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Insani sapiena, nomea ferat ae 
<pus iniqui, 

Ultra quam satis est, virtatem si 
petat ipsam. 
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S Z E N T G Y Ö R G Y ! I S T V Á N 

Ú R H O Z 

SÁROS PATáKONN. 

EDESENN említem még 

mindenkor azt a z l d ö t , mellé-

ben T e engemet mintegy ki-

szakasztva más tanítványaid 

közzű í , biztosabb társalkodá-

sodva méltóztattál , 's karon 

f o g v a vezetvén Rómának és 

Gfaeciának dőledékjei közzé , 

az elragadtatott I f jat, ki az $ 

Poétáikbann eddig csak a' Poé-

tákat lelte vala fe l , a' Bölcsek-

•a * 



nek ismerésére is szóktatgat-
tad. így ismértetted Te vélem 
a1 Chryzippusznál és Krántor-
nál filozofusabb Horátzot, és 
Hómért; így Xénofont, Plu-
tárchuszt, és azt a' csintalaa 
Nevetőt, kiiaek bujdosó lelke 
legközelebb a' Ferney Urában 
ütötte-elö magát, Lúkiánuszt. 
É s , ó mint ömlödözött ollyan-
kor teli szíved! mint ragadott-
el szavaidnál nem kevésbbé ta-
nító péLdád i • Ez a' meg-, 

kábúltt Szókratesz már akkor 
Tanítóm vala nékem. Te az é 
nyelvét nem értetted, mint én 

/) V~tr?ÁCuVt 
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nem a \ T e Götögéidét. Elhf-
vülve példád által a* gyerme-
ki magahittség' merészségére! 
kezdtem öt Előtted magyaráz-
ni, de megszégyenülve akad-
tam-el. Vedd azt tőlem, éret-
tebb férfitől, most; 's vedd 
örökös tiszteletemnek a* leg-
hívebb , legforróbb háládatos-
ságnak, melly vala tanítvánj-
n«k mellyjébenn a' legérdeme-
sebb Nevelő eránt lobogott, 
jelenségéül; egyszersmind pe-
dig engedd-meg, hogy közön-
ségesen tiszteltt charaktered, 
azok előtt, kiknek gyávaságok 



Diogeneszemnek különösségein 
s egyenességén meg fog botrán-

kozni , Őnéki yédelem és ment-
ség légven. — Kérni fogom a' 
barátság Isteneit, hogy nékem 
szeretetedet tartsák-meg; tud-
ják ök, hogy ettől életemnek 
sok boldogsága függ. — — 
Aprilisznek í jd ikénn 1792. 

Kaziticy. 



DIÓ GENESZNEK 

VALÓS AGOS CHARAKTERE 

- - H a hitelt érdemlenr. 
az, a mit Diogenesz feíol a 
a Filozojusok' Biográfiájának 
Kritika nélkül való Kompilá-
tora, vagy a Deipnozofiszti-
kákat író nyomorúltt Gram-
matikus beszéli, ágy mi Cy-
nikusunk a legkábabb , legocs-
mányabb és legszenvedhetetle-
nebb idétlen fajzása lett volna 

*) Töredék Wielandnak Élőbe-
szédéből , mellynek első le-
veleibeim azt akarja elhitet-
ni az Olvasóval, hogy Ő ezt 
a' Munkát valamelly Bene-
diktínusz Szerzet Klastromá-
nak régi kézírásai közt lelte, 
's Németre csak fordította. 
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az emberiségnek, 's meg nem 
lehetne fogni , miként mond-
hatott s követhetett ez az Eb-
ember oíly józan mondásokat 
és tetteket, d miüyeket a Ré-
giek említenek felőle ; V az ak-
kori ido1 legelső rendií Bölcsei-
nek barátságát, és becsületét 
miképen nyerhette-meg. 

A" kiknek ez eránt kétségei 
támadnak, megnyugtató ma-
gyarázatokat leinek lleumann-
bann és Bruckerbenn. Nékem 
légyen elég a Diogenész ellen 
tett vád miatt, a megnevezett 
két Görög írókkal más két Gö-
rög írót állítani fzembe. 

Ezeknek eggyike ARRIÁ-
jSUSZ' eggy olly férjji, kit 
személyes érdemei Kappadóciá-
nak kormányszékére illtettenek 
Hadriánusz Császár alatt; és, 
ff mi ennél több, a' ki tanít-
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vátiya V barátja vólt Epikté-
iusznak; sót ennek a máso-
dik Szókratesznek egyszersmind 
Xénofonja is. Nékem nem a 
Legkedvesebb dolgom a kiírás; 
azokat tehát, a kik forrásom-
ból meríthetnek, kérítelen va-

gyok az ö Epiktétiiszának Il-
dik és 0,4.-dik részeire utasíta-
ni a' III. Könyvbenn. Látni 
fogják ott, melly kedves képet 
fest Arriánusz Diogeneszröl; 
látni , hogy azzal a független-
ségre vágyással, azzal a bátor 
egyenességgel, azzal a jószí-
vűséggel , V emberi V •Kozmo-
politái érzésekkel festi minden-
ütt , melly ek által ö ezen Dia-
lógusokban minden rendessége 
mellett megszeretteti magát az 
Olvasóval. 

1S ha megengedem is bár, 
hogy Arriánusz ót csak a szab-



Lik éldulrólfestette ; az mind-
azáltal igaz lessz csakugyan, 
hogy olly rút, mint az öt gya-
lázó íróknak róla vett képe, 
nem lehetett; mert a ki szép 

férjjit akar festeni, nem vá-
laszt Therzíteszt modellnek, 

.Második Tanúm a Filozo~ 
fusDMMONÁX, kinek cha-
rakterét Luciánusz, — eggX 
ollykor midőn valakit dicsér 
igen is hiteles író, mert ez 
rajta felette ritkán történik-
megí — Xenofoni tűzzel V 
Platárchuszi kedvességgel raj-
zolta. Egykor a régi Filozó-

fusok felöl lévén beszéd, \f az 
télettvén kérdésül, hogy az 
elsőség mellyiket illeti? Éln-f 

mónda Datmonáx, Szókrateszt 
tisztelem, Diógeneszt csudá-
lom , Arisztippuszt szeretem. — 
'»S midőn néki Olympiábann 



képsarampót akarónak állítani, 
ezt a megtiszteltetést azon ok-
ból ellenzette, hogy JLldódijek-
nek gyalázatjokra ne váljon ,, 
hogy azok sem Szókratesznek y, 
sem Diogenesznek nem állítót-
tanak státuákat.. 

Hogy Hiogenesz azok előtt 3 

a' kik között élt, nem vólt te-
kintetben , és inkább Mszetős-
ködőnek tartatott, mint való~ 
ban Bölcsnek, az meg nem cá-

folja az Arriámtsz és Dcerrío-
náoc tanúságából eredett álla-
tást. Mit nem kellene nékünft 
tartanunk Szókratesz felöl, ha 
öt csak az Arisztofanesz fel-
hőiből, az Anytusz vádjából r 

vagy Míráinak ítéletekből is-
mernénk / Kevés tapasztalása, 
van annak, d ki nem tudta, 
sok példákbál megtanúlni hogy 
tx vagy amaz. szokástól ualő-
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eltávozás, akármelly ártatlan 
légyen az bár, a legbölcsebb 
embereket is elegendő gyakor-
ta egyebeknek nézetni mint a 
micsodák. — De ezek eránt 
a kezünkben lévő Dialógusok-
bann majd úgy szól maga , 
hogy őt a vád alól csak az 
nem szabadítja-fel, a ki meg-
átalkodott a maga állatása. 
meíbett. — — 17Ó9. 

2ÍIRPATH2 



2 Í 1 K P A T H 2 

M A I N O M E N O 2 . 

I. 

M , jutott nékem eszembe 
történeteimet , elmélkedésimet, 
vélekedésimet, álmodozásaimat, 
bolondoskodásimat — a' ti bo-
londoskodástokat! — 's azt a' 
bőlcseséget, melljet e' kettőből 
tanultam, papirosra tenni, az 
volna az, a' mit legelébb beszél-
nék-el néktek, csak papirosom 
volna, a' mire írjak. Másként pa-
piros nélkül, ha nincs , ellehet-
nénk ; csak viassztáblánk , fakér-
günk, pergamenünk, pálmaleve-
lemk, vagy még inkább bário-

A 



gunk, márványunk, elefántcseii-
tunk, sima köreink volnának; 
mert ezek mind ollyan portékák, 
a' mikre a' Régiek, kik inkább 
igyekeztek állandót írni mint so-
kat, írni, szoktak volt. Szeren-
csétlenségemre az előszámlálnak 
közziil csak egy darabom sincs í 
de ha vólna i s , mi hasznát tud-
nám venni, holott sem vésőm f 

sem tollam , sem semmi írószer-
számom e' kis krétámnál egyéb? 
E' nem kis b a j ! Be hát ha azok 
a' Világ5 hátán sem volnának, 
mit csinálnék bezzeg akkor ? Nem 
írni legkönnyebb vólna: de arról 
hallani sem akarok ; írnom kell 
akár miképen teszem szerét. — 
„Homokra í r n i ? " —- az koránt 
sem vólna bolondság ! Ismerek 
két-három-száz írót a ' régiek és 
mostaniak közt, kik nem bánhat-
tak vólna okosabban, mintha t 



fl 
mivel már egyszer írni akartak . 
mint én, — v a g y talám mivel ír-
ni kéntelenek voltak , — homok-
ra írtak volna. De csak még 
is egyebet kell gondolnom. * Vén 
Bohó! hogy nem láttam mind-
járt első nézéssel, hogy hordóm' 
fa lá ra , csak aprónn í r j a k , eggy 
egész Iliász is e l fér? — A ' hor-
dóm' fa lára írok ! Ügy is elég 
puszta; nincs rajta sem s z ő n y e g , 
sem festés, sem f a r a g á s , sem 
aranyozat. 'S jobb vólna é ná-
lamnál az a ' kis b o g á r , kinek 
szöszéből Argonautáitoknak drá-
ga vásznait szövik, hogy azokkal 
szobáiknak falait bévonathassák? 
A ' selyembogár maga csinál ma-
gának lakóházat; irigylem mes-
terségét ; annyit én nem t u d o k : 
de legalább azzal cifrázom - ki 
lakóhellyemet 4n i s , a ' mit ma-
gam készítek — Igen! azzal czif-

A a 
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rázom-ki, akár mi é r ; 's meg 
sem is szünök addig, míg ez a' 
krétám el nem fogy. 

Tréfa a' mi t réfa : de nem tu-
dom mit tennék bosszúságomban, 
ha azon tellatlan kétlábú álla-
tok közzűl, mellyek ezen főid-
almán, főldgombolyagon, vagy 
földtányéron — mi légyen iga-
zábban , hadd törjék rajta fejeket 
azok, a' kiknek nincs egyéb dol-
gok , 's henyélni szégyenlenek! — 
csak eggy is volna, a' mi keve-
sebb szükséget érzene nálamnál. 
Derék portéka ám semmi nélkül 
nem szűkölködni! vagy ha épen 
nem keriilheti-el az ember, hogy 
minden nélkül szűkölködjék , csak 
anny nélkül nem szűkölködni, a ' 
mi nélkül nem szűkölködni épen 
nem lehet; és még akkor is úgy 
ejteni a' dolgot, hogy az ember 

szükséget minél kevesebbé 



érezze. — Elejéntén ha rá nem 
szült benneteket a' Természet, az 
nem a' legkönnyebbkénn esik: de 
könnyenn esett é annak a' bolond-
nak , a' ki feltette magában , hogy 
törik szakad ! gazdagon hal-meg, 
kívánsága' beteljesedés ét elérni? 
Könnyenn esik é a' szerencsétlen 
Phaedriásznak elérni a' magáét, 
míg egy leánykát elámít, azután 
kedvet tölti, utoljára pedig éjjel 
nappal strázsálja? Könnyű é egy 
más bolondnak egy Vargából vagy 
Borsárúlóból, atyjává lenni a' 
Hazának? 's meg' egy másnak 
valamelly Szatrapesz' kedvébe 
jutni?— a' kétszeres Bolondok 
félannyi munkával, mint a' raen 
nyijekbe a' került, hogy a' Vé 
gezés által reájok vetett termé 
szeti bajhoz ezer meg' ezer való 
gágos és képzeltt bajt vásárolnak 
©Ily boldogságba tehetnék mago 



kat, melly az Istenekéhez annyi-
ra közelít, a' mennyire földi bol-
dogság közelíthet. 

Mert j hogy a' bóidog Istenek 
azért boldogok, mivel semmi dol-
gok nincs , hanem hogy ambró-
ziát esznek, nektárt isznak, 's 
orraikonn a' tömjénfüstöt szörbö-
lik — azt az ő Papjaik úgy hiszik, 
mint én. Azért ők boldogok, mert 
nem érzeaek semmi szükséget, 
nem félnek semmitől, nem re-
mány lenek, nem kívánnak sem-
mit , mindent fellelnek magok-
bann , — 's ímé a' mennyire egy 
nyomorúltt fóldi gombától lehet, 
így vagyok én i s ; a' ki kenyér 
vagy gyökér nélkül nem lehet-el, 
hogy meg ne haljon; köpenyeg 
nélkül, hogy meg ne fagyjon ; ka-
lyiba vagy legalább hordó nélkül, 
hogy száraz hellyen' vonhassa-ki 
a' hideg őszi éjszakákat, és —• 



asszony nélkül, hogy embereket 
ültethessen. 

Azonban nagyon örülök neki, 
hogy a' dolgot annyira vihettem, 
hogy az éhség ellen gyökerekkel, 
a' levegő' csípőssége ellen egy 
durva pokróccal, a' szél és eső 
ellen egy hordóval beérhetem ma-
gam'. — A' mi a' negyedik fo-
gást illeti, tisztes Uraitok 's Asz-
szonyságaitok nem örömest hall-
ják, ha valaki arról beszéli; az 
okos ember pedig olly ritkán jwt-
tatja eszébe , a' melly ritkán le-
het; ha pedig már eszébe jutott, 
's onnan ki nem kergetheti, no 
jó ! hiszen arról is tett a' mi ked-
vező anyánk, a' Természet! a' 
mint arról egy gyönyörű példát 
hozhatnék-elö; de tartok tőle, 
hogy irigységre gyuladtok. 



II. 

HA közzületek valaki azt tet-
te-fel magában , hogy a' Világ' 
ja vallás át el fogja nyerni igye-
kezni, 's bölcs lessz — javas-
lom szívemből! üljön veszteg, 's 
hagyjon békét ennek a' bo lond-
ságnak. Mert felteszem táskámat 
és botomat egy babszemre — ha 
tudnillik Pythagorásznak tanítvá-
nyai nem vagytok! —hogy utol-
jára i s , vagy egy, vagy máské-
pen bolonddá lessz. Vagy meg-
nyeri a' Világ' becsülését, melly 
eggy általjában lehetetlen! vagy 
azt a ' becsülést nem okosságának 
tulajdoníthatja , hanem pénzének, 
születésének, tisztségének, ked-
ves kis feleségecskéjének, szép 
húgának , deli termetének , tisz-

' ta hangú gégéjének, gyorsan tán-
coló lábának, vagy annak a'haj-



9 
lékonyságának, hogy jó tótágast 
tud vetni, 's a' kásaszemet a' tö-
lyukonn is keresztülhajítja; egy 
szóval, mindennek a' Világon, 
csak eszének nem! Mert ha az 
Egeknek különös irgalmából az 
esze még meg vagyon, úgy a' 
Világ ki nem engedi verni a ' ma-
ga fejéből, hogy megbolondult; 
melly esetre felette jól fogná ten-
ni, ha azt cselekedné, a'mit Dio-
genesz cselekszik: az az , Dioge-
nesz egyenesenn azért hogy esze 
van , — nem bolond ! 's fel sem 
veszi, akár mit beszéllnek az Urak 
felöle. Mert, édes jó Uraim! ha 
ö az Urak után járna — ő , a' ki 
nem osztogathat kegyelmeket, 
ebédeket nem tarthat, Vendégeit 
sem persiai borral, sem rendes 
asszonykákkal nem kínálhatja, 
úgy az Urak a' kézi malom' nye-
lét adnák kezébe , vagy a' kapa-



111 r i' bányák körül , 
v, „ j i innék Nymfákat 
v.id 7i.i, \ ic.v gyomraik'emész-
t e m b z*. ik f é í á i r a ; — arra pa-
di <-s mud azokra,a ' mik eh-
hez .hasonlók, engedelmet kér alá-
zatosan, de magát teljességgel 
nem adhatja, mert el tud lenni 
az Urak' jóakaratja nélkül. 

Az édes jó Asszonykáim, 
de már a 'más kérdés! Mert szép-
ség , gazdagság, bíbor ruha, fő 
születés, levendtilaszag, 's frizí-
rozott haj 's valamelly elmete-
hetség nélkül is van egy mód — 
áldjanak-meg értté benneteket 
Isteneink ; jószí%rü teremtések! — 
írül!;/ álíai néktek lehet tetszeni; 
\s — a/t tartom, mi megértjük 
e.íym.w. S iia valaha rosszaka-
róim annyira. találnák is vinni 
••ót! ít'k.it, hogy mostani jó 

tőlem elvonják, re-



menyiem még i s , seregetekben 
lesznek némellyek, a' kik jószí-
vűségből védelem alá fognak ven-
ni , 's egymásnak megsúgják, hogy 
Diogonesz — nincs minden érdem 
nélkül. 

EGYÉB eránt, és a ' mi köze 
lebbről illeti a' Bölcseséget, b 
zodalmas drága nagy jó Uraim 
Korinthosziak , Szpáifaiak, Athe 
neiek, Tiiébaiak, Mégaraiak, Si 
qvoniak, 's ti, kiket becsületnek 
okáért legelöl kellett vala említe 
Bem, ti tiszteletre méltó Hazám-
fiai , S/.inopeiek, — engedjétek 
előttetek nyilvánságosan kimon-
dani , hogy én azt a ' szerencsét 
liogy veletek ugyan-azon ágró 
szakadtam , sokkal inkább becsű 



jóm, mintsem hogy magamnak 
több bőlcseséget tulajdonítsak an-
öál, a'mennyivel magamat szük-
tön beérem. Ha valamiképen ab-
ból néktek is lehetek szolgála-
totokra, megvallom önként, és 
szívesen , hogy azt mind azon el-
mélkedéseimnek köszönöm, mel-
lyekre nékem a' ti életetek 's cse-
lekedeteitek nyújtottak alkalma-
tosságot.— Csaknem minden dol-
gaitok' végével azt tapasztaltam, 
a' mit, ha Oedipusz nem vagyok 
i s , előre megjövendölhettem vol-
na , hogy azokat megbántátok, 
's ebből rövídedenn és eggyű-
gy&enn ezt húzám - ki : Jobb 
lett volna, másféleképen tenni 
azokat. 

Ezen elmélkedéseimből egyne-
hány jegyzéseket szedtem-eggyü-
vé ; mellyekböl apródonként an-
nyit tálalok elötökbe, a' mennyit 
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gondolni fogok , hogy egyszerre 
megemészthettek. 

