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X X V I , L E V É L . 

Költ Komáromhant Sz. Iván Havinak 
30. Napján. 

Oktató Mefék. 

látfzik hogy a1 Mefék voltak az 
emberi elmének leg-elfö fzüleményei., mel-
lyeket igén nagyra betsűltek, nem tsak aT 

régi eggyűgyü Világban, -hanem még ma 
is. — A' leg-régibb mefe, melly kezünkhöz 
jöhetett, volt a' ^fóthafrimeféje az élő fák-
ról, 's ennél fzebbet azólta fem tsinált fen-
ki. -— Náthán Prófétának ama fzegény em-
berről, 's annak eggy bárány kajáról tsinált 
meféje, nagy hafznot tsinált, 's az el-téve-
lyedett Dávidot rifiza- vitte a' jó útra. É-
fópus igen híres lett azután a' Görögöknél, 
's hihetőképpen ugyan ö lett nevezetes A-
rabiában is, Lokman nevezete alatt. Tsak 
hamar Róma Várofának fundáltatáfa után, 
a' fel háborodott népet eggy Mefe tsendefí-
tette-le. A* mefe e' vólt: hogy az emberi 
testben lévő tagok pártot ütöttek egyfzer a' 
has ellen, hogy enni ije adjanak, melly mi-
att mind a' has, mind a' tagok el-vefztek. 
Talán az a' fel háborodott nép a' maga dü-
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iofségében * *]-kontzolta vólna azt, a* ki más 
forma okoktal igyekezte vólna őt köteles-
fégére viflza-vinni: erre a' meférc pedig ön-
ként le rakta fegyvereit. Ha a' mefék ak-
kor kezdettek tsináltatni, mikor még a' mes-
terfégek 's tudományok az ő böitsőjökben 
voltak, meg kell vallani, hogy foha fem 
mentek nagyobb virágzásra, mint mikor a' 
tudományok nagyobb nagyobb póltzra emel-
kedtek. Ez az idő pedig a' Rómaiknál vólt 
Augufíus alatt, a' mikor éltek Firgüius és 
Ejrátzius; a' Frantziáknál pedig XIV-dik 
L jos alatt> a' mikor éltek BoyÍeau r Cor-
Iiiiíle, Racine, La Fotitaine, és más nagy 
tÁ lts*ifségu. Fé jfijak. — Azokban a' Me-
fé'~ ben , i* llyeket fellyebb említettem, leg-
inkább az oktalan állatok 's élő-fak tétet-
Cetnek fzóllókká, hogy az embereket oktas-
fák. De vágynák még másnemű Mefék is, 
mellyekben a' befzéllö Személlyek az em-
bernek indulatai, vagy virtufai. Némelly 
régi Bőltsek azt á l l í ják, hogy Homérus* 

" IlidJ'sa és. OdijJ'scája i!lveri nemű mefék, és 
a' bennek eld-íordúió Istenek vagy Hérók 
nem egyebek, hanem az emberi léleknek 
indulatai, mell) ek emberi testbe öltöztet-
telek. Azt mondjak ezek a' Ből-
tsek, hogy az Iliásnak elfő Könyvében az 
emberi harag írattatik-le Achilles név alatt, 
•a' ki mikor a'.maga fegyverét ieg-nagyobb 

dü-
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dühöfs égében ki-rái:tja, Pallás, á' rnelly név 
alatt az ükof'ság vagy böltsefség írattatik-le, 
meg-illeti az ö fejét, minthogy az emberi 
testnek ez a' réfze az okofságnak lakó he-
lye. E' képpen okoskodnak az íliásnak több 
Énekeiről is. A' mi az Odyfseát illeti, bi-
zonyos az, hogy HordtziüS úgy nézte azt, 
mint Allegóriái Mefát , minthogy an-
nak fok darabjaiban bé-foglal tátott erkőltsi 
tudományt meg-fejtegetett. Hr a' régifégnek 
leg-nagyobb embereit meg-vizsgáljuk, a'kik 
foíyó-befzédben írtak, mint p. o. PlátÓt, 
Xenophont és Cicerót, úgy találjuk ben-
nek, hogy az e' féle Meféknek adták az el-
főféget. Az illyen nemű Mefék között leg-
uevezetefebb vólt az, melly 4'̂ y írja-le Her-
kulest , mint a' ki útazáfában elő találta a* 
gyönyörűféget és a' virtust. Tsinálta ezt a' 
Mefét Pfódikus, a' ki Socrates előtt elt, es 
így abban az időben, a1 mikor a' helyes 
Bőltselkedés alig kezdette ki-mutatni elfő 
íúgárait. Mikor ez a' Pródikus Görög Or-
fzágban utazott, mindenütt ki-terjefztetett 
kezekkel fogadták őt á'lakofok az ő Mefé-
jéért. Bé-menvén valame'iy Városba, a* 
piatz'közepén fzokott meg-allí»ni, 's minek-
utánna a' lakotok közzül ftamoLn kÖrnyül-
vették, fel-fz óval el-mondotia nekik a' ma-
ga elmés meféjét. —'Azt írja Plató a' ma-
ga bölts Mesteréről Socratesröl j hagy mi-
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1cor a' fzokás fzerént le-vették volna lábai-
ról a' vafat, az nap', mikor már ki kellett 
néki végeztetni, ez a' Bölts igen hideg vér-
rel *s tsendes elmével befzéllgetett a' maga 
Tanítványinak, kik á' tömlotzbe mentek lá-

