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Költ Komáromban , Pünköst Havának 
12* Napján. 

J' Pétsi levélnek fotytatdfa. 

U 
ten idétlen ítéletnek termett ofztáa 

az a' fzerentsétlen gyümöltse: hogy minden 
tehetöfebb Hazafijak, kik fzerették betsűlete-
ket, egéfzen a'.Deákra adták magokat, 's 
hogy el ne vefztene munkájok valamit be-
tsébol, ugyan azon nyelven botsátották-kü 
Ekképpen a' Tudományok' 's mesterfégek* 
virágoztatáfoknak efzközeit ki-ragadtuk a* 
Közfég' kezéből, 's magát tsak nem ölly fe-
tétfégbe, millyenben az embertelen Alko-
ránnak ízánakozásra méltó forfofi vakoskod-
nak, buktattuk. Alig lehet képzelni is: mi-
tsoda vastag tudatlanfág hatalmazott-el a* 
a' köz-nép között, a' leg-fzükfégefebb, a* 
leg-farkalatofabb dolgok is, mellyek. már 
ma a' fényes -napnál világofabbak, 6 előt-
tök úgymint merő titok, merő homály rém-
lenek, A z 6 egéfz életek' rendje, az, ő min-
dén tselekedetek az eggy tapafztaláfon épült 
tudalék, ha fájdítja, hogy más ezt, vagy 
azt űzte, pedig ikerentsé* ki-menetellel, 
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már néki elég, hogy 5 is ugyan azt űzze, 
jóllehet' ingyen fem tűnne eizébe azt is te! 
kíntni; hogy ki űzte amazt ? mikor? ho. 
gyan ? mitsoda környül álláfokban ? Kern 
tsuda ofztán , hogy az 6 dolga merő ^0gy 
mást ne mondjak) fogyatkozás, merő hely, 
telenfégí merő tökéÜetlenfég. Meg kell 
vallani, jöttek-ki Hazánkban egykor is, más. 
kor , is olly munkák , mellyeket a' ki-palié, 
rozott Nemzetek állítottak méltóknak az 
olvafásra, de mi hafznot hajtottak azok Ha. 
zajoknak ? Valóban tsekélly et! meri a' Tu-
dós Hazafijak ugyan , kik á' nélkül is nem 
Szűkölködtek a' féle munkákkal, gy onyor-
ködtették, Y el-múlatták velek magokat, 
de a' közfég, a' kinek leg inkább lett vól. 
na fziikfége rájok, 's a'kitől várhattuk volna, 
hogy azokat az Orfzág' jayára, 's bóldogfá-
gára fordítsa, fzintúgy nem élhet vele mint 
akármelly Görög vagy . Frántzia remekkel, 
Jtóár ha az Hazafijak előre el-kefzítették vól. 
na fzíveket Főldieinknek az olvafás' 'sTu. 
dományok' fzeretetére, ha az ő betses mun-
kájokat nem Deákul hanem Magyarul dol-
gozták vólria ki, mennyit nem haíználhattak 
volna a' köz jónak ? Sőt mennyit nenj hafe. 
nálhattak vólna önnön magoknak is? Nem 
mostani panaűzok az a' mi íróinknak : hogy 
nints kedvek, nints öfztönök, nints fegedel-
méka' Tudományok' gy arapíttálokra, mert 
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nints jóltévőjök; de kérem! hogy nints jól-
tévojöky fenkire fe .vefsenek, hanem faját 
magokra : ők a' mit tettek , és fzereztek, 
azt tsak egynehány magános Személlyeknek, 
nem pedig- a*1 Köz-jónak hafznára tették és 
fzereztek; nem oktatták és boldogították a* 
Közféget, hanem a' Túdófokat, és mégpa-
nafzolkodhatnak, hogy nints jól-tévőjök! 
De mitsoda jói-tévőket kívánnának ő k ? 
ollvanokat é -, minők Rómában az Oktávi-
ufokj Metzénáfok ? Minők Párisban a' Fe-
rentzek és Lajofok voltak ? De lelkem ! nem 
jninden bokorban teremnek illyen emberek, 
az iliyen madarak másutt is mindenkor rit-
kán jelentek-még, az illyen Köz-jóra fzüle-
tett lelkekből mindenkor fösvényen gazdál-
kodott a' vak fzerentse! Mindég több jói-
tévők fzármaztak a' köz-népből,. hogy lem 
a! FŐ rendekből; ha tehát azt az olvafás-
ra, a' tanulásra fzoktattuk volna, ha hafz-
nos, és gyönyörködtető könyveket dugtunk 
volna kezébe, úgy nem kellett vólna f é l n i , 
hogy ne légyenek jói-tévők; hova kell eggy 
Frantziának, vagy Ánglusnak érdem efebb 
jói-tévő,- mint mikor két, három, főt ki-
lentz, tíz ezer, elő-fizetői vágynák ? Látni 
való dolog tehát, mitsoda akadáljjokra fzol-
gált a' Deák nyelv a' Tudományoknak is. De 
nem tsak avKöz-jónak, nem tsak a' magá-
nos fzeméllyeknek , 's Túdófoknak, hanem 

