.
Kátó, Brutus, hajdan Római lakofok,
Nem voltak Királyok: hanem Tanátsofok.
Mit vefztettek benne ? A* föld Királyait,
Ugy nézték mint Nemes Róma jobbágyait.
Meg kiíTebbült vala egy Római Dama,
Ha telt volna véle a' Királynak fzáma.
Titus Berenicét elienben fzerette:
De hogy Tsáfzárnéja lég yen nem tehette a).
a)'Titus Berenicét. Berenice leánya volt a'
Siddk Királlyának Heródes Agrippának,' ki
magát emlékezetefsé tette a' Sz. Hifioriában
azzal, hogy a' Siddknak kedvezvén Sz. Jakabot meg ölette, Sz. P/étert tömjötzbe vettette; és hogy a' Népnek hizelkedésgt kcdv«ffea vévén, az Angyaltól meg verettetett,

KIUENAZSDIK RÉSZ.

Annak mind Királyi vérből eredését,
.Mind a'.Koronáoak fején vifelését.
A* Római Tanáts láb alá tapodta,
A' maga Tsáfzárját attól el-tilcotta.
Enged; ha nehéz is, e' Nagy B'ejédelem,
A' Haza er.öfebb lefz mint a'.izérelem.
Benne a® Római vérnek fel-forráfa,
A* fzerttö véenek lett mea-aluváfa..
.
o
•• . •
Ama* nemes lélek; melly el-fzend'eredett
Titusban, e'lzora: RÓMÁ ! fel-ébredett;
Sokfzör hát a' kiffebb Név alatt többfekfzik.
Éppen nem ugy refzket riiint a' hogy hideg fzik.
's a' férgektől meg emefztetett. Berenice v
özvegyen maradván ugyan Herddes nevU
férjétől; kit CJaudius Római Tsáfzár Chalcisnak Királyává tett: azutánn az ö Telivérjével, az Ifjabb Agrippáyal gyanús életet
élt; és ezért Poletnont Cilícia Királlyát is
á' maga máfodik Férjét oda hagyta. Ekkor.
- vítta Titus Jerufalemet. Brrenice é hogy a'
Sidbkat arra nem vehette ,' hogy magokat fel
adják, által ment Titushoz, kinek tsak hamar fzerelméré méltöztattatott. Azt írják',
hogy Titus a? ö fzereluiériek hiv^égében,
meg igérte néki, hogy feleségül el - vefzi,mihelyt az Ö Attyának VeJpaíiánusnak Tsá-"
fzári koronája az ö fejére fog fzállnj. Véghez is vitte volná, hanefnha a* Rdmai- népnek zugól&Jáfa által kéntelenittetétt volna,
attól mind örökre el-válni.

S i A m.
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Sbk dolognak nevét gyomorból utálod,
Más név alatt ismét kedvesnek találod.
Róma, a' Királyi nevet nem ízenvedte,
Auguftuft független Monárkává tette.
Kfonvel, Hazájának álnok tanátsoía,
Koronás Királlyá' kegyetlen gyilkofa b>

b; Ez alatsonyságból lattan lattan arra ment,
hogy az ö törvényes Királlyok ellen zugolddd Anglufoknak fejekké lett ; a' Királyt
1646-dik efztend. a'.Királyságból le tétette;
1649-ben fejét vétette. Az Orfzág Igazgatására rendeltetett Fö-Tanátának Tagjait, tetfzéfe fzérént tette, 's meg le tette,, a fzerént a' mint azokban tzéllyát éíte. És mint,
hogy az Orfeágnak betsuletit a' kivlll valók
előtt nagyra vitte: a'• Parlaméntum Ö néki
Proteftorí Nevet adott; Európa pedig áz Ö
KronVel neve mellé eZt te te: Nagy. De
ez méltán efetí-e vagy nem, arrúl így fzo'l,
a' nem tsak Névvel , hanem Valósággal is
Nagy Friderik Pruflui Király':
„ Európa Nagy TÍtuluíl adott Krónvélnek
azért, hogy Ö minden Hazafiúi kötelefségét
fél-áldozta az Anglián való urtlkodásrtak
ditsofségének; azért, hogy a'-maga talen
torait meg vefztfegetté; mert azokkal ném a'
Hazának hafimált, hanem a' maga kevélységének fzolgált: azért, hogy az ö tsaláfd
gónofzSágait a' vallás buzgó lzéretetének fedele által el-takarta: azért, hogy a' maga
Nemzetiségét törvénytelen ural'.tcdáfa alá
vetette akkor éppen, a' mikor atínak fea-

: illy Tituluft vefz fel,
'S ez alatt Királyi Méltóságot vifel.
Söt, a' mit nem fzenvedt volna Királlyában,
Anglia: imádta azt Pártfogójába.
A' Törvény mit hagyott, tudta, Királlyának
Határát nem Pártfogó Hatalmának.
Kronvel mint Pártfogó , öl vág mindent egyre
K Á R O L Y T mint Monárkát yefzik a' kard
hegyre c).
HAZA P Á R T F O G Ó J A

badságáért hartzölt; azért hogy az Ö Királyának hóhérjává lett, 's azt a' maga dlihöfségének fel-áldozta: azért hogy vakmerő, álnok,
indulatos, igazságtalan, eröfzakos volt', és
nem virtuffal tellyes; azért hogy nagy tehettségei voltak, de jók nem voltak. Nem
érdemiette tehát a' Nagy Nevet, a' mellyet
egyedül a' Virtusnak kell adni. (Memoires
pour fervir 5. l'Hift. de Brand.")
Bizonyára nagyon meg is kifíebbednének
a* Nagy Henrikek, Friderikek, JÓSEFEK,
ha ezekkel egy karban tétetnének a' KroriVellek.
ElsÖ Károly volt a' neve ama'
fzerentsétlen Fejedelemnek, ki ellen a' pártos Anglüfok fel-támadának; és minekutánna
38 arra ki válogatott Birák által meg Ítéltettek: halálra fententziáztak. Ennek a' fzerentsétlen Fejedelemnek álhatatofsága, mind
hofcfzú ideig tartó üldöztetésében, mind Halálában, tsudájára voltakkor az ö leg-dllhmlebb eUeiíségeinek is: ma pedig az ö

E ) KÁROLYT.

Siámnak

Siárfmak is Vagyon hát névvel Királlyá,
De Tsáfzári ennek Hatalma 's páltzája.
Valaki, 's valami van nagy Orfzágában:
Mind az övé, mind a' vagyon birtokában.'
Ezt a* nép* fepreje közzül fel-emeli,
'S Barcalon lefz, magát hogy ha jól vifeli.
Azt, a' leg-föbb poltzról le-veti a' sárba,
'S mindenét hordattya a' Királyi Tárba,
ö adta: fzabad hát, hogy töle el-végyej
'S kinek tetízik, annak birtokává tégye.
Ezért bizonytalan itt minden állapot*,
Itt, ha hol, le-mentén ditsérhedd a'Napot.
Mig tárt a' Királynak fzabad Grátziája,
'S más ki azt irigyli, kerefztül nem állya:
Vagy, mig az az lftenkinek te áldozol-,
Ha vétfz is, hijjában még nem imádkozol.
De a' Nap* fugári ha majd fogyatkoznak,
Eftve a' Tsillagok fokfzqr záport hoznak.
Konftántz! d) Te, le Fort-ja e) Sau-Narainak,
Tzéllya a' Szerentse' kettős játékinak.
rajta véghez vitt gonofz kegyetlenség, az
egéft Orfzágnak klllönös fzomoruságára vagypn; úgymint a* mellynek fzomorú napját,
közönséges böjtöléflél firattyák minden elztendnnként. Did. Hiít. Port.
d) Konftántz. Ez Görög-Orfzágban fzUlettetvén, 's különös történetek által Siámba menvén, ott Barcaiooná, a? az, ollyan MiF

S i Jt M.
Mikor ió Királyod' fzivét kormányoztad ,
'S a' Kerefztyén Valláft fzabadságra hoztad.

nifterré lett, a' ki az OWzágot igazgattya a'
Király' neve alatt. Ez, az akkori' Királyt
Sau-Narait arra vette, hogy a' Kerefztyéneket ne tsak el-fzenvedje az ö Orfzágában,
hanem az ö Valláfoknak egéfc fzabadságot
adjon, söt a' maga jobbágyit is fzabadokká
hagyja arra [a' Vallásra állani , a' mellyet
fzeretnének. Tizennegyedik Lajos Frantzia Királyhoz két követséget kllldete; annak követségét ismét nagy pompával fogadtatta. Minden utat el-kéfzitett a' Kerefztyén
Vallásnak Jábra állására. Azomban egy Perrasha nevll Fö - ember , máfokkal öfzve-adván magát, a'. Királyt a' maga Palotájába
bé-rekeftti; Konftántzot meg öleti; beteg
ágyban fekvő K^rállyának hallattára az Udvarba fok gyilkofságot vifz véghez; ezen
vald fzomorúsággal a' Király életét is rövidítvén annak halála utánn a' koronát a'
maga fejére téfzi, és a' Kerefztyén Valláft
igen fzoros határok közzé fzorittya. (Bruzen la Mart. Entret. des Ombres par Jungerman.)
e,) Le Fort. Generai lakosból lett ElsÖ Péter Mufzka Tzárnak Fö-Miniftere; kinek
réfze volt, azoknak a' változáfoknak kigondolásába, és véghez vrtelébe: .mellyekkej ez a' Nagy Fejedelem, az Ö Birodalmit
ujj életre és ditsöfségre vitte (L'Hift. de
l'Empire de Ruffie fous P erre le Grand.)
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Nem hitted, hogy nálod, más ott mefzfzebb
láffon,
'S alád, söt Királyod alá vermet áffon.
Meg lett. Az embernél nintsen nagyobb tsuda j
Olly, mint a' moft fel-futt, 's maid meg lappadt duda.
Még moft leg mélységesb tifzteletet téfzen ,
Holnap vagy még ma is tsufolóddá léfzen.
Eképp' vagyon dolgok ott a' Királyoknak,
Hol a' tudatlan nép fzolgál bálványoknak*
Királlyát 's lftenét egyformán tifzteli,
Egyforma temiénnel képét engefzteli.
Mint Iften, a' Király néki láthatatlan,
Tsak ebbe" külömböz, hogy nem halhatatlan
Sokfzor fzéme fem hunytt, 's már Vége mindennek.
Más Iftent tefz a' Nép hüítt helyébe ennek.
Nem tsuda. Mindenben nagy itt a* fetétség,
KiíTebb a' Pogányban mint bennünk a'
véttség.
Minket fzent Valláfunk meg-tanitt tifztünkré
Királyt mint I S T E N I - K É P E T köt fzivünkre.
Tiltja ö ellene a' gondolatot is,
Alája rendeli az indulatot is.
Parantsol mindenben engedelmefséget,
A' mibe nem bántjuk á' ieg-föbb Felséget.