Azonban, és hogy ezen elmél-
kedéseknek indító alkalmatossá-
gára visszatérjek, az eggyügyüek* 
kedvekért kéntelen vagyok jelen-
teni, hogy miólta az én kedves 
barátom, Plátó, engem a' megö-
rültt Szókratesznek nevezni mél* 
tóztatott, némelly félfejek a'Ko-
rinthuszi külvárosban , vagy ta-
lám bent is , azon vannak fárad-
hatatlanul , hogy igen sok bolond-
ságaikat az én rovásomra róv-
ják; és , a' mellyeket én maga-
méinak vallok, ollyan formába 
öltöztetik, hogy továbbá maga-
méinak nem vallhatom. Sajnál-
nám , ha az, a' mit ezekről mon-
dani készülök, nékiek nehézkén 
fogna esni; mert veszem-észre, 
hogy ebbenn a' mondimondában 
nem kis céljok van. Azon bolond-
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Ságoknak komoly eííté'ések aLiU, 
me Ily eket reám kennek, mély 

csíif.-ások alatt pedig 
bbaa ki-

űz a sze-
vagvon, a' mellyet az 
ki meggyőzni készultt 

csinálja magá-
nak; rajta áll egy cdúl, hogy olly 
gyávának . olly erőtlennek csinál-
j a , a' millyennek néki kell, hogy 
rója diadalmot vonhasson. -»~ 
Minthogy nem volna emberség 
mulatságokat elrontani , tehát 
mind az, a' mit a' 4-dik Szaka-
szig mondani fogok, egyedül azok-
nak szól, a' kik engem közelebb-
ről kívánnának ismerni, de azért 



,het; "s láttam, ho 
melleit azt elé 

— és — 

Nem kétségeskedtem sokáig. 
Theóiiám nem olly hamar vala 
feltalálva, mint a' hogy azt cse-
lekedtem , a' mit a" ti .Morálisz-
táitok közziü legkevesebben tesz-

nélkíil légyen mondva. annyira 
vivém, hogy a' mint látjátok, 
most kedvemre élek eggy hordó-
ban, babot és gyökeret eszem 

szed forrásból 
ezért a' legboldogabb 
ség' jutalmával 



ni; 's bizonyos vagyok eránta. 
hogy ti sem csaltck-ir.eg. í ícm 
várok , nem reménylek , nem kí-
vánok semmit tőletek, ' s , a ' mi 
ennél épen nem kevesebb, nem 
félek tőletek. — Mert ugyan mi-
csoda éhenhóltt bitang lehetne az, 
a ' ki botomat, v a g y kenyérmor-
zsás tarisznyámat ellopni akarná? 
Ha pedig csakugyan talázkozna 
valaki minden vélekedésemen kí-
v ü l , a ' k i eléggé nyomorúltt vol-
na ebbe a ' késértetbe esni, kész 
vagyoknéki önként általadni mind 
eggyikét, mind másikát. A ' liget-
ben megint találok botot, 's szű-
röm' hegyéből elvágok egy da-
r a b o t , 's hellyre van hozva a' 
mit tarisznyámban elveszték. — 
Egy szóval , épen nem látom , 
miért nem lennénk jó barátjai egy-
másnak. Akár mire törekedtek, 
SOha sem fogjátok P i o g e n e m 



17 útatokbann állva találni. Kapkod-
jatok , ha kedvetek tartja — én 
azt soha sem fogom javaslata! — 
az Archonságonn, a' Főpapsá-
gonn, a' Hadivezérségenn; —vá-
gyakozzatok eggy szép Asszony 
oldala mellé, egy Mátróna, vagy 
e ggy lyánykaután, a' ki húsz mi-
náért kész azzá lenni, a' mi En-
dymionnak Diánna vala ; —[to- r 
longjatok eggy Szatrapesz, eggy 
Király, vagy eggy Királyné kö-
rül! — veszekedjetek eggy koro-
náért , vagy eggy hellyért az Is-
tenek között — tudjátok jól, hogy 
pénzenn azt is meg lehet venni! —-
eggy szóval, törekedjetek azu-
tán , a ' mit elnyerni akartok, akár 
mi légyen az , Diogenesz nem 
állja-el utatokat, nem ugrik elő-
tökbe. Diogenesznél ártatlanabb 
embert nem fogtok soha látni, 
kivévén — hogy mikor ideje van, 



kimondja az Igazat; — 's ha ez-
zel múlatságtokat, kedvtöltéste-
ket, semmiben nem neveli is , 
megérdemli, hogy a' napfényt és 
a ' levegő' szívását töle meg ne 
vonjátok, 's szenvedjétek-el, hogy 
egy fa ' árnyékába dőlhessen, mel-
lyet talám Nagyatyja ültetett. 

N e m mondtam é azeléfab . 
Iiógy Diogenesz a' Szinopei Icé-
tász fi ja — kinek bolondságait 
egyébaránt nem akarom egyebek-
nek tartattatni, mint valójában 
a' micsodák — nem épenn olly 
bolond, mint a' Ivráneoni Urak és 
Asszonyok, némelly cselekede-
teinek megítélések után, állítják? 

„ Az az ember azt akarja el-
hitetni relünk, hogy ö másoknál 
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okosabb, " azt mondják. — Ti 
pedig, Uraim és Asszonyaim! azt 
akarjátok elhitetni másokkal, 
hogy becsületes emberek , fedhe-
tetlen Asszonyok vagytok. 

„Elvetette a' fa poharat, mi-
dőn meglátta , hogy eggy Koldus 
öszveszorított marokból ivott. " 
Ez a' mondás, követem kötelesen, 
eggy kévéssé ki van toldva. A : 

poharat elkelle hajtanom, mert 
a' pohár meghasadt; 's minthogy 
nem kaphattam mindjárt mást, 's 
szerencsémre eggy becsületes fold-
termést láttam-meg, ki a ' vizet 
markából hörbölte, eltanultam 
mesterségét. Az okos ember min-
denben talál alkalmatosságot va-
lamit tanulni; én pedig, Asszo-
nyom , mondhatom becsületemre, 
hogy én az Arisztippusz egész Fi-
lozófiáját a' te kis kutyádtól ta-
nultam. — De, felteszem, csak 



azért vetettem-el fapoharamat, 
mert a' nélkül ellenni tudok.Kleon, 
a' ki most arany kehelyböl iszik, 
hogy az ártatlan Niciászra kár-
hoztató ítélettételt ejte , még most 
is becsületes ember volna, ha a' 
markából tudna inni, mint én. 

,, Útálja az Asszonyokat. " — 
he , he , he! - - -

„ Abban keresi kedvét, hogy 
mindennek ollyat mondhasson , a' 
mit örömest senki sem hall. " — 
Az én hibám é az , hogy Uraság-
tok az igazat nem örömest hall-
ják? — 

„ Hordóban lakik " — A' mint 
látják az Urak, ez tsaknem olly 
nagy mint eggy kád; 's elég ta-
gos eggy olly embernek, kinek 
sem felesége, sem gyermeke , sem 
semmi dolga nincs. Hát ha azt 
akartam volna láttatni ez által, 
hogy a' becsületes embernek, ha 



a'szükség úgy kívánja, a' szoros 
hajlék is tágos ? — Tudom én azt, 
jó Xeniadesz, hogy ha majd be-
tegeskedés , vagy az agg kor , tá-
gasbb 's alkalniatosbb lakás' ke-
resésére szorítanak, barátságos 
fedeled alatt, Diogenesz készea 
kap eggy kis kamarát. Most, mi-
dőn a' nélkül ellehetek, e' meleg 
nyári naponn, a' zöldellő gyep 
légyen szofám, puha fűszállal, 
és illatozó virággal felpárnázva, 
's egy széles ágú cyprus terjesz-
szen enyhítő árnyékot felettem! 
Itt szívom a'Természet'elevení-
tő lehelletét; mennyezetem a' bé-
bóltozódott ég, 's azalatt míg itt 
fekszem, 's szemeim megmérsé-
kelhetetlen mélységeit befut ják, 
elmém tiszta , csendes 's vidám , 
mint az! 

,, De micsoda reixles gondo-
lat az. hogy hordód' falait író' 
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táblává csináltad ? " — Nevezzé-
tek annak! hadd légyen az ! hát 
néktek nincsenek é rendes gondo-
lataitok? Vagy nem olly szenved-
lietöké az én rendes gondolataimr 

azért mert azok enyémek, mint a* 
tiétek, azért mert tiétek ? — — 

Deímé, ímé eggy írótáblács-
ka ! Szép írótáblácska, elefánt-
csontból , aranyozott bőrbe köt-
ve! Ennekntánna, minthogy cse-
kélyebb nincs, talám hasznát fo-
gom venni. Nem vagyok én olly 
makacs, hogy kerüljem a' kedv-
telést, a 'könnyebbséget, ha en-
gem ő keres , és néki többet nem 
kell feláldoznom, mint a' men-
nyit nyújt. A' jó Xeniadesz azt 
tartja, hogy becsesebb lessz, ha 
néki béírva adom-viszsza.—Meg 
^essz. a' mit kívánsz, jó Xeaiadesa. 



E g g Y kévéssé hátradőlve fe-
küdt párnákból épültt kis thró-
nusán, 's, a ' mint mondám, kis 
ebével játsza. Általellenben véle 
eggy fiatal ember ült, a' ki felöl 
a' Természet sokat ígért, és a ' k i 
Xenokratesznél azt hallotta, hogy 
bé kell hunynia szemét, ha érzi, 
hogy valamelly szép késértetet 
nyiltt szemmel végig nézni erőte-
len. A' szegény Ifjú nem bírt an-
nyi erővel,hogy szemét behuny-
ja; hanem csak lesCítötte azt, — 
's szerencsétlenségére ott eggy pa-
rányi láb tünt szemébe, mint a' 
millyennek a' ferdöböl kilépő 
Grátziák' lábát képzelhetni; de 
csak kevéssel volt feljebb kita-
karva bokájánál. Az reátok 's én 
reám nézve semmi sem volt; de 
felettébb sok volt az Ifjúra néz-



ve. Reszketve 's tébolyodva von-
ta-vissza szemeit, a' Szépre né-
zett , meg' az ebre, 's úgy osztán 
ismét a' szőnyegre: 's azalatt a ' 
szép kis láb láthatatlanná teve 
magát. Az Ifjú bánta azt. Rebe-
gő szókkal kezdett szólani; de 
egészen egyébről, mint a' mit ér-
ze. — Á' Szép hízelkedő kézzel 
simogatta ebecskéjét; az eb vi-
szontaglotta nyáj askodását; enye-
legve nyújtotta első lábait Stróhpi-
Ónjára, azután pedig édes — ne-
vetéssel mondanám, ha a' kutyák 
nevetni tudnának — nézett reá; 
újra tépegette Stróphionját, 's já-
tékával — a' Szép épen Parrhá-
ziusznakjobb kéz felöl függő Lé-
dáján legelte szemeit — eggy igen 
fejér 's igen szépen domborodott 
melly' felét fedezte-fel. Az Ifjú 
pislogott, 's elakada Öszvesz®-
rúltt lélekzete, — A' kis eb há-

tulsó 
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túlsó lábaival Aszszonya' ölébenn 
állott, első jobb lábát pedig a' 
szépen dobogó mellynek vetette, 
's félig kitálott szájjal, a' vágyó-
dásnak eleven jelentésével, né-
zett-fel szemébe. A' Szép öfzve-
csókolta a' kis ebet; kis hízel-
kedőjének nevezte azt, 's száját 
mézes tésztákkal tolta teli. — A' 
szegény Ifjúnak nem volt ereje, 
továbbá is csak a' földre nézni, 
's én — kiloptam magamat. 

Útambann elöltalálám Arisz-
tippuszt, ki rózsákkal felpártáz-
va, 's arábiai szagokkal illatoz-
va tért-vissza a' gazdag Klíniasz 
vendégségéből. Böv selyem öltö-
zet folyt-le vállain, 's ragyogott 
a' Szyrakúzi Diónyziusz zsák-
mányiaival. Eggy csoport szép ké-
pü Ifjak vették körül,'s úgy meni 
közöttök, mint Bakhusz a' Fau-
ausok és Szatyrok között; 's a5 

E-
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maga bölcseségére oktatta őket. 
Annubiszra, a' kis ebek' védel-
mező Istenekre , esküszöm ! vesz-
szen-el bár mind botom, mind 
tarisznyám! Arisztippusz minden 
bőlcseségét a' Danaé' kis ebétől 
tariúlta. Hízelkedjetek a' Nagyok' 
és Gazdagok' erőtlenségeinek; 
esiklándozzátok sziveknek indú 
latjait; igyekezzetek titkos kíván 
ságaiknak teljesítésénn , úgy ejt 
Yen a' dolgot , mintha nem tud 
nátok, hogy az nékiek kívánsá 
gaik ; — 's teletömik szátokat mé-
zes tésztát kai. Ebből áll az egész, 
titok! — ,,Csak ebből é? " — 
Egy betii sincs több ! — —-

Higyjétek-el, KJíniasz, Chae-
rea, Demarchusz, Szardanap^ 
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lusz , Mídász , Rroezusz , és a5 

kiknek benneteket hívnak •** nem 
irigységből , vagy elcsiiggedésböl 
cselekszem én azt, hogy hozzá 
tok hasonlóvá lenni nem akarok; 
sem kevélységből, melly inkáb-
bára úgy könnyít magán, hogy 
azt, a' mit el nem érhet, becs-
melli; — sokáig elnéztem csele-
kedeteim' forrását, belső meg-
győződésből származik az , a'mit 
semmi sem verhet-ki fejemből, 
hogy eggy jóakarómnak sem ta-
nácslom az olly boldogság' kere-
sését, mint a' tiétek. 

A ' ti Palotáitok tágasok ,pom-
pásann épiilttek, a' Mesterség-
nek legválogatottabb darabjaival 
vannak kicifrázva, teli vannak 
a' bujálkodás' legkényesebb sze-
reivel; — kerteltek hasonlók az 
Alcinousz, és Heszperiszek kert-
jeihez ; vendéglő palotáitok* 
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ahhoz, mellyben a' Homérosz 
halhatatlan Istenei a' nektárból 
halhatatlanságot isznak; — Ina-
saitok szépek mint Ganymédesz: 
Eablyánykáitok mint a' Szerelem 
Istennéjének késérői; — éltetek 
meg nem szakadott vendégeske-
dés, játékkal, muzsikával 's tán' 
cokkal felkockázva: —- eggy Asz-
szony sem gőgös előttetek; _ 
eggy Danaé sincs elzárva; — re-
tesz , kőfal, örsárkány , minden ! 
minden enged néktek i — aranyo-
tok mindent felülmúl. mindent 
meggyőz ! 

Akadhatnátok olly Zofisztára, 
a ' ki benneteket ezen boldogság-
ért jól megrakna; — én nem.Nem 
útálom én a'Szépet, nem vagyok 
én ellensége a' Gyönyörködésnek, 
akar mit mondanak a' Kráneoni 
lyány kák. Semmit sem gyűlölök 
jobban, mint a' meg nem győző 
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okokat. A' gyönyörűséggel 
é lés" ellágyit, azt mondjaXeno-
kratesz; — a',, véle nem élés" is, 
mondom én ; kii lömben Fryne 
nem költ volna fel mellőled olly 
kedvetlenül. — Nem volt é Al-
cibiadesz eléggé vitéz? Nem tud-
ta é az éjszakát, midőn meg kel-
lett lenni , a' szabad ég alatt a r 

kemény földönn épenn úgy kivon-
ni, mint a' szép Neméa karjai kö-
zött? Nem olly ízletesen ette é 
a' Spártai fekete levest, mintTi-
sszafernesznek asztala mellett a : 

legkényesebb ízlésű étkeket ? * 
Kérlek ne hozzatok olly ellenve-
téseket elő, mellyek csak eggy 
oldalról igazak; mellyeket ezer 
példákkal lehet megcáfolni. Szól-
junk igazánn. A' jóféle Cyprusi 
bor , ha csak igen meg nem szom-
jáztatok, úgy é , kedvesebb ital 
mint a' kútvíz, akár mit monda-



nak Morálisztáitok; 's Jóníai táu-
coló Nympháitok, vagy azok a' 
leányok, kiket néktek Szkió ne-
velt; hadd mondják ök a' ml né-
kik tetszik ; csakugyan gyönyö-
rű teremtések. Zeuxisznak. Farr-
haziusznak , Aetzionnak, Apel-
i( /icv nunkáival bérakott falai-

• gadja a' tudatlan Szem-
it , i Hozzáértőket pedig iio-

'-/isoi gyönyörködteti. — Ti 
nem volnátok é feliát boldogok? 
JSékünk nem kellene é állapoto-
tok után törekedni? Nem tészen 
é igazán boldoggá akárkit is a' 
„széppel 's kedvessel " élés? 

De eggy kétség támad ben-
nem; — úgy tetszik, mintha több 
volna mint csak kétség; másként 
elhallgatom, mert tartok tőle, 
hogy elrontom kedveteket, ha 
kimondom. — Magyarázatokra 
kellene lépnem; az én szándékom 



pedig elvólna tévesztve , ha únal 
mátokra lennék.— A' mint látom 
dolgotok van. __ A' szép Filas 
niont kell meglátogatnotok; -
vagy az öreg Sitrepsziadesz if j 
asszonykáját. — Nem tartóztat-
lak továbbá ; ledőlök amoda a? 
árnyékba, 's eggyet álmodom, 
míg ismét előfordultok, 

E B B E N V a ' s z e m p i l l a n t á s -
ban 11 eggy megbocsáthatatlan tet-
íen kapom magamat. — O Icé-
t ász fija ! be m^szsze vagy még 
attól, hogy olly bölcs légy , mint 
a' millyetén bolondnak látszasz! 
Azon gyúladni-fel, hogy eggy 
ember, a' ki látogatása által ba-
rátságos tiszteletét akarja erán-
tad mutatni, 's nem tudhatja, 



hogy álmodni akarsz , tégedet ál-
modozásodban megháborít. — Ez 
rútság ! Ezt eggy hosszú lábú pók 
tói, eggy darázstól, vagy han-
gyától is várhattad volna. — El-
beízéllem az egész dolgot. 

Néked most semmi dolgod, 
Diogenesz! " igy szóla. — 

Mint mindenkor egyébkor ! fe-
lelek. 

Tehát melléd ülök. " 
Ha nem tudsz jobbat csinálni, 

bízvást. 
! 3 Semmit sem a' teremtett Ég 

alatt, csakhogy az Ágorán kel-
lene lennem. Ma a' szegény há-
mon dolgát veszik-elő. Az Atyja 
jó barátja vólt az Atyám házá-
nak. Azt tartom , nehezen fogja 
most egyszer magát ellenségei-
nek körmei kőzzül kivájni. Szá-
nom szegényt. Tegnap estve fel-
tettem magamban, hogy ma ki-
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kelek mellette s— de nincs rá elég 
kedvem. 

Nincs elé fe kedved reá ? — 's 
Lám011 jó barátja volt Atyád há-
zának ? — 's a' szegény Lámon 
veszedelemben forog? 

, ,A' mint mondom, ma a ' fe-
jemért nem adnék eggy fülért. 
Tegnap Klíniásznál éjszakáztunk. 
Vígság alatt múlt-el az egész éj. 
Óllyan borunk volt, mintáz Iste-
neké , táncos lyánykáink, Mí-
musink, Filozófusaink, kik elébb 
veszekedtek, azután ittak, utol-
jára a' táncoló lyányokba 
eggy szóval minden megvolt, va-
lami eggy éjjelt a' legmulatságo-
sabb éjjellé teheti. 

A ' mind igen jól van, ha úgy 
akarod, — de a' szegény Lá-

„Ki tehet róla? —Valóság-
gal szánom szegényt. Ő eggy tö-
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kclletesen becsületes ember , 
eggy igen derék felesége, eggy 
igen igen derék felesége van. " 

'S úgy tartom igen-igen szép 
felesége is egyszersmind? 

„Tegnap hozzám jött, 's kért, 
fogjam pártját férjének. Két kis 
gyermekét is magával hozta, kik 
minteggy öt, és három esztendő-
sök voltak, — gyönyörű p; 
r.yi alakok. Maga az anyjok nem 
volt cifra: de képe, öltözete , te-
kintete , nagyon megérdeklett. El 
hevülve szólott férje felöl. — Le 
hetetlen, hogy vétkes légyen 
űgy mond; ö'a'legbecsületesebb 
legfedhetetlenebb ember; a' leg 
hívebb atya; a' legigazabb ba 
rát. — Semmi nemtelen cseleke 
detet nem kötethet-el szándék 
kai. — Segíts rajta í hatalmad 
bann áll, hogy megszabadulj' 
Ellenvetéseket tettem néki: de el 



hárította azokat. — Elébe ter-
jesztettem a' dolognak nehézvól 
tát, minthogy olly sok ellensé-
gei vannak. — „Sok van, az igaz; 
mert érdeme felülhaladja birto-
kát." — Vállat vooítottam. El-
fakadt sírva, 's az a' két kis gyö-
nyörű teremtés is sírt, midőn lát-
ta, hogy anyjok sír; általölelték 
nyakát, 's ezt tudakozták töle: 
Ez az Úr adja é viszsza nékünk 
Atyánkat? — Higyd-el, nem le-
hetett megindulás nélkül nézni; 
Ötven min át. adtam volna annak 
a' Festőnek, a' ki ezt a' scenát 
vászonra tette volna által. 