M » ma-
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magának az éfznek, az elmebéli tulajdonra, 
goknak is felette fokát ártott. Ez vóltt.i, 
melly a' fenn járó elméknek ízárnyát fzegte, 
nagyra termett tehetfégeket fetét fogfágr» 
vetette, 's mind ekkoráig illetlen rahfágban 
tartotta; Mert mi az oka ? hogy ennyi efz. 
tendok után is mi még avagy tsak eggy Só. 
cratesre vagy Homérusra., tsak eggy Tzitze. 
róra vagy Virgíliusra, tsak eggy Shakespe-
árra vagy Popéra ( hogy máfokat ne nevez-
z e k ) fe mutathatunk; avagy mutathatunk é? 
Ne vakítson-meg bennünket annyira önnön 
fzeretetünk !• latsunk az igazfághoz ne faját 
fzemeinkkéi, mellyek a'magunkról való ítélet-
tételben gyakran fokát látnak , hanem roá-
fokéval; vágynák é tehát ollyan Túdófaink 
más1 idegen nemzetbéliek fzemléléfek 's íté-
letek fzerént is, kiket az elo-fzámlálttakkal 
eggy karba ültethetnénk, kik magokat az 
egéfz Tudós világgal meg. ismertetnék , és 
mindenektől elfősködő érdemekhez képest 
tifzteleteket meg-nyérnék ? Ha nintsenek, 
ismérjük-meg ebbéli fogyatkozáfunkat. De 
hát vallyon miért nintsenek ? Ennek okának 
fel-ialáláfára, úgy tartom, leg-elébb eliga-
zodunk , ha goiidolóra veíTiük mitsoda nyel-
ven írtak mind azok, mind más Túdófok 
is jobbára ? Ügy é hogy a' Hazabélin, úgy 
é hogy a' Nemzetin? Mondjuk hát ki .mi-
ben van a-' dolog : - hogy mi olly nagy 
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efzü V tudományú embereket nem állít ha-
tunk-elö, oka annak a' Deák nyelv. Nem 
tagadhatjuk, termettek Hazánkban is fok 
fzép terméfzeti ajándékokkal ékeskedő íijak, 
kiknek még gyermeki efztendeikböl ki-tsil-
lámló ferény efzefségek, eleven kép^elődé-. 
fek, 's éles ítéletek elegendőképpen már e-
leve ki-nyilatkoztatták: mitsoda ékefségei, 
mitsoda gyönyörűrégéi váltak vólría helőíök 
Hazánknak, ha addig, míg emlékezetekét 
a' Deákkal foglalatosko'dtatták, 's ki-fáraíz-
tották, értelmeket ?s ítéleteket el-vadúlni 's 
parlagofodni nem hagyták volna, Ha az 
okos Tanítók nem terhelték V gyötrött ék 
volna gyenge idejeket hafztalari fo töréfsel 
a' Deák fzavakban, ha meg - vizsgálván 
terméfzeti tehetfégeiket, 's ki-kémlelvén ne-
mes hajiandófágaikat , - ázokhpzképpest az' 
anyai nyelven alkalmás letzkét fzabtak vol-
na, V őket minteggy kézen fogva arra ve-
zették 's ferkentették v o l n a m e r r e ónként . 
indultak , mire nem mehettek volna jövend 
dőben? A z emberi elmék ollyanok mint a* 
tiizes parázsok , mellyek ha új új élelmeket, 
mellyekkel foglalatoskodjanak, nem adoga-
tunk ,v önnön magokat eméfztik, hamvokba 
borúinak , 's eí-alufznak. Adjuk.. tehát a' 
Hazai nyelvnek ezt az elföféget, mellyet 
eddig Nemzetünk kárára 's gyalázatjára eggy 
idegei} fögialt-el, oltsuk azzal á$ olvaias-
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11 ak 's tanulásnak fzeretetét feleinknek fzíve-
ikbe , 's azontúl Hazánk B'oidogúláfának de-
rűi etjét , a' Tudományok'Vmesterfégek'v i-
rágzó'ki-keletjét reánk mofolyogni látándjuk; 
fzaporítsuk hafznos és gyönyörködtető Iráfa-
inkat azon a' nyelven, melly a' Magyarnak 
kényes, de nemes ízléfü fzívét 's_ fziját leg-
inkább kétsegteti, és . fzemlátornást neve-
kedni-fog azoknak f z á m o k , k i k | a' tehe-
tőfebb lelkeket ébrefzteni femmi k i . tel-
hető útón módon fe drágálják; fzabadítsuk-
ki a' Deákíag'fogíagából a' kisded'efztendö-
k e t , oldozzuk-fel gyenge telietíégeiket el-vi-
felhetetlen lántzaikból, ereffzük,' hadd futtat-
Bafsák kényekre a' Magyar pályán tüzes gon-
dolatkokat, és- rövid nap múlva tapafztaljuk: 
hogy a' felleges elméknek , 's tsuda tehetíié-
geknek fzint ollyan fzűiő Hazájok 's dajká-
jok Magyar Orfzág, mint az Égnek akár 
m e l l y boldog farka alatt f ekvő tartomány, 
A ' Deákot minteggy mellékest meg-fzenved-

