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%jy Naphdeti Hertzeg-Urjinak a Világa 
ban-valő Utazása. , 

Így napkeleti Hertzeg-Urfi, ki igen magánoson &. 
minden emberektől el-zárattatya neveltetett vala, 
azt végezte^magábap, hogy Világra mennyen, is 

lánVmcg, hogy mitsoda állapotú és idejű emberek él
nek Ieg-nagyobb- gyönyörűségben, cs boldogságban ezen 

-a ' Világon,- .. : •' 

Elsőben tsak azokat af különös mulató Társágokat 
tótogatta-meg, a" melyekben tsak az egy idejű ifjak gyúl. 
tek-öfzvc0 Valahová rsakillyen helyr^'inerít, íbhol fera 

I. talált egyebet, hanem jó. kedvet és vigjfságot, és ícmmít-
;" egyebet nem hallott, hanem Örömnek íiavát és bátor* 
^ Ságnak hahótájátv De ez ".nem fokkaig .tartott; annak-
j okáért aT Hertzeg ezen Társaságokat meg-nnta* Én nem 
•/tudom,' igy ízóüott az o Hopmefterenék, hogy miért 
; fagyok',.én mind tsak fzoraorű és nyughatatlan, holott 
i körülöttem minden örvendetes*. — Hiízi-é Hertzegséged, 
j flionda néki az ö Hopmeílere ? hogy ezek az emberek 
I *uad ollyan víg* és nyögött*; vótafaak az 5 fzíveik-
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ben , a'8 mint azt kívül nitirattyák? Legyen bizonyos 
benne , liogy íickiek, mint Hertzegségednek nagyobb 
ísendcíségek és vidámságok ninrsen r és én álhatatofou 
hifzem a z t , hogy ellenben egy íinrsen közötrök , a5 ki 
mind azon félelmes píllantattói ne rettegne, a' melyben 
étu a1 maganofság az Ö kínzó gondolatainak adja* 

A ' Hertzeg még tsak tizenkét efztendös volt; de 
az okos nevelés áítai már ollyan okos és helyes Itelet-té.j 

télü vóltj hogy mások hűíz efztendös korokban fem fzok-1 
tak ollyan tökélietefségre menni, Tsak hamar ákaHáN ! 
ta? hogy a' valóságos boldogságot az ug.y- mondatott víg j 
Társaságokban fel-nenwalálhatná, mivel az azokban leg- j 
kifsebb réízben találtathatnék. Monda azért az ö Hop« 
mederének , hogy a* boldogságot valahol még is fel kelle
ne keresni. Előttem az egéfzíz Világ nyitva vagyon ; a-1 
zért holnap útnak indulok, hogy fel kerefsük valahol, j 

A' Hertzeg egy Remetét hallott a' Nílus Víz-fza-f 
iadásajánál lakni, kinek fzentségét egéfzfz Áfíában be-1 
ízéllik vala. El-végezte azért magában ? hogy ezen RéJ 
jmetéhez mennyen, és láísa-meg, ha ne talámtán nemi 
találja-e meg a' boldogságot a5 Magánofságban ; és valyon j 
egy ollyan ember, kit a* Vénség és Virtus .rifzteletrtf 
méltónak tettének, nem taníthattya-émeg ötét eg^ ollyan| 
Mefterségre,. melly által a9 j^ofzrzat vagy el-távoztathafsal 
/vagy még tűrhetőbben ízenvedhefse; egy ollyan Mefter f 
ségre, a$ mellyben állana 3 a* min tVHer tzeg tartyavaf 
la 3 az embernek egéfzíz boldogsága. 

Az o Nénnyc, egy tizenöt efztendös Hertzeg Kiij 
aízízony hafoiiíóképpen rá-vette magát, hogy az 6 Ö] 
tiíl H* RemetéhciJjjjaviefife Két nappal azutáni eí-indí f 
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tak, és mindjárt uttyoknak kezdetében ? midőn egy le
gelő mezon mennének kereíztül, hol a* Páíztorok az a 
Juh nyájjaikat örzötték, és a' Bárányok a' Réten ugrán
doztak , igy fzóllott a' Hertzeg Kis-afzízonynak és Her^ 
ezeg Úrfinak a* Hopmefter: Ez az az élet, mely az á 
ártatlanságáért és tsendeíségéért annyira el - hirefirtetett* 
Leg alább vagy két órát mulaísunk ezeknél az emberek* 
nél, és láísuk-meg, ha vaíyon a*-boldog életnek nagy 
.titkát nem lehetne-éfel-találni az ö ártatlan egygyűgyá-
ségekben. 

