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MAGYAR MÚZSA 
KÖLTT BOJÍ - MÁS HAVÁBAN. 

• Az élyfiumi egygyUtf való befsétgetítnek foüytatása. 
(A Brauns-uájgi Leqpold Hertzeg jS'») 

Leápold, (megölelvén Tzithen Generált) Az Úr 
Is nállunk drága Tzithenem! egéfféggel, egéfféggel 
kedves Öreg! végtére már kihartzolta maga"? 

Tzithen, Igen is drága He rtzegem! végtére 87 
efztendei pállya után a' tzéJra érkeztem! - De Her-
tzegféged melly hirtelen elragadtatott tőllünk! -
Mindazáltal itten már elvette nagy fiívufégébSlfzár-
rnazott tfelekedeteinek jutalmát, a'melly ró*vid élete' 
fzámára fértetíenül tártattatott í — Óh fláelly véghe
tetlen örömöm, hogy Hcrtzegfégedet itt találom! 

Leápold. Az enyém is nagy, hogy az Urat itt látom; 
mert én azt akarnám, hogy minden Barátaim itt len-
nének , hogy réfccffei lehetnének a' mi bóldogfá-
gunknak , és olly boldog lehetnék, hogy ökec 
mindnyájokat bóldogfágban láthatnám! Oh kedves 
Tzithenem! ha azokról a' fok- érdemes, newes és 
derék emberekről gondolkodom, a'•• kiknek érdtmeik, 
nemes fzívek, és derék voltok olly rofzfzúí"jutal-

. rnaztatnak-meg a' Világtól, aze kívánom,' hogy mind
nyájan, itt lennének, a' holegygy virtus fém marad 
jutalom nélkül. A'Jónak mindenik bimbója, a* mel-
Jyet ide Hozunk a' Világról, itt tfemetézik-ki, esdi. 
tíöíFéges termékeny élS fává nevekedik. —. — Ez a' 
nemes lélek isa'bóidogfágnak kebelében vagyon már j 
mondék, midőn egygy öreg Tzithen Húfzá^Tifzt a*' 
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maga Generáljának meg-érkezéfét hírül adá , mid3á 
éppen SzájdlitztóljSvék, • EgéíFéggel iímét, m i 
drága Tzithenünk! (Férre fordulván meglát
ja á iifFihfófuft) Kegyelmetek is itt vágynak kcd-
yes Barátaim! Öh kedves Lefíingeml az én néh^i 
űtazáfomnak úti. társa, már régen hogy kerefem ezea 
Vidékeim v*s nem találhaték-reá. Moll azt mond% 
hogy Platóval., Ciceróval, Lájbnkztzal, a' Planétá
kon Utaz, majd azt mondák, hogy Sakfpearral éá-Vol-
térral a* halhátatlanfignafc Templomában volna, majd 
ifmét úgy tudó'fitottak r hogy az Anakreon és Hó* 
táuius Tárfafágában mulatozna ;..fohol fem találhat-
tam-meg, és annyival inkább örvendek r hogy Men-
delfohnnal itt fzemlélhetem* Hát kedves Tzithénem! 
mkfoda ujfágot hozott .nékünk a* nagy Fridrikröl ? 

T&tben* Moft éppen rólla befzéllénk! Az én 
hirmondáfom a* felső Világnak nem igen kedves/ — 
Fridrik a5 mi Atyánk, az 6 ifjúi munkáffágai 
mellett a' koporfó felé hanyatlik. 

Leápold! Iftencm í az én Bátyám! 

Leffing. A9 legnagyobb Fejedelem! 

\ Menieh Az 5 Népének JŐltévSje , V Törvény-
adó, a' Filófofusf Ha fok Századokig éltt vólna-is, 
még is hamar ragadtatnék -el a' foldrÖU 

Túátbtn. Ó Uraim ! énörömeft nem fzapcritotfi 
a? fzót, de azt meg kell vallanom, hogy^ Fridrik 
meg-érdemli,hogy ezt tegyék a\Neve mellé; Egygyet* 
Un egygyl A* hideg halál' borzadáfa mint elfutot
ta minden inaimat? melly igen érzettem kialváfát 
ereisiben lévő Véremnek , a' midőn kéntelenittettem 
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nézm ? hogy oíly igen elrágta azt a* betesfér-
aek férge ,va' kiért én ojly örömeft tartottam az el-
lenféges golíyóbifnak mejjemetJ — 

Mendelfohn. Az igaz marad, hpgy mi az egéfzfz 
Hiftóriíban tfak egygyet ftm találunk, a' kit a'mi 
Fridrikünknek mellé tehetnénk! Nagyobb vóltt bölcs 
Salamonnál! Nem tfak sgygy Templomot, hanem eze-
ret épített a' Mindenhatónaki Az ej bőltfeffégét nem 
homállyofrtocta-meg az erőtelenfég, és az ő* Vénfégét 
nem fertéztette-meg ollyan tfelekedet, a ' raeJly az 3 
Ifjúfágáríak fényeffégét eltörölhette volna! 