•ni hafznos és elö-meneleles lefz', de nem 
fzükí'éges ne mondja fen ki : hogy az nélkül • 
kéfz akartva hanyatlanánk viffza a' tudat-
lanfágra. Ugyan is Hazánk'.tanúittjainak: na-
gyobb réfze még-elégfzik azzal a' tudomán-
n y a l , mellyet az oskolában takarított, már 
az iilyenekre nézve femrnit fe Vefztette a' 
Haza, ha egéfzen el-töröltetnék is a'Deák 

• n y e l v , mert a' mennyit a' Deákból tanul-
tak, 
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tak, annyit mindenkor a' Magyarból is meg--
tanulhatnának; azok pedig, kiket az, ingyen 
gazdálkodó terméfzet fzép tehetfégekkel meg-
fzeiretett > 's a' dífzes és dítséretes tudo-
mányokban meg-unatkozni nyughatatlanítő 
előbbre vágyáfsal Mkefített, azok pedig, 
mondok, azon kívül is a' Deák és más nyel-
veket is, úgymint a'.mellyek a' Tudomá-
nyok' nevelkedőiét fegítő efzközökre farka-
ló öíztönt mindenkor magokkal hordozzák, ' 
Önként meg-tanú4ják<. Nyilvánfágos példánk-
ra fzolgálhat ebben á' Frantzia és Ánglus: 
eggy Orfzágban lints nagyobb divatjában a' 
Haza nyelv, mint ezeknél, és még is a' 
mindenféle Tudományok 's mesterfégek hol 
virágoznak fzerentséfebben ? Megcélozzuk é 
mi őket leg-alább a' Deák' nyelvben,? pedig . 
ki vefzödőtt ezzel , 's törte fejét többet miüt 
m i ! — —— 

Bertits Ferentz , P» M. F. 