Még is ím Kronvel lek, d' A veirók f) támadtak,
Clemenft, g ) Ravaillákot, h) a* multt
idők adtak.

f) Mífcarenhas Jdfef, Aveirdi Herfzeg , hatalmas és pénzes Ur Portugalliában, a' Király élete ellen vald veífcedelmes feándékáért fizetett a' maga kinos halálával 1759dik efztend. Ennek Titoknokja, Polycarpo
di Az vedd él fzaladt, mikor az Urát megfogták , *s egéfz életében is lappangott.
Halálnak válván 7781-ben, meg jelentette
magát a' Gydntatd Papjának ; kit arra kért,
hogy az ö halála utánn adja tudtára az egéfz
Világnak, hogy a' Királyt ö lőtte volt meg;
mellyet ez az Atya a' közönséges Újságírók által meg is tselekedett. Nem egy illyen iflentelenség marad büntetetlen e' földön .-hogy ne volna hát ez élet utann is
helye a* bUn' meg-bUntettctésének.
g ) Clemenft. Ez Domonkos Szerzetéből vald
Barát volt, ki az ö Papságra vald tel-ftenteltetését azzal kezdette-el, hogy akkor
mindgyárt fel-tette magában, hogy a* Királyt III-dik Henrikét meg-öli, kit a' Rdmai Vallás Uldözöjének gondolt azért, hogy
más Valláfon lévőket mind egy lábig meg
nem öletett, vagy az Grlzágbdl ki nem kergetett- Ezen jftentelen fzándékát véghez
vi te 1^89-dik efzt. Mert bé-botsáttatván a'
Királyhoz ollyfzin alatt,hogytitkofon akarna
véle fzdllani: által -fóúra a' Királyt; kinek
is jaj-ftavára az Udvari Fö emberek bérohaován, nagy indulattydkba a' gyilkolt

Ah! Kerefztyén Vallás' örökös motskai!
Kevélység' 's vak fzentség' átkozott rabjai!
Légyetek utóisók e' Izélés Világon,
Fizeffetik ama' ízenyvedö Orlzágon.
A' jó Hazafiak, a ' j ó Kerefztyénnek,
Szegénynek, gazdagnak, ifjiínak és vénnek,
E' van, mind kívülről akalztva nyelvére,
Mind fzent petsét formán bé-nyomva fzivére:
egyfzeribe meg-Ölik, azutánn teflét az utfzákon meg - hurtzoltatták, négy-felé. vágták,
meg égettik.
h) Ravaillák. Ez is elöfzor Barát volt, de
azok közzUl elzelöfségéért ki-Uzettetett. SUrU vérét, fetétes gondolatit, addig gyuilafztgatták az értelem 's kegyeíség nélkül vald
prédikálláfok, hogy ama' halhatatlan emlékezetű Nagy Királyt, Negyedik Henriket,
1510-ben, mint az ö Vallásával ellenkező
Vallásnak* partíogdjokat, iftentelen kezeivel,
egy fzempillantásban az élettől meg-folztotta. Ez meg-fogattatván elevenen, iokat vallattatott a' felöl, kik volnának az ö tárfai;
de mind addig is fenkit fem vallott, míg
négy-leié vald fzakafztatáfaival el-kezdett
földi kinnyábdl, által-lépett az örökké-tartd
kínoknak fzenvedésére; várván maga utánn
azokat, kiknek ördögi tudományaik, habzd
gondolatit, c' nagy iflentelenségnek tseleJit'désére msg-eröfitették.__
Fs

„ A' meddig én élek, 's ízivem bennem
dobog:
Kegyes Királyomhoz hiv fzerelmem lobog.
„ Eltemet, \éremet, érte fel-áldozom.
hazám igérte azt: közzé adakozom.
„ Ha jutok éltemnek ollyatén pontyára:
- Ekemet mellette ere;ztem kotzkára.
„ ha meg-halok, 's lel nekfziromnak halmára,
'5 Vigyáznak- fzivemnek porrá váltt ham-.
vára:
„ Közötte JósEF-nek találnak nevére;
Mert fzivem halva is elzmél Hivségére.
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A Nagy MOGOL-

ról

,
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M i K T a* Mirtus a' nagy Tzedrus-fák fcrában,
Siám ollyan Sina' 's Mogol' fzomízédjában.
Ezek mértt" földöket fzavanként fzámlállyák,
Helyétfok kintsének, tsuda, hogy talállyák.
Kivált*a' Nagy Mogol' roppantt birodalma,
Nemzetünknek edgyik Bclts APOLLÓA' pénz haláizásnak leg-bizonyosb -gyalma.
JA ! 7£, a kinek Méltóságos Szivedben,
Perut az Aranynak mondják hazájának,
a' Halának márvány - oj\lopokat érdemlő
Mexikót,a' leg-jobb ezüft' tárházának;
Jferetete, . olly Jeepen, és oll<' f\oroJJan De az arany 's ezüft azokban,tsak terem,
egyefitteteti, a' Felséges KIRÁLY'no\ való Indultán nyeli-el1 mind azt,mint mély verem a).
tifttele\tel, ésf\ent engedelmefséggel, mint A' kik Ámérikát ezekért fel-járiak,
a' drága kö a\ arany gyűrűvel l Mikor
Azokat Hengala rév-partyai várják b).
akarod már, hogy a\ illyen Mennyei IgazHa mi itt is ott is abból el-maradhat,
ságokat, meilyek által a' mi f iveink viláMindaddig kovályog, mig ide akadhat.
goltatnak V melegittetnek ne tsak ugy lop- A' Kerefztyén áltaj-adja a' Töröknek;
juk le Tőled, mint Prometheus
Égi tüzet,
Ez a* Períiai nagy kereskedőknek.

<ar ő fárból formáltt emberének meg-elevemttésére ? Scis bene cur ícribam, poíitis prq
nomine íignis.

a) Induíián. Igy'neveztetik egy fzdval a' Nagy
Mogol* Birodalma.
b) Bengala, Igen nevezetes Tartomány Indiában az Európaiaknak kereskedéséről.
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Móka, Rabelmandel, BaíTora el-véfzi c\
'S a' nagy Mogol' földén portékává téfzi.
Valami tsak hafznos 'sbetses a' Világban,
Majd mind fel-találni e' roppantt orízágban.
A* mire magának van belől fzüksége,
Meg adni, földének kéfz termékenysége.
Kintsét a' Termélzetsöt olly bőven ofztya,
Hogy magát e' réfzért fzinte ki-fárofztya.
E' tárházból ofzol a' Világra lzéllyel,
A* mit vefzdnk fokfzor halálos vefzéllyel.
Ha mit nem teremne ez Orfzág magában,
Mind azt megcseréli máftól portékában.
Nap-kelet Nap-nyugott mind ezt gazdagittya,
Pénzét az egéfz Föld ide takariftya,
Vallyon tehát még is mi lehet az oka,
Hogy igy látfzik -— a' Nagy Mogolnak
birtoka?
Minden pompa nélkül vagvnak fok várofok
A' faluk többnyire pufztáfok 's rongyofok j
Alig látfzik vér is a' Földnek népében
Komor-kedvetlenség íil-ki a' ízemében.
Főidének igen fok réfze miveletlen,
A.' dolgozóknak is rnunkáiok kelletlen.
Egéfz állapottyok mutat fzegénységet,
Ortzájokon feftve látni az éhséget.
e) Móka 'S a' t. Ezek is mind az Indufokkal vald kereskedéfekröl nevezetes Várofok
's Tartományok.

Hallottam a' Tsáfzár' Tárházai felöl,
Hogy ki-mondhatatlan kintstsel rakvák
belől.
Mivel efztendönként a' mennyit bé-véfzen,
Három fzáz millió forintnál több kéfzen.
De ez ott nem marad. Vagy réfzé ki-mégyen
Másként nem lefz fele Orfzága mit égyen.
Fegyveres Népének fzáma hihetetlen d)
Sóldjok a'Tifzteknek főképpen képtelen e).
A* temérdek ízámú fok Mefter-emberek,
Ezeknek mii-helyek's mindenféle fzerekA' kintses Tárháznak mind ürefitöi,
'S a 4 pénz forgásának kerekét, kenői,
Sok ezren tartatnak adakozásából,
A' ki&nem élhetnek többé a' munkából.
Igy, ha fokát vefz-bé a' Tárház: ki is ád,
Sokat; és ellene nem lehet femmi vád.
A' felesleg valót ha ki ofztogatná,
Meg-gazdagult népét zabián nem tarthatná.
Tudja,.hogy a' Népnek elég az, ha élhet,
Még a' Tsáfzárnak van addig ö fem félhet.

d) Talpon álld féregé több van más-fél millidnál (Bruzen la Mart. de la Mi 1 "* d u
Mogol.)
e) Vágynák ollyan Tifztek fokán, a' kiknek
foldjok efí tendönként, másfélmillió íormt*.
?a mégyen, u. ott,

Maradjon hát bátor fok a' Kintses-Tárban,
Minden efztendönként: Az ott nem véfz
kárban.
Még is ahoz képeit a' mennyi bé-mégyen,
Az Orfzágba r a' pénz hogy' illyen fzük ;
fzégyen.
Kell ennek lennie, más titkos okának;
Melly Martalóttza a* pénz karik ájánakf).
Vallyon az a' Vallás nintsé ártalmára,
Mellyet tart még eddig az Indus jobbára g),
Ho<?y mikor a' Lél^k a' tettét el-hadja,
És azt vagy a' tűznek vagy a' földnek adja.
ö maga el-mégyen a' máfik világra,
Ha'rofz: fzenvedésre; hajó: boldogságra.
De rendelt időre, majd vifzfza költözik; "
'S a' millyet érdemel, olly teftbe öltözikHa az első teftben magát jól vifeli:
Gazdag ember teftét fzállásául leli. '
f) Még ki nem találták azt,, hogy a' Hold
fop;yatkozáfa, nem máftol ízármozik, hsnem
attól, hogy a' föld, esvén a' Hold és a'
Nap közzé, árnyékot vét a' Holdra, elfogván attól, a' Napnak arra sUtö lugárat:
addig azt gondolták még a' tudós Görögök
is, hogy valami nagy állat enné meg a
Holdat, a' kit is nagy tsengéffel bongáffai
akartak el-ijiefzteni. Ezt az állatot a' Magyarok, máfok utánn Martalótznak hivták.
g) Obfervation de Berniét chez Bruzen la
Mart.