,-fogatáfára. A'befzéllgetés közben fzüntelen 
vakarta lába-fzárain azokat a' feb-helyeket, 
mellyeket a' bilincsek vagy vas lántzok okoz-
tak azokon, 's azt mondotta Piát ónak és a' 
több Tanítványinak, hogy igen jól eíik né-
ki már most vakargatni testének azokat a' 
réfzeit, mellyek miá az előtt olly nagy fáj-
dalmakat fzenvedctt. Ez a' dolog alkaí-
matofságot Szolgáltatott néki arra, hogy be-
fzéllgefsen velek a' fájdalomnak és gyönyö-
rüfégnek tenwéízetéről, és arról az állhata-
tofságról, mellyel ezek egymást követni fzok-
ták. Ezen befzéllgetéfének azt vetette után-
na, hogy ha valamelly elmés ember a' gyö-
nyörűfégnek 's fájdalomnak terméfzetét eggy 
költött mefében elő akarná adni, kétíég nél-
kül olly fzorofsan öfzve-kötné azokat, hogy 
lehetetlen vólna az eggyiknek magát vala-
melly helyben meg-mutatni, hogy a' máfik 
ís tsak hamar ne követné azt. — Mivel 
ezt fem Socrates fem Piáló nem tselekedte, 
fem pedig a'Pródikus meféje kezeinkhez nem 
jött, ezt a' híjjánoíságot illyen formán lehet 
ki-pótolni- — „ Két FamíUa élt a'Világnak 

el-
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„ elfó eredetétől fogva, mellyek egj*máfsal 
„ fzint úgy ellenkeztek, mint a' világofság 
„ a' fetétféggel, az eggyik lakozott az ég-
„ ben, a' máíik pedig pokolban. Az elfő 

Famíliának leg-utólfó tsemetéje volt a* 
„ Gyönyörüfég, a' kí fzármazott a' Ból-
5, dogf'ágtól, e'pedig a' ^irtustól, a1 Vir-
ít tus pedig az Isteneknek terméfzetekbőL 

A' máíik Famíliának leg-utólfó gyermeke 
„ volt a' Fájdalom, a' ki leg-kifsebb leá-

nya vólt a' maga édes anyjának a' NvjO-
5> móré/ágnak, a' Nyomorú]dg leánya, vólt 
„ a' Búnnek, a' Bún pedig a' pokolbéli Fu-
,, fiáknak. — A'Világnak ezen két fzélei 
,, között, mellyekben lakoztak ezen két 
,, Famíliák, középben vólt a' FÖld9 mel-
„ lyen ollyan teremtéfek lakoztak, mellyek-
„ ben fem az elföknek virtufaik, fem az u-
„ tóitoknak bűneik egéfzen nem találtattak, 
„ hanem mind a' jó, mind a' roffz minérnű-

„ fégekuek réfzeiei voltak. Ihatván £fupi*> 
„ tőf, hogy a* Föléltek lakófai, kik közön. 
„ féges névvel Emberekmk neveztettek, 
,, több virtufokkal bírnak, hogy fem mint 
,, eggy átaljában nyomorultak legyenek, fok-
„ kai inkább meg vágynák pedig vefzteget-

tetve, hogy fem mint mindnyájan bóldo-
„ gok légyenek: hogy azért a' jók á* roftzak-
,, tói meg-külő:nbözrefseiiek, a' a' feljebb 
„ említtetett két Famkdknak: két utólfó 
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gyermekeiknek azt parantsolta, hogymen-
, jenek lakni a* földre, azt ígérvén nékik, 
,, hogy az o tulajdon örökíegekké téfzi azt, 
3, tsak hogy kazán ofztozzanak-meg rajta. 
„ — E' herém t. Cfjonyörufég és a' Fáj-
„ dalom a' főMre jővén,. lakni, eggy aka-
,»• tattal abban'eggy eueHf-meg, hogy az el-
„ ío a' ffiiati &• máGk pedig a* 
g, Gonofe-Ókon uraíkodjo/'. De minekután-
,, na fórra vizsgálták vólna az embereket, 
,, a' kiket eiői utói találtak, azon kezdet-
,, tek bámulni, hoR'y mtno a' ketten min-
„ deriik emberhez j-uísokat tarthatták; .mert 
„ a' mit még «. ő eífö lakó helyekben lb» 
M ha fem lattak, azt kellett itt -tsudálkozás-, 
„ fai tapafztalniok, hogy eggy fem vólt olly 
„ bűnös ember , a' kiben valami jó m'né. 
,, műfeg ne lett vólna, ellenben pedig, eggy 
„ fem vólt olly virtufos és kegyes ember, 
„ a' kinek valami hibát fzemére vetni ne le-