A ' Találós Mefe volt Kályha; á' Rej-
tett Szó ÖflŐ ., mellyböl ki-telik Őf, 10. 

Találós Mese. 

Mi volt a' l<*g elfő tsudá e' világon, 
Találd-ki, ki fzoktál kapni az ujfágón. 

Hogy jobban meg-tudhasd így meg-magya, 
rázom, ' 

\ ; M 4 Goj> 
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Gondolom nem igen fokatskát hibázom. 
Ha -a' leg-utólfo lejendö tsudának. 

A z eliöt fokak'oan mondom példájának. 

Rejtett iS!stí. 
; Öt lábaim ditsekedve a' tengereken állnak, 

Hármán fok jobbágyok, 's fzolgák Punkösd 
tájban kafzálínak. 

ETzterházi Gróf' Várofa két útólfóm kettőzve, 
Sífő utóifó kettőzve nem jó nyerfen , fem 

főzve. 

Eggy érdemes Hazafí már Montesquieut 
el-kezdette- fordítni., —# Mustrául küldött 
eggy árkust, hogy ha a' Nemes Közönfég-
nek ez a' fordítás tetfzik: így az egéfz mun-
kát efztendŐ alatt el-kéfzíti. 

Ay Törvényeknek Felej ér fii. 
I. Könyv. I, Réfz. 

W Törvényekről, azon közben és tekin-
tetben, melly ben azok a? Hilömb kü~ 

tömb-féle valófdgokkal vagijnak, 

A'Törvények , a' leg-fzélefebb értelem-
ben vévén, olly fzükféges közök és tekinte-
t e k , mellyek a'dolgoknak terméfzetekböl 
folynak ; és ezen értelemben minden való-

ságoknak vágynak törvéuyjeik. A z Isten-
iéinek vágynák törvényjei; a' testi világnak 

: " . ' ' vagy-
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vagvnak törvényiéi; az embernél felfobb ér-
tei mes valofágoknak vágynák törvényjeik; 
az oktalan állatoknak vágynák törvényjeik; 
az embernek vágynák törvényjei. 

Azok a' kik azt mondották, hogy W # , 
den tnívek, valamellgeket mi ebben a? .vil-
iágban látunk, a' vak történet áltál ho-
xattattak való/ágra , igen nagy képte* 
Jen legét mondottak: mert hova lehet na-
gyobb képtelénfég, . mint eggy olly vak 
történet, melly az értelmes valáíagokat al? 
kotta volna ? 

Vagyon tehát eggy eleve való értelem, 
és a' törvények nem egyebek, hanem azon 
közök , mellyek ezen eleve való értelem és 
a' külömböíŐ valófágok között vágynák; és 
azok, mellyek magok ezen kqlömb kölömb ' 
féle valófágok között fel-talál tatnak. A z Is-_ 
tenriek vágyon köze a' világhoz', mint Te-
remtőnek és Meg- tartónak; azok a'" törvé-
nyek, mellyek íz erén t ő teremtett, ugyan 
azonok mellyek ízerént meg-tart: ezen mér-
fékék fzerént munkálkodik ő , mivel azokat 
esmérte 's tudta; esmérte azokat, mert ö 
alkotta ; alkotta, roert közök vagyon azok-
nak az ő böltsefégéhez és hatalmához. 

Holott látjuk, hogy a'matériának moz-
gáfa által formáltatott, és az értelemtől meg-
fofztatott világ, mindenkor fenn áll; az 5, 
mozgáfainak változhatatlan törvényjeiknek; 

M f " . keli 
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kell lenni; és ka valaki macának, ezen ki. 
vül eggy más világot képzelhetne, annak is 
állandó mérfékjei lennének; vagy ha nem, 
öfzve omlána,. 