Ha pedig életét gonofzul folytáttya,
Szegény ember léfzen a' máíodik Attya.
Jó lenne hát akkor majd azt elö venni,
A' mit moft pénzéből félre lehet tenni,
jgy fok boldogtalan a' pénzét el-áfta,.
Htfgy azt meg-talállya az ö maga-máffa.
Ez$ nem lehetetlen. Látni olly példákat,
Mellyek erről adnak bizonyos próbákat.
Ki nem tud olly buzgó és kegyes lelkeket,
Kik magokért adják élvén mindeneket.
Ellyenek az özvegy 's árvák mint élhetnek!
Tsak ök ne lzerívedjék, a' mitől félhetnek
IUy Teftamentommal, meg-hányfzázon-halnak,
A' Halál fundufa hány gazdag afztalnak?
E' még tsak tűrhető. Ha mit azedgyikvefzt:
A' máfiknak halzna ki-pótollya emezt.
De a' Po gány indus vaftag tudománya".
Melly az okofbágnak tsak fattyií-leánya.
Kárára van , nem tsak. a' Maradékságn^k.,
Hanem azzal edgyütt, az egéfz világnak.
El-véfz a' pénz mellyet el-rejtnek titokban ,
E' kerül igazán a' meg holt marokban.
" Ezért illik a* Bölts 's Jó Fejedelmeknek,
Az illy dolgokban is lenni fzemefeknek.
A' mit a' tudatlan nép tart Igazságnak,
Azt fokfzor a' Köz-Jó láttya tsalárdságnak
Ha tudományának nagy hitelt nem adna,
Az Indus: Indultán gazdagabb maradna.

De hát fok föld, vallyon miért miveletlen?
Holott jó; 's kevés van hafzna-vehetetlen.
Miért van ez a' fok mértt földnyi pufztaság t
Mint a' zöld levelű fákon a' fzáraz ág.
Miért fzenvedik itt ezt a' nagy réttséget?
Miért nem irtják-ki ott a' ligettséget
A' kik ezt orfzágos fzemekkel visgállyák,
Hallom, a' többek közt, ez okát talállyák.
Hogy ott a' föld népe nem egyéb ízolgánál,*
Semmi egyebe nints éte' 's ruhájánál.
Azok, kik a' földet birják árendában ,
Mindent takaritnak a' magok 'sákjában.
Annyival-inkább, mert magok fem tudhattyák,
Békével földjöket hogy meddig bírhat*
tyák.
A' nép hát kéntelen lát a' munkájához,
Hüségtelen az öt fartzaló Urához.
Az emberért, jármot hogy az ökör húzzon,
A' juh tejet adion gyapjút is hordozzon.
E* jó. Mind e' néki örökös fajáttya:
De az Ember, a' más Embernek Baráttya.
Ezeknek költsönös áz ö ízolgálattyok,
Egy vólt mindnyájjoknak a' leg el$ö Attyok.
Kell közöttök lenni köz illendőségnek ,
Ez lintza a' köztök lévő egyefségnek.
Ha ezt tovább hiízod mint kell: vagy megakad*,

Vagy fzemed láttára két darabra fzakad.

Tudok olly Erdőt melly Tzitrom fákból állott h)
Ebben ingyen minden utazó meg fzállott.
Ennek önként adott fzép gyiimöltsét ette,
Árnyékában izzadt teftét friflitette.
De ezzel fsa* hamar majd vifzlza élének ,
Sokan, azok közzül, kik ott el-menének.
Mert a' fáknak nem tsak gyümöltsétpufztiták,
Hanem gonofzságból ágait tsonkiták.
Gondolkoznak a' fák, mit tévők légyenek,
Tovább illy méltatlan hogy ne fzenvedjenek,
Hivják a' fzomfzédban lévő embereket,
'S azokhoz illy formán nyujtyák befzédeket:
Szomfzédok! esmértek mindnyájjan bennünket,
ím mi meg-teremjük kedves gyümöltsünket.
Néktek adjuk, tsak ti reánk vigyázzatok.
*S az eröízak ellen meg-oltalmazzatok.
Meg lefz, azt igérik. A' termő fátskákat,
Be-keritik; adnak melléjek lírásakat.
Meg-ujjul az erdő-, a' fák nöttön nőnek,
A' meg-sértették is egéfségre jönek.
Mint az előtt már moft két annyit teremnek,
Gyümöltsök a' fzájnak kedvesb, fzebb a'
fzemnek.
De mi lefz belölök? -Hogy bőven termettek,
Azzal vefzedelmet magoknak fzerzettek.
h) L'AnDeuxMille quatrs cens quarante. Les
Irapoíi.
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A' fzép fzabadságban termett gylimölts. fok
volt,
. 'S az őriző fereg felölök igy gondolt:
Ha ma fokát fzedünk, holnap többet adnak,
E ? fák *, terméfekben femmit nem apadnak.
Szedjünk-le hát rólok mindent ne fainállyuk;Ha majd nem teremnek másképpen pró•
bállyuk.
Tsak hamar magok közt a* fákat fel-ofztyák,
'S minden gyümöltsöktöl hirtelen. meg• fofztyák,
Azok reménykednek, fohajtanak, firnak:
De a' rajok máfzott foiztókkal nem bírnak.
A* fok fzép gvümöltsöt erővel el-vifzik,
Hogy a' fáknak nem kell hinni : ők azt
hilzik. .
Azomban el-fogyván a' mit el-hordának, _
Senki nem adhata tzitromot fzájának.
Ez, annak jó levét meg izelitette,
'S akkor is hogy nem volt el-nem felejthette.
Kényes kívánsága még nagyobb erőt vett,
Hogy annak eleget éppen nem tehetett* •
Fel ingerli tehát ismét a' átrásákat,
Hogy meg-nézegefsék egyenként a' fakat.
Vallyon a' levél közt el-nem maradott-e
Vagy ujjonnan a' fa ki nem fakadott-e?
Nints femmi. — Oh! jó lefz, igy fzoll a*
kívánság,
Gylimölts helyett maga a' gy ömölts termő ág.

„
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Meg kell hafogatni itt 's ott is a' haját,
jó a' leve: nem kell hallani a' jaját.
Igy a' kik Strásául ide rendeltettek,
E' gyümöltsös fáknak pufztitói lettek.
A' Fö Strásához is hafztalan járkáltak,
Mivel minden Utat ez alsók el-áltak.
Ha annak füléhez jutott a' panafzok,
' Ezek, azt mondották, Hogy a' fák ravafzok.
Szegények mig bírtak gyümöltsöt is adtak,
'S hogy nem volt nedvefség bénnek elfzáradtak.
Igy jár a* dolgozó föld-népe végtére,
Hol ügyét a' Király nem vélzi fzivére,
A' nép éjjel nappal ha másnak dolgozik,
'S verejtékje hafznán azzal nem ofztozik.
Ha az, pompás, tzifra, kevély, vefztegeíö;
Ö a* kenyérben is tsak alig ehető :
El-véfz utollyára minden efze kedve,
Rofz a' dolga, mellyet teft fzive febhedve.
Hát ha oda járul a' nagy kegyetlenség:
Ez.az orfzágnak lefz pufztitó ellenség.
Hg az Atya nem hágy femmi örökséget;
'S Fiától fem várhatfemmi fegiítséget;
Ha azt az Urának nemzi 's nem magának.
'S láttya hogy tárfa lefz az ö rabságának.
Uijabb bait keresni, oh! hogy igyekeznék!
, Moft maga , majd többed ínagávaj éheznék.
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Ha eméfztö gyomra fokfzor áll üreífen,
Nem lehet hogy éhen, 's fáradvafzereffen.
A' dolgozó kéz láb, igy nem fzaporodik,
Szabadságra a' nép, hol nem házafodik.
Hát a* mennyi kárt tefz, hosy a' regényeknek,
Nints módjok, utánna látni a' léleknek.
Ennek minden Rendben nagy a' tehettsége:
De a' neveiéitől függ a' Nemefsége:
Ha ö meg-fojtódik még gyenge korában,
Már az oltobáknak által ment Torában.
Nem látfz benne femmit, máit alatsonyságnál,
Vefzedelmes 's káros nagy tudatlanságnál.
E' lzülö annya lefz maid minden gonofznak,
A' Törvény fem hafznál a* meg rögzött
rofznak.
Mért hogy a' Törvénynek az ember engedjen;
Nem elég, hogy a' ki már vétett fzenvedjen.
A' fzivnek kell arra jókor kéfzittetni,
De az elme nélkül erre nem mehetni.
Ezt kell hát erlelni olly' Igazságokkal,
Mellyek fzelidséget hordoznak magokkal.
Iften 's ember eránt mi a' kötelefség, , <
Mit kiyán ö töle az igaz kegyefség.
Ha ezt tvidja, 's hilzi belől a' lzivéberi,
Rülsö törvény ném kell, meg van a' lelkében.
De ha mind ezekben a' gyermek tudatlan,
Majd ember korában lefz jobbdlhatatlan.
Irigy , hüségtelen, a' málén kapkodó,
Moft itt, s majd ha lehetmáfutt tartozkodó.
Mind
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Mind ez nyavalyája a' MÓGOL népének,
Igaz oka van hát fok pufztás földének.
Hát^ha ide téfzed a' fok Fakirokat i).
E' más dolga utánn töltőzö hafokat.
i) Ezek a Mahumtt *s Pogány vállá fon vald
Dervifek vagy Szerzetefek. Ezeknek a'
. fzama két millidra nagy a' Mdgol Birodalmaban. Nyoltz feáz ezeren vágynák Mahomet Vallásán lévők, tizenkét íZáz ezeren
pedig pogány Vallásúak. Ezek járnak esy
helyből más helybe,- 's mikor valamelly Város vagy falu álá érkeznek, egynéhányan bémennek eleség kérni, mellyet a' lakofok ingyen adnak nékiek, mint ollyan embereknek, kiket fzenteknek gondolnak azért
hogy magokat az illyen fzenvedéffel tellyes
életre adták. Ezek közzlil némellyek fzánnyák magokat, az Alkoránnak tanulására és
a papok mellett vald fzolgálatokra •, némellyek kemény penitentziára. Sokan télieknek
erftfzakos meg - tekeredésével fekUf/nek a'
földön fok efztendökig, néha halálokig, foha fekvéfeket meg nem változtatván Némellyek a' fejeiken, máJők a' Vállokon Öíz-,
ve kaptsolyák kezeiket, vagy fel az ég
felé tartyák. Némellyek a' fejeket a' földnek fzegezik, febkire nem néznek, fenkihez nem fzdlnak. Némellyek egy lábon állanak, tartvan kezekben valami edényt, a'
mellyben tUz van, mellyre az ö Iilcneknek
tiftteletére tömjént hintenek, 's a' t. Mind
ezekben az állapotokban pedig, egéfzen mezítelenen vágynák. Szörnyű dolog, a' mit
az Indiai Aizfzonyókrdl befzélnek, hogy
azok tselekefznek, ezekkel, a' mindent elG
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Kiki a' kegyefség költött fzine alatt,
A' néptől ki-tekert leg jobb izü falat;
Oh! melly fok pufztaság meg telnék ezekkel I
Melly fok munkát véghez vinnének kezekkel!
Moft pedig tsak efznek: femmit nem dolgoznak.
Ifznak: *s a' dolgozó népért imádkoznak.
De mit van mit tenni. Élniek ezeknek,
Szükség, mig ideje el-jöhet végeknek.
Mig az Orfzág bennek nagy hafznát talállya.
Mind addig ezeket békével el-állya.
álló ;• érzékeny , de magokat érzéketlenné
tett oktalan fzentekkel. A' kik illyen JZen•edéfekre adják magokat, azoknak ételekre
és italokra, más, kiflebb fzentségU Fakiroknak van gondjok. (Le Grand Dia. de M«reti, L'article FAKIRS. )
;« %'
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MOGOI, földévél Períia határos,
Ott Deli, Ispahán itt a' lee-föbb város.
Ezt nem kellett fokát fzerte-lzét keresni,
Könnyű Elefántot a* bokrok közt lesni.
Ispahán falait ólly mefzfze ki veti,
Hogy egy napi járó föld a* kerületi.
Nagy fö illik a* fok 's temérdek tagokhoz,
Másként illendően nem vonnak magokhoz.
Ha' a' Fö tagjait zabián nem tarthattya,
A' leg kiífebbtöl is romlását várhattya. ,
Mitsoda Kandahár egéfz Períiához ? a )
Olly mint az ifzalag a' nagy tziprus-fához.
Még is hogy Ispahán mélj álomban merült,
E' kis tag, a' maga nagy Fejére fel ült.
Alom! oh! Terméfzet kedves ajándéka!
A' fáradt teft 's elme ujjitó árnyéka..
Hát tsak a' tagoknak adódé.magadat?
A* főtől el-tiltván édes játékodat.