Lehetetlen ! — 's támadhatott 
é benned akkor az a' gondolat? 

„Azt elhigyd, hogy meg ér-
demlelte volna , hogy lefesttes-
sék. Soha sem láttam a' szépsé-
get érdeklöbb alakbann. Mellyje 
olly indulatosan dobogott leple 



alatt, hogy azt tapogathatni vél 
tem ; kellem volt minden, valamit 
rajta láthattam. — Asszonyom, 
mondám néki, elkövetek mindent, 
a ' mi tehetségemben lessz; mit 
nem tenne az ember az illy szép 
asszonyért, mint te vagy ? Most 
Klíniászhoz kell mennem ; ö va-
csorát ád; de még éjfél előtt el-
lopóskodom tőle. Jö jj-elő akkor ; 
komornyékom hálószobámba fog 
vezetni, 's majd eggyiitt tanács-
kozunk , miként lehessen segíteni 
férjed' állapotján. A' dolog leg-
inkább attól függ , hogy. .. — 
Gondolod é , Diogenesz , mit csi-
nált a' kis Bohó ? — Haragosan 
pattant-fel lábaim elöl, melly 
még inkább nevelte kellemeit, 02a 
( kevésbe múlt, hogy öszve nem 
öleltem ) — minekelőtte még el-
végezhettem volna, a' mit mon-
dára akartam, 's egész felelete 
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eggy útáló tekintet vala. Jelt ad-
tam Komornyékomnak , 's elfor-
dultam. Ismerem a' fattyút jól , 
's tudom, hogy mindent elköve-
tett; de nem akart reá figyelmez-
ni. Jertek, édes gyermekeim, 
monda , eggy tekintetére sem mél-
tóztatván emberemet, 's rnelly-
jére szorította kisdedeit; az Ég 
gondot visel reánk ; — ha pedig 
ö is elhagy, meghalhatunk,— — 
Látod , hogy okom volt őt eggy 
igen-igen derók Asszonynak ne-
vezni. __ 

A' mint látom , igen is derék 
a' Lám011 Ínségére nézve! — O 
Chaerea , Chaeiea, — lehetséges 
é — 

„ Diogenesz , téged megszál-
lott a' feddés' lelke. — Isten 
hozzád ! A' mint mondám, ma 
nincs kedvem Lámon mellett szó-
lani. — Vídámbb társaságot ke-
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resek, — — Nem jössz é velem 
Thryalliszhoz ? — A' Festőm ró-
la eggy Vénusz Kallypigósz ké-
pére veszi rajzolását — igen szép 
darab lessz. 

Most egyszer köszönöm hí-
vásodat! — a' szegény Lámon, 
az ö szép, és igen-igen derék fe-
lesége, két rendes gyermekeivel, 
annyira elfoglalt, hogy semmi-
re sem vagyok alkalmatos. Fes-
tőd eggy vonást sem tehetne tet-
szésemre ; — Menj, menj Chse-
rea — 's hagyj magános elmél-
kedésem közt. — — — 

Nem ; nem gondolkozhatom: 
meg kellene bolondulnom, ha ki-
hallgatnám azt a' gondolatot, a' 
melly erővel tolja rám magát. — 

Azt, reménylem, tudjáfok, 
hogy ez a' Chaerea eggyike a' 
Korinthusz nevezetes Bóldogai-
nak? 



V I I I . 

B E kedvesen sziszereg itt ez 
a' Csalogány! — Eggyet ittam 
ama' forrásból; — 's most majd 
a' bokorba fekszejn ehhez a' kis 
madárkához, 's néki eresztem 
szívemet azon gyönyörűségek'ér-
zésének, mellyeket a' Természet 
ióltévő kezekkel szórt az élet'tö-
visses útjaira. — Á' szegény Lá-
mon ! Elinduljak é ? _ — El, 
elmegyek ! De mit fog néki hasz-
nálni szíves igyekezetem, jó szán.' 
dékom? Nincs tekintetem, nin-
csenek szövetségeseim, nincs sen-
ki a' ki barátságommal gondol-
jon. — Idegen vagyok A' Lá-
mán ügye a' közjót, az ö hiva-
talát illeti; — csak szólásra va-
ló engedelmet sem kapok. — — 
Legalább úgy szólok érette mint. 



Biztosa. --- Úgy de nem ismerjük 
egymást. — Éj , mit tesz az [El-
megyek! — — Eggy olly szép 
Asszony ne áztatta légyen híjá-
ba könnyeivel a' gaz Chaerealá« 
bait, -« 

MÉG nem tudtam, miből áll 
a' Lánion állapotja, midőn útnak 
indúlék, 's Csalogányomat ma-
gában hagytam. Közel a' Város-
hoz előtaláltam eggyikét a' Lá-
mon Bíráinak, 's ettől a' dolgot 
egészen megértettem. — Négy-öt 
gazembertől ered minden; kiket 
eggy más gazember pénzen vett-
meg, hogy Lámont megbuktas-
sa , 's hivatalját elnyerhesse. Azt 
mondják, hogy a' köz tárral, 
raelly keze alá vólt bízva, hűség-



telenül bánt. Nem lehetett kivilá-
gosítani reá a' vád' valóságát: 
de az csakugyan igaz, hogyeggy 
barátjának pénzt adott-ki, a' ki 
ezt a' pénzt, olly szín alatt, h Dgy 
azt a' Haza szükségeire fogja for-
dítani , az Archon' írott rendelé-
se mellett vette-fel töle , 's meg-
tsalattatott. — Ez vala minden 
vétke. — De azt kellett volna 
látnotok , millyen nagyra vitték 
Ellenkezői. Lámon nékiek eggy 
olly ártatlan ember' büszkesé-
gével felelt, a' ki Irigyeinek ke-
zekben látja boldogságát, 'stud-
j a , hogy a' dolog el van intéz-
ve , minekelőtte mentsége kihall-
gattatott. — Keveset szóla. — — 
Engedd, Lámon, mondám,hadd 
szóljak én éretted. Zsibongás, lár-
ma támadt; el akartak nyomni, 
de kisegített a' torkom; harsá-
nyabban kiáltottam mint ok, 's 



43 
tovább folytattam mentségeit, — 
Azzal az eliievüléssel szóltam , a' 
melljet bennem a' szép asszony' 
és a' két rendes gyermek' elkép-
zelése támasztott; — nem kémél-
tem Ellenségeit; — a' Bírák'lel-
keket p e d i g egyenességeknek , 
igasságoknak, 's jószívűségeknek 
részre hajlani nem túdó szívek-
nek 's az ártatlanság' pártfogá-
sának magasztalásival hajtottam 
részemre. Harmada olly orcabört 
viselt, melly még el tudott pi-
rulni. --- Ez néki bátorított; — 
előkezdtem magasztalásimat, 's 
egyenességekhez való bizodalma-
mat emlegettem. így még eggy 
harmadot vontam elpirúlásra. — 
Meg vala nyerve a' per! Gyöze-
delmemet a' szép asszony' 's a ' 
két rendes gyermek' elömutatásá-
val rekesztettem-bé, őket Bíráik-
nak lábaikhoz vetvén, 's sírásra 



\s esdeklésre késztetvén. —- há-
mon ártatlannak kiáltatott. A' 
zsibongás alatt kiloptam maga-
mat , 's íme — megint itt va-

Be szép az estvei be vidám., 
be nyájas az egész Természet! 
Gyönyörködöm magamban, mert 
engedtem az emberség' szavának, 
örömet hoztam - vissza a' szép 
asszony' és két gyermek' szemei-
be. Be forrók lesznek most ölel-
getéseik ! — Érzem azt, a' nél-
kül, liogy láthatom — 's kicso-
da immár ez estve' boldog — 
Chaerea, Klíniasz ,-Midász, Szar-
danapalusz, Kroesusz , — vagy 
én ? 



E N G E D T É T E K - M E G , h o g y 
boldogító érzésemnek szenderítő 
karjai közt fetrengjek, — 's ad-
dig olvassátok-el még egyszer az 
utolsó három cikkelyt — ha tet-
szik; — 's olly halkai vagy sza-
porán — a' mint tetszik. 

XI. 

V A LÓBAN pöétai hélly : 
Ez a' magosra nyúltt rózsaves-
sző teljesen virító rózsáival, be 
szépen hajlik-előre felettem! be 
kedvesen hempelyeg-el mellettem 
a' kövecsekenn ez a' kis cser-
mely ! be puha 's be lapos ez a' 
gyep! be eleven színe, 's be su-
lii rajta a' f ú ! — Puhasággalvá-



dolnám magamat, ha ezt a' gyö-
nyörű fekvőt keresve-kerestem 
volna. 

Micsoda bájoló erő vagyon 
az eggyúgyü Természetben! — 
Még a' nempoétai Diogenesz is 
elhevülésre ragadtatik általa. — 
Látom, látom igen is a' Grátziá-
kat; rózsakoszolúzatokkal tart-
ják itt, ezenn a' fúvesenn , testvé-
ri táncokat. Azalatt a' bokrok-
bann elrejtezett kis Ámorok ho-
sszú rózsafonadékokat fonnak; 
mosolyogva kacsinganak-egy más-
ra; íme már kész munkájok. 
Egyszerre oirlanak-ki a' bokor 
közzül, 's köteleikkel öszvefon-
ják a' Táncolókat. Ee gyönyörű, 
festés ez! 

Hát ha ezt még olly elevenen 
látnátok magotok előtt, a' mint. 
fantáziám előtt lebeg! Az énkép-
zelodésem ecsetje meleg, arról: 



46 - — 
bizonyossá lehetlek benneteket, 
Asszonykáim! — akármelly érzé-
ketlennek mondanak is mások 
erántatok — mivel náloknál in-
kább igyekeztem talám annyira 
jutni, hogy nálatok nélkül elle-
hessek ; — de a' mellett még sem 
hízelkedem a z z a l magamnak, 
hogy ezt a' mesterséget sokra vit-
tem. Egy Dryász , ki eme' cse-
réből felém jönne, bizonyság 
lehetne mondásomnak igazsága> 
felöl. 

De az én Grátziáim ! — Ti ta-
lám azt gondoljátok , hogy ezt a' 
képet magam találtam, 's csu-
dálkoztok rajta. Kisegítlek csu-
dálkozástokból; nem szeretem, 
hogy jobbnak gondoljanak , mint 
a' millyen vagyok. — Ez csak 
kópiája egy más festésnek. 

Originálisát Apellesz festette. 
Isit közönségesen Grátziák' Fes-



lőjenek neveznek; 's a ' ki elég 
bátorsággal bírt, Önnmagát ne-
vezni így; mert érzette , hogy az 

Jelen valék, midőn azt Chae 
rea megvette. — Ó ez eggy iste 
ni darab! monda az elragadta-
tott Chaerea. Enyémnek kell néki 
lenni, akármibe kerül. Egy Ki-
rálynak sem engedem. Tudod é 
Diogenesz a' myrtus erdocskét 
kertembenn , hol néha déli álmot 
szunnyadok? Ótt fog ez előttem, 
függeni. 

Chaerea ezen festésért négy 
athénai talentumot fizetett-le. 

Négy athénai talentumot? mon-
dám ; három félig mezítelen lyány-
kákért, 's három vagy négy me-
zítelen gyermekekért eggy darab 
vásznon ? — 

Te csak nézzd, be szépek! 
monda Chaerea; — be ideálisok ! 
he csupa Grátziáki — Mindeni- • 
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ke tulajdon charakterének kelle-
mivel, mindenike magában szép, 
és még is valamelly titkos vi: 
sugárzása által szomszéd társa 
nak még szépülttebb. 

Az igaz, Chaerea! — de 
gazdag emberek csakugyan hibáz 
tok azzal, hogy ezeket a' Meste-
reket olly drágán fizetitek. Tíz 
mína mindenkor elég eggy fes-
tésért. Néki azt a ' gyönyörűsé-
get , mellyet ezen kép készítése 
alatt érzett , valamibe kellene 
számlálni. — Négy tálentum , 
Chaerea! — olly mulatságért',, 
melly minden kedvességét elvesz-
ti egynehány hét múlva! Hány. 
embert tehettél volna ennyi pénz-
zel boldoggá! 



XII. 

BIZONYOS idő múlva eggy 
jószágba mentem-ki, melljet ez 
a* Chaerea a' Korinthuszi tenger* 
partján bír. Eggy Fólnagyjára 
akadtam eggy tisztes ösz ember-
re. Szomorúann ült ajtaja előtt, 
's megtörlötte szemeit, midőn meg 
látott. Kértem, engedje-meg, hogy 
mellé ülhessek , 's szomorúságá-
nak oka eránt tudakozódtam, — 
„ Ah Idegen! így szóla hozzám , 
elvesztettem a' leányomat! eggy 
tizennégy esztendős gyermeket, 
's a' legszebbet, mellyet valaha 
ember látott. Minden Ifjú azt mon-
dotta felőle, hogy ollyan mint az 
az Oreász, a' ki az innepnapo-
kon múlató társaival eggyütt tán-
col. Repesett szívem örömében, 
lia öt táncolni láthattam. Olíva# 

C ' 
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rólt egykor anyja is. — Derék 
leány volt; munkás , csínos , a' 
legjobb anya által neveltetett: 
kit — ah ! boldognak állítok, 
hogy ezt a' kegyetlen napot el 
nem érhette. Tengeri hajósok 
ragadták-el gyermekemet., midőn 
a' parton csigákat szedegetett, 
kertemben lévő hajlékom' ki éke-
sítésére, hová a' dél' rekkend 
melege előtt elrejtezni szoktam. 

Rá ismertem ezen festés' he 
véből az atyára: de ha tízszer 
kevesebb kellemmel bírt vólna 
is leánya, még is olly igazán 
érzettem volna fájdalmának súly-
ját. 

Szegény Atya ! mondám, 's 
letörlöttem szemeimből kicsor-
dúítt könnyeimet;-*- de hát sem-
miféleképen nem lehetett é visz-
szaszerzeni? nem lehetett é meg-
venni a-' Tolvajoktól? 



Oh! felele sóhajtva, mindent: 
elkövettem értté. Két talentumot 
kívántak a' Tolvajok. A' lyánka 
szép, mondának; valameíly 
Szatrapesz még többet is megád. 
A' pénznek csak felét sem tud-
tam öszveszerzeni. Megőröltem 
bánatomban, 's az Uramhoz sza-
ladtam Korinthuszba. Ö mérté-
ketlenül gazdag , mondám; kön-
nyeid, ősz hajaid elfogják lágyí-
tani. Hányszor vét-ki két talen-
tumot eggy hirtelen eltűnő gyö-
nyörűségért ? Talám azért a' gyö-
nyörűségért is ád annyit. hogy 
eggy Öregnek eggvetlen gyerme-
két , eggyetlen örömét adhassa-
vissza. — Lábaihoz borultam , — 
de haszontalan volt minden. — 
Miért nem viseltem jobb gondot 
reá •, ezt felelte. — Általdöfte szí-
vemet e' szóval — ' s ó mi Ilyen 
érzéketlenül mondta ezt! Xeiu 

C 2 



gondolkozhatom róla. Az Öreg 
vígasztalhatatlanúl sírt; én pedig 
kevésbe múlt, hogy mint Ajax. 
Oiléusz bosszúságomban meg nem 
dühödtem. Első fellobbanásom-
ban rnegátkoztam azt, a' ki leg-
először festékbe mártotta ecset-
jét, még a'követőit, minden hoz-
aá tartozandókkal; ide számlál-
ván még a' festéktöröket is. 

Magamban maradván, midőn 
felhevültt vérem megszálla, a* 
gazdagok ellen támadott haragom 
szánakozássá változott. Szántam 
őket, hogy ugyan az, a' mi bol-
dogokká tehetné , a' jótétei' men-
nyei gyönyörűsége eránt érzéket-
lenné tészi. A' szegény embe-
rek! Nékik annyi szükségek , in-
dúlatjoknak , képzeleteknek , ér-
zéseknek , makacsságoknak, gyen-
geségeknek, gyarlóságoknak an-
nyi kívánságai vágynák, hogy* 
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annak teljesítésére , a' mit az em-
beriség kíván , semmijek sem 

Be szívesen oda 
néktek Palotáitokat , kerteiteket 
képeiteket, bálványaitokat, ara-
nyotokat, 

ket, 
tokát, ' 
íokat , papagájaitokat — csak 
azt tudnám elfelejteni, hogy tíz 

rayijok, hogy a' 
részén* 

vány palotákban laktok ; hogy 
nincs mivel befedezni testek'me-
zítelenségét, mert a' körültetek 

be öltöznek; — hogy nints an-
nyijok, a 
mert ti < 
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ben nyelitek-el azt, a' mivel he-
tekig érhették vólna-bé magokat 
egynehány ezerek — 

Nem folytathatom tovább gon-
dolataimat; tartok tőle , hogy 
lantomat siketek előtt verem. — 
De, mit nem követnék el, ha azt 
lehetne re>/iénylenem , hogy szá-
zadjaitoknak mindenikéből lega-
lább eggyet r.ií'2féruhetek ! 

X I I I . 

KÉRLEK, jó Chaerea, téged 
és társaidat, ne szóljatok arról, 
hogy e azd .f - ' . tc^nas kívánság-
toki,; ÍC.ú'1. S c ' L 



ieg' ezer él abból, azt 
hogy építünk , keite-

ket mivelünk, nagy házakat tar-
tunk, 's temérdek sok szükségte-
len dolgok nélkül szűkölködünk 
's a' t. — Arról nincs itt szó. De 
ha ebben valami érdemet keres-
tek, úgy valóbann a' selyembo-
eár 's piross színt adó csiga ma-
gát a' legszükségesebb és hasz-
rilaiOSabJ t icmtések k ö z z é 
" ' ' n í l ' 1 ' ! 1 \ > .ert hogy e' két 
'eiea-t'v. 1 u 11 egynehány mil-
liom ember keresi élelmét, az ta-
gadba4 ! , í *1 

Se'mmi sem lehet igasságosabb 
mint í z , 1 lx niind azt, a'mi-
vel bírtok, akár atyáitokról szál-
lott reátok, akar magatok keres-
tétek, akár loptátok, akár talál-
tátok, azoknak jutalmára fordí-
tsátok , a'kik puhaságtokért,bu-
jálkodástokért f 
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De, édes Chaereám, 

ollyak is, a' kik a' te t 
*s pkáatáziáidat semmivel sem 
tudják csikiándoztii, és a' kik a' 
mellett még is igasságosan kíván-
hatnak részvételt temérdek gaz-
dagságodból. Az a' nyomorúltt, 
a' kinek eláztatott alvó liellyjéröl 
elrepültt nyugodalmát ennek ke-

az az ártatlan Szépség, a' kit te 
azon gyalázatjától, hogy magát 

festő alak gya-
's a' kit te 

tábláiért adsz; az z 
ben szenvedő árva,kinek a' szük-
ség, és a' közönséges megvetíe-
tés minden igyekezeteit leveri, és 
a' kiből a' te adakozásod a 'Tár-

eggy alkalmatos pol-



gár t , -»• talám eggy nagy em-
bert , eggy Szókrateszt, eggyFó-
ciont nevelhetne; — ezek a'nyo-
morúlttak nem kívánhatnak é részt 
bővségedbol? 