És így a' teremtésnek m í v e , melly kii-
lömben mérfékeket nem esmérő fzabad a-
karat fzerént való mívnek láttatott lenni, 
f z in ieo l ly változhatatlan mérfékeket téfzen 
fel, valaminémaeket az Isten tagadóknak 
( rltheiifoknak) vak történetiek. Képtelpn-
íeg vóína azt mondani, hogy az Isten ezen 
merfekeic nélkül igazgathatná-a' világot, mi-
vel a' világ azok nélkül fenn nem állhatna. 

. Ezen mértekek nem egyebek, hanem 
eggy állandóképpen fel állíttatott köz 's te-
kintet. Eggy meg-mozdúlt test, és más 
meg-mozdult test között $ a' test öfzvefégé-
nek és a' gyorfafágnak egymáshoz <való kő- • 
z óktól függ, miképpen határoztafsanak-meg, 
miképpen fokfzoroztafsanak, kif&ebbíttefse-
nek, vagy el-enyéűzenek minden mozgáfok, 
minden külömbözés egyenlőfég itt ;\ minden 
változás, dUtíndÓfdg. • 

i A' kulonos értelmes valofágoknak le, 
hetnek tórvényjeik, mellyeket önnön magok 
fzabtak ; de ollyanok is vágynák, mellyeket 
nem magok tsináltak. Minekelőtte még az ér-, 
telmes valófágok lettek vólna, a' lehető légnek 
állapotjában voltak, lehető közeik voltak te-
hát, 's következésképpen lehető törvényjeik, 

• "• ' . Mi-
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Minekelőtte fzabott törvények lettek volna,, 
az igazfágnak leKető közeik's tekinteteik vól-
t a n a k . Á z t mondani,Hogy fem igazfág f e m igaz- ' 
fágtalaníág nintsen azon kívül, a' 'mit az írott 
t ö r v é n y e k parantsolnak, vagy tilalmaznák,, 
é p e n annyi > mintha valaki -azt mondaná, 
hogy a' kerek-körben nem. voltak addig egy-
jnáísal minden iugárok egyenlők, míg a' ke-
rek-kör ki nem tzirkalmaztatott. . ' • 

Meg kell tehát vallani, hogy az egye-
nes igazfágnak lettelr légyen, közeik V tekin-
teteik, mellyek elíobbek az írott törvények-
nél , a' mellyek azokat lábra állították. 

'Mint p. o. -— fel tévén hogy emberi tárfa-
fágok légyenek —- igazfág volna az, hogy, 
magát minden azoknak törvényjeikhez alkal-
maztafsa;. hogy, ha olly értelmes valófágok 
vágynák, mellyek valam'elly valófágtól va-
lami jót vettek , azokhoz a?on jóért hálá-
datofsággal kellene vifeltetni, hogy, ha va-
lamelly értelmes valófág értelmes vaíófágot 
teremtett vó lna, a' teremtetettnek meg-kel-
lene azon függésben maradni, melly be ölet 
az Ő eredete helyheztette; hogy, eggy ér-
telmes valófág, melly eggy más értelmes 
valófágöt valami gonoffzal illetett , meg-ér-
demelje azt, hogy ugyan azon gonofz es-
fék rajta ; és így tovább. 

De az értelmes világ koránt fem igaz^ 
gattatik olly helyefsen, mint a' termélzeti 

/ v i - , 
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világ*'" Mert ámbár annak is fzintén úgy tör-
vényjei légyenek, mellyek terméfzetjekhez 
képest változhatatlanok: de még fem köve-
ti azokat olly állandóul, mint a* terméfzeti 
világ az övéit. Oka ennek ez : mert az ér* 

• telmes valófágok, az ö terméfzetjek fzerént, 
határok közzé fzoríttattak; következéskép-
pen a' tévelygésnek alája vettettek, és más 
réfzröl terméfzetjekböl f o l y , hogy faját ok-
tokból munkálkodjanak, Nem követik te-
hát állandóul eredeti törvényjeket, föt még 
azokat fem mindenkor, mellyeket magok 
ízabnak magoknak. 