a) Kandahár. Perfia és Indöüán között fekvő
Tartomány, mellyet a' Perfiai Királyok nevekben igazgat egy Gubernátor, ki Perfiáb<51 küldetik.

Qa

4
Nem fzabad-e. Ennek mézedet kóftolnj ?
Hát fzüntelen talpon kellé Orízágolni?
Ugy van.
Szükség hogy a' tagok nyu-'
/
godjanák,
5
De-a* fzemek Strását fzüntelen állyanák.
Mig a' kormány-tartó vigyáz, nem fzunnyókál,
Addig légyen örvény, légyen fok izá'z
kö-fzál.
De ha egy kevéfsé alfzik i s : már félek,
Egy miatt el-vefzhet fok l'záz's ezer lélek.
HuíTein! ártatlan Király! de alvó F ö b),
Ki, nem látád vefzély ellened honnét jö.
b) HuíTein. Soliman Perfiai Királlynak kiffebbik fia, kit az Eunuchufok , ( Heréit embe. rek) a' kik nem tsak .a' Királyi Afzfzonyos
Háznak (Hárám) hanem az egéfz Orfzágnak is Igazgatdi voltak akkor, ) Kira'llyá
tették azért, mert ki nézték belőle, hogy
ö alatta inkább uralkodhatnak, mint az Ö
Báttya alatt. HuíTein minden nemes nagyra
vágyd indulat nélkül vald volt, mindeneknek felette fzerette a* magánofságot. Vallásához kUló'nös indulattal vifeltetvén, egy
ideig az Álkoránnak olvasására adta magát;
azutánn pedig az Orfzágnak Igazgatását egéfzen az Eunuchufoknak kezek között hagyván, a' bor ital, és az Aíkfzonyok tárfssága
foglalták el egéfz életét. Igy, azoknak
egymáffal vald meg nem egyezéfek miatt az
Orfzágnak Igazgatáfe egéfóen fel-fordult, 's
következendő romlására, tágas ajtd nyittatott. Bruzen la Matt.

P

8?

E R S I A.

A' pártos M I K V E I S álnok meftersége c )
Igy lett mélyen alvó Királyságod vége.
Nem érzed, hogy mikor ö tsak fziveskedetfc,
'S a' Mekkai kegyes útnak erefzkedett d).
EZ feie volt a' Tatár és igen
hadaKozd Agván Nemzettségnek; melly a'
Tatároknak ÍZokáfok fzerént fátorokban lakott, Kanduhár mellett; mellynek Gubernátora félvén attdl, hogy ha . ennek a' Nemzetiségnek okos. és bátor feje találna lenni,
pártot ne Ufsön: Mir Veift el-kllldötte Ispahánba, mint a' ki leg nagyobb tekéntetlí
volt az Ö Nemzetisége között. Ez ott,
olly mefierségeíTen tudta a' maga dolgait
folytatni, hogy minden gyanúságot magárdl
el hárított. Söt utdllyára még jobban hitt
áz Udvar néki, mint ama* hűséges Gubernátornak, kinek fok ellenségei lévén az Udvarnál, kik által gyánuságba hozatott; Mir
Veis vifzíza küldetett a' maga Nemzetiségéhez, Királyi petsétes levéllel, hogy a* Gubernátorra vigyázzon. Haza érkezvén, tsak
hamar a' Gubernátort, minden Perfa katonáival edgylltt meg Ölette r 's ezen gonofságát
ugy feílette le az Udvar előtt , hogy még
^kkor is femmi gyanuságőt maga felöl nem
ÍZerzett. Ez efett 1709-ben.

C ) MTR-VBIS.

d) A' Mekkai, igen érdemes kegyeftégnek
tartatik a' Mahomet Vallásán lévőknek, en-,
nek Hazáját meg látogatni, a' melly Mekka.
Mir Veis, hogy a' kegyefségnqk flzme alatt
•annál inkább el-titkolhaflb nagyra vágyd indulatú , kéredzett a' Királytól:, Mckkaba,
G
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Akkor fondamentom vettetett általa,
Mellynek Ispahánnál fellyebb nőne fala.
'S mig Te a* Hárámban magad múlatgatod,
'S ,az (Jrfzágot máfok által igazgatod-,
Azok egymáft rontják, te'ged tsnlogatnak,
Kiki tsak a' maga hafznára halgátnak.
Addig e' nagy kigyó le téízi Tojását,
Az, ki pattan 'sfzerzi Orfzágod romlását e).
ezen fzent kötelefségnek végbe vitelére. A'
Persák is Mahomet Vallásán Vágynák ; de,
hogy ök a' Török' földére ne járjanak,
Aba a' Persák nagy és bölts Királlyá, hafznosnak itélte Mefzátba, a' Perfa birodalomban lévő Városban által tenni ezt a' Czent
utazífíl. Annyival inkább, hogy , j éli ehet
az Alkoránt tartyák mind a' Persák, mind a*
Törökök: mindazáltal annak magyarázattyá-*
ban annyira kulömböznek egymáítol, hogy
egyik a' máfikat Eretneknek tartja. Mir
Veis az ö Nemzetiségével edgygyüt, a' Tö>.
tökökkel tartott a' Vallás dolgában, nem a'
Eersákkal: azért is a' néki meg engedtetett
hogy Mékkába mennyen. El is ment; de
nem azért hogy kegyeskedjen; hanem azért,
hogy a' Törők papoktol levelet vigyen
Szent Petsét alatt á'felöl, hogy az Ö Nemzetségének , fzabad a' Perfiai Király , mint
Eretnek ellen fel-támadni. Melly levelet
mikor ofztán otthonn meg-mutatott, könnyen
reá vette ezt a' tudatlan Nemzetséget arra,
hogy Törvényes Királlyá ellen fel-támadjon.
<) K'gyó. Mir Veis , ez a* ravaft: kígyó ,
tsak a' kéfzAÜetet tette meg; hanem az f>

A' koronát mellyet Sófi. kegyefsége,
Nyert, bár nem birt maga, hanem Nemzetsége f ).
fia Magmud, tökélletefségre vitte azt , a
mit foha még tsak meg fem is gondolt előre,
fem az Ö Attya, fem maga. Mert az Agvánoknak elöfzör tsak a' volt az igyekezetek,
hogy fzab'adságot fzerezzenek magoknak. De
hogy a' Perfiai FÖ Igazgatóknak egyet nem
értéfe által, jóftérentséje' kezdett lenni
Magmudnak , alig vette éfzre, hogy Ispahánt is, a' Királlyal, minden kmtsével, s
Fö embereivel a' maga hatalma alá hódította.
, Igy a' Perfiai koronát el-nyervén az egéfz
Orfzágot hallatlan vér ontáfokkal bé töltötte; mig nem 1724-ben, az Ö Attya báttyának fia- Airáf által, halálos ágyába meg
ölettetvén, nem annyira uralkodásának, mint
fzörnyll kegyetlenkedésének véget vetett;
minekutánna a' Perfiai koronát vifelte volna
három eíztendökig. Airáf fzerentséffebb
volt annyiban, hogy tovább uralkodott.
Mert a' korona , Tamásra , a' boldogtalan
Hufíein fiára 1729-ben ment viízfza ezekről
a' tolvajokról.
f) Sófi kegyefsége. A' Perfiai Királyi Háznak törsöke Sófi vagy Só fa; ki is Alinak,
a; Mahomet Vejének maradékából való volt.
í
Elt a' Tizennegyedik fzáznak a* vége felé.
Ollyan nevezetes volt az Ö fzentségeröi,
hogy mikor Tamerlán, a' Bajazét meg gyözéséböl vifzfza ment Perfiába, kulo'nös tífztéletből harmintz ezer rabokat ajándékozott
G 4

Mellyek az ág hegyén tsak addig állatiak,
A' fonnyafztó ízelek mig meg fuvallanak h)-.
A'vért fel gyullafztó égnek melegsége,
A' teftet hizlaló eledel bövsége.
Az ebből fzármozó dologtalansággal,
Heverő élettel, kényes puhasággal, .-.v•
Királyi fzékedet egygyiit támogattyák,
i Oltáridon, az ujj tömjént gyujtogattyák.
>
De meg lásd hogy azért el-ne hidd magadat,
Hogy itt mutogatod illy nagy hatalmadat.
Van más föld,, hol léfznek népek fejedelmek,
Kiken nem tehetnek ennyit a' fzerelmek.
Kik a' puha teftnek lágyságát meg győzik,
'S VirtuíTal a* vérnek falakját ki főzik.
Nem botsáttyuk ötet tsak fzabad fzájiára,
Halgatnak a' lélek 's a' Vallás fzavára.
A' ió Terméfzetnek Törvénnyét fzeretik ,
De a' puhaságnak leányát meg vetik.