Ezen javallás tettzett nékiek, és holmi apró aján-
dékok és baráttságos kérdezősködések által akartak a* 
Páfztoroktó! tudakozódni, hogy nékíek az Ő kéréfekre 
az ö állapottyoknak mi voltat meg-beízéllenek* Peezek 
elyiyan durvák és tudatlanok voltának, és az ö béízédek 
és le-iráíbk ollyan homáilyos és tekervényes volt, hogy 
azokból igen kevefet lehetett meg érteni. De avagy 
tsak annyit igen könnyen meg-értettek , hogy az Ö ízí-
veknek kevés meg-elégedése volt Illapottyokkal; mivel 
ok magokat olyba képzelték, mint valamely rab-ízólgá-
kat, kik" tsak arra volnának büntettetve, hogy az Urak 
kényes Életének ízoígáljanak; és hogy ök azokat, kik 
felettek volnának , irigy fzem ékkel néznék. 

Á*-Hertzeg Kis-aízízony latván, .egeknek sföi-ömha-
ságokat keménnyen meg-parantsolta^éiuek 5 hogy töhb-
ízör ízeméi eleibe ne kerüljenek* De azonban telyeP 
seggel nem-hihette, hogy a' régi Páíztori életnek ártat
lanságáról és gyöngyörüségéröl-való béízédek meíek voi* 
nának; hizonyoísá tette annak okiért ötét abban a' Hop« \ 
meíter, hogy az emberi ízív minden időben és minden 
Országban a' földön egy forma légyen, és hogy ez előtt, 
két ezer Efzteudökkel a' Páíztorck nem voltak ártatla-
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ífabbaK, boldogabbak és okofabbak^ mint a* mai'Páíz* 
torok. 

A' következendő napon, mind addig folytatták uf~ 
iyokat, míg a1 hévség arra nem kénrelcniterrc okét, hogy 
valamely árnyékos helyet vigyázzanak* Az úthoz nem 
meízíze feküdt egy nagy erdő, mellybe alig érkeztének, 
a' midőn éízre-vették 7 hogy a* körül embereknek kel-

. lene lakni. Az erdőben igen meíterséges sétáló helyek 
voltának; az íiress helyeken páfint ízékek állottanaly, a* 
melyek virágokkal bé-voltanak boritatva, és a1 fetaló-hely 
mellet egy ízép patakotska folydogált, a' mely őket az 
6 kedves rsergedezésével magokon kívül ragadta, LaíTan 
és ízemlciodve mendegéltek által az Erdőn, és mindenfé
le gondolatokat forgattak a9 felől eiméjekben, a', ki 

• -egy oilyan puíztában, olly ártatlan gyönyörűséget kéfzi» 
lett vala. 

Azután nem fokkára egy felséges Kaítélyhoz ér-
leeztenek, ineily egy fel-emelkedett domb5 tetején• • fek-
ízik vala* Annak a5 Kaílélynak Ura őket igen kedve
ién fogadta, és egy pampás afztalt kéfzittetett. Az ö 
Gazdájoknak embersége arra vette őket, hogy egy-néhány. 
Hónapokig Ő nália maradinak* A* Hertzeg minden Tse* 
lédeket vígaknak, és a' Palota körűi az egéízfz Termé-
fittet moíbí J*ogní látván, azt tartotta 5 hogy már a1 Re
metéhez kezdett utat meg-rövidithetnék, mivel itt min-
clen bizonnyal meg-talállak azt,. a* miért fáradnának. De 
midőn ö ezen Környéknek Urát az ö nagy Jóízágáért 
és. gyönyörűséges életéért boldognak hirdetné, így ízol-
lö'c az néki egy mélly fóhajtáísaL Ez én állapotom ki« 
vűirol igen- bo/dognak látrzik 3 de annak tsak a'fzínér 
Viseli. Az Egyiptomi Basa halálos ellenségem , még pe
dig azért, hogy gaidag vagyok és engemet az emberek 

fze» 
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fzeretnek. Eddig az Arábiai Hertzegek oltalmaztak tób 
l-e; de mivel a' Nagyoknak kegyelme álhatatlan, min* 
den pertzen félelemben kell lennem, hogy ezen Hertze
gek a' Basával meg-békéilenek, és engemet fel-duinak 
és meg-ölnek* Ez okból az én Kintsemet mcfzfze más 
Orfzagba fzáilitottam, és magam*is kéízen vagyok, hogy 
az első lárma-ütésre mindjárt köveísem, a* hoi más élet* 
neméré adom magamat* 

A' Hertzcgnek vére meg-hidegedett ezen Tudéfi-
tásra , és mivel már nem tartotta ízükségtelennek az 5 
.Rcmetéjéhcz-yaló utazását,.- erőísen'el-végezték magok kö* 
zöcr, hogy más nap* tovább mennyének, és ezen bátor-
sá^tJan. hellyet el-hagyják, a'Jiol az Ó Életek vefzede* 
lembe eshetne* 