Lej/ing. Több vóltt, mint Augufius, Márkus 
Aurélius, több mint Títus és az* elteítt.Viíágnak több 
nagy Fejedelmei. Ő Vitéz és emberek' barátja vala; 
Hódoltatok 'smég is az 5 Népének Attja, nem erri-
berekét fojtó, nem TzéíefztS 5 Törvényadó, a* Me£ 
terfégeknek és Tudományoknak . Védelme vala és 
maga Értő, Poéta, Filófofus, az érdemeknek betsullöje. 

Tzithen. Uraim! én eleget olvaftam Nagyfán-
dórról, de akárki mit mondjon, 5 nem vóltt Fridrik I 
valaha Vagy egygy napot el-tobzódott é f vagy egygy 
barátját háládatlanfágga! jutalmaztatta é" meg? a5 hí
zelkedésnek füstjével meg - engedte é homállyofittatni 

- elméjét? Vitéz és Hadvezér vala, ki a* puha Sán
dornak gyalázatjára magát a' hadakozáínak minden 
ftrapátziájaira kitette, és több okoffág vdltt kis ujja-
ban,^ mint Sándornak egéfzfz teftébenn! Adjanak a-
kárkinek á' kezébe, kinek a' fejében nem poUyva* 
és erében nem viz vagyon, ollyan tanúlct Sereget, annyi 
pénzt., és plly régulátlan ellenféget, mint Sándornak 
vóltt ? ésbifcony eztis Nagynak letet nevezni. ,~ Hm| 
mintha bizony arra, hogy valaha Nagy légyen, nem 

c % ki. 
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kívántatnék egyébb, hanem tfak a£ ollyan Orfzá* 
goknak raeghódoltatáfa, a' mellyekhez az embernek 
femmi juffa. 

Lejfihg* Úgy a* kevélly Kortézt, és a'kegyetlent 
pizarrót is annak lehetne nevezni I Fridrik' kikének 
nagyfága, mind feljül-múlja azt, a' mit az efztén-
dónként való hiftóriás Könyvek a' Nagyokról fel
jegyzettének nékünk. — -Az 8 Népe kánt való,atyai • 
gondoffága, az 8 igazfága, az 8 kemény vinuíía, és 
bSltsuralkodása, olly tündöklőn állanak az;8 gyozedel-
xnei mellett, hogy azoknak íugárai, mind azokat, a* 
kik hozzá közolítnek , hogy a' magok1 nagyfágokat 
az Övéhez mérjék , homállyba borítják. 

Tzitbén* Melly nagy fzomorúfágba bórái Bnr-
kus-orfzág, ha af Főidnek leg-jobb Fejedelme eJvétet-
tetik töllé I melly febeffen follynak az o vén had^ 
kozójinak fzáraz ortzájaikonn alá a' kefétü könny-
hullaíáfok^ mikor Sket-az 8 Attyok el-hagyja. Oh 
bizony fia a' felfS Világról gondolkodom, ugy fir-
fcatnék, mint egygy Afzfzony. 

Lejjing, A9 Nagyfágod* Keferuíege méltó, Ge
nerál Ur! nem hamar tifztelhet a' Fold egygy Frid-
riket* De az Elyfiumra nézve örvendetes léfzen az 
a' nap, a' melly néki a' leg nagyobb Fejedelmetfog-
ja ajándékozni, . 

Menielfobn. Igen is! a* Mindenható mind addig 
engedte az 8 Népeinek, a' mi nagy Királlyunkat, a* 
inig azoknak bóldogfágok eröfs lábra tétettetett, és 
iiiár moft a' vég nélkül való bóldogfágra hívja Stet! 
*~ Melly felféges léfzen annak jutalma, a' kit az 
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örökkévaló annyi ideig engedett af FSÍdnefc javára j 
uralkodni ? és még is a2 3 Népeinek hív kívánfágai j 
ellen olly hamar kifzóilkott* (a*többit ez után,} í 

Kérdés. - i 
Honnan vagyon, hogy az erköltsi meg-joíM!áj~ 

F& a^ kerefztyén Vallásnak olly kévés tifzte^ 
Imlen legyen látható munkálkodása, és mi-0 

t/oda e/zkozök áltál lehetne ezen Rofzfzan 
vihid kímmfégefenn, mind kid'ótiöswn minden 
erofzak nélkül orvosolni ? a.) 

Felelet. 
Ezt a* Kérdéíl a* Stblp-bagyomanytiak (fundatio). 

Gondvifelcji tectéK vala fél Jutalom alatt Lejdában, • 
a' meliyre Sváb Kriftóf Űr a' Vürtenibergí Hertzeg-
fiek udvari Tanátfoffa, és PhilofophU Profeílor 1783-
ben öíly érdemes feledtet kéfzitetc, hogy az , az eb 
$d érdem-pénzre méltónak Ítéltetett, «•» Noha ez af 