Sefoítris Egyiptom' hajdani Királlyá, i )
E' tifzta virtusnak ki rajzolt példája,
írják, hogy ez egyfzér egyedül fétála,
A' mint a' fzép Nilus vize folydogála.
Senki nem volt véle tsak az ö Angyala,
A' nap is el tűnvén, látfzott eft hajnala.
(Az illy Angyalt a' telt fzeme meg fem fejti,
Mint leg jobb Baráttvát de a' fziv el-rejuv
Ez az embert minden jóra igazgattya,
A' Józan-okofság fzavát ha halgattya).
Sefoítris hát., nevén Angyalát fzollittya,
Az: itt vagyok Király! a' fzót igy uijittya.
K I R Á L Y ! — mond Seloítris, hidd el-hogy
fzeretném,
Ha e* ditsö nevet meg érdemelhetném.
De mit tselekedjem? Az igy fzoll: íiefsünk,
E' labirintushoz hogy közelebb efsünk.
Ezt a' Nagy Oíiris a' mikor fundálta,
Az illy lzeméllyeknek kedvekért tsinálta.
Szót fogad Sefoítris. Siető lábával
Reptilni láttatik edgyütt Angyalával.
Mit lát ? Az Épület külső pitvarában,
Két Iltenség vagyon különös formában.
Az edgyiknek fzivét febhetö fzépsége,
Moíolygó ajaka, fzeme élefsége,
Az ékes virágok közt el-heveredve,
tettzenek, Moft igy , tefte gyengén majd meg tekeredve.

h) Szabad a'Mahomet törvénnyé fzerént miieden Ő kővetőjének négy rendes feleséget
tartani, és annyi ágyalt valamennyit el-tarthat: az az, valamennyibe belé fzerefc. Mert
abba ismét j<5 módja van' hogy a' régieken
ki adjon, az Alkoránnak ezen ÍZavai fzerént:
Mikor főbbé a' te feleségeid néked nem
fzabad azokat meé' változtatni. Quando illae
non artiplius tibi piacent, commutarefeas licet. Surat. 8- Bayle Di&. Hift. Critique k
l'article .Mahomet. Note

i) L'Allegorie de Sefoílris attribnée a de
Voltaire.

A'iádzó fzerelmek nagy édefségétöl,
Ájulva van 's fofztva tsak nem erejétől.
Ennek háta megétt hárman ftrásálának,
Tántorgó lábokkal a' mint álhatának.
Ezeknek minden hűs le-fzáradt tsontyokról,
Sárgaság tsepeg le az ábrázattyokról.
Azt kérdi Sefoftris hív vezetőjétől:
Ki ez a' fzép gyenge Nimfa a' nevéről ?
Hát e' rift emberek vallyon kik lehetnek?
Mi dolgok vagyon itt ? mi jót kereshetnek.
Király! az igy felel: E' fzépség ki légyen,
Arról tudofitáft akarnám más tégyen.
Ezt Te rajtad kívül, minden jól esméri;
Udvarod 's órfzágod fégittségét kéri.
Ez, ama* fzép ugyan, de káros Iftenség,
Kinek ez A'neve: T E S T I GYÖNYÖRŰSÉG.
Ez a' Fejek amaz Otsmáiiy fzeméllyeknek,
Kik, olly kelletlenek a' néző fzemeknek.
Azok között első, mint ládd az U T Á L A T ,
Más a' MEG - UNT - E L E T , harmadik a'
BÁNAT.

Ezek a' leányi a' multt bujaságnak,
Ezek nyomják farkát e' fzép Afzfzonyságnak.
Sefoftrisnak mélyért bé hatott fzivére.
£' komor Igazság hogy lett értésére.
Kérdi ismét. Hát az mi Iftenség lehet,
Kit a' fzem amodébb fel tsak alig vehet.
Ugy tetfzik, az nem illy könnyű tekintésü,
Nemes vidámsággal de tellyes nézésű.

páltza vagyon, 's golyóbis mellette.
Jobbra: kard és Mérték^baí kézről tétetve.
Sok könyv és fok irás telte meg kezeit,
Egy >pais el-fadi fzép fejét meílyeit. •
A' melly ditsö templom nyilik a' Izavára,
Annak nem nézhetni világofságára.
Külső Tornátzának felső boltozattya,
H A L H A T A T L A N S Á G É : ez iráft mutattya,
Bé lehet-e nékem vallyon oda menni'?
Nehéz, mond az Angyal, feleletet tenni.
E' dologgal immár fokán próbálkoztak ,
Jobbára felöle, kik meg unatkoztak.
De ném terméfzete e' komor Szépségnek,
Tüzét, nem érezni a' fzerelmefségriek.
Amaz érzékenyhez könnyebben férhetni.
Az, nagyobban: de Ez tud jobban fzeretni.
Az magához vonó fzépségeket mutat:
Ez, a' fzeretödnek tefz fel nehéz utat.
Az ö Elméiektöl kiván Jozanságot;
Szivektől, állandó és hiv Tifztaságot.
Ennek ő magának neve: a' BÖLTSESSÉG ;
Fel-nyilt fényes lakó-helye: a'DrrsössEG.
Minden Jó Íródik e' Templom' falára,
'S által megy a' végső maradék fzájjára.
A' TE nagy Neved is majd ide íródik:
Szived é' két iften közt ha nem ofztódik.
Mind kettőt egyfzer'smind fzeretned nem lehet,
Szabados" válafztáft de még fzived tehet.
Aht igy fzoll Sefoftris; én már válafztottam,
É' két fzeméllyeket mihelyt meg láthattam.
Arany

Szerefsék bár máfok e' két Iftensége't,
Edgyüít: Sefoftris tefz köztök kiílömbséget.
Azzal boldog, magam, 's rö viden lehetek,
Ezel mindeneknek nagy hafznot tehetek.
Annak hát mulólág egy pár fsokot ada:
De e' mái'odiknál a* fzive marada.
a* T E fzéked fokkal Felségeffebb,
Neved mennyen földön már ditsöfségeffebb,
Mint fem hogy én merjek azokról fzollani *
De fzabad térdemet, néked meg hajtani.
Királyi Virtufid a' midőn tsudálom,
A* fzent halgatásban tifztemet találom.
Ti oh! láthatatlan *s halhatatlan kezek,
Kiknek nagy dolgokat irni nem nehezek.
Vegyétek ezeket egygyül egyig fórba,
A' leg kiífebbnek is vétek esni porba.
'S a' HALHATATLANSÁG DITSÖ Templomában .
Tegyétek a* leg-föbb Virtufok forában.
Hogy a' leg utolsó Nemzet is láthaffa,
'S JósEF-ért az E G E T a' világ áldhatta.
JÓSEF!

C

Népek! Ti Nagy JÓSEF boldog jobbágyai!
Tanitó példámnak, ti vagytok tárgyai.
Nézzétek, Sefoftrift Bölts Királyotokban,
*S azutánn fzállyatok vifzfza magatokban.

Ugy-e? hogy e' Föhöz olly tagok illenek,
Kiknek mindenféle Virtufok kellenek.
A' kik ellenségi a' teftnek kényének,
Hordozói a' Nap és a' Hold terhének.
A* kik a* Izabados teft gyönyörűségét,
Ugy tartyák mint lelkek káros ellenségét.
Amazt mértekletes étellel táplállyák,
Ezt a' Böltsefségnek tejével hizlallyák.
Néznek, nem fzemélyek magános hafznára.
Hanem az egéíz teft köz boldogságára.
A' puha életnek a' mint gyiilöllöi:
Ugy a* Múnkáíságnak fzives fzeretöi.
Az Elméjek ékes, józan gondolattal;
Szivek fzép, egyenes tifzta indulattal;
Mindenben, a* mi jó, eröffek 's állandók,
Éltek, 's mindeneket azért áklozandók.
Oh! bizony illy tagok illenek e' Fö-höz,
"Nemzetem! Virtuled mérd e' Próba-köhöz.
A' mikor a' pompát a' Király kerüli;
? S Felséges Vállait a* te gondod üli.';
Fö Méltóságának jufsát le vetkezve,
A* Gyönyörűségnek ellene evezve.
Ditsöfséges Vérből fzármozott Teftének,
Nem kedvez ; nints nyugta Királyi lelkének;
Jzeretö fzivének fel-emelt Bálványa,
Nem más, hanem a* fzüz Böltsefség leánya,
finnek két karjain öfzve ölelkezve,
Minden más tűz ellen áll fel-fegyverkezve.

'S annak méznél édesbb Nemes Komorságát,
ügy nézi mint Maga, 's népe boldogságát.
Oh ! hogy lennél Nemes M A G Y A R ! vefztegetö!
Puha, *s a" bujaság tittjára fietö.
Ném! - - e'Ditsö Fö-höz olly Tagok illenek :
Kiknek a' Böltsefség, 's a' Virtus kellenek.

TIZENKETTÖDIK
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Orfzág.

P E R S Á N A K földe a' hol végeződik,
A'Töröké éppen mindgyárt ott kezdődik.
TÖRÖK! te Kerefztyén Névnek ellensége!
Ha lefz vérengezö Hatalmadnak vége!
A' fél Hold oh! mikor fogy már el-egéfzen,
Erőt a* Nap rajta vallyon mikor véfzen.
A* Nagy Konftántinnak ketté hafadt Izéké,
Ha lefz egy Római Tsáfzárság mértéke a).
A

a) Conftantinnak. Conftantinus Magnus Első
Kereíztyén Tsáfzár Rámában, maga birta.
az ö előtte lévő, és fzinte a' negyedik Századnak végéig utánna következett Tsáfzárókkal, mind azokat, valamellyek moft a*
ílémai és Török Tsáfzárságokhoz tartoznak.
Theodoíiusnak a' Fiai Arcadius és Honorius
kCzött ofztddott fel ez 3' Birodalom, és igy
- lett ez egyből kettő, meilyek közzlll az
edgyik Napkeleti, a'roáfik Nap nyugoti
Birodalomnak neveztetett. A' Nap nyugottinak fő - Várofa vala Róma; .és ez a' birodalom, fok változáfokkal ma is ténn áll,
a> Rdmai Tsáfzárságnak neve alatt,. A'.maiiknak vége lett 1453-dik efzt. *, a' mikor
Máfodik Mahomet Kbnílantzinápolyt meg-

Tizenkettő dik

H

Idö ! e' változás ellen meddig hartzolfz!
Illy fok boldogtalan lelket miért íartzolfz!
Elég. — Mindenfelé látok mozgáfokat,
A' mellyek Ígérnek nagy változáfokat.
Mahumet! b ) Szolimán! c ) hafzontalanlirtok
Kéfzül mélyen áíott temetkező firtok.