Két napi utazások után a5 harmadik napon meg-ér-
keztek a' Remetének barlangjához/ A' Barlang fekütt 
egy Pálma-fákkal bé-notc hegynek oldalán , annyira a* 
Niíus Viz-ízakadásátol, hogy az oda nem. külömben 
hallatott, mint valamelly gyönyörűséges harmatozás, a* 

, mclly egy jól-rendelt elmét gondolkodásra és fzemlélödéC 
re indíthatott* A* barlangban külömb külömb rejtekek vol
tának , meílyekrnint megannyi házak vóltanafcj a' mel-
iyekbe ízokta vala a* Remete az Űtaíbkat bé-fogadni, h§ 
azok az Éjfzakától vagy valamelly terhes időtől ótól 
érettek vala« 

A9 Remete az ö Barlangjának ajtaja előtt üle egy 
fzéken, hogy a* híves eftvéli levego-eget fzívja és egy 
könyv, penna és papiros voltának mellé téré* 0 ma
ga mély gondolatokba merülve üldögéle, és az hozza 
érkezett Utas tárfafágot éfzre nem vette* Azonban ínég 
mefzíze tölíe, hogy meg-létta , mindjárt azt mondotta 



i 6 6 = 5 ^ = 
a* Hertzeg Kis-aízízony , hogy 8 éppen nem viíelné 
egy ollyan Férjfmnak tekintetet, a'ki rneg-találta volna 
a" Bóidogíagnak úttyát, avagy arra máfokat taníthatna* 

Hozzá érkezvén nagy tisztelettel köízöntek néki, 
mellyet 6 o31y pallérozott emberféggel fogadott-el, mint
ha valamely Nagy Udvarban fok efztendeig lakott vol
na. Kedves gyermekeim l igy ízolia az o Vendégeinek, 
ha ti a* ti utatokat el-tévefztettétek, én meg* mű tatom 
azt néktek* De azonban > a' mennyire az én környül-
álláíáim engedik, igen jó ízívvel látlak benneteket, Azon^ 
iivul íem vártok ti nyalánk tsemegéket egy Remetének 
barlangjában-

Meg-kofzönvén nékie, bé-mentenek, és az o barlang
jában való ízép rendnek és tííztafagnak kedveíTége gyö
nyörködésbe merítette ©ket* A' Remete eleikbe Húft és 
bort tett; mert maga tsak gyümöltsel és vízzel ék. Az 
o beízédei vídámok , elevenek és minden hijábanvalófág 
néíknl-váiok vólranak,. mellyek az ó utazó féregének el
méjében nagy vélekedéít. támaíztottak o iránta , ugy hogy 
már a* Hertzeg Kis-afzízony íiettetett ítélet-tételét meg-" 
bánni láttattatnék* 

Nem-tsudáíom már, igy kezdi végezetre befzédét 
a* Hopmeíter, hogy kigyelmed a' maga . hírét oily merz-
íze ki-terjefztette. Mi Arabiában hailottuk-meg a' kigyeP-
med B'óhteLTé'yét ,< és azért jöttünk ide, hogy meg-értsük, 
rnirsoda élet' nemét kelljen az embernek válaíztani, ha ból-
dogul akar élni. 

Annak, fdcle a9 Remete, a' ki jámborul'él, min^ 
dcn élot^ neme egy fonna , és én más Regulát nem ad« 

- hatok , hanem azt, hogy mind attól az ember tartóztad 
a-meg magátx a' mi Roízíz. — A' tehát:, monda a'Her

tzes 
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mg > a ' Rofzfztói leg-bátorfágofabban meg-tartóztattyíi 
magár, a' ki magánoffágra fzánta magát, és az o Életét 
egy barlangban tölti 3 mint. kigyelmed Remete ílrarcu 

Már tizen-Öt eíztendeje, a* miólta magánoíTágba® 
elek, felele a' Remete; de én azt éppen nem-kivánnám, 
hogy' az én példám fókákat követéfemre indítana. Én 
i£júfí>gornhan hadi állapotban ízólgáltam, és utoljára Ge-
neráliífá tétettettem* Sok Orfzágokat jártam-bé: fok üt* 
közetekben és•'oftromláíbkban voltam jelen. De mivel 
egy ifjú Tifzr eiömbe tétettetett, ezen Eletet meg-untaml 
és magamban ei-végezrem, hogy életemnek hanyatló nap» 
jait nyugodalommal rekéfzízem-bé , mivel láttam, hogy 
a* Világ teli-vagy ón. tsalárdfággal, tzivódáfíal és nyomó-
ríifággal. Ezt a5 barlangot válaíztottam lakó-helyemnek, 
aikalrnatoíla rendeltem, és mind azokkal • fel-kéízitettemy. 
vaiamelyek áz élet' fenn-tartáíara feükíegefek. 