Ti Fortunának más gyerme-
kei , igen serényen tudtok szám-
lálni egyéb esetekben. Számlál-
játok-fel kérlek, hány ezer tifor-
ma teremtés nyomorog azért, 
hogy eggyitek vagy másitok negy-
ven 's ötven talentumot elvesz-
tegethessen ? Nincs é okotok jó-
tétei követésre , ha bár csak azért 
tennétek is azt, hogy azon utá-
latot elhárítsátok nyakatokról, 
mellyet tobzódástok társotokban 
támaszt, a' ki sanyarú munkája 
mellett is alig mehet annyira, 
hogy gyermekeinek annvi élel-
met szerezzen , a' mennyit ti min-
dennap eggy-eggy kutyáitoknak 
rendeltek ? Vessétek-fel csak ezt! 



X I V . 

T i hát nem hiszitek, hogy 
szép Lelkek szint' úgy vannak, 
mint szép ábrázatok, mellyek a' 
Mesterségnek semmivel sem tar-
toznak , és ugyan azért még szeb-
bek? 

Egykor eggj- Zofisztát cáf'ol-
tam-meg. A' bolond kidemonstrál-
ía a' Világból a' Mozgást; én pe-
dig — fel 's alá sétáltam- el sze-
me láttára! 

így mutassam -é meg néktek 
is , hogy vannak szép Lelkek? — 
Tartok töle, hogy némelly kan-
csal nézésekre adok alkalmatos-
ságot ; — de gondoljatok, a' mit 
akartok - —- a' mi egymásról tá-
madott vélekedéseink nem tehet-
nek bennünket rosszabbakká, mint 
a' millycuck vagyunk. —• Ezen 



leiül jelentem előre , hogy énaz 
a ' történetet csak a' szép Pszy 
chének, és azoknak beszéljem 
a ' kik hozzája hasonlók; nem 
tilthatom - meg senkinek, hogy 
hallgasson: de fogadom becsü-
letemre , hogy sem kevesebbet 
sem többet nem mondok, mint 
a* mennyit csak Pszyche előtt 
mondanék, ha az Amfiktyonok' 
egész Kollégiuma ide gyűl is. — 

Bizonyos idővel ezelőtt. 
mint tudjátok , vagy ha nem tud 
iátok i s , Athénében múlattam 
hogy Platótól eszelősködni, 
Antiszthenesztől élni tanuljak 
Egyszer estvefelé, alkonyodás 
és setét éj között, a ' Ceramikusz 
folyosóinn ide 's tova sétá 
tara. Már setét va la a' tornácon 
hanemhogy eggy sok világgal ra-
gyogó palota a' folyosónak eggyik 
xészéxe alkalmas fényt vetett. 



6o 
Ezen pislogó fény mellett eggy 

árnyékot láttam felém közelget-
ni , melly közelebb jutván hoz-
zám , egy tizenhat esztendösnyi 
asszonyalakra változott-el. Olly 
könnyen volt öltözve , hogy lá-
bainak eggy részét, 's azt a'mel-
jyet, raellynél a' Hébe' mellye 
.sem szebb, leple igen kevés ré-
.szig fedezte-bé; hosszú szöKeha-
jai pedig szabadon lebegtek nya-
ka körül. 

Ez a' véletlen látás megzavart; 
de még ez semmi sem volt. — A* 
lyányka panaszosan terjesztette-
ki karjait, mellyeknek fejérsége 
a' homályban ragyogott, 's ka-
vom közzé dőlt-el. — Zavarodá-
som nem lehetett nagyobb. 

De csakhamar magamhoz tér-
iem. Jobbommal általfogtam de-
rekát , 's magammal eggyiitt for-
lutoitam-meg, 's egyenesen vit» 



tem eggv szoba "'kJíba, melljet 
a' Ceramiki.-K a balettem volt 
ki. A' miiU l . j a o'<. % caogatás 
nélkül köt e^e e té iiet Ugy 
tetszett, m t'^a c lankad', " a? 

bánat által emvomva íeit volna. 
Szobámba u 'v E^c lová-

ra ültettem le. melly, hogy el 
ne felejtsem jelentem, épen nem 
vólt alkalmatos arra, hogy ben-
nem eggy bizonyos gondolatot 
támasszon. Gyertyát gyújtottam; 
's azzal a' figyelemmel néztem-el 
találmányomat, mellyel az ér-
demleni látszott. 

Ez a' gyermek, nem tudom 
mivel, mivel nem? lágyabb szí-
viivé tett, mint egyébkor szok-
tam lenni. Az, a' mit érzettem, 
kibeszéllhetetlen öszveömlése vólt 
a ' szánakozásnak és szerelemnek. 
Hogy a z t annál csendesebben 
érezhessem továbbá is , olly szia 



alatt, mintha híves lett volna , 
eggy köpenyeg forma leplet ad-
tam rá , mellyel lábát és kebelét 
elfedezhette. 

Csudálkozással látszott rám 
tekinteni. Szólani akart, de kön-
nyeinek zápora elfojtotta szavait. 
Karjaim közzé vettem őt, meg-
csókoltam , 's a' legesdeklöbb 
hanggal kértem, hogy erántam lé-
gyen bizodalommal. — Mintha 
ki akarta volna fejteni magát 
karjaim közzül, de olly erőtle-
nül , hogy ezt az ellenzést más 
kisztetésnek vette volna. Én egye-
bet gondoltam. Félig elaludtt sze-
meibenn eggy szép Lélek' jelen-
ségeit sejdítgetém. 

Meglehet, hogy megcsalatkoz-
tain vélekedésemben, — mert a' 
környülállások,-- a' szép kebel, 
's az, a' mit Homérosz Atyánk 
rózsa karoknak, 's ezüst lábak-
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nak nevezett volna, igazán szól-
ván, nagyon elfoglalta képzelo-
désemet. Egész bízoda 
ki eresztettem magamat é 

fogjátok láthatni, ha megcsaltak 
é , vagy nem ? 

Úgy tetszett, hogy a' lyánka 
éh; mert egészen el vala lankad-
va. Szaladtam tehát—de igazán, 
követlek benneteket, mindég el-
felejtem, hogy ezt a' Kópiáját 

kissebb részetskéire is gyönyörű-
séggel e 

A' lyányka, minekutánna va-
lami keveset evett, és bort is kó-
stolt, annyira feléledt, hogy tör-
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kint et éne] szerencséi 
lenségenue n t n t rm festeni. 

„ A z én anyám a' szép Láísz. 
Körülte nevelkedtem jó ideig, 's 
ebbenn a' boldog gyermeki ma-
gam' nemismérésébenn éltem, 
valamíg azt nem vesztettem-el, 
a' ki elég jószívűséggel bírt , ma-
gát atyámnak tartani. Ö Szicíliá-
ból eredett, 's, úgy beszélitek, 
hogy gazdag , és fő származású 
vólt. Nem voltam több hét esz-
tendős nél, midőn meghalálozott. 
Lassan-lassan meghűlt az anyám 
szeretete erántam ; az ú] Tiszte-
lők elkergették annak emlékeze-
tét, a' ki már nem vólt; 's vég-
tére szíve megszűnt Láidionjára 
emlékeztetni. _ Nem leltem ví-
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«asztalást: de elkelle rejteni kön-
nyeimet, annak csak féliglátszha-
tó maradványjai is fergeteget von-
tak felimbe. Egyéberánt engem 
úgy tartott, mint azokat a' lyá-
nyokat , kik körülötte szolgáltak, 
's énekelni, táncolni, 's kobzot 
verni tanúltunk. — 'S te kobzot 
is versz, kis Gratzia 7 kú 1 ' ' i i , 
's énekelsz is ? Imé itt e?2V ko-
boz ; kérlek — A" L , za-• 
kasztá beszélléset , n^kieo inak 
legkedvesbb dabt t'icklcíce, — 
találjátok mellyíkel? — 's mel-
lette olly gyors ujjakkal penget-
te kobzát, hogy azoknak minde-
nikét külön-külön lélek látszata 
eleveníteni. — 

Ó Bölcseség , ó Antiszthenesz! 
hová lettetek akkor előlem! 
Nékem, mintha neveteket sent. 
halottam volna soha is! 



Tébolygó lelkemet éneklő Szé-
pemnek ajakain kerestem-fel. 

Hagyd beszélljem tovább tör-
ténetemet, mondá elvigyorodva, 
"s a' legkedvesebb piros szín fu« 
íotta-el arcúlatját. 

X V I . 

P i R ú L Á s A egyszerre vissz 
acla magamat magamnak ; 's an 
nak természeti következése a' va 
la, hogy én legalább is úgy pi 
rúltar.i-el, mint lyánykáin. « - T o 
vább folytatta beszédét: Tizen 
négy esztendős valék, midőn a' 
szép Láisz által eggy ifjú Athénéi 
Lakosnak adódtam-által. a' ki 
engem, a' mint állította, hevesen 
szeretett. A' szép Láisz, midőn 
ez engem tőle elhozott, elömbe 
adá, hogy ezután őt úgy néz-
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parancsolatjától fogok függeni. 
Üj Birtokosom azon hatalmát , 
melljet Láisztól kapott, a' leg-
nyájasabb escleklések alá rejtet-
te-eí. Megszűnés néiüül folyó gyö-
nyörködések alatt múltak-el nap-
jaim. Boldognak tartottam maga-
mat , a' nélkül, hogy előre tekin-
tettem volna a' jövendőbe. Giy-
kornak okai voltak megnyugod-
ni errl'ita mulatott szívességemen; 
de ha a" Szerelem az, a' mi a' 
Zaifó énekeiben lobogva ég , úgy 
kéntelen vagyok megvallani, hogy 

elfogadására. Belé öntötte vőlna 
azt G Ív kor.. ha elfogadhatná. Sok 
ízben kellett néki a' Fáonra írtt 

mellyben Zaf-
fó a' szerelem' hevet olly lobo-



az-t soha sem szikrázták, a' mit 
szám éneklett. Végre láttam,hogy 
szerelme aludni kezd. Epedő hang-
jai, mellyeken szerelme hozzám 
szólott, vígabbakká, játékosok-
ká v á l t o z t a k - e l m e l l y nékem, 
igazán szólva, még inkább tet-
szett. De ez sem tartott sokáig ! 

Rövideden (mert látom ásí-
tani kezdetek) a' szép Bakchisz 
elragadta lyánykám' Imádóját, '$ 
vége volt a' Komoediának. 

Ez a' gyermek, a' mint mon-
dottam, igen szépen beszólít, -** 
•mert az ifjúság' kedves félénk ár-
tatlansága, tekintete, hangja, 's 
az a' bizonyos minek hív-
játok ti azt? a' mellyet erősen ér-
zettem ugyan, de megnevezni nem 
tudok, -t- történetét a' kihallga-
tásra méltóbbá, gyönyörkodte-
többé tette, mint valóban vólt. 
Mert, Uraim, már a' tagadhatat. 



ian, hogy ez (hálá légyen jószí* 
reteknek, melly illy példákat na-
ponként á d ) eggy Igen minden-
napi történet volt. — Ezen ftiüi 
néha, midőn beszédjében elhe-
vült, eggy kévéssé kinyillott a* 
ráadott lepel,'s tudjátok, hogy az 
illyetén kicsinység némelly kör-
nyülállásokban nem kicsinység! 
Egész éjszaka sem untam vólna-el 
hallgatni, a' mit beszéllt. -- De tő-
letek azt most nem várom. Igas-
ságos leszek erántatok is , ma-
gam eránt is ; 's ámbár ez ide nem 
tartozik, kívánom, hogy minden 
Mesebeszéllő, Poéta és Hiszto-
riografus ebből eggy kis leckét 
venni méltóztassék. 

X V I I . 

A' L Y A N Y K A azt magyaráz-
ta előttem, miként esett-megj hogy 



ö nékem a' mondott éjszakáim a' 
Ceramikusz folyosóinn olly kü-
lönös öltözettel szaladt karjaim 
közzé. Ezen hízak kipótolását, 
azt vélném , képzelödésteknek 
hagyhatom. Például elképzelhet-
nétek , hogy öt Glykon végtére 
új szerelme miatt eggj' barátjá-
nak; --- ez, minthogy tetszése 
szerint nem alkalmaztatta magát, 
eggy Faragónak, a' Faragó 
pedig , minekutánna róla egyne-
hány modellt vett, eggy Lyán-
nyalkereskedőnek adta-által: ki-
tol , midőn ez a' Kalmár öt eggy 
Efézuszi Hajóssal portékákért 
akará elcserélni, elillant ott, 's 
más nap eggy béomladozott épü-
let' döledékje között bujkált, ---
vagy valami ehhez hasonlót --- 's 
igen közel jártok az igazsághoz. 

Akármint lett légyen ez, az 
ifjú Láisz- az én birtokombann, 
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az én oltalmam alatt vala; 's azt 
tartottam , hogy kötelességem, se-
gítségére kelni. Akkor nem vál-
tam sokkal gazdagabb , mint most 
ragyok. Szánakozás és jó tanács 
volt az egyedül, a' mivel néki 
szolgálhattam. 

Talám az, a'mit én nékie mon-
dottam , (ha egyéberánt ez az 
írótáblácska valamelly kézírás-
bann a' késő Maradékok' kezébe 
jut) sok századok múlva is hasz-
nára lehet valamelly ifjú terem-
tésnek , ha tudnillik az ehhez ha-
sonló, vagy az Ö idejebéli leány-
társainak mindenikével-közös ké-
tségeskedésre, --- hogy nem tud-
ja mit kezdjen felzudúltt szívé-
vel, — - jutni talál. Illy remény-
ség alatt az itt következő szakaszt 
a' Maradékok szebb , és érzéke-
nyebb szívű részének gondos vé-
leélésül azon kérésem mellett ajátl-
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lom, hogy azt a ' Filozofiát, mel 
Iyet az által tanítok, egyedül 
magoknak tartsák; és abból sem 
anyjoknak, sem szeretőjüknek ne 
engedjenek legkissebbet is észre 
venni. 

A z , a' mi veled történt, Így 
szólottam szép lyánykámhoz , kö-
vetkezése vala annak a' szeren-
csétlenségnek , hogy a' szép Laisz 
vólt anyád. Igyekezzél ra j ta, 
hogy szerencsétlenségedet min-
den egyéb esetekre elfelejtsd , 
azontúl, a ' mennyiben néked a5 

belőle nyertt tapasztalás jöven-
dőben hasznodra lehet. Ezután 
esak előre nézz , és hátra ne töb-
bé. Hogy életed nyugodalmas lé-
gyen é vagy nyughatatlan ? az in-

kábbára 
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kábbára tőled fog függeni. Eggy 
illy szép Teremtés — (nem áll-
hattam-meg, hogy ezt mondván, 
homlokára ne nyomjam csóko-
mat , — jabb állapotra méltó, 
mintsem hogy eggy Glykonnak 
bábjátéka, vagy eggy Kalamisz-
nak modellje légyen. A' Termé-
szet tőled semmit sem vont-el, 
Édesem : de a' Szerencse igasság-
talan volt erántad , azonban kü-
lönös makaccsággal bírván min-
den cselekedeteiben, váratlan jó-
téteményekkel hozza talám majd 
hellyre , a' mit eddig elmúlatott. 

Már elkezdte mutatni kedve-
zését, midőn engem a'te kezeid-
be juttatott; monda a ' Leány. — 

Nem érdemlett é ez a' felelet 
ismét eggy csókot? 

Életed' kedvessége vagy nyo-
morúsága , mondám , attól függ, 
hogy eggyikével vagy másikával 

D 
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élni tudj, Minthuc\ io--,z Laiijs-
zású nevek is v a w k Lezdjúk 
a' dolgot neved' i ^ i o z n V ^n. 
Laídion Glycérionná változzék 
el; 's e' név alatt foglak eggy 
Barátommal megismertetni , a' 
ki — talám valamelly nem sok-
ból álló jutalomért, — tégedet 
eggy véti rabasszonya által a' 
maga házából Milétuszba által-
vitet , a' hol, felkészülve mind 
azzal, a' mit az illendőség meg-
kíván , magadat csendesen meg-
vonva, figyelmetességre fogsz ra-
gadni mindeneket. Az elrejtezés-
nek eggy bizonyos neme van, 
mellyel még jobban láttathatjuk 
magunkat. Kevés idö múlva az 
Imádók olly sürüen fognak kö-
rülötted lebegni, mint a' méhek 
a' kivirított rózsabokor körül. 

Az ö igyekezetek, édes Leány-
kám, a' lessz. hogy téged minéli 



őlcsóbban kapianak-meg ; a' tiéd 
pedig a' lég jen, hogy magadat 
minél drágábban adiiassd-cl. Eb-
ben szíved talám legnagyobb aka-
dályodra lessz. Jaj néked, ha 
eggy olly tárgyért fog érzem 
kezdeni, mellynél csak szemeid 
lelik-fel azt, a' mit kerestek; vag}r 

hamarább lágyúl-el mint kellene. 
Eggy szép Személynek ezer por-
tékája van, a' mit bízvást, és 
könnyen elajándékozhat: de szí-
vének mindenkor hatalmában kell 
maradni. JSlíg ez a' Palládionod 
birtokodban lessz , addig ne félj 
hogy meggyőzettetek Igyekezel 
ra j ta, hogy mindenik tisztelődet 
nyájas illendőséggel fogadhassad: 
de eggyikét se szerencséltessd. A-
zokat a' kegyelmeket, a' mellye-
ket károd nélkül osztogathatsz-
el , szeldeld minél apróbb fala-
tecskákra. Eggy tekintet már nagy 
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kegyelem légyen; 's a' hidegség 
és kisztetés közt lévő nagy hiza-
k'ot, valamint azt, a' melly a' 
kisztetés és ellágyúlás között va-
gyon , hintsd-bé, ha lehet — én 
pedig azt tartom , hogy eggy szép 
Leánykának azt igen is lehet — 
száz más kedvezéssel, melly az 
eggyiktöl grádicsonként távozik , 
a' másikhoz pedig grádicsonként 
közelít. De vigyázz , hogy titkos 
igyekezetedet ezen játék mellett 
el ne árúid; az annyi volna, 
mintha őket előre figj-elmetessé 
tennéd, hogy magokra vigyáz-
zanak; mert megakarod csalni. 
Ellenben arra is vigyázz , hogy 
hideg magad' viselete olly gon-
dolatra ne ragadja tisztelőidet, 
hogy szíved semmi által sem ér-
dekeltethetik. Azoknak, a' kik 
szíved elnyerésére nem egészen 
érikmetlenek , hagy reményt: de 



a' mellett minden mozdulásaidat 
úgy intézzd, hogy mindég hatal-
madban álljon, azt szerencséltet-
ni, a' ki magát, és boldogságát 
kellemeidnek megadni e l é g g é 
gyenge, és szerelmes; ide értvén, 
hogy minden környüláUáseknak 
igen gondos mérséklése után, 
Szeretőd, és az ö állapotja meg-
érdemelje a20n áldozatot, mel-
lyel te őnékie személyednek, és 
szabadságodnak általadásával té-
szessz. Eggy illyennel, midőn azon 
sebei, mellyeket rajta szemeid 
ejtettek , érni kezdenek , gondos 
vígyázással már éreztetheted , 
hegy ellágyulhatsz. 

Másként azt mondád az elébb 
Isogy nem tudsz ellágyulni. 

Elpirult. — Azt gondoltam; 
felele hebegve. 

Én nem, felele az Icétász fia, 
szerelmes pajkossággal tekintvén 

közzé. 
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Ezen pillantásban ti te \ cl 

lenül a5 lyány ka t u J J ->í <n 
Érzette, hogj 1/ ri -v — 
Nem. akarod e to^ is1 ) i ü 

ni beszédedet? I t iu a 1 
Elébb tudnom kell , h Js 

é ellágyulni ? 

Ügy azt kell tudnom , mennj i-
ra lágyúUiatsz-el? 