kérdés nem ujj; mindazáltal S^ab Űregéfzfzen ujj mód
dal és nagy éles látáffal feleltt-reá. A' Munkának 
elei be -a* Valláfnak f5-végér8"I és ágazatairól való né* 
melly meg-jegyzéfektt hellyheztetett, ( §• 3-8* ) A& 
igaz Vallásnak f'ó vége, %z emberi tertűéfzetnek a* t5* 
kélleteflegben izüntelea nevekedő gyarapodáfa, és 
az ebbSI fzármazó ^óldogfágra való emelkedéfe* JVÜnt* 
hogy pedig az Iften a' leg főbb tökéllétéffégnek kút
feje, és á- véges lélek annál közelebb járul az Iftqni 
Valósághoz,mennél elébb mégyen a' tokélleteffégben; 
fffeg-tetízik ebből, hogy minden Valláfnak fö vége, 
m JJ!ennel: való egygyeffégben (hafonratoíTágban) áZÍ, A* 
Valláftíák* három £5 ágazatari! Szék* Vagyon egygy 
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leg f5bb tökélletefíegü véghetetlen Lélek :E2 igazgat
ja az egéfzfz ViJágot, és gondja' vagyon az emberi 
Nemzetre , és külön külön minden emberre 5 a* 
halál után kezdSdik elfófaen az embernek valófágos 
boldog áüapotja, a' fzerént, a' miképpen élte eléb-
beni életét. Ezen Tudományoknak, mellyeket a'ré. 
gi Pogányok is tudtak ; de az Meni Kovqt által na.* 
gyobb bizonyoffaggal adattattak-elő, és tulajdonTfu-
datételei és halála által raég^erSíittettek, igen hatha
tós bé-follyáíbk vagyon az emberitek erkcltsijmeg-
jobbítáfará. Miért olly erotelen tehát még h a' kerefz-
tyén Valldfnak ezsn munkálkoddfa a' Jzheknek meg-jobbí-
tdfdhan, és miért van tfak olly kevés emberben ennek Idt-
tdtja? — Az író ennek akaddllyjait réíi fzerént közön-
fégefen m-inden emberben, réfz fzerént küiön klllfín az 
emberi állapotoknak bizonyos, forsaiban találja. C§". 
12.) Az eljt, kötönféges, még pedig belfu akeddlly»; al 
emhri terméfzetitek fúkéllethtsége. Mi minden elmebé
li meg- fogás (id£ea) nélkül fzülettetünk. A' Lé
lek tfak a' külfS bé-nyomáfok által határozatik a* 
tfelekedetekre, és fokkáig tfak az érzékenyfégeknefc 
és a' teili kivánfágofcnak kormányja alatt;Vagyon, 
Melly fok hamis értelem fzinli-bé magát elméinkbe* 
mig a'józan okoskodás mágat az érzékenyfégeknck 
kötelei közzill fci-fejti! Melly fok tfeJekedetbéli bal 
vélekedéfek fzármaznak a* rofzfe példáknak "látásából! 
A' tapafztalás tanítja, hogy minemű rofzfz fzokáfok 
vernek azok által gyökeret a' lélekben, ( j . 13.,.) A? 

mdfodik közövféges, még pedig klllfo akadálly fekfzik 
az embert Tdrfafdgnak elrendeltetéfében. A'Vagyonok^ 
nak és állapotoknak fzükfégeshafonlatlanfágából fzár
maznak a' rofzfzra való feetfegtetéfek, úgy hogy e' 
miau a\ Valláfnak hathatóflag, fókákban e l l e n n é 