Elsőben nagyon 'örvendettem ezen tsendes nyűgodal-
momnak az én Barlangomban, a5 miképpen örül a* hajós, 
ki a' fzélvéízt el-kerülte és bátórfágos ki-kSt3 helybe 
verekedett. Ezen örömöm leg-ottan meg-fzűnt, mihelyt 
a' magánoífág előttem ujjfág nem kezdett lenni, és oíztán 
magamat a' plánták' és kövek visgáláfában foglaltam, a8 

mellyek itt az; én barlangom körül találtatnak. De ez 
a* gyönyörűfeg-is előttem fsak hamar óíag leve , mivel 
ezen keresgéléíeim továbbá femmi haíznomra nem ízól-
gáltak nékem. Oh vajha ebbe a' barlangba nem hoztam 
volna velem egygyutt ezen nyughatatlankodó fzivemet! Né* 
melykor egéfzízen el •pirulok, ha meg-gondoiom 5 hogy 
61 a' Roízfzat külömben el nem tudtam távoztatni 3 hanem 
hogy magamat magános életre adtam, és magam el.8.1 m 
által minden jótselekedetre-való alkalmatoílagot önként 
*l-zámm» Némelykor az ütközik elmémbe, hogy en* 

f-4 . . -VJ*:.'-
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gémet nem annyira a* Virtus és jámboríag vettenek a* 1 
magánoűagra, mint a* harag és kevély Cég ; az én gon- 1 

x dolataim mindenféle bolond tsapongáfbkra ragadtattak, 1 
és bánom hogy oly fokát veíztettem és oly kevefet nyer- I 
tem. Ha egy felöl az én Barlangomban a' rofzíz I 
embereknek péídájokat elkerülöm: mis felöl a' jámho- 1 
rokkal való tlríaikodás nélkül vagyok; és ha én fziiiTe § 
femmi Rofzfzat nem tselekízem-is; de arra íínts femmi al- j 
kalmatoffagom , hogy Jót tselekedheffejc. Éri ezen élet- 1 
nek terhét már régen ö ízve -vetettem az emberi életnek I 
tárídfágbéli könnyebbfégével, és erÖífen meg-határoztam t 
magamban, hogy a5 leg-elso alkalmatofíággal újra viízfza- 1 
mennvek a* Világba* 

Én mihelyt meg-íáttam3 mindjárt ki-néztem kigyel- 1 
mcáhol u. m. a' Hertzeg Kis-afzízony ehvenen, hogy 1 
a' kigyelrned Virtuífa és böltseffégc nem olyan mefzíze 
terjcdiiS'ki, ámbár azok által magának egéízíz ÁfiábaH I 
olyan nagy hírt és tekintetet fzerzetu Igen örvendek 1 
rajta, hogy jÖvend'oléfemben meg-nem tsaíattattam ; de 
azon boízízankodom, hogy olyan hoízízű utat tettunk \ 
minden hafzon nélkül* ) 

Á* Hertzeg-fi ellenben mély elmélkedésbe é"s gon-
dolotokha merült vala3 és nem tudott mit ízólíani; mint 
hogy öm a* Remete ugy meg-tsalta minden reménységé
ben , hogy azt még tsak nem-is álmodta volna* Mivel : 

pedig ö még moft-ís azt tartotta, hogy egy állapotnak* 
vagy egy élet* nemének boldogabbnak kell-knni a* má-
'íiknál, illyen Tanácsot terjeíztett az ö Nénnyev eleibe* 
%ü eddig u v m, a* Világot kevésbé esmértük, mintfen! 
Jbegy a9 boldogságát Yel-találhattuk volna benne* Noha 
fon a5 Páízroroknál as Jegelőkön, fém a' Remeténél nem 
lakik V barlangban? ísajs, ugyan tfám fel-tátathatik va-

• \ . • lü-
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láhol. -^ Ezekütán monda a' Hertzcg az ö Néimyének, 
hogy ö a* Nagyoknak udvaraikba menne, hogy meg-lá£ 
sa5 ha vallyon nem a' Földnek Háta {mafláinál lakoznék-
é? a* Hertzeg Kis-aízízony pedig á' Közép rendueknél 
keresné; mert az embereknek leg-alsó Rendjének, a* mint 
a* Hertzeg hiízi vala, abban íemmi réfze nem volna* 
A' Hertzeg Kis-afzízóny helybe-hagyta Javailásác, és a* 
Hopmeíter magok akarattyokra botsatotta okét, liogy a* 
Hertzeg a' maga hibás vélekedéíé felöl annál jobban meg* 
gyözettetnék* 