Köpenyege, midőn a' leány 
azt öszvevonta, térdeiu felülről 
széljel tágult. — Édes háborodás-
reszketett tündöklő szemeiben.— 
Az Icétász fia akkor huszonöt 
esztendős vala. Kérdezosködései-
nek ekkor el kellett vala némúl-
ni. — Nem vóLt é oka rá ? 



X I X , 

ü f j l t ' i - n 
va_, ok e T i ecg T i*. — 
va hí t i tv 
a' kelLO ko + a c i i i 0 ok 
cs">lv eo-r ki i a o La. ^ i oi 
ketten elferhetnénk; — meliynek 
eggy kis kertje, "s táplá l j ki a 
egynehány darab szánicroldic*1 

volnának; 's bekerítő tse-í jc 
hogy boldogságunkat az i .gjavi; 
szemei elöl elfogná ! ~ 

X X , 

R A V A S Z , erőtelen portéka, 
édes Barátim , az ember' szíve : 
's a" mellett, hogy gyenge , hogy 
igen könnyen tévedésre viszen, 
még is forrása minden örömünk-



ock , '3 a' legjobb c 
a' lesiobb cselekedeleinknek kút-
feje. 

Lehetetlen egyebet tennem, 
kéntelen vagyok azt, a' ki ezt 
megérteni nem akarja , vagy va-
lósággal nem érti, — szánni, 
gyűlölni. 

Azonban óhajtom, hogy a 'mi 
Szépeink engednének intésemnek, 
's ne higyjék-el magok.'H elégsé-
gesnek gondoltt tapaszolásokban 
olly igen, hogy azt állítani me-
részeljék , hogy bizonyos mérté-
kig el nem lágyűlhatnak. 

— Eggy lassú szunnyadás fél-
beszakasztá a' barát' tanításait, 
és figyelmetes hallgatását a' ta-
nítványnak. 
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B E nehézzé tetted magadnak , 
Antiszthenesznek ! igen is erötelen 
tanítványa! tanításod' folytatá-
sát , túl azon, a' hol azt f'élbe-
szakasztád. 

Kedves Glycérion! mondám 
végtére , ámbár igen szeretlek , 
kéntelen vagyok még is — ha azt 
akarom, hogy szerelmemnek kö-
vetkezése megvetés ne légyen , — 
tovább folytatni. — Ah! Glycé-
rion , holnap nem fogjuk látni 
egymást. 

Nem fogjuk látni egymást? 's 
miért nem ? 

Mert az én véledlétem jövendő-
béli boldogságodnak útjában ál-
lana. 

Micsoda boldogságomnak ? — 
Gondolkozhatsz é elválásunkról ? 



Kéntelen vagyok! -5- Az én 
állapotom 

.. Gádasara leszek e én a' te 
szeiencsc cinek Dióge^.'sz?" 

Nem , cJe" Giycéi.onom ! a' 
S^erencítxuk és nekem nincs egy-
tná=--.l közünk. — En vólnékaz, 
.i" ki a" .ii*üiiek hátráltatására 
lennék. 

Er. vé^jzéjeuutk ez az índító 
oka, ú^y k t ;>k, hallgass-ki! —-
ín u:m óiiajíok írás szerencsét, 
hanem kogy mellesed maradhas-
sr.i; te érdemes vűgy eggy olly 
barátnéra - kinek mellyjéim a' sze-

.Ne tarts attól, hogy t 

kötni tudok. ~ „ Kedves terem-
tés ! « 

Soká ellenkeztem — de Gly-
cérion nem állott-el végezésétöl 



Mondjátok-ineg már most, t i , a' 
kiknek a' Természet érzékeny szí-
vet adott, hibáztam é , midőn sze-
meibenn eggy szép lélek' jelensé-
geit sejdítettem ? 

örökös barátságot fogadtunk, 
's eltávoztunk Athénéből. A' Vi-
lág nem tudott felőlünk semmit, 
mi pedig a' Világot igen hamar is 
elfelejtettük. — Három boldog 
esztendő múlt-el szemeim 
miatt félbe kell szakasztanom. — 

xxri. 

NINCS többé a' nyájas Glycé 
rion!:— Véle eggyiitt vesztettem 
el mindent, a' mi elveszteni va 
lóm még volt. Egyedül csak 
halmát állítom , méltónak maga-
ménak nevezni. Senki sem isméi-i 
azt körülöttem. --- Rózsát ültet-
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tem felibe . mellv olly tellyesen 
virít, mint szép kebele virított, 
s édesbben sehol sem illatozik. --
Minden esztendőben megkeresem 
ezt a' szent hellyt, a' tavasz hó 
napjában. Leülök reá , "ry 
/sát török , — így vm% .dl egy 
kor ! ezt gondolom-el, -»• 's szél 
jel tépem a' rózsát, 's a' sírt le 
hullott leveleivel szórom-bé. — 
Akkor végigfutom ifjúságom' édes 
álmait, 's sírjára csordúltt könny-
cseppem nyugtatja-meg a'kedves 
árnyékot. 

HA szívelek szánakozásra nem 
olvadt, az a' ti hibátok, nem az 
enyém : de megbocsátom néktek; 
nem vesztettetek ti el Glycériont— 
nincs elveszteni való Glycérion-
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tok — vagy talám nem is érdem-
litek, hogy Glycérionluk Jégyen, 
Eggy szép mesét tudok; még ki-
csiny koromban tanultam a' daj-
kámtól. Talám örömestebb hall-
gatjátok azt. Szívesen szolgálok 
véle.—De Ímhol jó a' jó Xénia-

T E igen jóféle ember vagy f 

mondá Xeniadesz, elolvasván a' 
Glycérion történetét! — Nem 
nézhetem tovább , hogy a' Világ 
másnak néz, min 
vagy. 

'S miért néző e 
Engedj-meg né! 

én téged annyira szeretlek, hogy 
el tudnám hitetni magammal, 
hogy néked nincs semmi hibád. 
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'S hogyan , jó Xeniadesx ? — 
Xem ember vagyok é én is? Nem 
olly könnyen lehet é nékem hi-
bám, Is bolondságom mint má-
soknak. 

Te engem nem akarsz meg-
érteni , Diogenész. 

Igen jól értelek; de én azt a' 
bizonyos tettetést, a' melly fá-
miliánkbann a' Deukálion és 
Pyrrha famíliáját értem — an-
nyira uralkodik, teljességgel nem 
szenvedhetem. Ha a' besxéd al-
taljában erőtlenségről, hibáról, 
gyarlóságról van , — minden meg-
vallja ,hogy némellyefc Ö benne 
is találtatnak , hogy ö benne azok 

mai vannak: de 
igaz neveken , ol-

vassd-el elüttök az egi,7 5a <4io-
mot, állj-meg mi-i ! \ «, tu-
dakozzad, megvan C az 1 ' 
IBeglátod, hogy eggyikre sem 



. 87 kap-/ e' ' . ' ... , " - r ,a dal-
iáin il ^ 0._ u .tv ~~d 1 .fizctet-
ni 2 j. 1'; i, L \ 1 — Utá-
lom a7lt - i . : i i — V így-
nak o'Iv »£, T \ T c u ^ f e j t h e t ő 
do'L,o'v, » v ' ! ü^iiii én a ' izo-
káí> tcri éi') e i^l o io i r ° t elállók, 
— Azért engem a i elrefaragó-
n a k ' - hívnak; a' ki pedig ílly 
csínján nem akar szóllani, a' Bo-
londnak. — Jó; hadd legyek az ! 
Ez tehát a' mogyoró pellyem , a' 
min gyermeki módra nyargalok. 
Ártok é véle valakinek ? — Az 
egész Korinthuszt olly esztelen-
ségbenri, és gonoszságban látom 
úszni, mellyek azoknak, a' kik 
azt követik, más becsületes em-
bernek, 's a' Közjónak vágynák 
kárára. Csendesen nézik-el; — 's 
íme én bennem három-négy kis 
különösséget nem akarnak meg-
szenvedni, mellyböl még a' ga-
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iiéjttúró b o g á r lelkének sincs 
kára. 

„ De ezt csak te is kénteleti 
vagy megvallani, hogy a' derék 
ember még derekabb ember vol-
na , ha hibái, vagy, ha úgy aka-
rod , mocskai nem volnának. 

Tegyük-fel Xeniadesz, hogy 
lehetséges volna a' nélkül lenni: 
az lenne a' kérdés, ha ez a' hiba 
nélkül való tökélletesség nem a' 
legcsalhatatlanabb ok volna é ar-
ra , hogy közönséges utálatba 
jusson valaki. Ja) lenne annak az 
embernek , a' ki bölcsebb találna 
lenni, mintsem hogy a' többi ha-
landókhoz eggy.vagy mas eröte-
lenségben hasonlítson. 

Hogyan szenvedhetnék - meg 
amazok őt? Hogyan engedhet-
nék-e! néki, hogy ö náloknál kü-
lömbb ? Kéntelen a' maga érde-
mével való szabados élhetéstva-



lene, jó XemuV'sz, a miaon azt 
vallom, hegy az, a' mibenn én 
r,: • - Ltói t "t „óztam , altaljában 
boicr t'v'a;, va«*v nevetséges ma-
ka ^o'l.ís >í vagyok, ha ki-__ 

gyik vádjokat sem hagy 



x r v i ; d f s z 
Azt mcn^ tk '* többe1 1 u 

hogy í3io-ci ' keit se > 
lömbozik mii t ion 11 u tb 

Z 

Mind ezekbe i o , n ^ , ,e' 
sugallását követi, ho »i u i 1 e-
hil valami a" „lv..\ seD . iJö-
nösségének ? " — 'S hogy kap-
tak a ' jó Korinthusziak rést be-
tekinteni szívébe, hogy annak 
titkos rugóját láthassák ? — De 
ne akadozzunk ©11y cikkelyeim , 
a' hol lehetetlenség egymást meg-
győzni. — Tegyük-fel bár, hogy 
a' Korinthusziaknak igazságok 
vagyon: kisül még is, hogy az 
nem tészen sem többet, sem ke-
vesebbet mint az , hogy az ő ke-
vélységek el nem nézheti, hogy 
az én kevélységem másféle álor-
eát viseljen! mint az Övék, 



De Iiogy el ne távozzunk a* 

a' íi .gazdag FccéÁ't .tk tulajdon 
H u.via néz\i_ i , le öaíahr 
a" ieitvk.^tc-1 u tevii v( 1 
a ; I , pcxld ÍÍ ' ' I ) E < iU1' 

ko„zi!o\ V ' I r i us :ia\ 
joizie u liléire n ^ l L a egc^ 
seges, mint t-n azon eggyugvu 
eledel rae k t , ntll t , e n a ! 

Termesze ] I l. o n 9 — 
Kicsoda a7 / o c ee;tk-
bean, a' ki 11 I un i t i-. csak 
tíz esztencc " -ildo ott , -velőm 
erőre 's gyorsaságra nézve magát 
oszvehasonlítani merje? a' pró-
bát akár azon játékon tégye bár, 
mellyeket Olympia szokott ko-
ronázni, akár azokon, mellyek-
benn az asszonyi nem az ítélő-
bíró. 

Ez a' s 
hozzá szok-



hezen, sőt olly jutalmakat ád, 
mellyekkel szám' csiklandoztatá-
sának hiú gyönyörűsége öszve-

a' miólta illy élést gyakorlok, 
elmém mindenkor v í g ; testem 
könnyebb, gyorsabb , elevenebb; 

-! minden eröm 
kész parancsolatom' teljesítésére; 
's nem függ főbbé gvomromiól, 

' s vagy csíoba , múlat-
" j Társ 1 ságos va.-v 

A'Termesz, 
tik-el előttem gyein örködtetösé-
geket; viszoi/u:gs.''c,ai ellen pedig 
megeo^ve vagyok. .Meleget és hi-
dtgct, éhséget é. szomjúságot, 
esőt és szelet tovább állok-ki 
mint más, akár ki légyen az. 
Eggy szóval mindenféle bajnak 
elviselésére alkalmatosabb v a -



95 
D I O G E N E S Z . 

Azon képzelés ellen, melljel 
önnmagunknak szoktunk hízel-
kedni, hogy e' Világon minden 
a' mi kedvünkért teremtetett, ta-
láni sokat is lehetne mondanom. 
Ez a' következtetés: „valamivel 
bizonyos célra élhetek , és így az 
azon célra teremtetett, " nyil-
vánságosan hibás követheztetés ; 
mert például, eggy kantát én vi-
zelló edénynek is fordíthatok, 
pedig az asztalra volt készítve. 
'S még az a' kérdés is fennma-
rad , hogy némelly dolgokkal, 
ugyanaz által, hogy velek nem 
élünk , nem élünk é vissza ? ^ 
A' kérdést példák' elő hordásával 
lehetne leginkább elintézni; de 

Nincs is reájok szükségem ellen-
vetésed' megcáfolására. Tégyük-
fel , hogy a' Tei 



munkáit, a' Mesterség' találmá-
nyaival, mellyet bizonyos érte-
lembenn a' Természet' leányának 
nevezhetek, a' mi vélekélésünkre 
's gyönyörűségünkre rendelte : 
úgy ezen tekintetbenn öt' eggy 
gazdag emberhez hasonlíthatjuk, 
a' ki nagy vendégséget indít, és 
arra Vendégeket minden Tarto-
mányból, Nemzetségből és Nyelv-
ből, minden Rendekből, Nemből 
és alkotásóakból hívogatott. Ter-
mészet szerint jól cselekedte, hogy 
olly sok, és olly kiilömbözö Ven-
dégeknek olly „ s o k f é l e " étket, 
és azt „ igenbőven" készítetett: 
de tedd-fel, hogy ezen Vendégek 
közt van eggy ollyatén goromba, 
a' ki, meg nem elégedvén azzal, 
a' mi elébe tétetett, a' távolabb 
lévő tálakat is felfalná 1 meg 
nem gondolván , hogy azokat nem 
ö magaért rakták-fel, hogy néki 

csak 



9? 
csak eggy gyomra van, hogy né-
melly étel csak a' betegeseknek 
tétetett az asztalra, mindent meg-
enne , 's addig tömné hasát, míg 
azt emésztetlenül kéntelen vólna 
kiadni, szólj, Xeniadesz , mit tar 
tan ál felőle? 's mit gondolsz, 
miképen nézne rá a' Vendéglő-
gazda ? 

X E N I A D E S Z . 
Az maga tolja-elő magát, 

D I O G E N E S Z . 
A' belőle folyó tanúság nem 

kevesebbé. —- A ' ti Gazdagaiíck, 
a' kik asztalokat minden elemen-
tumokból, minden hordott étkek-
kel rak jákmeg, az a' Vendég, 
a' ki a' Természet Vendégségét, 
annyiban legalább a' mennyire 
reá mehet, megemészteni akarja. 
Elégedjék-meg minden azzal, a' 
mit maga körül lát , 's ne egyék 

E 



többet anuál, a' mivel éhségéi 
elcsendesítheti, úgy mindnyájan 
jóllakva kelünk-fel a' Természet' 
asztalától; egésségesek mara-
dunk; senki sem fog a' csömör 
ellen panaszolkodhatni; sem bö-
fögésével nem lessz Vendégtársai-
nak alkalmatlanságára. — Imé 
ezt lehetne várni; ha minden az 
én gondolkozásomat követné. — 
De ne tarts semmitől, Xeniadesz ! 
Soha sem kapok én annyi Tanít-
ványt, hogy mostani rendtartá-
sának elváltozásától félhessen a' 
Világ. 'S ha azt a' lehetetlen 
történetet lehetségesnek képzel-
jük is , hogy az én példám elég-
gé hathatós volna eggy egész 
.Nemzetet Zysztemám' elfogadá-
sára bírni, — gondolod é, hogy 
ez által valamit veszítsen ? — Én-
nékem nagy . . . . De , halld csak ! 
mi az ? Nem hallod é azt a' si-



kóltást a' víz felöl? — Másszor 
szólok véled Reszpublikám erání. 
Xeniaciesz, — most szaladok 
hogy lássam mi történt. 

EGGY felfordúítt kis ladik 
volt, a ' mit láttam. A' bentieü-
lök kihullottak 's úsztak; de egy-
nek úgy elfogyott vala minden 
ereje, hogy a' parthoz nem kö-
zelíthetett. Egyszerre a'fövenyen 
volt köpenyegem , —+ beugrottam 
a' vízbe — illik , nem illik ! — a ' 
dolog emberi életnek megmenté-
se körül forgott. — „ Tehát asz-
szony v a l a " — Nem tehetek ró-
la , hogy férfi nem volt; — azon 
ban mondhatom, hogy az akkor 
úgy sem jutott eszembe, mint 
az nem, hogy a' Hóldbana en»-

F. 2 



berek laknak. — Felretteni c-
tamra, 's úgy úsztam a' „n i t 
lé. A' fövenyen letenni, a/7a» 
ott hagyni, nem lett volna szép 
A' legközelebb való gyepre vit-
tem tehát. Azt egynehány bokor 
vette-körül. Elképzelhetitek, hogy 
ennyi idö alatt szemembe tűn-
hetett, hogy az asszony szép 
asszony vóit. — Kevesebbé ér-
dekel é azólta szerencsétlensége 
benneteket, hogy felöle ezt tud-
játok ? — Úgy jártam, mint ti ! — 
Azonban még is mezítelenül ál-
lottam előtte. Az a' gondosko-
dás, mellyel ezt a' szép asszonyt 
ismét magához hozni igyekez-
tem, egészlen elfoglalt; annyira, 
hogy mind addig , míg az asszony 
felnyitotta szemeit, eszembe sem 
jutottam magamnak. — Sokat fel-
tennék rá , hogy igen sokat nem 
látott, olly hirtelen hunyta-bé 



szemét. — Megütközése , és az 
a' sikoltás, melly megütközését 
nyomban követte, gondolkozóra 
hozott, 's akkor vevém észre, 
hogy köpenyeg nélkül állottam. 
—- Szépítés nélkül beszéllem - el 
előttetek az esetet, minden kör-
nyűlállásival. Nyugodj itt a' 
napfényen , mondám néki, 's szá 
rázkódj; én köpenyegemért sza-
ladok; mert még látnom kell sze-
meidet , 's hallani akarom miben 
lehetek szolgálatodra. — Elfutot-
tam. Tíz percentés alatt megtalál-
tam köpenyegemet. Visszatértem 
hozzá. O azalatt felső ruiiájál ki-
terítette a' napra, 's a' bokrok 
megeit készült levetni a' többit 
is. Eggy redős bokor miatt nem 
látott-meg , noha szemérmes ret-
tegéssel tekintgetett mindenfelé 
ha közelítek é vissza ? — Meg 
nem mozdulva állottam veszteg, 



c •*. néztem ót. Ne 
róla egyebet, hanem csak azt, 
.0; 1 = , '/ le:- i v közzül kilenc-
.-en^iIdX .n«.k még e g g j n e k j a -
vaJottam volna, hogy nézzen 
i- í sav i , vasy épen távozzék-e], 
T'i' e : y ötven esztendős ember,. 

ki húsz e í.tfci J a (')• a salátá-
-\.l, babba 1, es % ^ze lc l . minden 

i t ja t bti 1 •*' , ak .. a' 
Fuhász kezebol ji_ ' <- tn az , 
a c/ r r c n , 'c>(' < i i i-
va megsziiidt kouto ^ Ft\on-
ta magát a')M lcduk a' Nap' 
fényén, melly már hanyatlani 
kezdett, 's úgy látszott körülte 
kintgetni mintha azt tudakozná . 
hová lettem olly sok időre? •— 
Ekkor tehát előjöttem; elpirult, 
lesütötte szemeit, 's tébolyogva 
tekintgetett széljel. Szép Idegen , 
mondám - - - képe ekkor felde-
•uVi ] L :í,< , de .pirulása jobbau 
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jobban nevekedett — azért jövök . 
hogy érthessem miben lehetek 
szolgálatodra, F ~gv Ideig nem 
felelt. Nem sajnálnád é fáradsá-
godat, megtekinteni. úgymond, 
mi lett eggy vén asszonyból, a : 

ki vélem volt a' ladikba.M AZ 
dajkám; reménylem kiszah^d'ii* 
— Sietve mentem a' párhoz. — 
Mindent kifogtak ; csak a' .. 
ról nem tudtam venni tudúsí*-á-
A' szép asszonyka sírt, m ,1 
a ' hírt meghoztam; maea is a' 
parthoz szaladt, kérte a' Hajóso-
kat, hogy dajkáját szerezzék-e-
ló , jutalmat ígért, 's — talám 
még mostanáig is sírna, ha eggy 
ládát nem láttak vólna-meg sze-
mei , tőle nem igen messzére. Az 
ö ládája vólt , megrakva ruhák-
kal, 's drága köveivel. Szeren-
csére kár nélkül vetette-ki a' víz. 
örömsúgáv d;ríie;te-fel ( 



re ábrázatját, — Azt higyjetek. 
el , az ábrázat gyönyörű ábrázat 
volt. — A' dajkát sehol sem le-
hetett feltalálni; a ' nap pedig le-
szállott. Megenyhülve bánatjában, 
hogy legalább ládájához jutha-
tott , eggy barátnéjának nevét ne-
vezte-meg, 's kért, vezessem hoz-
zá. Eggy Hajós hátára vette a' 
ládát, 's kalauzunk lett. Oda ér-
tünk. A' szép asszony megköszön-
te fáradságomat; én pedig — jó 
éjszakát kívántam néki. — Ekkor 
látszatott legelőször figyelemmel 
's valamelly különös álmélkodás-
sal tekinteni rám. — Aludgy csen-
desen, szép Idegen, mondám; 's 
eljöttem tőle. 