és 
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ésfemmívéléfzen* A'gazdagfág a'tékozHfra (gyak-
fan a'fösvényfégre is) és mértékletlenfégre hitegeti 
az embert; a'betsulet, kevéllyfégre és nagyra vágyás* 
ra;a* ízegériyfég, írigyfégre és tfálárdságra. Az élet* 
nek fogíalatosfagaiba való elegyedés, a' bánat, és az 
élelem-keresésnek módjáról való gondoskadás, fok aka* 
dáUyokat téfznek itten az útba* (§• 14 ) •*- A' "fái* 
lön'ös akaddllyok közzé fzámlálja Sváh Űr elföben: £ 
ierefztyén Vallás* fi-ágazatainak nem tudását, az azok-? 
fól való homállyos és nem igaz meg«fogáfokát, a* 
mellyek az elégtelen, vagy egéfzfzen el-műlatott ta* 
íiítáfából f2ármaznak az Ifjáfágnak^ és a' Vallás* 
Tudományjának a' fzívben munkálkodó erejét femmiyé 
téfzik, melíynek, nagyobbára, a' Népnek alfó rendjé
ben vagyon hellyé. (§.15.) -*• Továbbá, ezen külö
nös akadállyokhoz tartozik sC Hitetlenség. Sokan Ke-
reíztyéneknek tartják ugyan magokat külfoképpen; 
de fzíveikben, vagy az egéfzfz kerefztyén Valláft 
tagadják', vagy pedig annak leg-főbb és nagyobb ré-
ízét: illyeneket, ezen zabolátlan, kéttfégeskedni és 
isjjítani fzeretÖ időben leg-többet lehet a' Fö-rendek 
között találni, kik magoknak ugy tetfeenek, hogy 
itt a' köz népnél fokkal jobban és tifztábban látnak. 
Nem tagadják ugyan ezek egygy átaljában az erkoltfl-
feget, és úgy látfzik* hogy a? Vallásnak tfelekedet-
béli réfzét (külsőképpen) meg-tarcják; de az erkőí* 
tfifégnek erSfs fundamentomát eltemetik* Ezen hi* 
tetlenfégnek kútfejei főképpen a' Hitpek azon ágaza
tai, a' jnellyek némellyEkklé'siákban ugy tanúkatnak, 
mint ha a* bóldogfágra f2ükfégefek volnának; de a' 
józan meg-vifg$lás után tfupa emberi költemények-
nek és elmés találmányoknak találtatnak lenni. 'A* 
ollyan, a 'ki azokba a' Tudományokba hitt ifjüfá-
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glbatf 5 a* mcllyelcnek hamiV.és hafzontalan voltát ér-
telmefebb korában áJtal-IáiJA, az egéízfz Vaíláft gya-
uúfnak tartja , és benne Wttfégeskedik. Ké-ttfég kí
vül innen vagyon némelly Vailáfuaknak hitetlenfégek«, 
($• i6-~.x8*> Egygy ujj oka, hogy mién olíy kevés 
emberben látható a* kerefztyén Vallásnak ereje, az5 
hogy nintfinek <valófágg$l meg'gyozetttt-ve ráHay aiok, a* 
kik úgy láttatnak ugyan, hogy mind a* Tudomány
ban, mind a* tíelekedetben álló igazfágait hifzik a* 
a' Vállainak, és az Ifteni tifzteletnek minden külfS 
Rend-tartáfait máfokkal egygyütt végbe vifzik; de hí-
tekkfcl egéfzfz eleiek ellenkezik, és tíelekedeteik 
egyenefen mást mutatnak* Sok hitbeli igazfágokat H|y 
képzelnek, hogy hifznek; de fenj tapafztalásból és 
crkőltsi érzék enyfégbol, fera femmi meg-mutogatá-
íbkból igazfágok' felöl raeg-gyözettetve nintfenek*. 
Fagyobbára az 8 hicek Szüléiknek és Tanítóiknak 
tekintetén fundáltatik* Az idveffégesí és nagyobb 
igazfagok a* hibás tanítás miatt a* fzívbe. mellyen bé 
nem verettetnek, és azoknak hathatóffágokazoSzü
léiknek , főt Tanítóiknak is rofzfz példájaik általmegy 
erotelenktetik, (§, 19. ) Miért van a' kerefztyéa; 
Vallásnak a fzíV meg jobbftáfábari oíly kevés hátha* 
tcíTága? annak akadáílyjai közzé tartozik ez is: hogy 
£jkak tfak külfo tudománybéli (Symboüca), nem pedig 
látó (iotuitiva) élő* efméretére Jutnak a' Vallás'igaz-
fágainak. Erre igen fokát téfzen az életnek azaz 
ideje, a' mellyben taníttatik a* Vallájs. koz&nfégefefv 
és az a' mód, a* melly fzarént taníttatik. Alig-tud
nak a' gyermekek dadogni, már nehézkérdéfeket, és 
még annál nehezebb mondáfokat és konyösgéfekefc 
keH könyv nélkül meg-tanúlniok* Ez által tfak a* 
tfupa hangzathoz fzoknak* vagy tfak a' fzók mellet 
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aadradnak, azt tartván, hogy a' dolgokat ír értik, 
pedigtellyefséggel nem értik. Ha az életnek értei* 
mefebb idejére jutnak, már ekkor érzékenyfégefcegéfz* 