Más nap' a' Hertzeg-Urfi az ö pompás úti tárfasá-
gával egy Basának Udvarába érkezett. Mivel a;* Hertzeg 
nagy gazdagsággal'birt, és igen fényeién éhj mindenek
től tifz telette! fogadtatott, a' hg-£öhb Udvariakkal ba-
ráttságot vetett, és maga a' Baía is gyakran befzéllett 
t> vélle* i 

Elsőben majd el-hicette magával a* Hertzeg, hogy 
ezen Bafa a5 maga Állapottyával meg-volna elégedve. 
Kiint a* kinek mindenek mély tiíztelettel járulnának elei-
fe-fc, mindenek engedelmeskednének, és a" kinek parantso-. 
lattyára egy egéízfz Orízág kéízen állana. De midőn 
meggondolta volna, hogy olly fok ezernyi ezer közzűl 
tsak egygyé lehetne vagy egygyének kellene lenni az 
Uralkodásnak> kétségeskedni kezdett, hogy az az Egy 
tsup'án tsak a' maga ATiapotjáért légyen boldog, mivel 

' külömben olly fok ezernyi ezer Jobbágyoknak mind.bol
dogtalanoknak kellene lenni, meilyet o ázomban éppen 
nem-képzelhetett* 

A* Hertzeg mihellyt esmerettséget-vetett a' Baísának 
Udvari népével* mindjárt által-látta, hogy majd' minde-

-öik gyűlölni, a* ki valamely Fö-tifztségben vólna-a'/töb-
L $ .bic-'""-
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bieket, és vlfzont azok Is gyűlöltemének azoktól; és 
hogy nem egyébb volna minden életek* hanem a' Tsa-
lárdságoknak, zenebonaságoknak fzünteienüi folyó rend* 
Je. Többnyire azok, a' kik a' Bafa körül forogtanak^ 
tsak azért küidettettek a' Sultántól, hogy az ö maga-

; \ifelésére'vigyázzanak, és leg-kiíTebb dolgáról-is hirt te« 
gyének. 1fsak hamar parancsolat érkezett azután, hogy a* 

: Baüságból le-vettefiék. Öret azért Vasba verték , azután 
! Konítántzinápolyba vitték, és íenki íem hajtott többé reá; 

J^ Már moft a* Hertzeg egéfzízen meg-gyözettetett 
abban, hogy nem lakott a* boldogság a* Basánál. Ha-

; nem azt gondolta, hogy tálam egyedül tsak a' Nagy-
Suitán boldog az Ö birodalmában* De ezen gondoiattya 
fem íbkkáig tartott, mert tsak hamar az a' hír ücé fil
lér , hogy a* Jantsárok pártoHitvén, a' Sultánt megdőlték.-

Az alatt a' Hertzeg-Kis-afzfzony a* kiísebb és kii-
lomb külombféie Familiáfeat látogatta meg, ki minthogy 
böv kezű volt, mindenüvé ízabadoíbn járhatott. Azok
ban a9 Házakban, a'mellyekben járt V Hertzeg Kis.afz* 
fzony, az ifjú Kis-aízízonykák vigak, elevenek és mo« 
folygók voltának; de a* Hertzeg Kis-aízízony előtt tsak 
hamar fel-fcdeztetett., hogy minden 6 gondalataik hábor
g ó k , kívánfagik gyermekiek, és gyönyörűségek mefter* 
séges fzinbe öltöztettek valának* És ha ízinte az örö
mök ártatlannak láttzot-is :; de a* fzerelem és más gyér* 
mekségek által ottanottan meg keíerittetett. irigykedtek egy 
inaira a* fzépségért és az öltözetbeli drágaságért* Sqkan 
éppen olyan bolondokba fzerettenek, mint magok vóltak| 
ma fok • á'K: tartották, hogy fzeretni kellene, de módjával; 
még iíhaíbnió eíztelenek és vakok voltának, igen. ritkán 
találtak az okoiságban és Virtusban gyönyörűséget, a'-hon-
iian minden vigafiágok unalommal végezodött* Szórna* 
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ruságokat bánattyakat fzinte olyan hamar cí-üzte egy 
kis mulattság és örom3 mint a' bánat örömöket; egyik 
indűlattyok alig kezdődött, már a' maiik foglalta el-hel-
lyét* Egy fzóval; az ö goncteraikban3 kívánságaikban 
és Tanátsaikban íemmi állandó és állhatatos nem találta
tott. Egygyik_ gondolatryok ízüntelen űzte a5 máfikat,niinfr 
a* mafbdík kö a' melyet a' vízbe hajtanak el-rontya és 
femniivé téízi az elsőnek kerek-karikáját. 