•ette, és a' Kerefztyén Görög Birodalomnak romlásán, a' Török Birodalmat meg
fundálta. ;
b) Ez az a' Mahomet, kiről fellyebb'emlékezet tétetett, kit méltán lehet a' Török birodalomnak fundátorának tartani. Igen Vitéz, bátor, bölts Hadi vezér volt; a' millyennek kellett lenni egy ollyan Fejedelemnek, a' ki a' vHágon nagy Változáíl okozna. ' A' Hunyadi Jánofok' Mátyás Királyok'
Vitézségeknek kofzorúját, a' tefzi ditsöfségeffebbé, hogy illyen hatalmas hadakozó
Vitézzel kellett ö nékiek fzembe fzálni 's
győzni.
C) Szolimáéi volt a' Török birodalomnak edgyik leg hatalmafabb Tsáfzárja, kinek Neve
emlékezetben marad a' Magyar Hifloriákban
is, Belgrádnak elöfzöri meg vételéről, a'
Mohátsi Vefzedelemröl , Budának 's más
eröfségeknek el-foglalásárol, Bétsrck megfzállásárol, és a' fzigeti Várnak viváfa alatt
efett haláláról, mellyek efiek 1521-tÖl fogva
1566-dik efzt. Ezzel kötött leg elfcfzör a'
Frantzia Nemzet fzoros egyefséget, mellyet

Az irigység, melly .járt köztünk a'reftséggel
Haldoklik: fenyeget az utolsó véggel d).
A' Nap lugárai már moft fényefebbek,
A' fzemek is mellyek néznek élefebbek.
Öfzve ért a' lángja a' Kereiztyén fzivnek,
lunts hely e az egymás ellen fel vont ívnek ej.
Ha a' két fejű SAS egyízer kél fzárnyára,
El-reptíl Stambulig, 's féisket rak varára f).
Ajz e' felöl való édes Reménséget,
Uay tartom, mint Hazafiiíi hűséget.
Még-íebhedt ízivemnek ez gyenge flaftroma.
Ez fok Magyar Mírtir ízent Teftamentoma.

mind eddig is meg tartott, Magyar Orfzágnak fokfzori kárával. ..
d) Minderi hiftoriákbol azt lehet látni, hogy
ha a' Kereiztyén Fejedelmek egymás között
meg egyeztek volna : foha a' Török birodalom olly erös lábra nem állott volna Európában.
e) Ugy kezdének lenni a' Kerefztyén Fe'edelmek égymáflal, mint mikor a' kéziv fel
vonódik, de ki nem lövettetik. A' táborozáfokban a' fátorck fel vonattatnak, de a'
dolgok a' Tsendes Tanátskozáfok által végeztetnek el otthon.
f; Stambulnak hivjSk.a' Törökök Konílantziuápolyt.
Ha

Ezeknek véreket a' kik ki ontották:
Azok az lftennek fzem fényét bántották.
Oh! hogy maradhatna hát ez büntetetlen l
Egy ártatlan tsepp vér íints ki kerefetlen.
A' kik fzéllyel hányták az Un-nak -öltárit,
Magokra ingerlék az Egek Polgárit.
Ezek közzül ts,ak egy olly nagy erővel bir,
Hogy .kell öltjeinek majd két fzáz ezer íir g).
Ezek hiv fzolgai az Egek ÜRának,
Ki a' Bofzfií álláft meg-tartá Magának.
Oh! ha el-jött ennek el rendelt ideje,
Indully fegittségre Menny Hadi ereje!
Ha kéfz a*Dög: SASok ti is repüllyetekh) •
Dulásra fofztásra népek kéfzülfyetek.
De ezt a' jövendő időtől kell várni,
Biz onyos lépéffel tsak má-n lehet járni.
Itt vagy hát alattam Törők birodalom!
Ally meg! gyanús földed a* mig bé nyar- ,
galom.

g) Kijővén az Urnák Angyala, le va'ga az
Affiriabéliek Jeregében fráz nyoltzván Öt
ezer embert. Efa. 37.
hYTzélozás vagyon az Idvezitö fzavaira; ki
"is Terusálemnek a' Rdmaiak által következendő vefzedelméröl igy pójlt A' hol a
Dög odá gyűlnek a' Safok. E' példa-befeed
volt a' Sidok között: de igenftépen alkalmaztattatott a* Rdmai Hadi féregnek Sas
záfeldira. Mát. 24: 28.

Elöfzör is rólad emlékezéft téfzek,
Szent Föld! háládatlan URamhoz nem
léfzek.
Mikor téged látlak arról gondolkozom:
Meg halni'bűnömért, hogy már nem tartozom.
Itt járt a' Meg V Á L T Ó , itt fzenyvedt, meg
itt holt,
Mig értem fizetni kellett, addig itt volt.
Bar hát moft reád föld! nints femmi fzükségem,
- Rólad emlékezni, de kötelefségem.
Bizony kegyefségem ha hozzád köttetnék.;
Ha Kerefztyén nálad nélkül nem lehetnék:
Soha az az ISTEN, a' kit én imádok,
Kihez képelt minden Iftenek tört nádok,
Azt meg nem engedné, hogy téged a' birna,
Ki fzent Fia ellen hamis Valláft irna.
Mig Jerusálemben akar tiizteltetni,
Oltórát örökre fzéllyel nem verhetni.
De mikor az egéfz földtöl meg kivánnya.
Hogy tifztellye: régi Templomát el-hánnya.
Mintjerus&lem volt, Gafizim lefz olly fzent
Ha tilztán imádod ott az Igaz IsTENt.
Egy Helynek más felett már ma nints fzentsége,
Az URé ez a' ^öld 's ennek tellyefsége.
Tifzta fzivet, lelket ha emelfz az pgre,
Akárhol: el-értél a* fö kegyefségre.
Jöjj ide a' Világ leg túlsó végéről,
Hogy ísudát láfs a' fzent Golgota helyéről.
H 3
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E' lefz a* felelet: ki kívánta tőled;
Itt volt, de már fel ment Meg VÁLTÓD
előled.
A' hol ö van, buzgó fzived ha ott léfzen:
Annál fzentebb utat a' tefted nem téfzen.
E' kereszt, koporsó , fzegek V más egyebek,
- Mellyek által lectek (móndiak) ama' febek.
Lelked n y a v a l y á j á t meg nem gyógy itliattyák,
A' bebeket, a'" H í r fzemei Játhattyák.
Azokban keretied hát meg gyógyu'láiod,
. A' HIT , 's a' SZKNR E L E T a' te utazáfod.
A' mi ezen kivül van a' Tudatlanság ,
Kár a' Kferefztyénben a' nem bölcs buzgúiágFéldák a' Kerefrtvén Orfzágok népei,
Ama fetét világ fzentelt Vitézei.
Kikben a' Buzgóság meg nem tii>tult hevej
A' Kerefztyénségnek vefzedelmes leve.
Mert a' kerefzt őket ide vezérlette,
'ö a' Mahomet Ntpe fiihalomba t e t t e i ) .

í) A* tizenegyedik fzázadban indult vala fel
a' Kerefztyénség elöfzör arra, hogy, az
úgy mondatott fzent földet, a' hitetlen Mahomet vallásán lévőknek kezekből ki végye.
A' kik erre a' fzent Katonaságra reá adták
magokat, azoknsk, több különös juffokka!
edgyUtt, Rdmában, tökelletes bUnök' botsánattya igértetett; f?k pedig ezzel külömböztettek meg más Világi katonáktol, hogy
veres pofztd kereíztet hordoztak a" jobb

Pufztává maradtak fok népes Orfzágok,
Idegenre mentek örökös jólzágok.
Ottho.i az özvegyek 's árvák fzaporodtak;
Itt, egymáífal a' fzentHívektzivakodtak.
A' fzent vitézségnek Izabados Záfzlója,
Lett fok gonoi'zságnak tüzesült taplója k).
vállokon, mellyekröl Kejefztes Katonaságnak neveztettek. Nem lehet meg illetödés
nélkül olvasni azokat a,' Hiftoriákat, a mellyek emiégetik, a* Kerefztyénségnek ez által a' Katonaság által efett fzokfcort, meg
űrathatatlan pufztulását 's kárát.
k") El-halgát ván egyebeket tsak ezt említem,
melly nagy vefzedelme következett e mi
Hazánknak az illyen K?refztes Katonaságnak rendeletlen fzabadságábol. Malbdik
Lálzld Király fel-indittatik a' Törőkkel vald
hadjikozásrr, de minthogy fem pénze fem
embere nem volt, az Efztergomi Cardinaiis Bakáts TAMÍ*, engedelmet nyert Rdmaban,
a' Kerefztes Katonaságnak Magyar Orfzágon
lehető' gyűjtésére. Ez, fok ezerre gyUlvéD
a' parafztságbol, Ddfa Györgynek vezersége
alatt fordította a' maga fegyverét a Nemessé' ellen. Nirits a' kegyetlenségnek, s
iftentelenségnek ollyan rettentő neme
mit ezek el nem követtek mind
valakik parafztok nem voltak; mind afldig.,,-M' 1
mir nem Zapolya János Erd^lyiVajda,
^
ezeket fzéllyel verte, Vezéreket, el-fogta, .<£**
ás az Orfzágot, négy holnapi véres habp•/
rúsága utánn, 1514-dik efzt.
tsendefi-, ;
J
tette.. Ezekről neveztettek azjj@mHa r ^\f ,

Az igaz Kegyefség mig fzemeket nyitott.
Páfztort 's nyáijat végre arra meg-tanitotí.
Hogy a' fzent Vitéznek neme' föld a'tzéllya,
Lelki a' fegyvere * íifakja, pántzellya.
Lelki ellenséggel kell néki hartzolni,
Igy fog, ha itt nem ís, Mennyben Orfzágolni.
Lelki a' Hit, melly öt meg kiilömböztetl,
Ez láthatatlant, néz; ez a' Terméízeti.
Ennek valóság kell; nem kap az árnyékon,
A' teftet hordozza Okos tartalékon.
Kéfz, meg. holt Uráért yérét ki ontani;
Minden Törvényének térd' 's fejet hajtani.
Meg kiilömböztetl, de magát a'.fától,
Szent, 's már ditsöTeftetkö-koporsójátol.
Magáért, mindenét 's életét is adja:
Ezt, a' kinek jutott, önként annál hadja.
Meg-vallya ezt, a' ki azokat még nézi,
Kik az Urnák voltak leg-első Vitézi.
Mire Volt fö gondjok az Apoftoloknak?
*S ö utánnok a' iok hiv Tanítványoknak?
Arra: hogy a' Kriftuft hidjék 's predikállyák,
'S fzent Tudományáért a' halált ki álíyák:
Soha nem sürgették a' Ke r^fztyéneket,
Hogy meg-látogafíak ezen fzent Helyeket.
borúság indittdk a' Hazában, Kurutzoknak;
mert ezeket Deák il igy hivtak : Cruciati
( Fr. Car. Palma Notitia Rer. Hung.)
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Az UR koporsóját meg nézi Mária:.
El-hal, .hogy nints a' Teft; hanem a*
Fáslija.
E* nem kell. Magáért töprenkedik és fir,
Ha az UR nints maga: mit tefz ha ezzel bir %
Bizony meg nem lehet fz. Pétert menteni:
Hogy ezt ott találta ö is felejteni.
Söt hogy mikor már fok ezer Tanítványt tett,
Senkit illyen formán közzülök nem intett:
Kerelztyének! Elsö. gondotok e'légyen,
Kiki'a' Golgota helyére ki mégyen.
Ottan azok közzül a' mi találkozik,
Melly a* fzent koporsó 's Kerefzthez tartozik ,
Azt mifid hozzátok el, 's fzentül őrizzétek,
A' földön heverni azoknak nagy vétek.
Ha a' ^idók ebben ellent állanának,
Néktek lzent Halálra majd utat nyitnának.
De ettől, én mondom, femmit ne féllyetek,
KöveíTetek engem, mégyek előttetek.
Oh! bizony fzent Péter igy nem prédikállott,
Térj meg; hidj Kriftusban : Izava ebből
állott.
Vagy hát hűség nem volt az Apoílolokban.Vagy másként értettek e' tefti dolgokban;
Hűségek a' világ előtt esméretes,
A' fa, kö a' HiTre hát nem épületes.