fzen meg-tompúlván, azoknak ilíendS meg-visgáláfá-
ra elméjeket éppen nem adhatják. (§. 20—23.) Ujf 
akadállyt okoznak ágy aí durva-vagy tetemes, mint a* 
tfinöfabb tévellygések. A* tetemes tévellygéfekhez ízimlátv 
tátik kiváltképpen az az értelem, melly azt tartja, 
hogy az Iftent ajándékkal meg-lehet engefztelni, és 
íolle pénzért kegyelmet lehft nyerni, mintha az Iftent* 
meg lehetne vefztegetni, mint a' hamis Bírót (.§. 24.) 
s. a* u TJinoffabb téveUygéfek vágynak a* viíágoíabb 
Ekklé'siákban i s , a* mellyeket tfak ugyan nem.lehet 
az Ő Tudományoknak tulajdonítani* Ezen tfinos té
vellygéfekhez fzámlálja a' Szerző a.) Azt a' bal.ré-. 
lékedéit, hogy a' bűnüknek kéfo\ és hirtelen való meg bá
náfa által, a' halálnak pillantatjában még a* Kriftus* 
érdemét valaki magára veheti és kegyelmet nyerhet, 
a% érzékeny/egeknek valójagos meg* változtat áfa nélkül, és 
az a%t követő megjobbulás nélküL b . ) Az' a1 rofzfzúl 
értettetni fzokott értelem, hogy a* mi romlott termé-
fzetünk egygy át aljában tehetetlen légyen ay Jónak tfeleke,-
défére, mellyhez ez a* vefzedelmes Tudomány ragafz-
tátik , hogy az a' JRofzfz, a' mejlyet az emberek tfc* 
lékednek, a gonofz Léleknek az 0 leikeikben való munkál* 
kodáfa által, léfzen,. c.) Hogy magát az ember tfak 
a' Sz, Léleknek terméfzet felett való munkálkodáfár* 
hagyja, nem élvén az Iftentil a* fzívnek meg-jobbít áfára 
}adattatott efzközökkel és eríkkéh d.) Annak rofzfzúl va«> 
tó értéfe, hogy elégfigés a' tselekedet nélkül való 
hit a' bóldogfágra v és hogy bafiontalanok £ jé tsele-
kedetek, és e.) A! terméfzeti virtus és kerejhtyéni Ijleni 
élelem között való külömbségnek hellytelen értéfé, av,mel» 
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Jyek azonban nem olly igen külömboznek "egy más* 
tói^ hogy amazok femmit fem érnének, és hogy ez, 
tálára valami titkos és aVfdldi gyönyörufégtol és em
beri tárfalkodáftól el-fzakafztó egéíz meg-válást kí«. 
vánna, melly által tsaka' lelki kevéllyfég tápláltatik^ 
és a* kerefztyén Vallás irtóztató és aíá-való ábrázat* 
bá öltöztetik. r Hogy miért nititsen hathatós raun«* 
kálkodáfa a* &• Vallásnak az emberi fzívben, a' 
leg-nagyobb okok közzül egygy az is , hogy a jzív 
inkább hajlik a Rojzfzra, mint a'Jóra, inellyet a* D í v 
nék romlottfága , z mi időnkben a' VaUéíTal va
ló kevés gondolás, az ifzonyű nagy teftískedés, mér-
tékletienfég, a* nagy Állapótoknak vefztegetö* édes
getése, a5 feletébb ízabad nevelés, és némelly Gyer
mek-nevelő Tanítók' hivalkodó taní tanak módja, a* 
maga megtagadáfnak fogyatkozása, és tfupán tfak a* 
felen-való életre való tekintet, nemt fák erftfitnek, ha~ 
nem fenn-tartanak és nagyobbra is nevelnek. ( § 26 
-r. 34.) Minekutánna a* Szerző a ' l iofzfzatj és an>* 
nak kútfejeit fel fedezte-, (§ 3S — 46) azokat az efz-
közöket hozza-el8, a' mellyek $£dí ezen Kofzfsm or* 
<vajblni lehetne* A* koztfnféges efzközökböx•fzániíálja el-
sÖben:\á* pólgáiri Tárfafdgnák illendő véghez mérjeklet* 
thmtézéfét és rendeltetéjétt melly úgy lenne, ha az 
emberek forfai között nagyobb egyenlőség hozactat-
nék-bé5 a* kuffó fzegényfég meg-orvafojtatnék, jobb 
Törvények adattatnának és keményen meg-őriztetné* 
Bek, főképpen a* Vallásra és jó erkSltsökre gond-vi-
feltetnék, nem tfak azért, hogy a'Rofzfz el távoz-* 
tafíek; hanem hogy a' Jó is elS-tno^dittaffék;, és 
főképpen űgy sfnék-meg, ha az Uralkodók meg-gon* 
dolnák , hogy az 5 Népeiknek valóságod bóldogfága 
és Orfzágaiknak ereje nem tfak a' külső hatalorpban 
áll;- hanem leginkább az iga2fágen, virtuson s< a* 
t, nyűgofzik. •?- Továbbá a' közönféges efzközökhöz 
tartozik^ melly a' K» Vallás* hathatoffágának egy 
akadállyját az útból ki-hlrintja, — az Ifjújagnak job
ban való neveli/e^ mtíly végre a* Szerző méltóbb és 
tijztejfégesebb Tanítókat kívánj hogy {érttetnének, ki, 