A' Hertzeg Kis-aízfzony., és az Öttse a* Nilus-part* 
hoz jó mefzfze egy Nyári Száíláíbn öízve-kerülvén, a* 
Napnak már nyűgotra való fietéíekor; egymásnak elo-
befzéllették minden tapaíztaláíbkat. A' Hertzeg Kis-aíz-
ízony, igy kezdette befzédft; Már egy időtől fogva elég 
alkalmatoífágom volt fok külömb külömbféle Famíliák* 
•kaitárfalkodnom, kik a5 külső tekintetre boldogul és tsen-
defen láttatának élni, de még fém tudok egy Házat-is, 
melynek lakoííai a* gondtól, unalomtól és bolóndfágtól 
ne gyötrettetnének. A' Famíliák ? monda o, mgyobb 
réfzén egymás között egyenetlenek. A5 Gyermekek az 
ö Szüléiknek Vagyonnyaira áfitoznak, a' jó-téteményrÖl 
el felejtkeznek, és a'.háládatoífág a' gónoíz akarattol el-
nyomattatik- Egynéhány pénzen veti, vagy nálok fzü~ 
jetett rab-fzólgák az 5 Tselédjeik , a* kiknek füleikbe 
öntik ki mindenÖ titkaikat; máfoknak, az o, gazdag at-
tyok'fiaiknak mordfágához keli magokat kéntelen alkal
maztatni , a' kik lehetetlen hogy teffenek nékiek; de 
azomban arra kell vigyázniok, hogy azokat meg-ne fért-
tsék* Egy fzóval, én még egy Házat fein találtam, a' 
mely igazán boldognak, nevezhetne magár. 

Mit tselekedjünk hát ? felele, a' Hertzeg, egéfzízen 
el ízomorodva* Mennél tovább kercísük , annál inkább H 
nem találjuk aztj a* mit keresünk. Én tökélletefen meg-

_ : Y4-
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vagyok a* felöl gyözettetve, hogy a* Nyugodalom ésBól* 
dogfág nem lakik a' Főidnek Nagygyainái ; De hát hol 
kerefsük már?' 

Azonban raefzfze meg-láttak egy öreg embert, kit 
egy híres Philofophusnak tartottanak* — Amott jön egy 
valaki, monda "ó , a"* kiben az Idö már az .ujfag' ki van á-
fát meg-fojtotta, és az értelmet meg-élefitette* Kérdjük-
meg tölk, hogy mint elégfzik-meg a' maga áüapottyá-
val, általa talám meg-tudjuk , ha vallyon tsak az. Ifjufág 
nyomorgattatik-é, és vallyon a* Véníegnek nints-é valami 
jobb reményfége hátra 1 

A' Filoíofuthoz érkezvén, köízÖnének néki, és ke
rék % ho|y vélek íetálni mennyen. Az Öreg igen rendbe 
fzedett és ékes bcCzéáü vala, és az időt nékiek, az Ó 
véle való tárfaikodás igen röviddé és hamar múlóvá tette 
vala. Nagy örömét mutatta azon a' Filófofus, hogy ok 
oret meg-nem utáltak, a* ízálláíbkigkéíerte őket, és tol* 
lök kérettetvén, oda vélek együtt bé-ment* 

Jó Uram í monda a' Hertzcg Kis-afzfzony, egy efl> 
véli sétálás egy olyan hŐlts Férjfiúnak, ar millyenek nézem 
kigyelmedet , fokkal több gyönyörűséget ízerez , mint-
íem azt az ifjúság és tudatlanság képzelhetné. Kegyel* 
med mind annak ^ a* mit lát, okát és terméízetet jóK ' 
tudja. Jói-tudja azt a' Törvényt, a'rnelly fzerént foly
nak a* vizek,'azt az időt, a' melyben a' bujdosó Tsil-
lagök a' magok futáfokat el-végezik j egy fzóvai min
den dolog alkalmatofságot fzolgáltat klgyelmednek á9 

visgálódásra. ~ 

Az ébredt és eleven emberek, felele a* FÍloíofus^ 
gyönyörűségeket találhattyák az ö Sétáláfaikban. Az 
öreg embernek elég az3 ha nyugodalma lehet. Én reám 

• iiéz» 



xézve a* Világ a' maga Módiját el~vefztette* Én meg-
elégízem azzal, hogy tsendcsen nyugfzom az alatt a* fa 
alatt 5 a' melynek árnyékában vetélkedtem vala egy Ba
rátommal ez előtt 30, eíztendöVel, a* kimar régen ko
porsójában ny iigfzik* Ha az égre fel-nézek, a* Hóidnak 
változása fájdalommal emlékeztet engemet az Életnek vi-