Nem tudjuk, ha ugyan az oktalan, álla-
tok a1 mozgásnak közönféges törvényjei fze-
rént igazgattafsanak é , vagy pedig vala-
melly különös mozgás által. De akármint 
légyen, nintsen nékiek az Istenhez fzoro-
fabb közök, mint a' több testi világnak; é$ 
az érzés tsak azon tekintetben vagyon néki-
ek hafznokra, melly ben vagy egymás kő, 
55Ött, vagy pedig önnön magokra idézve ál, 
lanak. • 

A' gyönyörürégnek ketsegtetéfe által 
tartják ők fenn különös lételeket; és ugyan 
azon édes hitegetés által tartják fenn neme* 
ket. Vágynak nékiek terméfzeti törvényje-
ik, mivel eggyeíittettek az érzés által; nin-
tsenek írott törvényjeik, mivel nem az es« 
méret 's .tudomány által lsttsk.eggyé, Mmd-

. as-
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azáltal még lem követik változhatatlanúl tet-
iréfzeti törvényjeiket: a' plánták, mellyek-
ben kiilömben feni efméretet fem érzékeny-
féget nem vefzünk éfzbe, jobban követik 
azokat.' ^ _ . 

A z oktalan állatoknak nintsenek azok á* 
felfőbb méltófágaik, mellyek nékünk vágy-
nak: de mind az által bírnak ollyakkal , 
mellyekkel mi nem bírunk. Nintsep bennek 
a' mi fajátunk a' Reményfég, de a' mi fé» 
lékenyfégünk lints; meg-halnakmint mi, de 
nem efmérik, a' halált; főt nagyobb réfzént, 
jobban vigyáznak a' magok meg-taríáfokra 
mint mi, és nem élnek olly roíTzúl indulat-
jaikkal. 

v Az ember mint terméfzeti ( vagy testi) 
valófág, valamint más testek, változhatat-
lan törvények által igazgattatik. Mint ér-
telmes valófág fzakadatlan meg-rcntja a' tör-
vényeket , mellyeket- az Isten fel-állított , 
és változtatja azokat, mellyeket maga fzabott. 
Magának kell magát vezérelni; és még iö 
határok közzé rekefztetett valófág; a' tudat-
lanfágnak és tévelygésnek alája vettetett, 
mint minden véges értelmek: 's e ' m elleti 
még el is vefzti az ö külőmben is erőtelen 
esméretét tudományját; mint érzékeny te? 
remtmény, ezer meg ezsr indulatoknak lé ' 
(zen martalékja* Egy illy valófág minden 
áenopillantásban el-í'elejtkeztyete Teremtöjé-

• . \ ' • röi • 
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m l ; az Isten a' "Vallásnak törvényjei által 
viflza vonta őtet magához. Eggy illy való. 
fág minden pertzentésben el - felejtkezhete 
magáról; a' bőltselkedők ( filozofufok) az er-
kőltsi -törvények által intették oltalmazták 
őtet. A ' tárfafágban való életre teremtetett 
valófág lévén, abban máfokról.el-felejtkez-
hete a' törvény adók a' tárfafágbéli — és 
polgári törvények által viíTza térítették őtet 
köteleís égeire. 

II. Réfz, 
Ay Termé/utnek Törvényjérök 

Mind ezen Törvények előtt valók a' 
Terméízetnektörvényjei; mellyek azért ne-
veztetnek így, mivel tsak egyedül a' mi va-
lófágunknak mivoltából folynak. Hogy e-
%eket jól meg - esmérjük, fzükfég hogy az 
embert a' tárfafágoknak fel-állíttatáfok előtt 
való állapotjában vegyük gondol óra, Áy 

melly törvényeket ö ezen állapotjában be-
venne, azok volnának a' Terméfzetnek tör-
vényjei. 