válc 
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váltt azalfóbb és közönséges Oskolákban, kik az ér
telem, okoffág és jó erkokíok által az Ő hivatalok' 
cagjr voltának ^meg-felelnének•, melJynek el-éréfé-
re kívánja az í r ó , hogy jobb fizetéfek, reményié-
gek lenne, és nagyobb külfő dfztelettel vifeltetnének 
ezen hivatalhoz, és állapothoz: hogy ka&Snféges plán-
ta-oskolákat állítanának a5 Nép'Tanítóinak jobb formál-
tatáfára, és hogy h'Jz'őnféges Nevelőket rendelnének, 
kik az If júfágoc nem tfak a', tanító órákon kívül, ha
nem minek -utánna az Oskolából el-bótfáttátnak is 
ízemmel tartanák, a' rof/fz tárfafágoktól és henye! 
]ést5l eUfognák, különösön a' végre rendeltetett ko-
zönféges házakban, idejekhez illendő foglalatosfá-
gofcban gyakorolnák, 'tffti gyakoriáfok által tetteiket 
megeröfuenék, és az által az egéfíeg' rontó vét. 
kéktől,- és el-gyengíto puhafágtól meg-oltalmaznák. 
Végezetre az is a* közonfégesejziözökhöz tartozik.még* 
hogy lelki e/méretekre vigyázóbb jzméllyéknek adattat-* 
fiának a* papi fukek>kiválttá* Falukban ollyan Papo
kat kelíene tenni, kik egyenes, józan lelki gondolko* 
dáfú, okos és a* Rerefztyénfégnek terméfzeti vaíófá» 
gát és vég-tzélját egéfzízenirtö, buzgón. hfví em
berek volnának; kiket az 8 tekintetek, tapafztaláfok 
és emberefméretek tifztcletr$ méltókká tennének/ (§# 
580 A* feljebb említett Rpfzfz ellen való különös efz, 
közkiválttképpen ezj hogy a' Szülék, Nevelők* Ta. 
nitók, és mind azok, - a* ,kikre vagyon a^ If jűfág.. 
nak nevelése, oktatáfa és az emberi fzfvnek jobbi.' 
táfa bizattatva, minden fáradságokat arra fordittsák, 
hogy a-. Vállas* iga*fdgai felöl, valöfdgos és éld 
meg:gyözettetéfi verjenek az 5 gyermekeikbe, tanítvá
nyaikba, és halgatóikba. Az eddigi mód, az író-
nak ítéjete fzerént alkalmatlan, SSt inkább egy* 
gyügyl és erkSltfi oktatáfokon kell a' tanitáft kezdeni, 
a' mint ezt a' gyermekek ideje és foghatófága kíván
ja. Azjatán ofztán értelmefebb idejekben a' tudo
mánybéli. ..(theorctica) igazfágokhoz is hozzá lehet 
nyúhii; ezeket amazokkal, öfzfze-kötni, és meg-mú-
tatni , hogy miképpen follynak azofc ezekből. És 
mármoft ezen tanitáft a* Valláfnak hiftóriájábql kön-
nyebbé lehet tenni. A'moftfzokásbanlévSXanítás' mód* 
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Jiban maid minden tfafc a' Tanítóknak tekintetéit 
fekfzik, kiknek hifznek, mivel ok mondják $ ezen 
módban maga az igazfág a meg-győ*zettetéfnek fun
damentuma. (§ .40 — 42.) Arra az eilen-yetéfre ; ha 
ezen tanítáí'nak módja által a* mi.Ekkle'siánk Tudo-
inanyjának formája nem változtatnék é meg? a* 
menyhez volnának tfak ugyan költetve a' Tanítók; 
(§ .43) megfelel a' Szerző* Azok a' gondolatok ^ 
a' mellyeket ( § , 4 4 ) 3 ' Prédikátziokban , éakek-
ben és könyorgefékben való raesterféges (tropica) 
és bibliai fzólláfnak formájiról ki-nyilatkoztat, meg-
érdemlik a* meg-fontoláít. Azoknak a' könyveknek 
tilaimazását, a'' mellyek a* kefeí'zfyen;Vallás ellen 
Írattattak ÍVukfégefnek tartja az író r a' mellyek eh 
len gyökeres eröfiegkell fel kell a5 ízívet fegyver* 
ke tetni. A, 17-dik tzikkelyben való meg^cgyzés'r 
b n tneg-mohdja azokat, hogy Olafz, Frantz i^ és 
(a* Nikólai Ur5 útjának le-irajafa fzerént) a*- Ka«? 
thóÜka Német-Orfzágokban tobo ífíen-tagadók (A-
theufok) micrt légyenek, mint a9 Proteftáns Német-Or« 
teágban és Angliában, hol % több Naturáliftákat lehet 
találni. — Ez a* veleje ennek a" Differtátziónak % 
melly valóban meg -érderalené egygy tudós ma
gyar pennának fáradfágát, hogy a' mi Magyaraink-is 
olvashatnák az illy betfer es fzükséges munkát nyel
veken. Mit nem tehetne azi l íyen munkáknak ma, 
gyár nyelven való ki-adátáfábán egygy tehetős ma
gyar Méltófág^ ha tfak némelly réfzetskéjét rendelné 
is arra gazdag jövedelmének 7 hogy a* Nemzetet é« 
pft8 -é$ pallérozó könyvetskéket fordíttatná és ki-
hvomtattatná? Örömeit dólgoznékr a' magyar T6dós, 
de nints jutalma fáradfágának, nints elo-mozditója 
elme* fzüleményjcnek; főt a* mi kefervefebb, a' ki& 
nek könyvein jég-többet nyernek-is a'Könyv-nyom^ 
tatok, azokat is nem hogy • meg-jutalmaztatnák, ha« 
nem v^lek clote meg^atkufznak , bogy annyi exem-
plárokat' vegyenek-raeg <> a* mennyiből fzinte egéfz* 
ízen ki-jön a* Könyv- nyomtatónak költfége, úgyhogy* 
a* többi majd mind nyerefégbéji marad nálíau 