X X V I . 

MOST tehát tudakozok min-
tlcn becsületes embert, Görögöt 
és Barbarust, istirát és kappant, 

mi Isten csudája lehet botrán-
koztató ebbenn az egész történet-
benn ? — Én valósággal által nem 
tudom látni. Ezen környülállások 
mellett nem látom, én , a'-szép 
Asszony, 's mi ketten eggyüvé 
foglaltatván, mit tehettünk volna 
egyebet, mint a1 mit elbeszélltem. 

Azonban halljátok csak mi tör-
tént. Más nap az egész Ko rinthusz 
megtölt vele. Három nap múlt-el, 
míg egyéb senkinek sem forgott 
száján, hímem csak Diogenesz — 
és — a' szép Idegen. Elbeszélitek 
egymásnak a' történetet, 's min-
denik változtatott rajta valamit, . 
r a g y valamelly tudva nem lévő 



kc .1 vi (áll 13 iie1 f _ci más zaaga-
1 1 ^lit rric/t hozzá. Nem 
- ~ak , uif „ - cii.jsfce is fog-
LJfa íd 'ak: , mó: tegnap éjjel 
az útszán haliam enekeltetni. — 
"̂ e n->éj, nt miiCS % ige a' dolog-
f> v . ítélet aH^eaék a^t; vizsgá-
lati i ro,\\ k , íiixt cselekedett, mit. 
nem cselekedett Diogenész és a' 
= ícp asszony 9 micsoda titkos in-
dító okokból cselekedték azt, a" 
rr.ii i ae\ kedtek ? mi volt benne 
f c'jok ? init tehettek volna , 's mit 
kellett volna ez 's ez környülál-
lások mellett tenniek ? ' s a ' t . Pro 
et contra beszélitek felőle, 's az 
ítélet megeggyezö voksokkal ab-
ban határoztatott-meg: hogy Dio-

úgy nem bánt mint okos ember, 
sem úgy nem mint tiszta er-
kölcsű embernek bánni kelletett 



„ E g g y öreg Uri-Asszonyság" 
azt vette rossz neven, hogy kö-
penyegét olly későn kereste-elö. 
Ha a ' leglágyabb nevezettel akar-
juk is cselekedetét nevezni, mon-
da , -micsoda „ gondatlanság " 
vólt az ! — Lehetséges é olly an-
nyira elfelejtkezni az illendőség-
ről ? Lekellett volna néki az asz-
szonyt , míg még magához nem 
tért , a ' parton tenni, 's úgy osz-
tán tovább vihette volna a ' gye • 
pes hantra. 

Az Asszony igen is lágyan bán 
v é l e , monda eggy Második. Hát 
nem tudja é , hogy néha szándék-
kal is el lehet valamit felejteni? 
— és , hogy ekkor az ö célja azt 
k ívánta, hogy a' legszükségesebb-
ről elébb ne emlékezzék, mint 
mikor már késő lessz. 

Az Eleúziszi Istenekre eskü-
szöm . monda eggy Harmadik, hogy 



ha én lettem volna az Idegen, 
előttem többet meg nem mert vol-
na jelenni! — 

T a l á m o l l y tartománybéli asz-
.szony lehetett a z , monda eggy 
Negyedik, a ' hol még természeti 
módon él minden! — 

Vagy talám Faunusznak nézte 
bt' a ' Szép — monda az Ötödik, 
a' k i , í g y tetszett, tíz Faunusz-
tói sem i]edt volna meg. 

Nem tudom miért találgatnak 
ennyit Asszonvságtok , mohda a' 
Hatodik. Nékem úgy tetszik, a ' 
dolog világos. Hát ha az Idegen 
az ollyastól nem idegenkedik ? 
Igen olly formán van az egész 
történet, hogy ez az asszony azok 
köiziil v a l ó , a ' kik nem igen 
akadnak-fel ra j ta , akár a ' maga 
rendi szerint menjen elikbe vala-
k i , akár nem. 



Így ítéltek a' Korinthuszi Asz-
szonyságok az első és második 
karból, kivévén a' Papasszonyo-
kat , kik épen nem ítéltek , hanem 
csak a' dolog folyamatja eránt 
tudakozódtak , 's hallván , hogy 
Diogenesz, midőn az asszony fel-
vetette szemeit, köpenyeg nélkül 
vol t , elpirultak, szemeket elta-
karták , 's tovább hallani sem-
mit sem akartak. 

A' Férjfiak között a ' dolgot 
más néző pontból vették-fel. 

Miért iparkodott ö csak a* 
szép asszony' kisegítésén? miért 
hagyta a ' szegény öreg dajkát 
oda veszni, holott a ' dajkának, 
a ' mint a' következés mutatja, 
az ö szolgálatára szint olly szük-
sége lehetett? — 

Ez a' kérdés annyival nyomo-
sabb , monda eggy Második , mint-
hogy gondolni lehet, hogy a' szép 



asszony az ó segedelme nélM-i is 
el/i*o;t * ólra a' parthoz. 

Aa 1 i A szorossan veszik a' 
dolgot, 
ha nem 
való , hogy az ember inkább akar-
jon eggy fiatal szép asszony ko-
riíl fáradozni, mint a'megörege-
dett dajka körül. He, he ,~he!~ 
Ez az ember édesdeden nevetett 
elmés mondásán. — Ke , he , he! 

Kivált hogy, monda a' Negye-
dik szárkázmusi tekintéssel; nem 
mindenkor kap az ember illy ár-
tatlan színt, eggy szép asszonnyal 
in paris naturalibus menni a' re-
dős bokrok megé. 

Én hitelesen tudósítottam , 
monda az Öt'ói'k, a' ki kevéssel 
ezelőtt leve Tanácsossá, hogy 
Ök ott két óránál tovább voltak 

; 's tanúkat lehetne elo-
kik köpenyegét a* par-



>edig a' 

ágon, látták '< } 
Én rosszat veim nem akarok, 

monda eggy „ Papja Jupiternek " 
eggy negyven esztendős t o k á s , 
kövér ember, mellynek szegzett 

; de oih-M.iakívJí vé-

elások, nem hallom örömest, ha 
cselekedeteket nagvlelkt^égnek 
nevezik, midőn a' dologbatm asz-
szony kivált faial, és szép asszony 
fordúl-elő. Nagyon szembetűnő, 
mi okból forgolódnak oliy nagy 
készséggel körúlöttek Segítőik. 
Ha nyomosán 1 
szólani, tudni s 
kell eggy szép asszonynak , annyi-
bann a' mennyiben szép asszony, 
szeretetre méltóbbnak lenni daj-
kájánál? Nem épen úgy emberi 
teremlés é a' dajka i s , mint az 
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asszonya? e r qi toimák < '-und 
ez, mind v n a z eivuit k t J c . é-
geink ? Ni"r. 'i isun ú „/u'.oj -c \-a-

g} ' ° jelet .'aio történetben 
a ' segítésre eggyikének , miiit má-
sikának '! Nem a ' kegyesség , 's a ' 
fedhetetlen erkölcs é az , a ' mi 
az emberek' érdemét meghatá-
rozza? \s miért nem lehetne a ' 
dajka szint olly kegyes 's fedhe-
tetlen erkölcsű, mint i f jú szép asz* 
szonya ? — Ha igazat akarunk 
mondani, kéutelenek vagyunk az 
ellenkező állítást tartani igaznak. 

A ' tiszta erkölcsű ember, ha 
esze vagyon , — P e c b g eszének 
kell lennie, mert kiilörnben szíve 
minden szempillantásban ki lessz 
téve a ' m e g b u k á s n a k — ezeneset-
benn annyival inkább hajlott vol-
na a ' vén da jka megszabadításá-
ra , mennél tisztábbak lettek vol-
na e' mellett indító oka i , 's meri-
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nél épületesebb lett volna péld'-
adása, 's mennél kevesebb oka 
lett volna e' mellett mind a' daj-
ka erkölcse , mind az önnön ma-
gáé miatt reszketni, — 

Bocsásd-meg Isteneknek , és 
embereknek A t y j a ! — d e lehetet-
len tűrnöm , hogy a' te Papod , 
illy tiszteletes képpel, továbbá 
is hallgattassa kérkedékeny ok-
talanságát. —- Légyen igaz, a' 
mit mondasz, Jupiternek Papja ! 
légyen igaz ! nem lehet okát adni 
miért légyen szeretetre méltóbb 
-eggy „ fiatal szép asszony " mint 
a ' vén, rút dajkája; — 6 ez épen 
nem méltó a' szeretetre! — A' 
vén dajka tisztasága az a ' nagy 
kincs , a ' mellyet félteni kell! — 
Ezt kellett volna megmenteni! 
Hadd fúljanak a' habokba a' szép 
asszonyok! mi kár van benne? 
Az erkölcs' fedhetetlensége még 
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nyerni fog általa ! a' késértetek 

peldá-
ész Vi-

lág csak .. vő;: dajkákból" álla-
na ! — Diogenesz sem úgy nem 
bánt mint okos emberiiez, sem 
úgy nem, mint tiszta szíviíhöz 
illett vala; mindent oda engedek , 
Papja Jupiternek, akár mit kí-

;! csak hallgass. 

N E M K!-'1-. ed jkenr5-'gbál mon-
dom , de csakugyan igaz, hogy 
az épen ezelőtt álló cikkely egy-
gyike a' legoktatóbb írásoknak; 
's e' szerint tanácslom tiszta szí-
vemből , hogy a' legnagyobb fi-
gyelmetességgel olyassátok - meg 
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1 _sv c- 1 ' '/.-'-'cui elmés-

>ni' i p c. ' '= 'uMiijen meg 
og T bclule tanium a' iegszüksé-

_ <= b Mestersegek' theoríáját; 
^ 1 i ü a' !KC'-:I.il ejtreto 
r» « i s — a' '.üi^'nctci-nfk 
c i'toztr+is í i:cy hc~v r./ok-
I n c<; ik d, , i 1 «Ji é-, a'kö/n-. ií-
al lasokat" kelletik eggykevéssé 
Ltllyckbo11 inioz-Iitará — a' leg-
ái'Utlani'bb kevés niüú-
nával bt/tfVkozíafű^ká tenni; — 
az k,dh Iduáhs hazugságokat kö-
zönséges igazságokkal támogat-
ni. — Mind ezek ollyas mester-
ségek , mellyeknek a' közönséges 
életre igen széles elhalások va-
gyon ; és a' in el l jek ollyanok, 
liogy azokat, a' kik bennek a' 
gyakorlást messzére vitték , szint 
olly titokban tartják, mint né-
melly Orvosok szokták árkánum-
iaikat . mert az abból 



hasznot magoknak kívánják tar-
tani. — Ujobbann intelek, olvas 
sátok-el azt egynehányszor! be 
lóle sokat tanulhattok. 

M E G V A L L O M e l ő t t e d , XE 
niadesz, nem állhattam- meg, 
hogy bosszúmat ne töltsem azon 
vastag asszonyonn , a' ki engem 
eggy Faunnal hasonlított-öszve. 
Ismered Lyzisztratát, a' gyá-
moltalan Fókász feleséget i — Va 
lamellyik nap, a' déli nyugvás 
táján, hozzávetődtem. A' meleg 
nagy vólt. Kertjének múlató há-
zában találtam őt'. Nyugvószé-
kén nyúlt-végig. Eggy fiatal rab, 
a ' ki alig lépett még legény kora* 
esztendejébe, és a' ki eggy Fes-
tőnek a' Bakchusz képére a' leg-



szebb ideát adhatta volna, eggy 
nagy szellöztetővel térdel? előtte, 
's félre vonta magát, midőn hoz-
zá béléptem. Azt mondám, hogy 
e g g y Barátném' becsületének 
heilyreállítása végett jelentem-
in eg nála, úgymint a' k i , maga 
sem tudja miként, és mi által né-
ki kedvetlenségébe jutott. 

Nem akarta megérteni, mire 
céloztam. Segítségére lettem gyen-
ge emlékezetének, 's jelentettem, 
hogy a' megnevezett asszony nem 
isméri magát méltónak olly ké-
méletlen ítéletre , a' millyet nem 
régiben személyje felett eggy Tár-
saság tartott. Valóban óhajtanám 
tudni, ezt vetettem mellé, mi-
kéntviselte volna magát, Lyzisz-
trata, ha azon esetben lett vol-
na ? 

,, Nem az én hibám, felele , 
hogy az illendőség' törvényjci olly 
szorossak," 



Azon illendőség felől szólasz 
é , mondám, melly a' vélekedé-
seknek 's cselekedeteknek belső 
szépségéből származik, vagy ar-
ról a' képzeltt illendőségről , 
melly az emberek' vélekedésétől 
függ? — 

„Nem értek a ' t i distinctiótok-
hoz, felele az asszonv. Kikitud-
ja mit kellessek érteni az illendő-
ség alatt; 's azt tartom, hogy 
mindenek megeggyeznek az eránt, 
hogy van ollyatén törvény, mél-
lyé! általhágni nem lehet a' nél-
kül , hogy a' Világnak alkal-
matosság adattassák a' megíté-
lésre. 

Te kétség kívül arra célozol, 
hogy én köpenyeg nélkül valék, 
midőn az asszony felvetette sze-
meit. Megvallom, az nem eggye-
zett-meg az említett törvénnyel : 
cls a' környülállások ki fognak 



iry 
menteni, és én valóban rosszat 
nem is gondoltam. 

.. Xem arról van a' szó , mit 
gondoltál, hanem mit cseleked-
tél ; monda nevetve " 

Én magamért, szép Lyzisz-
trata , mondám, ha eg gy olly 
kellemes Szegéllyel lennék azok-
banti a' kö;nyúlallksokban , mint 
a' millvet magam előtt látok, nem 
felelek. 

„ Nem látom - által, miért 
akarsz engem is belé vonni já-
tékodba , felele elpirosodván , 's 
kendéjét olly szerencséilenül iga-
zítván-meg, hogy az a' ba j , a ' 
mellyet ez által hellyre akara 
hozni , még nagyobbodott. 

De szólj egyenesen, szép Ly-
zisztrata , nem nézted vólna é el 
ezt a' kicsinységet eggy olly em-
bernek , a' ki életedet megmen-
! ette ? Magában nézvén ez csak-



ugyan a' legártatlanabb történet 

,, Nem éperm annyira ártat-
lan , mint gondolod." 

Miért nem? Igen alacsonyan 
kellene nékem az asszonyi szír-
rői gondolkoznom , ha el tudnám 
hitetni magammal, hogy eggy 
illyetén történet, melly mind az 
eggy , mind a' más félnek szán-
déka 's igyekezete nélkül esett, 
elégséges" volna óket kiforgatni 
sarkokból. 

„Ki is szóll arról? Nem aka-
rom hogy magatokat olly vesze-
delmeseknek állítsátok; de hová 
lenne az a' becsület, mellyel né-
künk tartoztok, ha mi az illye-
tén mérészséget, akármeily ár-
tatlanul esett légven is az, olly 
könnyen néznénk-el, mint a' te 
Idegened? " 

Talám 



Talám o Diogeneszt eggy 
Faunnak gondolta, szép Lv ' Y-
irata. 

Második ízben pirúlt-el. — Te 
pajkos vagy, Diogenesz , monda, 
kiüyebb fordulván felém , 's ész-
re nem vévén , hogy ez a' 11107. 
dúlása bal lábának béfedezését 
olly bontakozásba hozta , rnel.ly 
egész fekvésének annál több fes-
tői szépséget adott ugyan; de a' 
melly, azon vélekedés szerint, 
mellyet az ember eggy tiszta er-
kölcsű asszonyról tartani szokott, 
nem eshetik szándékkal. 

Valóban, szép Lyzisztrata, 
eggy Faunnak sok szabad, a'mi 
másnak el nem nézettetnék. — 
Szemeimnek szegzett intézete fi-
gyelmetessé tehette volna az asz-
szonyt, ha nem lett volna annyi-
ra öszvezavarva. — Például, 
nem iavaslanám azt néked, szép 

F 



Lvzisztrata , ígv folytatóm beszé-
demet, h o s v akarva fordulj er-
re JLU'L V . h i a*«ól« sak . 

eggv Taun talal meglepni. -
Ki hitte volna , felele , tette-

tett öszvezavarodással szíván-bé 
magát , hogy a' Filozofusck nem 
vakok az illyetén kicsinységek-
re. Azt még is reménylem , hogy 
nem fogsz arra a' vélekedésre ve-
temedni, mintha a' te bölcsesé-
gednek kívántam volna vetni tört. 

Mit gondoltál magadban , azt 
én nem tudom ; de azt tudom mit 
cselekednék , ha te nékem a* 
Faun mérészségét elkövetni meg-
engednéd. 

Az asszony engemet bizonyos . 
elálmélkodássai nézett, mellvben 
nem lehete semmi elreitfn.it látni. 
— Tekintete azt mulatta, hogy. 



tudni kívánja, havaióban érzetr, 
é azt, a' mit mondottam ? 

Ei levén mindennek szabva a' 
határ, nem méltó é , mondám to-
vábbat, hogy a' Virtus is ismer 
jen azt? — Hevesebbean érzem 
ennek igazságát, szép Lyzisztra 
ta , mintsem hogy ne kívánjam , 
hogy arról tégedet meggyózhes-

A' midőn ezt n 
olly kevés figj-elemmel voltam 

volt kevéssel azelőtt tunikáiára. 
Szemei félig valának behunyva, 
's emlói, mellveken huszonnégy 
pár Szerelem "istenkék eljárhat-
ták volna táncokat, olly nagyonn 
emelkedtek , hogy magam is ke-
vésbe múlt, hogy ki nem hányat -

Szép Lyzisztrata, így kiálték* 
fe l , olly mozdulás 

F j 



felé , mintha meg nem tartoztat-
hatnám .magamat általölelésétől: 
— miért nem önthetek én tebeléd 
szelídebb gondolkozást ? Az a" 
komor tisztaság, mellynek kö-
vetőjének lenni vallod magadat — 
tisztelem a z t ! _ kéntelen vagyok 
azt tisztelni! de, 6 mennyire 
szeretnélek én tégedet, ha annak 
az ártatlan Idegennek elnézhetnéd 
azt a' kis hibát, mellyel téged 
annyira megbotránkoztat a ! Hát 
ha azt reménylhetném , hogy te 
magad is el tudsz eggy kedves 
erőtelenséget követni. — 

Én téged valósággal nem érte-
lek; felele; de — kedvemet tel-
jesítenéd, ÍJ a magamban hagy 
iiál. s -

Lehet é illy kegyetlen gondo 
latod, kérdém , meg-fogván jobb-
ját, "s nyugvó ágyának szélére 
(ilyén. 