Í ízontagfágaira* Már régen meg-fzüntema' Terméfzetnek 
fzépségére meg-vidáműlnij mert mit tartoznak én reám 
azok a dolgok, a* melyeket rövid ido múlva el-kell 
hagynom* 

Mindazáltal avagy tsak azon qrvendhet, monda a* 
Hertzeg, mikor el-gondolja, hogy jófágo.fon élt, a' Vi
lágnak haíznos volt, és hogy minden egy valófágos de
rék embernek tartya* 

j -A* Ditséret, monda a" Piloíbfus. • jfel-fihaJtáflaT., az 
1 öreg embernek rsak üres hang* Nintsén nékem Anyám, 
j ki az Ő Fijanak jó hírén nevén örülhetne, fera felefegem, 
í ki az Ó Férjének tifzteffégében réfzt vehetne. Éli mar min* 
j den Barátimat el-vefztettem, és már a* Világban nékem 
j femmi valamire - valónak nem lattzik. A' Ditséretcn az 

Ifjűíag kap; mivel ez, azt úgy nézi, mint az Ö jöven
dőbeli bóldogfágának Zálogát, kinek dötte még hofzfzu 
élet vagyon. De nékem, a' kinek fél lábom a' koporío-

I ban, igen kevés vagyon, a* mit más emberektói féltsek, 
j és mégkevefebb, a' mit az 0 felöilem-való Nagy-tartafok-
1; tói reményljek. Ők ugyan tőllem el-vebetnek valamit; 
I de femmit fem adhatnak. AT Gazdagfág nékem hafzoa-
I talán, és egy Fo hivatal nehéz lenne. Ha az én el-mőlt 
I életemre gondolatommal vifzíza-megyek , ezer alkalmato'C 

fágok jutnak efeembe , a* mellyekben a'Jót el. mulattam^ 
I fok Időt femmifégekben töltöttem., és a* Henytífeg által 

mégjobhet vefistettem-eli és egyedül mk a k , a ? m e l y 
I «• 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/139 



enoemct még némelykor nyughatatlankodtat, Azomhan 
Valóíao-os alázatoffággal várom azt az órát, mcllyet a* ter-
méfzet már nem mcfzfze halafzthat, és reményiem, hogy 
azt a' bóldogfágot 3 a* melyet itt meg-nem talál haték,jö-
tendoben el-érvén, birni fogom* 

Mind azokból, a' meílyeket eddig a' Hertzeg látott 
és hallott, utoljára ezt az erős következeit tsinálta: hogy 
a* boldogfig, mellyct kereftenek, fem femmi állapothoz, 
fem femmi élet' idejéhez nintsen köttettetve, és hogy azt, 
az életnek akár mely környül-álláfaiban meg-lehet nyerni, 
tsak magok akarják az embereké 

A Karolina Kts-ctJ%f%ontf Napfolyta-könyvéloí 
ki-írattatott Réfzetske. 

JLVárolina Kis-aízízonyt a' maga Tanítója arra ízoktatta, 
hogy valami emlékezetre méltó fordúl-elo Nappal, min
dent fel-jegyez az 8 Napfolyta-könyvébe. Ebbe a* könyv
be ír hát fel minden meg-jegyzésre méltó dolgokat, a* 
melyre a' Vatsora mán való két eft véli órákat fordíttya. 
Minden Szeredán és Szombaton el-olvaíía azt az 8 Taní
tója előtt, ki azokról-való ítélet tételét néki meg-mondja, 
a* hol valamiben kéttsége van, m eg- magyarázz a, és a* 
mellyeket hemályofon ért, vagy ir, meg-világoíittya. Fzt 
a'könyvet Karolina igen.titkon tartya, és fenkinek fem 
mutattya foha, hanem tsak az Ö Szüléinek és Tanítójá
nak; deegyízeraz ó hártya Károly, rá akadván,• bel.Slle 
két oldalt ki-ira, a' melyből a' nevezetefebbet, mi fem 
akarjuk el-titkolnu 

Hétfon Auguftüsnak vj*itk napjdn. A* nagy hcvfég 
miatt, a'mélly ma égette a? fSídet, alig lelhettem helye
met ̂  és rajta, fzinte nyughatatlankodni kezdettem: de leg

ott 
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ottan éfzre vettem , hogy türhetetlenkedni akartam, és 
íneg-ízégyenletem magamat* A' Hideg és a' Meleg a* 
fzereto líientol jönnek; a1 ki' jobban- tudja, miért légyen 
fzükséges mind a' kettő; és az líten elkn zúgolódni f̂ -
*ettéb nagy vétek- i 