MÁSODIK

SZAKASZ.

Még én a' fzent Földen fzemeim hordozom,
Két nem várt tárfommal öfzve találkozom*
Én a' merről jöttem, ök arra fiettek,
Olly magoffan mint én, de nem repülhettek.
Mert tsak a' levegő eget haíitották,
'S hogy én őket néztem, ők azt nem láthották.
Egy kard, 's egy könyv vala ezeknek ke. zekben,
Éles villámafok láttzottak fzemekben.
Edgvik a' máíikat űzte és kergette, .
Á' mint mozgáfokat fzemem fel-vehette.
Ha álltak: mérgéfen mindgyárjt öfzve kapíak
egymáshoz villogó fegyverekkel tsaptak.
Az elsö:, bé érvén a' Persák főidére,
Onnét vifzfza fordul, 's néz kergetöjére.
De ez, tovább menni már nem iparkodik,
Meg áll, 's egy ideig arra agyarkodik.
Végre ugyan ollyan febes repüléífel,
Még tér ; süvölt az ég a' fzárny evezéffel.
Ezeket elöfzör én olly Angyaloknak,
Gondoltam, őrzői kik ez Orlzágoknak.
De hogy maid mélyebben rolok gondolkoztam,
ítélet tétemet jobbulásra hoztam.
Mert igy fzóllék: Merő aZonn képtelenség,
Jó Angyal, Angyalnak hogy légyen ellenség.
Ha az Orfzágnak van különös Örzöje,
A' jó Angyal; 's nem lefz más Jónak űzője.

Mert az I S T E N adná az illyen őrzőket,
A' ki Jókat adna 's nem vérengezöket.
A' hát nem is lehet, hogy az Orfzágoknak,
Különös Angyalok leheflen magoknak.
Mert igy, ez ártatlan lelkeknek egymáffal,
Kellene lenniek örök villongálTal.
Mikőr ez az Orfzág amarra támodna,
A" két örzö Angyal öfzve haborodna.
Nem. — A' fzenték élnek egymáffal békével'
Naay véítség terhelni őket e' félével.
Egy az a' ki vigyáz az egéfz világra,
>S abban külön külön mindenik Orfzágra.
Öldöklő Angyalát moft Egyiptom érzi,
A' vétkező Dávid népét, majd a vérzi.
A' mit Élizeus látott Lovagoknak,
Dániel és Péter érzik Angyaloknak.
Ezek hát moft ide, majd amoda mennek,
Mint tetfzik küldeni őket az IsTENnek.
A' mit tovább láttam ezt eröfitette,
'S Gondolatom kettség kivül helyeztette.'
Ama' lelkek, kiket Angyaloknak véltem,
Kik és mik lehettek ebből meg ítéltem.
A' mint Jerusálem feküdt, ahoz délre,
ARAJSIA nyúlik, ki a* tenger fzelre.
E ? volt Mahometnek régenten hazája,
Itt fzóllott elöfzör e' tsabittó fzája 1).
1) Mahomet fzUletett 569-ben. Kereskedőből
Prófétává 's nagy Fejedelemmé lett. Lattá

Mekka ditsekefzik ezzel mint fiával,
De Medina kényes fzent koporsójával.
tudniillik fzellyel .jártában, melly fok verekedés volna az emberek között, az Ö
valláfoknak kulömbségek miatt, Igy gondolkozott hát, hogy ha tí egy valláít tehetne
abból a' fokbol, majd ö néki leg több kovetrtí lennének. Negyven efztendös korában
azért azt kezdi hirlelni, hogy Ö Próféta; de
elöfzör tsak a' Feleségének 's baratinak.
Három efztendöre ezek verbiiáltak Ötvent
magok mellé, kik már kéfzek voltak Mahometért meg halni. Tsak ugyan ennek az
ujj Apoílolnak bolondságát fokán éfzre vették Mekkában,. 's onnét ki kellett ö néki
fzaladni. EttÖi az ö fzaladásátol fzámlállyák a' Törökök az efztendöket. Ez efett .
Sz. Jakab Hav. 16-dik Napján 622-dik efzt.
és itt kezdődik az Hegira. A' fzaladd Próféta látván, hogy az ö Befzédének kevés
hafzna volna , a' fegyverhez nyúlt. Azt
mondottá, hogy minden Prófétának klllönös
minémUsége van. A' Jéfus Krirtusé. volt a'
fzelidség engeddmefség: az övé az Erö;
azért is Tanítványinak meg-parantsolta, hogy
fegyverrel feleilyenek azoknak, a' kik az ö
tudományában gántsoskodnának. Igy elkéfzitvén azoknak fziveket, faluról falura,
várofokrol várofnkra járt. A' kik'bé-fogadták , 's vallását bé vették, azöknak meg en•gedeít; a' kik bé-nem erefztették, 's azomban meggyözettettek, azoknak e'kettőt tette
fel, hogy vagy mind meg Ölettetnek, vagy
a' vallását bé vegyék. Illyen módon kevés

Temploma tartatik négy fzáz ofzlopoktol,
'S fénylik h'árom ezer égö lámpátoktól.
éfztendök alatt, négy. fzáz mert földre,
mind külső, Fejedelmi, mind lelki vagy
Prófétai hatalmát ki terjefztette, 3 meg holt
631-dik efzt.
Az Ö -Tudományát e* három két före lehet
húzni. I. Hogy egy Iílen vagyon. II. Hogy
ez a' mindeneknek Teremtő lftene meg btlnteti a' bUnt, és meg-jutalmaztaítya a' Jóságot, mind ez életben, mind ez élet utann.
Hl. Hogy az Iften meg fzánván a* bálvány
imádásban lévő embereket, Mahometet Prófétáúl támafztotta, hogy meg tanitajia az embereket arra, miképpen kerUllyék el a gonofzságnák büntetését, 's mi képpennyerjek
meg a' Jóságnak jutalmat. Ezekből látni
való, hogy. Ö a' Kercüztyén Vallásnak fok
fundamentomos agázatait bé vette; azért is
azt mondotta, hogy az Ö tudománya nem
ujj, hogy már Abraham, 's Ismáel azt tartották, Az ó Teöamentomi Prófétákon kívül,
hitte, hogy a' Jéfus a' SzUz Máriának fia,
hogy az Meffiás; hogy az, az Iftennek lelke és Igéje, de nem fia.
A' mi az Ö Vallásának kulsö réízét illeti,
parantsollyá a' kÖrnyUl metélkedéft, a' mosódáfokat, napjába «t rendbél'i imádkozáít, a
bortol 's egyéb erös italoktol, ugy a díznó
huílol való meg tartózkojjáft, a Ramadaa
nevlf holaapos böjtöt, a' Péntek napnak meg
ülését *í a' t. A' kik ezeket gyakorolnak,

Tornya ékes ezüft pállérzott pléhekkel,
'S arany fonalakból fzövött fzönyegekkel.
Itt áll a' koporsó márvány ofzlopokon,
Mellyhez látni által ezüft roflélyokon m).
Ez a* Muzulmannak leg-fzentségesb helye,
'S a* leg érdémefebb kegyelség műhelye.

azoknak jutalmul tett fel ez élet utánra, egy
ollyan gyönyörűséges helyet, a* mellyben'
a' lélek az ö terméfzetéhez illendő gyönyörtlségekbe egéfzfzen belé merittetnék, hafonldképpen a' tél támadd teft, az Ö moftani érzékenységeit fokfzor jpbban győnyörködtetö mulattságokban. Ez a' Török.Pa-'
raüitsom.
Azt a' könyvet, a' mellybe a' Mahomet
Vallására tartózd minden tudományok és parantsolatok bé foglaltatnak Alkoránnak hívják.
Ez áll, hat ezer, minden rend, egymásból folydság -és mefterség nélkül vald verfekböl. Ebben,
a* dolgoknak egymáffal vald ellenkezéfek,
a" képtelenségek , a' meg lett dolgoknak
helyeken 's idejeken kivlll vald tetettetéfe,
fzámtalan. Van benne hellyel hellyel, a'
napkeleti Nemzetiségekhez illendő fellengös
ékefen feollás is. Diét. Hift. Port.
m ) MeTe az a' mit mondanak kó'zonségeíTen,
hogy a' Malimét koporsdja vasból van, 's
a' felette lévő Magnes-kö tartaná a' levegő
égben filggö'en.

Bár ö a ! világnak lakjék fzélsö végén ,
De femmi ki nem fog az ö kegyefségén.
El jő ide egylzer az ö életébe,
Vagy maga , vagy másnak bérlelt fzemélyébe n).
Boldog végét élte végén nem várhattya,
Ki a' fzent koporsót élvén nem láthatttya.
De a' ki ez utat tsak egylzer meg-járja,
A z , habzó kéttségét fzivéröl el-zárja.
Ide hát fok ezren minden felől gyűlnek,
A' kik a' Mahomet tüzétől hevülnek.
Még a' Nagy Szultán is e' helyet betsüli,
Ajándékkal minden efztendön tifzteli o).
n) A' Mufti meg engedi, hogy ezt az utat
az ember más által is el-végezze , ha nem
akar menni maga.
o) Az Egyiptomi Bafa tartozik minden efztendöben Mekkába küldeni a' Szultán képében,
bizonyos fumma pénzt, egy arannyal bé
boríttatott Alkoránt, és annyi fekete polZtdt, a' mennyi bé fedi a' Metsetet. Ezek
oda érkezvén egy arra különösön fel kéfzittetett Tevén, a' más efztendöbéli pofztdt
darabokra fzaggattyák, és az ott,fcent utazásba lévő Muzulmánok, mint valamelly
fzent Érékjét, magok között fel-ofztyák;
az a' ízerentsés a' ki a' t'événék a' tajtékjával a' maga fzakállát meg-kenheti, mert
az is ÍZentnek tartatik , és foha többé femrm
munkát nem fzabad véle tétetni. BayleDict.
Hift. Crit.