• • • . ' . - . • _ - : . . ; : : • . . ^ . -
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a.) Ez a* kérdés Deakúi tétettet-fel e' fcéppen: 
%•> Q}il fi* * u* .famma Religknis Cbviftiana efficacta' ad 
imbuendos vjrtute animos in, pauris ejtis Cuítoribus appa-
nat, &' qiiá'funt remedia malo hiúc piiblice tf privátim 
fae -vi adbibendal Ennek utánna vagyon vetve ugyan 
azon Sváb Urnák Diflertátziója: De Permiflíone mali 
divinis péffeBiönihns non nfragante..vagy: £ Rofijznak 
meg-éngedése^ nem ellenkezik az Ifleni tokkélieíifpggek* 
kel Ulmas 1786* — Az utólfónak elCJjáró. befeéd-

> jéberi," mellynek az Áccejjii ítéltetett, meg-vallja a* 
Szerző, hogy a' tifzta Peákfágot kéntelén v.óltt, 
kiváltt a' Métafifikai kítételekbenn a* VilSgoffá'gnak 
és rövidségnek fel-áldozni; melly ellenben az. elífr* 
ben meg nem efett. Ezen alkalmatoflaggal (f VII*) 
ezt a' kérdéft tefzi fél: ,3 Valljon a filofófiai materi* 
khban*) a mellyekhen az ember tifzta deaYJaggal gondolat-
jatt foha' egéfzfaen ki nem teheti, tjupa német, vagy 
fedig a kuíjo Nemzeteikéi való tudományVeli égygyr 
be-knttetéfnek elo jegélléféyetfak Frantzianyelvenn keh 
lene é ímil De minthogy az utolsó, az illyen tudós 
nyelvnek ezen máfok felett való méltóságátineg néni 
érdemli, aza'Sze^onek kivánfága: hogyraíncjen nap-
nyúgoti nyelvekből egygy.túdos Társafág fzerkeztet-
nék-fcfzfte, hogy egy Szó-tárt, (Dictionarium) ké-» 

| feítnének, a' mellyben minden pallérozott Európa
iaknak fzokásban lévS, de a' Görögöknél és Rótnaii 
aknái efméretlen, vagy tÖUök, határozatlanul kitett 
meg fogáfokat ( ideás) és niéftérfégbéli fzókát deá-

í kúl khíinálnának\ Ez fzerént, nsm annyíra^a! tifzta 
deákfágra kellene vigyázni, tfielly á* mtóÜani méfter** 
legekkek és Tudományokkal úgy is nem mir>denkor 

I álihatmég^ mint azoknak minden leheíS még-hátároz* 
I tatáfokraj és minden a' felé nem eredeti deák fzó~ 
I kat, mint moralitás^ orgamfatios.a.t* a' római nyelv* 
I nek polgári juíTával ^kellene meg-aj.ándékÓ2iii* Azt 
| tartja a* Szerző, hogy e2 a' munka meg-érdémlené 
I egygy Tudományok9 Akadémiájának fáradfágát , hogy 

Európának fok Nemzetu Tudóflaí kö^oti a* tudó* 
I mánybéli egybe köttetés meg ne fzünnékr éshogy V* 
I Frantzia nyelvnek járma álaegéfzfzen ne veÉtetTÍenek,; 
I Ekkor oíztán fenki fem fzégyenlené az ujj deák3 és 
1 a* meiterfégbéli fzókkal élai» n «* 
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Sele&a e profanis Scriptoriius Hiftoria9 quihus 
admijia funt varia honefte vivendi pra>« 
cepta ex iisdem Scriptoriíus depromta* Lips. 
178S. in %~vam 

fggyi J£ P°gány ír oki 61fzedegettetett váloga
tott Históriák, a" mellyek közzé külombb fé~ 
le tif%tejjeges életnek regulái elegyítettek. 

Ez a'muüka öt könyvekre vagy Szakafzokra vagy 0® 
©fztva, vagyon az L De Deo* IL De Prudentia. ILL Dejufli* 
tia.IV* Defortítu4ine*V.DeTemperantiii*Vagy; az Isten* 
ySí, Okoffagróly Igazfigríl^ Szfa"'\ állhat atoffág ár ól, Mér* 
tékleteffigroL —Azok, a kik a'Deák nyelvet tud
ják és értik, az itt elS-forduló példákat az eredeti 
könyvekből a' magok hellyeiken olvashatja^; ezek
re nézve nem volna hát íV.Likfég ebből leg kiffebbec 
is ki irni; de minthogy fokán vágynak, a* kik e'hez 
nem értenek , vagy ha értenek is , talám kezeknél 
azok a' könyvek nintfenek, a' mellyekböl ki vágy
nak fzedegettetve; ez okra való nézve, hogy a* rend, 
mellyet tart az író öfzfze- fzcdegetéfeben által 
Játtattaffék, a* XV-diK Konyyríek 17 dik Réfzét ide 
ütal-forditoin* 

XVIII.RÉSZ* 

\tf baWt\tJmÍe$ lélekkel fogadja i d ki jól élteti 

Bizpnyára akkor fogadtsttik bátor fzívvel a* [ha
lál, mikor a' hanyatló élet a* maga dftféreteiveí 
vigafztalhatja magát. Egygy fem éltt az ollyan ke
vés ideig, a* ki a' Virtufnak tifztjeit tSkélletefcti 
betöltötte. — Mellyre nézve, ha az okoffág azt még 
nétn tfelekedheti, hogy a* halált elkerüljük; a' mi 
elfollyt életünk-leg alább vigye véghez azt, hogy 
íbkat és többet láttaffunk, hogy éltünk, mint fem 
a* mennyit éltünk. 