Dél-titán Amália egy pár órámat el-vefzteté velem, J 
a* mellyet én jobb dologra akarék fordítani. De betsii- ^ 
letböl kéntelenittettem vele a' táríaságban lenni. Ez a* U 
kis tsátsogóízüntelen tsak fetseg, még pedig haízontala- c 

nabbűl, mint sem. hogy én halgatharnám etet, E* mellett \ 
minden gyermeknél nagyobbra tartya magát, és ezen l[ 
gögofségét értelemnek és éíznek nevezi. 'De hallom, T, 
hogy más emberek-is fokán élnek ezen ízóval: Értelem, 
a' kik nékem leg kiísebb réízBen lem látratiíak értelme* 
féknek lennL Meg-kédem a? Tanítómat, hogy valyon &I 
uintsen c' ezen ízónak más értelme-js azon kivül, a'mely- M 
re Ö tanított engemet* pl-

el, 
Kedden Aug* iS-dikdn. Ma BeaumontAfzfzonysá- j•'] 

gának Kidedek* Tárházából a' Szépnek Meséjét olvaftamr L •' 
Valahányízor ezt a'Könyvet ólvafom, mind annyifzor , | j ' 
ízívemben el*ragadtatom 5 és annak olvasásával bé nem ,;'•' 
telek. Hallom hogy vagyon még ezen Angyali Afz-jr; 
'ízonynak más nyelveken; Ifjak .Tárháza is: oh mennyi: ; 
háládatofsággal tartoznám én annak, a* ki azt az én ízii- ji 
letett nyelvemre fordítaná! Itteni Beaumont! vajba én va-r* 
Jaha tsak egy réízét bírhatnám-is a' te ízelidféggcl és alá V 
fcatofllggal egybe-kottettetett böltseffégednck és tudornál 
nyodnak! *) & 

' Szer- :tk 
THIMIIUTII v ' •'•'i-i ' * i - • •-•— i ' ' r ' • n l i i n f i ui'ii ' ' i i ' f i i i i iMiim •iiinniinpwwiin , ^ L 

*) Itt egy pár köny-tseppek láttzatának a? papirosán41; 
a*- melyet ez az érzékeny Leányzó ezcp áldott A&fzony . .; 
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Sziftidn An%. ig-dikh. Délelőtt kedves Szüléimmé! 
£ mezőre mentem* A* paraízt-emberek mindenütt az 
aratásban foglalatoskodtak, és mindnyájan örvendtenek, 
hogy az aratás oly gazdag volna. De mind azon Pa
rafátok kuzzul, a' kiket láttam, és a'kikkel befzéller-

""tcm tsak Vettöt láttam, a' kik hálákat adtak annak, a* 
k? néktek a' jó aratást parantsolta. Többnyire tsak an
nak öraitek, hogy már olcsóbb léiken a' Kenyér vagy 
gabonát bovséggel takarhatnának-bé, a' mellyet ofztáa 
drágán ei-adnának. Honnan lehet az, hogy az embe
reknek nagyobb réfze olyan háládatlan az Iften-
fcez, holott meg az ebetském-is hízelkedik nékem, ha né
ki kenyeret aáok ? 

Dél-urán egy fzornízéd falusi Nemes ember rneg-lá-
to^atta az én édes Atyámat* El-hozta magával a Fijár-iV 

• . j ^ miiit-egy tizenkét eíztendös vala* Ah mely gaz ember 
rala az! Minden íz öröm fel-borzad, midőn rólla gon
dolkodom. Noha még tsak kirsiny volt, még-is ugy; 
tudott káromkodni, mint a' leg-gonofzabb gyermek. 
Hoqy étet a' fzólgája egyízeribe fel-nem ültette a' L6-

:' r a j mely az udvaron vala, egy bottal főbe akarta ütni." 
Kerdém tölle : ha olvasta volna éaz ÁbeV halálát? de ö 
tsak káromködék és monda; hogy ö annak hírét fem 
hallotta volna. Az ollyan ízetlen Meséket nem-vőlna, 
fzükség egy nemes embernek tudni." Oh meg-veízetfem-_ 
her! az én Gtfnercmet hát nem fzükség tudni? Eftve-fe." 
lé egy parafzt gyermek egy Tengelitzet hozott nékem ; 
de ez a' vad ember ki*tekerte a* kezéből, és ízemé lát
tára el-tapodta-.. A' fzegény gyermek firáfra fakadt '$ 
én-is: de ö még ki-nevetett bennünket* Szegény .ártat
lan ailatotska! A* ki egy ollyan állatotskát meg-ölni nem 
irtózik, annak valóban igen rofzfz fzivének kelMeniiu 
Eléggé meg nem köízőnhetem az én Iftenemnek, hogy 
lékem ollyán Szüléket adott, a 'kik jobban neveltek ea* 
>*met, mintez «*' kis ember-tsuda^ neveltetett* 
3 4* többit Mdshn 
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