betett vólna, Szorofabb fzám adásra fog-
S, vált azért a' dolgot, úgy ta'áiták, hogy 
,, «' leg-bűnöfebb embernek is, leg-alább 
5, f g e y fzázadik réízét bírhatja a' Gyönyö-

fi-figi a* Fájtfalom ellenben a' lcg-viitu-
,, fcíabb 's leg-kegyefebb embernek is leg«-
„ alább két harmad réfzét magáénak tart* 
j, hatja, Mennél több több vizsgálódáfo-

- í s 1 >í- tettek, ítnnálInkább áhaJ-láu&k, hogy 
» ftg g Oií'/áKÍáfoknak hatáta íektlc fok vei, 

* íen« 
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fehgéfeknek 's tzívódáfoknak lefz' minden 
nap ki-tétettetve, hanemha valameüy olly 
cfzközt gondolnak-ki, melly által az egy-

-J gycfség állandó légyen, és foha eggyik a* 
maliknak birodalmának határát ne igyekez-

,, ze keskenyíteni. öfzve befzélltek azért, 
a 's azt találták-fel, hogy leg-johb vólna 

nékik öfzve-kázafodni , a' meílyet meg is 
,, tselekedfek. Az időtől fogva a' Gyöttyö-
„ rűfég és a' Fájdalom el-válhatatianok 
„ egymástól, úgy hogy többnyire eggy űrt 
,, fzokták az embereket meg-látogatni, vagy 
„ ha az eggyik előre el-megy, a* máíik is 
„ utánna fzokott kullogni. Ha a' Fdjda-
j, lom valakit el-foglal, utánna megy né-
s, ki a' Gyöfivjörűfég is; ha'pedig a' Gj/Ö-
35 nyörúfég ment.elofzör hozzá, várd, mert 

nem fokára el-jő az Ő hites Felefége a* 
,, Fájdalom is, —- Noha pedig ez az egy-
„ be-kelés igen hafznos vólt a' két ellenke-
„ zö felekre nézve: de úgy látfzott, hogy 
„ a1 Jupiter fzándékának nem egéfzen felelt-
,, meg. Hogy azért ennek a'rendeletien-
„ fégnek is a' Jupiter'kívánfága fzerént ele-
„ je-vétettefsék, ezek a' két öfzve-eggye-
„fö l t Famil'iák abba eggyezték«meg, hogy 
„ ha már mind ketten eggy formán ural-
3, kodnak is az embereken- addig, míg e-
„ zen a' Világon élnek, minthogy az más* 
•„ képpen nem lehet; leg-alább a% élet után 
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„ tökéletes külörnbfég légyen a' jó embe-
,, rek és a' roíTzak között. E' fzerént vál-
,, tozhatatlanúl azt rendelték, hogy mikor 
„ ollyan ember hal-meg , a' kiben kevés 
,, jófág mellett felette fok gonofzfágok talál-
j, tatnak, annak a' Fájdalom írjon Pajsusty 

„ a' mellynél fogva menjen az ö régi lakó 
„ helyére, hogy ott a' nyomoriífággal, a' 
„ bűnnel, és a' pokolbéli dühöfsegekkel 
„ eggyütt lakjon. Ha pedig az ő földi bi-
3, rodalmokból ollyan ember költözik»el, 
„ a' kiben kevés hibák mellett fok fzép vi -
„ tufok találtattak , annak a' Gyönyörűjét' 
•j, adjon petsétes Levelet, mellyel méheíseg 
J5 az égbe, hogy ott á' bóldogfággal, a'virn 
}, tufsa), és az Istenekkel mind örökké éljen-

AT Találós Mefe vólt Láng és Fa; a1 

Rejtett Szó Vég, mellyből ki-telik ég. 