OIlj vígyázatlanúl ronta visz-
sza kezét7 hogy az éa kezem, 
utánna nyúlván az övének, melly-
je eggy részére esett. — „Én 
nem hagyok magammal játsza-
ni, monda. 

Épenn ez az, a'mi miatt két-
ségbe esem , feleiék. Megbonlon-
dúlok belé ha elgondolom, hogy 
néki rúgtattam e' veszedelemnek ; 
holott, erkölcsöd tisztaságát is-
mérvén, előre láthattam , hogy 
nincs mit reménylenem. 

Csaknem megpattant mérgé-
ben ; de nem tudta miként fakad-
jon-ki. 

Láthatod, szép Lyziszírata, 
mennyi híjjóm vagyon még arra 
hogy Faunusz legyek, ha annak 
lenni látszom is. De valld-meg, 
nem olly könnyen csalattathaítál 
vólna é meg, mint az Idegen. 

Haragja könnyekre olvadt-fel. 



L ' t -M, hogy gyengülni kez-
eié v. i<!.o. >.r mert Valóbann 
eggy pei'-ent-cpviig sem felelhet-
tem továbt, m j 3111 

Azon SÍ' T p J r L i c 1 T 
a' Rab, ! s -n -v ^ 
súgott fűi e — \>. n r ',e e 
egyebet a' i"1 -> l l t t 
— a' ki nî o; ii ! 1 t _ 
miért vőn eic e . . u 
eggy szép 
A' f ickó siett c i i 
rancsolatt 1 — ">! < 
szót sem éltettem \D Í \ I' I Í K 
ségem e g n b i --> a o i k-
menyiem ino i „ s > 1 \ / 
trata, ho_y tt ed t f t l t r , 
idegenem felöl cg;, tl+cle \ elfe-
désben hagylak-el. A' t ic,^ e ido 
Diophantusz épen jokoi- jo , azt 

ni , 's nem tartóztatlak továbbá. 
" j jó t ' - ' 



kérlelhetetlen! 's ezzel útnak in-
dúltam, a' nélkül hogy ö eggv 
tekintetre vagy feleletre méltóz 
ratott volna. 

Meg nem tudom fogni, mon-
da Xeniadesz , mint lehetsz an-
nyira Ura magadnak , hogy olly 
bosszút állj, melly néked csak 
nem annyiba került, mint Lyz-isz-

' iák. 
nem képzelheted, Xenia-

illyen álke.gyesekre! — szintén 
úgy, valamint az ártatlanságot, 
's az igaz erkölcsöt valóban tisz-
telem." 

Hogy azt a' megvetést, a' mel-
ly et é ~ " - -
benn é 
követésére kész voltam: noha a* 
is i & az, hogy eggv vagy két íz-
benn olly forma ellágyúlás szál-
3ott-meg, melly megbocsátliatat-



lau magam' elfelejtésére ragadha-
tott volna. 

A KI maga vagy ezt, vagy 
t i i 11o '/ i lusonlót nem pro-

' i em i megfogni, meily 
k i mbsc„ % m a' révhez menni 
mivel ott doiqa vagyon ; vagy ha 
bár is, dolga nincs; — és a' rév-
hez vágattatni, hogy tíz, eszten-
dőkig láncoltassék'az evezőpad 
mellé. 

Én r 
iUy : 

mint a' minapi midőn sétálván, 
abba az erdőbe tévelyedtem , 
inelly a' Heptún Temploma kö-
vül a' víz' szélét befogja , és, a' ' 
mint tudjátok, a' Kéreiszeknek 



Semmit seri vártam keveseb-
bé mint azt,hogy ezen magános-
-ígbann eggy régi Ismerősömre 

.-hadjak; 's ímé eggy harmincöt 
esztendős forma embert láték, 
rongyosan, fésületlen, szárazon^ 
sáppacittan, beesett szemekkel, 
eggy szóval a' nyomorúságnak 
minden ismertető "jeleivel, eggy 
fa alatt eldűlve. Eggy marék ré-
pából 's vízbeáztatott kenyérből 
akarta vacsoráját tartani. Úgy tet-
szett mintha valaha ismertem vol-
na, 's köz elébb jővén felé nem 
kevés álmélkodással láttam, hogy 
az Bakchidesz, kinek kevéssel 
azelőtt, hogy Athénét elhagytam-
az atyja, eggy uzsorás, nyolc-
száz Athénéi talentomot hagyott, 

Hogy találom én itt a' boldog 
Bakchidesz! ? még pedig magá-
nosan , és illy frugális vacsora 



.Toldom t ' < I t u » k ! ki ált a 
i j t ia t- i * ' n az idők, 

jo D e , i 1 .1 egcsalat-
ko J± íl n '--t et annak 
ne jnek." 

/M m, \c í 'ok solia se 
11 * t ibb. 

,, Óhaitva jössz ; mert épenn 
lc' in \ al^k te ede felkeres-

jUh i t un Atneiiüt ' a' te Os-
' 'J J H kü 01.) " 

ugy haszontalan útat tevéi;, 
nékera nincs Oskolám. 

„Tehát én leszek első Tanít-
ványod. Tóled akarom eltanulni 
Kiint ejted úgy a' dolgot, hogy 
ezen szegénységben , mellyben 
már sok esztendők ólta v a g y , 
boldog lehetsz. 

'S mire akarod fordítani ezt a' 
Tudományt? 

„Mire? — Azt tartom, kér-
désedre csak eggy reám vetett 
tekintet is megfelelhet." 



Hogy veled valamelly válto-
zás történt, azt sejdíthetem. — 

„ 0 eg-y igen is nagy válto-
zás ! Te engemet még akkor is-
it iiid*" 

o g y '/óv'a! annyim vala, hogy 
i oisíitaisainknak legnagyobb ré-
szek irigykedve nézhetett rám.— 

K a tg 1 i\ i1 statt =id, í" té-
id , n ai •-z< tv <. atany 

11, 1 % ilai ak 
, \ v t / •> , t ' ' i m 

' . [ u u v, ' to ie' , e3 lobbik 
mint a1 i i ' jaek unsn^k a.z 'úé-
iieiek kozziíl. 



' \ — De uiic-soda szerencséi-
lííucg ctllal ? 

„Megvallom az igazat, Dio-
genész. nincs is egyéb vigaszta-
lásom benne, hanem az , hogy 
veiek, míg tartottak, élni tud-
jam. Nem va'amelly reménytelen 
-•jerencaéiiensíg, —- hanem a' 
pemjv jujáikaclás , inneplések , 
vcriLí e.Ledcs, leányok emész-
.ei"ek-meg aít. Tíz egész eszten-
dőt — oh, hogy gondolkozhat-
r.á:n kétségbeesés nélkül rólok! 
— űz egész < 
fel nem haborítva 
oakchvsz és \mor társaságábann 
a' mosolygó Vénusszal, és az 
öröm' Isteneivel! 

'S ezek a' nyájas Istenek tíz 
esztendő alatt nem csináltak egye-
bet, hanem hogy nyólezszáz ta-



NeinUv.. A s e 't»ihez is, Dio-

Azt te az Akadémiában 
vagy mivel osz szakáilak körül 
nem igen örömest forgottál, húsz 
elszegényedett Boldogoktól meg-
tanulhattad volna, kik feizonyo-

körülötted , 's 



éi.'LS 

des . — S^erencsét-
I n Jge! i. rek c"' ] '1-
lé,o I ,tens;;get." 

C s J a : .1. o ' . R 1 1 . .2 — 
a' S/ r tí;J 1cin ez í-
iiako'ó í - *; > ' , g 
i's MéneMe'e c g o \ k p e 'ie-
tetlea aranybányád, meüvekbol 
a' földnek iegnyomorúlítabb gyer-
meke is annyit á,hzt, a' mennyit 
akar. 

,.Upy de én nem akarok ás-
ói , |ó Diogenész ; ha akarnék 
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sem áshatok. A' munkának min-
den nemét tanulni kellett, én pe-
dig — semmit sem tanultam. 

Azt megengedem , hogy eggy 
Mesterséget sem tanultál, melly 
téged eltarthasson : de eszed csak 
van, szóllani csak tudsz;— végy 
szolgálatot a' Házánál; — igye-
kezz megnyerni az Athéneiek' bi-
zodalmát. 

„Élesen múlatod magadat vé-
lem, Diogenesz! Miként vehet-
nem én arra az Athéneie' t, hogy 
bátorságokat, ja\ o k j t , kb^tai o-
kat eggy olly ember kezére bíz-
zák, ki a' maga ö>4 bittokát 
sem tudta meg-tartani ? 

A'z nehéz lessz, az tagadha-
tatlan ! 

„Ezen felül, arra hogy hiva-
talba léphessek, nem keveset kell 
tudni. " 



~ ' 

Ha az erszény iiress, az igaz, 
tudni kel l ! Birtok nélkül az egye-
nes úton nincs más mód, nagyra 
lépni, hanem a' valólágos érdem. 
— Tegyiínk-le hát erről. — Légy 
Katonává! — 

,, Közkatonává ? — Inkább el-
adom magamat valami Hajósnak, 
u- Tisztté? —- hogy azt ele nem 
pénz kel l , pártfo i , \ er-

Ha eggv ík r e n f A c ck 
közzül, nvulvunk inas 11 11 ^ z ! 
— Nem a' h s i M x s e j b e k . 
azok, az igaz : de a' hol olly ke-
vés választas marad f e n n — pél-
dául , a ' gazdag asszonyok , kik 
már arra a' korra jutottak, melly-
ben v a g y le kell mondaniok örö-
kösenn az arany Vénusz mun-
káiról , vagy pénzen kell venni 
Tisztelöket. — Fejedet rázod? 
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Ó Diogenesz, ezt a' becste-

len útat is elzártam magam előtt. 
«*• Azok az asszonyok, a' kiket 
emlílessz , sokat kívánnak; — azt 
elképzelhedd, hegy a' melly em-
ber tíz esztenclo alatt nyólezszáz 
talentumot pazérloít-el, arra a' 
terhes szolgálatra alkalmatlan. -

Ö boldogító gazdagságok ! — 
Megvallom, végekre ériem ta-
nácsié t al á lm anyaim n ak. 

„ Nincs szükséged újakon tör-
ni magadat, csak arra taníts-meg, 
hogy iily szűk állapotban, mint 
a' millyenben vagyok , miként le-
hetek olly szerencsés , mint a' 
millyennek lenni te látszassz." 

Én nem csak látszom; én va-
lóban az vagyok Bakchidesz ! De 
hadd világosítsalak-fel, hogy csa-
latkozol ha azt tartod, hogynyo-
morúltt állapotban vagyok. Én 
gazdag vagyok, » gazdagabb 
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mint a' Pet •> \ k il\ , r> e t ol y 
kevés né;' i l k->lk (' ^ 1 ~_y 
azt a' mi i kii s ! o ' d n , 
mindenütt f a t d~m t i ttm , 's 
semmit s< \ i ^ n 
éreztesse, hosv azzal nem DIVUS. 

Ez a' Meielédés engem iliy 
íressé , izmossá tud tenni, 

a*' iTuih eunek látsz. Néha, meg-
si ír . í-.b51 kívevem az izzadó rab' 
kezel) >! a." nWomnveiet, 's ür-
lök hállyjet e 

, Kuitciüí Teremtés: — kiál-
ta Bakcíiidesz. " 

Nem képzeilieted-el, mennyi 
f i i " 0 aitói, li02,v azon lantnak 
hú', ú , meil; on Leíku&k játszani 
akai-j jól légyenek felvonva. Tes-
temben, elmémben, agy velőm 
ben egésséges lévén , — kivévén 
egynehány granyumni bolondsá-
got, melly miatt legkissebb befe-
geskedést sem érzek ; gond. n v u j • 
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V + i l a n íg . t tA 1 , 1 1 n Czcn et-
s g , f q.etle-i^g PL 1 al le\ en, 
t fc it'iib \ s : ' ^ t m c i \ v m 
> a , e-r ' i "i.i •>/ , a' niei-

M I P I le E V " ^ I ! for-
^ i . i" > i i -

^ iiai ! — ' •. k t o e . 
Ea^c.a 'cii-, í 2> u.' ori -.st 
nem i m^ed — Yi d ezeii bot-
(' 1 f L 1 _ / 11 ' '•! 
is vas von m.s. 

„ S ' I - _ K ! 1 1 ll 
2-1 ' v~' / p"1 ^ ^ i 11 
ledet, 's a" mint beszdiik, hor-
dóban lakol. « — 

Ha társam qkarsz lenni, a" 
nyári múia'omoa i U u-k A' par-
ton vagyon . i . s a' I Tcvonyö-

kornyék nyúlík-el kö-
— mert kettőnknek 

ik eggy Ter-
által ásott barlang: de 



találni , a' 
roni — száraz 

fekvésül, 's 
eggy széles, lapos kő asztalnak. 
" '„Elfogadom kínálásodat, re-

ménylvén, hogy elég jószívűség-
gel bírsz , azt a' titkot, melly el-
hitette véled, hogy gazdag, és 
boldog v a g y , eggy Nyomorulttal 

Nem t r l ' " 4 h " U í r - í - m 8 g ma-
gamat a' > 1. —Ügy szól. 
lassz, mondám , mintha azt gon-
dolnád , 1 egy undeneket 's má-
giái jegyeket hordok. Hogy tége-
det az én bíztatásaim meg ne 
csaljanak, Bakcliidesz, kéntelen 
vagyok jelenteni, hogy titkom a ' 
legeggyügyübb portéka ugyan, 
de azt mással közleni nem olló-
kon nyü, Én megtaníthatlak gon-
dolkozásaimra ; dehogy azoknak 
igazságát úgy érezzed, mint én 



erzem , hogy azok által olly bol-
dog lehess, mint én v a g y o k , ah-
hoz több ke l l ; arra téged a' Ter-
meszelnek kelle szülni, mellyet 
íalám elmúlatott. — De tegyünk 
próbát ! — Ha tetszeni fog laká-
som ; maradj itt! h a n e m tetszik 
valamelly történet talám kimu-
tatja az utat, a ' mellyen elindul-
hatsz. 

NEVESS v é l e m , jó Xénia-
desz : egyszerre maradtam-el Ven-
dégemtől és Tanítványomtól. 

Első é j szaka ' , mellyet barlan-
gomban töltött, szemét sem huny-
ta-bé : pedig a ' Homérosz Odys-
szeüszának nem volt jobb fekvé-
se midőn a' Faeáciai révpartra 
hágott. Meg kell jegyezni, hogy 



ez az ember puha párnákhoz 'a 
liatty útollhoz szokott. ~ Eggy 
füiemile gyönyörűen csattogott 
nem messze hajlékunkhoz. Hall-
gassd , mondám , a' nyájas ének' 
löt, be szép altató éneket mond ! 
— Nem hallott, vagy legalább 
nem érzett semmit abból, a' mit 
fülei hallottak. —-

Más nap .reggel eggy könnyti 
eperfölöstökömöt ettünk, mellye-
ket magunk szedénk a' ligetbenn : 
a' mellé eggy darab kenyeret ad-
tam néki táskámból. Igen is kön-
nyűnek állította fölöstökömömet, 
:s sóhajtozva emlékezett boldog 
állapotjának reggeli ebédjeiről, 
és azon igen is csekély bizako-
dásról , hogy éjszakára iobb va-
csorát kap, mint a' millyen ebéd-
je vala. 

Filozofálni kez-dettem vé le ; 
megmutattam néki, hogy az em-
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ber a' maga rrostani fekvéséhez 
képeM a' legboldogabb lehet , ha 
aku-a l 'cv ici-,íett, hogy figyel-
nie \ >. i'11 a'ta beszédemet; meg-
s aüot a hogy allíiásaim ellen sem-
mit sem mondhat, de azok még 
sem tudták meggyózni. Ezen be-
széllgetés közbenn olly hellyre 
jutottunk, holott figyelmetesség-
re méltóbb tárgyak tűntek sze-
mébe , mint az én Filozofiám. 

KÖzel barlangomhoz eggy Ha-
lász' kalyibája áll. Három fiatal 
leányai vannak, mellyek az én 
Athénéi Bakchideszem' szemé-
benn, a' ki a' szép alakokat ér-
demek szerint tudja becsülni, mél-
tóknak tetszettek figyelmelesebb 
megszemlélésre. A' leánykák a' 
kalyiba előtt eggy fa árnyéká-
bann ültek 's gyalmot szövtek. 
Bakchidesz azt állítá, hogy az 
eggyikuek szép k a r j a " v^n 3 
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mint Junónak ; a' másiknak oily 
,, karcsú növése " mint eggy Nym-
fának; a' harmadiknak pedig eggy 
pár „sokat ígérő szemei." — Én 
még azt soha sem vettem észre. 

JMosoIygassz , Xeniadesz ! Tit-
koltam é el előtted valamelly 
gyengeségét szívemnek ? — A' vén 
Halásznak egyy felesége is va-
gyon , a' kit szükségben, Céresz-
nek lehetne képezni; de ekkor 
nem volt a' Leányok mellett. 

Estvefelé kénszerített Bakchi-
desz , hogy késérjem a' Városba. 
Mint eggy saskeselyű, úgy lát-
szott a' maga tárgya felé útat 
keresni; de előttem titkolózott. 
Azonban míg magamat észre vet-
tem, eltűnt. Kevés ido múlva lát-
tam , hogy valamelly Rabbal be-
széli. Felém futott, a' mint meg-
lát a. Eggy szerencsére akadtam, 
monda örvendést és reménységet 

mutató 



mutató ábrázattal- -»• No? 'smi-
ből áll az a' szerencse ? — Eggy 
fiatal emberből, a' ki a' kedvtől 
test szereti, vagy, a' mi ugyan 
annyit tészen, még i f jú ; Ez ma 
estve titkon akarja múlatni ma-
gát egynehány barátjaival; 's úgy 
intézi a' dolgot, hogy azt fös-
vény atyja meg ne tudja. Eggy 
meghitt szolgát külde-ki vala-
melly alkalmatos hellyet keres-
ni, de az azt sehol sem talált. 
Azt mondtam a' Rabnak, hogy 
én tudok eggyet; 's képzeld , már 
viszi Urának a' hírt, 's remény-
lem az magához hívat. 

T=e még csak eggy napot töl-
töttél itten, 's már is tudsz szer-
zeni alkalmatosságot? — Szabad 
é tudakoznom.... 

Miéit ne ? felele; reménylem 
lessz eszed 's nem kéríilöd-el a' 
ióllakást. A' Halász kalyibáia' 

G 



elég tágas c-clunkr.t. Az Öre~ 
ment hazulról, halai i . nem tu 
dom Í;L] . !ÍÜI : ? . . j . 
sokat-ígéro szemű lean ja i azt be-
szélük , hogy Cicik íK'.imad a'M' 
múlva tér-meg. 

'S hol beszélhcl vélek? kér 
dém.. 

Azalatt míg te délbenn elszúr, 
nyadtál, arra jó alkalmatosságot 
kaptam. Ezek a' leányok olly 

nem tartják nagyra magokat i hy 
is látszik, hogy az anjjofc «'n> 
mondott-le még a' gyönvoiu., g 
gel élésről. 

Te jó'„alkalmatossá /' /c ' 
Al- • 



módja, és valóságosanG a z , a' 
mi a ' te mostani állapotodhoz leg 
inkább illik. Látom hogy reám 
többé szükséged nincs ; én elhagy-
lak. — Légy egésségfaen , Bakchi-
desz! — De alig bocsáiLat-ra 

ki-keigcisz rvár i 
esőn feküdt az ! — 

nem megyek t e ' i . 
nind illik ai. lMc.gs. 
mit Bakchidesz iJIct - -
állít. 