A z a' törvény, melly valamelly Terem-
tőnek képzetét (ideáját) mi. belénk nyom-
ván , bennünket annak feléje Vezérel, leg-
elfö a' Terméfzetnek Törvényjei közzűl fon-
tofságára, de nem ezen törvényeknek rend-
iekre nézve. A z erriber a' terméfzetnek ál-
iapötjában, az esméretre fzó.lgáló tehetfé-

- • ' gek-
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gelíkel bírna inkább, mint fem az ésm eretek-
kel magokkal. Világos az, hogy az ő leg-
elfő képzetjei nem volnának fzemlélödzö 
képzetek; elébb gondolkodnék az önnön 
ralófágának meg-tartáfáról, mint fem hogy-
a n n a k eredetét keresné, nyomozná. Eggy 
illy ember eleinte tsak a' maga erőtelenfé-
gét érezné; félékenyfége rend kívül való 
yólna; és ha ugyan erre tapafztalt példa kel-
lene, ám tekíntsük-meg az erdőkben taláitt 
vad embereket, ezek mindentől rettegnek, 
mindentől futnak. 

Ezen állapotban, magát minden kifseb-
nek érzi másnál ; alig van a' ki magát más-
fal tsak egyenlőnek érezze is. Senki fem 
igyekezne tehát fénkit is meg-támadni, és 
így a' Terméfzetnek leg-elfő törvényié len-
ne a' Békefség. 

A z a' kívánfág, hogy eggy a' maiikat 
hatalma alá vefse, mellyet Hobbéz leg-elfo-
ben is mindjárt tulajdonít az embereknek, 
fundamentom nélkül való. A' fzolgafágnak 
és az urafágnak képzelje, olly fok rétű, és 
olly fok más képzetektől függ, hogy az é-
pen nem lehet az a' leg-elfő, mejily az em-
bernek leg-elfőben mindjárt elméjébe ötlene. 

Hobbéz azt kérdi, Ha az emberek a' 
ierméfzeti állapot fzerént ellenséges álla-
potban nintsenek, miért járnak tehát min-
denkor fegyver ej en'? és miért vágynák kul-

, - '' * , tsaik 
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fsaik, házaiknak hé-sdrdfokrat De ki,nem 
látja, hogy a'*Tárfafágoknak fel-állíttatáfok I 
előtt tulajdonítja ó az embereknek azt,.a* 
mi tsak azoknak fel-állíttatáfok után történ-
hetik-meg rajtok; melly ofztán okokat talál-
tat ö vélek a' meg-támadásra, és a' magok 
védelmekre. 

- Erőteleníegének érzéféhez, hozzáadná 
az ember a' terméfzetnek állapotjában, ízük-
legeinek érzéfét. És így a' lenne a' Termé- \ 
fzetnek máfodik törvényje, melly őtet a' ' 
maga eledelének kereíéfére- izgatná, 

Azt mondám feljebb, hogy a' félelem 
az egymástól való futásra indítaná az em. 
kereket: de a' mind két réfzröl való féle. 
lemnek jelei, mindjárt arra vennék őket, 
hogy eggymáslioz közelítsenek. E' mellett; 
vitettetriének arra az , által a' gyönyöröfég 
által is, mellyet eggy állathoz való közeli-
téíeből magában érez. A ' mi több, az az 
édesgető valami, mellyet a r két nemek az 
ö külömbfégek által egymásba lehellenek, 
nevelné ezen gyönyörüléget, és a' term élhe-
ti , egymáshoz fzüntelen újított kérelem len-
ne eggy harmadik Terméfzeti törvény. 

A z érzéfen k í v ü l , melly. az emberek-
ben eleinte mindjárt bennek vagyon, arra 
is lépnek még ők, hogy esméretjeik tudó-
in ányjaik légyenek: és így egy más kötelek 
is vagyon, melly a' több állatoknak nintsen* 

. A ' többi következik. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 