Magyar Tdrfctfdg. 
A ' nyelv' pallérozáfára fzükféges Magyar 

Tárfafágnak nem fokára lejendő fel-álláfához 
nagy reményfégüok vagyon. Sok Fő Mél-
tóíagok akarják és hathatóián munkálódjak 
azt. Mit nem várhatunk a' többek közti 
ama nagy böltsefségü, 's Hazai ízerc eüel, 
ékeskedő Gróftól, Eizterházi Jó'seftol , Ö 

Ex-
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Excellentziájától, a' ki az ifjú Hertzegeknek 
nevelojök Bétsben? Nem kétlem azt is, hogy 
ha Hazánknak ezen kívánfága örökös Kirá-
lyunk' kegyes füleibe el-hat, nem tsak e' 
Kegyelmes Fejedelemnek meg - eggyezéiet, 
hanem azt is meg-nyerhetjiik, hogy a'kedves 
nyelvünket már is ízt vünk' örömére nagy el o 
menetellel tanuló ifjú Hertzegak kózziii, va-
lamellyik léfzen a' Táríaíagnak ElŐl-ulŐje, 
(Prézefe) a' kinek meleg fzáfnyai alatt e' 
Tárfafág napról napra virágozni fog. ' 

Eggvj bölts Orvos vagy Terméfiet-vizs-
gdló 5 lehet é Falldst-t agadót 

Némellyeknek eggy igen hibás, ésmin-
dan fundamentom nélkül való vélekedéfek 
ez, hogy a' ki a' terméfzetet vizsgálja 's ér-
t i , annak fzükíegesképpen Naturalistának 
Vallást-tagadónak kell lenni. Alkalmatofsá-
got fzolgáltattak erre a' bal-vélekedésre azok 
a1 fél, vagy inkább fertály tudományú em-
berek , a' kik ebbe a'nemes Tudományba 
imígy amúgy bé-tekíntettek, 's a' mint más 
Tudományokkal is lenni fzokött, ennek gya-
láztatáfára fzolgált az ö feslett életek. Azt 
mondja ama maga Századjának dífze, egéfz; 
Európának leg-nagyobb böltse Báco, An-
gliai CancelSárius, hogy a'Terméízetnek imígy 
amúgy való túdáfa viheti az embert Ist«ut-

C c 5 u-
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tagadásra; de annak rhéllyebb vizsgál áfa Y 
esméréfe, lehetetlen hogy fel ne gerjeííze Öt 
az ísten'nagj nevének mélyféges alázatofság-
gal való imádáfára. — Úgy tapafztaljuk min-
den Tudományokban, hogy a* kinek igen 
vékony esmérete van valami félíp, annál 
kevélyebb az, 's annál hebehurgyább az íté-
let tételben. Tsuda é tehát hogy némeliy 
If jak, a' kik a' Terméfzeti Históriának fu né-
máját végig hallgatták, 's az emberi testnek 
fel - metízéíét néhánykor meg - tekintettek, 
mintha már Ők egyéb emberektől ebben 
meg-külömböztettek vólna, hogy a' termé-
fzet a' maga egéfz titkát nékik meg-jelen-
tette; minden tiiztelet nélkül kezdenek be-
fzéllni az Istenről, 's az ő felleges munkáit, 
nem tudom mitsoda vak történetnek vagy 
terméfzetnek tulajdonítják. Az íllyenejsxe 
lehet alkalmaztatni Pop Poétának ama fzép 
fzavait: A UttU learning is a dangfous 
thing, A ' ' kevés tudomány vefzedelmes 
dolog. — Kitsoda pedig az , a' kinek több 
módja 's oka vólna az Istennek meg-vizs» 
gálhatatlan bőhsefségének imádáfára, mint 
az Orvosnak , a' ki bámulálsal Ízemíéli an-
nak a' ditsőféges Palotának minden fzobáit 
's rejtekeit, mellybe helyheztette . Isten. a' 
maga ditsőféges képét, a' halhatatlan lel-
ket? "S nem azt lehet é mondani, hogy a' 
ki ezek által Galéjiuísai , Bácóval, ílalier-

rel, 
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rel, 5s más nagy Orvos Doktorokkal a' ke-
gy eís égre fel nem indíttatik , az koránt fenx 
érti úgy a' maga mesterfégét, a' mint kel-
lene, — De ninís is femmi féle mesteríeg 
vagy hivatal, raelfyben károfabb volna ki-
mutatni azt, hogy valaki vallást-tagadó, mint 
&* pektorfágban : mert ha tsak mester em-
berrel fem fzeret az ember ollyannal dolgoz-
tatni, av ki felől tudja, hogy ez a'Kerefz-
í jén vallást tsúfblja, fel-tévén felőle, hogy 
az oltyag * tsak a' világi büntetéstől fé l , tit-
kon pedig tsal a' mint lehet : hát mennyivel 
inkább a1 maga életét, meHynél féltőbb kin-
tse nijítSj nem örömest bízza az ollyann.ak 
kezére,-, a' ki felől hallja vagy tudja,-hogy 
nints benne Isteni-íéieiero„ — . 
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