A' mint hát látáfom e* földet, el-érte,
A' meg-fordult lelket, odáig kéiérte;
Ott, mint egy utazó pihenő helyére,
Le fzáll a' toronynak fényes tetejére.
'S el-fáradt fzárnyait öfzve tsattogtatva , f
Fegyverét mind a' négy réfzre villogtatva.
Bal kézében lévő könyvét ki nyitotta-,
Sufogott valamit, 's ismét bé hajtotta.
Hirtelen nagy lárma eíik minden felé,
A' buzgó nép todyl, tolong , fiet elé.
Hangzik az ég a' fok Alla kiáltáifal,
Mint mikor két tábor ütközik egymáilal.
A' nagy Papi fereg a' fok Dervifekkel,
A' templomhoz járul meg-mért lépésekkel.
Annak már fel nyitott pompás ajtajában,
Áll a' Fö Pap a' leg fzeutebb ruhájában.
Kinek Méltósággal fzét járó fzemei,
'S a' népre tsendefen ki nyújtott kezei.
Hamar tsendefséget mindenben fzereznek;
Várnak, és kegyefen reá figyelmeznek.
fi, fzent halgatásban látván Kegyes nyájját,
Hlyen beTzédekre nyitá Papi fzájját.
MUZULMÁNOK ! E' nap gyözödelem napja,
Örülly fzent Mahomet nyájja , örülly
papja p).
p) Muzulmán, annyit tefz mint : Igaz Hivő.
Ezzel a' névvel kulömböztetik meg magokat máfoktol mindenektől, a' Mahomet követői.

ómár,

Omár, a' hitető Alit el-kergette,
'S az Eretnek Persák közzé rekefztette q).
q) A' Mahomet halála utánn, magyarázták aZ
Ö Vallását Abubeker az Attya, és Ali a'
Veje; de kulömbözöképpen. Mert Ali fokát meg enged ollyat a' mit ama' tilt. Ebből nagy villongáfok lettek mind magok között , mind azutánn az Ö tanítványaik között
A' mellyik eröilebb volt, a' volt az igazabb. Végre a' Török mai birodalomban
erőt vett az Abubéker magyarázattyán; Aliét
pedig a' Perfák tartották még. Leg-hatalmafabb oltalmazdja pedig az Abubéker magyarázattyának volt Ómár , a' ki utánna
mindgyárt Kalifa is lett, az az ollyan fzemélly, a' ki Feje volt mind a' Vallásnak
mind az Orfzágnak egyfzer'smind, mind vala maga Mahomet. Ezt az Ómárt a' Törökök . Mahumet utánn vald fzentnek tartyák,
azért is a' koporsdja a' Mahumeté mellett
van; Alit pedig átkozzák. A' Persák ' ellenben, Alit Mahumet utánn teílzik mindgyárt, Ómart pedig átkozzák, azért mert
az ö uralkodáfa alatt Alinak igen rofzfzul
volt allapóttya. A' Törökök ismét, azért
tifttelik máfok felett Omárt mert ebbe a'
Mahumet lelkét leg-jobban fel - talállyák;
úgymint a* ki tsak tizenegyedfél efztendeig
vald uralkodáfa alatt, harmintz ezer várókat , 's várofokat hodoltatott meg; négy
ezer Kerefztyén 's pogány Templomokat
vert fzéllyel; ezer négy fzáz templomot
épített a' Mahomet Vallásán levőknek

I

A' fzent Alkoránnak az igaz értelme,
Hogy nálunk van : jele ómár gyözödelme.
A' nagy Mahometnek ö bír fegyverével,
'S Prófétai lelke kettős mértékével.
Tudiátok hogy a' fziv e' fegyvernek hódolt
Mikor a' Próféta tsak a' füleknek fzólt.
Ki fzent Tudományát hallván meg vetette:
Győzhetetlen kardja azt meg téritette.
Az Erő a* jele az Igaz Vallásnak.
A* meg vakult emher nem ád hitelt másnak.
A' jó Kerefztyének tsak tartsák magoknak,
Mag-gyözö erejét okoskodáfoknak.
Mi tudjuk, a'fegyver hogy ebbe többet tefz,
Ettől tanúságot a' hitetlen is vefz.
Hogy fzent tifzteletet téfzen Mahometnek,
Népe Napkeletnek és az Enyéfzetnek.
Ez égette-fel ama Nevezetes Alexandriai
Könyves Házat is, a' melly már az előtt
fok fzáz efz^endökkel gytljtó'gettetett; de
a' mellyröl Omár azt mondotta hogy arra
femmi fcllkség nints. Mert ugy mond, ha
azok a' könyvek azt tanittyák a' mit az
Alkorán, ugy nem lZUkségefek, minthogy
abban meg van minden; ha nem azt tanittyák: ugy vefzedelmefek tUzre valdk. Az
illyen Birodalom alatt, nem tsuda, hogy a'
Piátoknak , Ariftotelefeknek , Archimedefeknek hazájok is, a' tudatlanságnak fetéttségében bé borul, a' tudományok ftámkivetesbe küldetvén, az értelem nélklll vald vak
buzgóság uralkodik.

Hogy a' fzent Alkorán tifzta tudománya,
Majd egéfz Afia 's Afrika kormánya.
Oh! bizony köfzönnyük ezt az ómároknak,
E' meg-gyözhetetlen fegyveres papoknak.
Kik Pogányt, Kerefztyént egyre pufztitottak,
'S minden templomokat rakásra rontottak.
Tsak a' meg téröknek adtak fzabadságot,
Igy, így kell meg-győzni a" tudatlanságot.
E' fegyver moft is van régi erejében,
Ezt fartya fzent Ómár lelke a' kezében. •
Tudja az Alkoránt moft is oltalmazni,
Az ellen, a' ki azt meri rágalmazni.
Alit, a' Persáknak ama' tsábitó.iát,
A' ki ide lopni akará záfzlóját.
A* vigyázó ómár moft is vevé éfzre,
'S e' kardal el üzé ama' pártos réfzre. ^
Onnét jött moft vifzfza nyert gyözödelemnu'l.
Erről tudofittáft tefz én befzédemmel.
Muzulmánok! ö ezt azért tselekefzi,
Sokak' hitlenségét hogy már éfzre vefzi,
Helyt adni akarnak kik az oko'ságnak,
tsak azt hifzik a' mit látnak igazságnak.
Vakmerők! - Nem méltók a'fzent Prófétához,
A' kik elméjéknek biznak világához.
Hidd, visgálás nélkül a' mit tőle hallafz;
Engedj, még abban is a' mit nem javallafz;
A* kik Mahomettel nem tartyák gyülöllyed,
Rabold, diild, tömlötzözd, fofzfzad,
vágjad, öllyedj

A* Muzulmán nevet tsak igy vifelheted,
A' paraditsomot meg tsak igy nyerheted.
A* ki okoskodik, már Hihetetlen lett:
Soha Mahometnek az illyen nem kellett.
Mint a' tombitának éles harfogála,
A' fzép, 's rézdoboknak elegyes hangzáfa
A* hartzra ki állott jó lovat fel-fzárja,
Nyerit, kipáll, zablat rág, tajtékjáttárja.
Vérben keveredett fzemei tüzelek ,
Érzékeny fülei mereven hegyefek.
A* rajta ülője alig tartóztattya,
Fejét tekergeti, kantárát rángattya:
Illyen e' fzók után a* fzent Muzulmánság,
Előtte már minden nép 's Vallás hitvánság.
Fogva tartott lelke ujjabb kötelekkel,
Szorul; lángol fzive febeiebb tüzekkel.
Papja fzólt! kéttségbe azt nem lehet hozni,
'S arról még tsak nem is akart gondolkozni,
Valamiket a* fzóll, a' mind lften fzava;
A' képtelenség is az Igazság java.
Ha az ötet tudva 's akartva meg tsallya.
Annak kárát, hifzi, hogy a' papja vallya.
Néki tifztia' hit, 's az engedelmefség,
A' mit fzoli, azt hinni, 's tenni, fzent
kegyefség.
Igy az Alkoránnak meg-marad fzentsége,
Kriftusnak a' Török, igy kélz ellensége.
Mert ez, a' Hivötöl kivan okofságot,
A* Józan Elmének ád nagy fzabadságot.

A* ki külömbözne Vallás, 's értelemmel,
Azt mondja: az eránt légy engedelemmel.
Az ö Befzédének van ugyan fegyvere,
De ezt lelked érzi, nem a' tefted ere.
Bé-hat az a' ts ontok öfzve kötéféig,
A' velőknek el-zárt leg belsőbb féfzkéig.
De a' teftböl foha általa nemzőn vér,
Véres buzgóságot e' fzelid UR nem kér. ?
Az Ő Tanitványi nem voltak Ómárok,
Hanem fzent Befzédét el-oíztó sáfárok.
Még is a' Kalifák roppant birodalma,
Nem terjedt olly mefzfzemint az ö Hatalma.
Bár moft több a' pogány 's a' Mahomet népe r).
Ugy de a' Kriftusé a' Nemzetek fzépe.
Nem jött még el hifzem annak az ideie,
Hogy Ennék hajoljon az egéfz föld feje.
Addig uralkodjék bátor a* fetéttség,
Meg világofódik maid minden Nemzetiség.
Ez ÜRnak Befzédét nagy Örömmel hallya,
K 'S hogy ö egyedül UR minden nyelv azt
val-iya.
Nem látám több dolgát e' fel-buzdult Népnek.
Ott hagytam mint büdös dögöt mellyet
tépnek.
O Ha a' földen élőket 36 réfzre fel-olztyuk.
Hat réfze Kerefztyén, hét ré/ze Mahomet,
Valláfán váldk, a' többi mind pogányság.
Penfées Libres fur la Rel. Chap. VI. dö
L'Eglife.

Afrikát a' Közép Tenger Afiátol,
A' mint el-fzakafztya; az is efett hátol.
Egyiptom Kairóval 's fiiftös Tornyaival,
Natolia régi pufztás vároíival.
Mind ujjabb és ujjabb utat kívánnának,
Néma nyelveikkel a' ízemnek fzóllnának.
Téged fzires Görög Orfzág vallyon mi lelt ?
Hogy az Ábrázatod képéből igy ki kelt.
Te valál régenten a' föld fzeme fénye ,
'S minden Nemzeteknek eleven Törvénye.
Spártának Vitézi, Áthenás Böltsei,
A* tanult Világnak ma is nagy kintsei.
Ne firj. — Várd idötöl fzabaduláfodat,
Moft vifeld békével terhes Rabságodat.
Hazám látom !

! tovább nem
megyek már,
Magán hagyott Teftem fel emelt fővel vár.
Köfzönöm Fényes NAP uti tárfaságod,
Tartsd fenn ezutánn ís velem barattságod.
—
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