ijLövett® 1* Római Pólgár̂ meífcerséget víseltt em-
hf 
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ber ama régi Sókrateft, a' ki midSr* ralndennél bSI-
ifebblet t válna, és fzentebbűl éítt volna; úgy óU 
talmazta halálos bajában magát, hogy nera kegyel
met kérőnek és biínöfnek, hanem a' Bírák' Mefteré-
nek ér B'írájának láttatnék lenni. SŐc még midőn 
az ékes ;befzédtí Lyfiás Orátor alázatos, efedező« 
és aV k%etk^zend6 fzélvéfz éjien alkalmaztatott 
Orátzióját- i m b a n hozzá vitte volna — hogy ta-
núlná-meg, és azzal mentené magát a\ Törvényfzék 
előtt; jó kedvvel elolvafta, és azt monda; hogy hek 
Jyefen volna Írattatva. De monda neki'; ha Sicyom 
tfizmákat hoztál volna is, árribát jók volnának^ • és d lá~ 
íaimhoz. állanának, megfon vonnam-fel; mert Férjfia§ 
nem illetnének: igy az a£ Qrátzio ir-Jzépnek és ekéfnk 
tttfzenék 'ugyan $ de nem eröfnek és férjpasnah — Mi 
dőn az ítélet ízerént a' Bíráknak adattatnék', mini 
bűnös 3 nieg-kérdeueték, hogy mire ítélné magit 
méltónak?, Sókrates ezt feleié; arra, ugy mond, hogy 
nagy tífctejféggekkél és jutalmokkal tífzteltejjfem-meg, ^ 
minden naf # ;• Pritanéumban tártjának közönjegejen , mint 
d melly' tiJtUlet leg nagyobb volna aJ Görögöknél, A* 
raelly feleletté ,/iigy felgerjedtenek a' Bírák-, hogy *z 
ártatlan embert halálra kárhoztaták, — . Annak, a* 
ki hírül adá néki, hogy ötét a' Bírák halálra Ítélték, 
ezt monda': Okét is arra ítélted Terméfzet. — É? mi
kor a' Felefége firva igy kiáltott volna ! — Qb! hát 
méltatlanul /balfz-meg? Hát te\ felele Méki? azt a* 
karnád7 hogy. méltán haljak pitg% 

Sem Píókátort nem kerefett Sókrates az & ha-
lálalos Ügyében, fem a' Bíráknak néni éfedezett-
és az 5 fzfvének líagyfágából, nem kevéllyfégéböi 
fzárraazotc állhatatoffágát megtartotta , és "életének: 
utólfó napján errSl fokát befzéllet; és az előtt fcévés 

.napokkal, midö'n könnyen ki-mehetett volna a* töm-
Ifttzbol — és volnának ollyanok, a' kik azt ígérnék* 
hogy utat adnak néki; ki nem fzökött; és benn ma
gadott, bogyókét leg terhefebb dolgoknak félelmécSl 
fzabadítaná-iiíeg az embereket, t* u a' halálnak és 
tomlötznek félelmétől — és hónapokat vontt-ki a" 
íömlöubenn és halálának frárásábaan* r* ÉlcténeK 

vég. • 

L 



Tegfo: napján, a* mikor már majd kezében tartaná 
azt aa halálos poharat, ügy befzéllet, hogy nem a* 
halálra láttatnék taízittatni , haoem az Egekbe emeU s 
ttmu Mert úgy íteltt, s úgyis befzéllett; hogy két 
útjok és két féle menedékjek vagyon a* teíibö'I ki
költöző lelkeknek,, Mert a3 kik magokat emberi 
vétkekkel béfertéztették, és egéfzfzen fajtalanfágofc 
uak adták, a* mellyektő'l megvakktatván* vagy há2i 
bűnökkel és gonofzfágokkal bémotskolták magokat, I 
vagya7 közönféges Tárfafágonn való crofzak-tétel. I 
re meg-botfáthatatlan tfalárdfágokat gondoltak, ezek* f 
nek az űtfok rofzíz, és az Ifteneknek (az az a' jám- f 
boroknak) tárfafágátol el vágynak zárattatva; a' kik f 
pedig magokat épenn és fzüze.nn raegtar.totíák, és a' 
kik a'telteknek dögével magokaí megnemfertéztet. I 
ték, és magokat ezekföl megőrizték, és az emberi I 
teliben az líieni életet követték , ezeknek azokhoz, [ 
a' kiktől jöttének, *' vifzfza-menetelre fzabados út- I 
jok, vagyon* * I 

I 
Megkérdezetvén Ariftippus /hogy miképpen hdltt | 

volna meg Sókrates? ezc.feldte! Vajba én úgy haU \ 
hatnék meg! , I 

Soha fem is kedves a' nagy lelkeknek a' teftbenn va* I 
ló múlatáfok*, kimenni, és kitörni igyekeznek, ne* I 
hezen fzenvedik ezt a* fzoroffágot. I 

II. MidSn az Athénébéliek a' Nép' gyüléfében mind 
Fóciont, mind máfokat halálra Ítéltek volna; e2ek u- í 
gyan az Ö baratjaiknak és attyafijaiknak ölelgetéfeik t 
között Gráfiai vonattattak a' tömlötzbe ; amaz pedig u- I 
gyan azon indulattal és ábrázattal méné, mint mikor I 
az előtt közönfégefen ffihadi Tifztté tétettetvén, ha? I 
zakéíértetett(a'gyülésbrl) vaia: úgy hogy, azon'Férj- I 
fiúnak nagy fzívűfégét és állhatatoffagát fenki eléggé nem | 
tfudálhatjá*—Midö'n ez halálra vitettetnék , eleibe mé- I 
né Emfylétus,kivel baráttfágofon él vala. Ez midőn f 
könyvezve ezt mondaná: Ób melly. méltatlan dolgokat f 
fzenvedfa Fócionl ezt feleié.;. De nem véletleneket, u» I 
mt mert el.vóltt többnyire majd. minden derék Atliénébéli r 
Wérjfíúnak Umenenlu ^ s. á, t. " | 
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