— H A S Z O N T A L A N ! F i l o m e 
don. én azt állítom, hogy egész 

rűltt Vízhordó , a' ki több becsű-

Enggdd- el e g y e n e s s é g e t . 
G -



•45 

vagv. ha csakugyan megharag-
szol érte , nem fogod rossz ne ven 
venni, ha azzal nem gondolok. 

„ Azt szeretném látni, monda 
bosszús ábrázattal, Filamedon." 

Én olly kereset veszthetek-el, 
fiatal ember, hogy az meg nem 
érdemli, hogy miatta valakitol 
féljek. — Ki is bosszonkodna 
azért, ha néki valaki igazat mond. 

„ Szemtelen Öreg ! " 
Te csak tetteted, hogy bosz-

s-zonkodol , Fiiomedon ; az én 
mondásom' igazsága olly szembe 
lüno, hogy a' te önnszereteted 
nem vakíthat ;rneg annyira , hogy 
azt ne lássd. A' Vízhordó, akár-
melly megvettetett teremtés lé-
gyen ő bár, hasznára vagyon a' 
Társaságnak: de hát te mi 
hasznára vagy ? — Jer ' , csende-
sítsd el fiatal elhevűlésedet! Szól-
junk, barátságosaim a' dolog fe 



mintegy fel-

„ 'S tégedet a' bánt, Dioge-
nesz, úgy é , hogy te annyit nem 
költhetsz Legalább asztali ven-
dégem lehetnél, ha kevélységed 

Kevélységem naia. hanem ín-
kább csak k-.-n\ k<'re«'\sein. Miol-
ta a' másoktút li e/cs alkalmat-
lanságait ricíkós'-cltain, Ásziá 

kincsével sem cserél-
né m-fel a 
magam Ura 1 

„Én is épen így g 
Diogenész! — Gazdag vagyok; 
's élek véle, 's abban másokat 
is részeltetek. Ez nékem tekinte-
tet 's gyakorta hasznot is hajt, 

nagy gond-
's fáradsággal keresni, a' 
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rnit a' szer-encsétol kaptam, 'S 
miére nem volnék én szint úgy 
marram' Ura, mint t e ? " 

A' Következés rólam rád nem 
igen r.-.gv közöttünk 

.őség. Te minden e 
cici-én harminc Athéi 

< t <•/ polgáitársa'd között. 
. ! - jövedelmemet nem 

pcigá.' íisai-rt 
no i : <"z tulajdonon 2 e er1 ' 

A ' k nem lehci ' \ >a z-
tairi eevmástcl. Te a* lovedelme-
de*., u- > iool \o-

>d; ce csak azon kötés ereje 
f . a' köztársaság 

/ elosztá-
' J ''JtrtA. azon felté-

f "Un kaptak;/saágaikat, hogy 
annyit a' mennyi az ö erejek-
beii 'ejj'id „ a' kö/.jó fenntartásá-
ra adni készek légyenek. Ez a' 
feltétel és titkos ígéret még most 
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ét. A' ki a ' 
Köztársaságból hasznot ven , az 
annak szolgalatjára is köteles. 

„ T e talám nem vonsz abból 
,?» 

Mellyek volnának azok? 
„ Élősködői, azt pedig minden 

dja , hogy szellővel élni nem le-
jársz ide 's to-

Természet Törvénye mellett nem 
kívánhatok kevesebbet tölök t 

mint hogy békével élni hagyja-
nak; legalább addig, míg nékiek 
nem ártok. 

„ Miért nem tartóznának ök 
azzal nékem szint ágy, mint né-



ked, a' nélkül hogy én nékiek több 
szolgálattal tartozzam , mint te? " 

Szint úgy tartoznak néked is 
m t nekem; de te nem eléged-
nel-meg. ha csak azzal fizetné-
neic-ki; Te ennél sokkal többet 
s i is tölök. Némellyekkel fől-

1 irivélteted; némellyekkel 
* d t legelteted; másokkal 

t-t f brikáidban dolgoztatsz; 
p gv kc aéked posztót szov ; má-
s szőnyegeket készít falaidat 

^nni , harmadikával étkeket 
k 7i f t z ; szolöt ültetetsz má-
SUÜMÍ; — eggy szóval mind azt 
a' mire szükséged vagyon •— 
pedig mi és mennjri az, a' mi-
re szükséged van i — néked 
mások csinálják ; — te magad 
vagy az , a' ki öszvedugod kezei-
det. , 's semmit sem csinálsz! 
legalább semmit egyebet, hanem 
enni, inni, táncolni, csókolgatni, 
alunni, magadat mások által szol-



gáltatni; — 's mind ezeket egye-
dül azon harminc talentom ereje 
mellett, mellyhez egyéb igássá-
god nincs azon túl, a' mit néked 
a' társasági kötés, és az abból 
folyó polgári törvény ád : — oily 
igasságod , melly a' mint mon-
dám, tőled bizonyos kötelessé-
gek bételjesítését kívánja, de a1 

mellyekről te rnég csak annyi fi-
gyelemmel sem elmélkedtél. a r 

mennyivel étkeid' lajstroma felett 
szoktál, midőn azt szakácsod min 
den reggel elődbe rakja. 

„ Úgy tetszik Diogenesz, elfe-
lejtetted , hogy szolgálatomat rész 
szerint 'rabcselédeim viszik vég-
hez , kiket ezért tartok ; rész sze-
rint pedig fogadott embereim , kik 
általam fizettetnek. " 

Ez téged, Filomedon , nem 
fejt-ki a' szövevényből. — Ki ád 
neked arra igasságot, hogy te a' 



r> Z i J , IIIDT L.lctjdonaidat ? 
— Azt fogod mondani, a ' Túr-
•vény. — De valóban nem a ' Ter-
mészet' Törvénye, hanem ollyas 
Törvények, mellvek a' magok 

P r-, P J P ekef „70,1 világos 
<. c. ej+ett e t s ^ n e k köszön-
f !• , »;-ll en „z e~<. z pólgári 
1 c t tJt Mt t ezen kívül 

ngrdeimesstgi-e, meíiyet. hamar 
V, J i i v 1 ik magokról, ha iüy ret-
v j t e o Latalom által nem tartat-

nn ik zabolab:;-? — 'S elhitei-
v , ' J C nia-viíi^:1 . hogy azon 

„ szabadonszülettek" között, kik 
néked bérért udvarolnak , eggyet-
len eggy is vólna, a' ki inkább 
ne kívánna ezen kötelesség nél-
kül ellenni, ha kénszeríto szüksé-

rem tenné Önként való raboddá? 



Nem látod é hogy azok, a' hel 
Jyett, liogy sok napokig tartó fá 
radságos szolgálatjok által jöve 
delmednek tízezredik részét sem 
tehetik magokévá, inkább akar-
nának , úgy mint te , a' mosoly 
gó Vénusszal, és Bakchusszal 
az Öröm' szerzőjével, eggy pu 
ha párnázaton fekünni, és har 
tninc talentomaidon , mellyeke 
minden fáradságod nélkül vonsz 
— (mert még ezt a' fáradságot 
is Tisztedre bízod) — tízezer 
nékiek szolgáló embereket kitar-
tani ? Látni való az , hogy a' leg 
többiek , ha mernék , megtudnák 
tenni ezt a' kevésből álló elm41-
kedést, hogy mostani fáradságok 
nélkül ellehetne lenniek , ha, egy-
nehányan öszveállván, bírtokoda 
zsákmányjokká tennék. — Mi vé< 
deimez téged ezen feldúlás ellen 
ha nem a' polgári Törvény, és 
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Rendtartás, mellynek kötelezésé-
től függ ez az egész Szövetség: 
„ Én néked szolgálok , hogy te 
engemet fizess." — 'S ha azt té-
szük is fe l , hogy te semmi erő-
szaktól sem tarthatsz, úgy ismét 
attól félhetnél, hogy azok az em-
berek, a' kiktől te pénzednek kevés 
részén, szükségeidet, könnyebbsé-
geidet , kényességeidet vásárlód, 
fáradságokat és munkájokat olly 
drága pénzeim adnák-el, hogy a' 
harminc iaientom eggy hétre is alig 
volna elégséges , —hogyha ugyan 
azon polgári Törvény és Rend-
tartás az eránt nem gondoskodna, 
hogy a' kézi munkák árai nem 
egészlen a' Dolgozók meghatá-
rozásoktól függjenek. — Valld-
meg tehát, Filomedon, hogy te 
a' polgári társaságból, mellynek 
tagja vagy, olly nevezetes hasz-
nokat vonsz, hogy a' nélkül a' 
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Mídász kincsének sem vehetnéd 
hasznát. Ha pedig ez igaz, úgy 
nem kell több bizonyság arra. 
hogy Korinthuszbann eggy nyo 
morúltt Vízhordó sincs , a' ki ná 
Iádnál több tekintetet ne érdemel 
jen. Ez, azon szűk táplálásért 
mellyet a' Társaság néki nyújt 
csaknem a' megszakadásig szol-
gál néked : te ellenben , kinek az 
esztendőnként harminc talentomot 
ád-, nem teszessz semmit érte; 
vagy legalább nem egj'efeet, ha-
nem azt a ' mit a' here íészen a' 
méhek' társaságában; megemész-
ti a' legjobb mézet, mellyet a' 
dolgos méh nagy munkával gyűj t , 
's minden érdeme abban vagyon , 
hogy új méheket szaporít; 's — 
hadd mondjam-ki ezt is, te még 
ezt sem cselekednéd; ha a' gyö-
nyörűség' hathatóságát csak úgy 
érzenéd, mint azt, hogy a' Tár-



saság eránt sok kötelességekkel 
tartozol. _ De tégyünk-íei még 
eggy esetet, Filomedon, melly 
annyira lehetséges, hogy eggy 
bizonyos órával sem bíztathatjuk 
magunkat, hogy meg nem törté-
nik. Tízezer embernek kétség ki 
vül tizenkilencezer és nyolcszáz 
karral van több karja, mint száz 
embernek. Annál pedig nincs sem-
mi bizonyosbb, minthogy Achá 
jában száz hozzád hasonló bir 
tokú emberhez képest vaunak tíz-
ezren ollyanok, a' kik eggy tá-
madható zenebona által többet 
nyerhetnének, mint veszthetné-
nek. Tegyük-fel már, hogy ez a' . 
tízezer egyszer számba venné kar-
jainak számát, 's a' volna kalku-
lusának produktuma , hogy élje-
nek erejekkel, vessék-ki a' gaz-
dagokat mostani birtokokból, 's 
osszák-fel újra a 'köz nyereséget 
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Mihelyt a' polgári alkotrány meg-
bomlik, a' természeti állapot áll-
bé , minden a' hajdani egyenlő-
ségbe dőlvissza, 's — eggy szó-
val , te csak annyit kapnál, a' 
mennyit az az alacsony sorsú 

-- iuz/.a. Ez a' könnyen megtör-
ténhető környülállás téged arra 
szoríthatna, hogy vagy dolgozz; 
vagy - olly kevéssel élj , mint 
!)iogenesz; 's nékem úgy tetszik, 
ij.-'vy le sem eggyikhez , sem má-
ikrű/. nem tudnál szokni. 

Az igaz olly esetet tettem-fel, 
-mlytÖl bár nem lehetetlen is az, 
még is sok okokra nézve nem le-
het tartanod. De nincs é sok egyéb 
eset még, mellyeken te jószágod-
tól elessél? Nem látunk é napon-
ként elegendő példákat erre ? 'S 
miként segítenél magadon ha ez 
rajtad megtalálna történni ? 



Olly tagadhatatlanul bizonyos 
az, hogy a' te használatlanságod 
reád nézve szint olly veszedel-
mes, a' melly igasságtalan arra 
a' polgári alkotványra nézve. 
mellynek azon boldogságokért, 
mellyeket néked nyújt, erődhöz 
mérsékleti szolgálattal tartozol, 
a' nélkül, hogy azon törödöl, 
miként fizeted-le adósságodat; — 
rövidedenn, akármelly oldalra 
fordítjuk a' dolgot, a' te őszre-
hasonlífásod a' Vízhordóval, min-
denkor az utolsóbbnak ád ebo 
séget. 

„ 'S A' mellett , Diogenesz, 
azt tartom még is , hogy ha csak 
rajtad állana, inkább lennél Filo-
inedonná. mint Vízhordó rabbá ?" 



Ha ki kell mondanom az iga-
zat , sem eggyike, sem másika 
nem örömest lennék. 

„ De minekutanr a oPy sukat 
tartassz az Egyenlős^ f u itrt 
kívánsz tőlem olly sok tr n g<_d-
tól pedig olly keveset \ Epen 
nem látom-által m i_nt \ te 
szolgálatjára a'Kozjonak. 1 e sem 
kézimesterséget, sem kereskedést 
nem űzöl, sem Oskolát nem tar-
tassz; — nem mívelsz földet, nem 
vagy hivatalban, nem csinálsz 
semmit.; még csak hereméh sem 
vagy a' Köztársaságban ; — Mi-
vel akarod kát henyeségedet men-
teni ? " 

Senkinek sem tartozunk annál 
többel, mint a' mit mástól kívá-
nunk. Én a' Korinthusz lakositól 
söt Görögtől, Barbarustól, sem 
kívánok többet, mint azt, hogy 
élni hagyjanak. Nékiek tehát töb* 
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bel nem is tartozom. Nem bírok 
lószágot ; nem vonok jövedelmei, 
és így nincs szükségem a' köz ol-
talomra. ,'S almi nem liion;. mí« 
kívánhatna to>m &r ít Ko.in-
thusz, akár más e^yeb kiss^Lb 

•vagj nagyobb felekezet, 

nénck . vagyon szoross igassága 
szolgálatodra. " 

osn a: iiyi nra" Eabvlcnnak, 
Kii 1 k ,úa^ ' — •"! ~\i 

r Teimn z e n " , o y 
i , kellett vaL hol szii-

Í J 1 - M 1 t-k Jtet-
iem v. • \ í v-
jk igen e» L • k 

i *• ol a 
az anyám U, a ki s ' „ , /onv 
vólt, köfalok h.ozl t e j te iht? 

„De Szinopén neveAe.tél Is, 
— Nem jótéteménv L a' 



vettem, de az Athéneieknek ha-
sonlóképen igen kevés köszönet-
tel tartozom , mert Antiszthenesz 
igen csak annyi jót kapott tolok, 

V min f'71'ii feij JI van, azt, iga-
zán szólva, itt 's amott szerzett 
'opa /t"J£bi*nnak , ' s egyedül ma-
~iirn ik küszoniietem. 

„ De Osseid nem Szinopei La-
kosok voltak é ? — Miért ne vól-

n i f i j a i t ? " — 
FijaiL? — Bizonyosan ! De a? 

tészen vala-
polgárává , 

Szabadon, függetlenül, egymás-
hoz hasonló hatalom, és köteles-



iő4 ségek melleit. tészi ki kezéből a1 

Természet a' maga gyermekeit, 
's nem köti Őket egyéb kötéllel 

mészeti kötéllel " melly által né-
künk az életet adta , és azzal a' 
jirsnipJtbfahai, mellyel Ö az em-
bert ember fele i 

foszthat-ir 
badságtól, mellyel a' Tei 
megajándékozott. Nincs hatalma 
senkinek , hogy attól megfosszon, 
iriig valamelly nem Természet ál--
tal szerzett Közönség jaival élni 
nem akarok. Eggy szóval tőlem 
fíigg egyedül. hogy valaiiigHy-
különös Hazának polgára akarok 
é lenni, vagy Kozmopolita. ? 

,,'S mit hívsz te 3 



tartozván semmi különös polgári 
felekezethez, a' Világot Hazáján 
nak , 's a' maga valóságú terem-
léseket , nem nézvén lakosoknak. 
Klímájoknak, életek' módjának, 
nyelveknek , rendtartásaiknak , 
törvényeiknek külombségeire, ha-
zafi, 's polgártársainak, tesvé-
reinek nézi, úgymint a' kiknek 
az ö segedelmére, ha nyomorú-
ságban vannak; szánakozására, 
ha rajtok segíteni nem tud; meg-
intésére, ha őket hibázni látja; 's 
eggyütt örülésére, ha örülni okok 
van , jussok vagyon. 

Másoktól bészítt állatások , 
különös haszonkeresések, V t u -
lajdon örvényekbe ragadó ösztö-
nök a' megszokott ösztönei a 'mi 
cselekedeteinknek, míg magunkat 
ez vagy amaz különös Társaság, 
tagjának nézziik, 's bóldogságun--
Kat azon ítéletio fiiggesztjük-fel„ 
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a' melljel o erántunk viseltetik." 
Még az is , a' mit ezekben a' kü-
lönös Társaságokban Virtusnak 
nevezünk, gyakorta a' Termé 
szet ítélőszéke előtt csak ragyo-
gó vétek; 's azt a' kinek' Spárta 
vagy Athéné bálvány képet állít, 
az Argósz' vagy Megara' Tör-
íénetkönyveibenn igasságtalan 's 
erőszakoskodó Rablónak festet-
tetik-íe , 's a' Maradékok utálat • 
jának tárgyává tétettetik. 

Egyedül a' Kozmopolita érzi 
a' tiszta, részre nem hajló, 's 
idegen toldalékokkal öszve nem 
ke vetít szeretetet embertársai 
eránt. Haszon után esdeklő ön-
nönszeretet által meg nem gyen-
gítve ver melíyjébenn a' szív tel-
jes erővel, midőn öt az emberiség 
segedelemre kiáltja. Semmi sem 
idegen a' Természetben szívének 
érzékenységei előtt, Kedves liálá-



dátosságra olvadva nézi azt a"' 
íorrást, melly szomjúságát óit ja. 

azt a' fá t , melly néki árnyéke 
ád; azt pedig, a ' k i melléje i'ii _ 
)ia a' Garamansok megöl jön i s . 
hazafijának tartja , — 's ha erköl-
csei 's szíve szeretetreméltónak 
mutatják, barátjának. 

Ez a' gondolkozás és érzés elég 
jutalom néki a' hellyett , hogy 
magát különös Társaságoknak 
tagjává tétettni nem engedi. 

Ahhoz szokván már jó idő ól-
ta, hogy azon felül a' mit a' 
Természet elmúlhatatlanúl meg-
kíván, ellehessen, és azon bujál-
kodásnak, mellyet a' kényes íz-
lés 's gazdagoknál elmúlhatat-
lanná változtatDtt-által, szüksé-
geit érezze, nem nehéz néki min-
denütt elélni a' nélkül, hogy al-
kalmatlanságára légyen egynek 
vagy másnak, 'S ha arra jön is 



a' dolog , eggy napi munkájával 
annyit kereshet , a ' mennyivel 
magát eggy hét alatt beéri; 's 
reményli, hogy az Athéneiek 
vagy Korinthusziak soha sem 
fogják azt ellenzem , hogy eggy 
ártatlan Jámbor, a ' ki senkinek 
sem áll útjában, valamelly szik-
laüregben vagy odvas fában ma-
gái megvonhassa. 

Igazán szólván , eggy Kozmo-
polita, ha tudniillik az , a'minek; 
én Öt festem, nem olly haszon-
talan ember, a' millyennek öt 
közönségesen tartják. A' ti hibátok 
az, ha hasznát nem veszitek. Néki: 
semmi haszna sines abból, hogy-' 
néktek hízelkedjék , benneteket 
tévelygésre vezessen, 's eszíeíen-
ségeiteknek üzésére tüzeljen: mit 
ár. ö az által hogy orra buktok ? 

Isitől* 



kitol várhatjátok tehát, hogy nék-
tek azt az igazat «nyilvábban ki-
mondja, a' mire legtöbb szükség, 
tek van. Pedig ennél nagyobb szol-
gálatot, ha eszetek volna elfo-
gadni a' jó tanácsot, néktek sen-
ki sem tehetne. — — 

Példának okáért, hogy azt ne 
mond, hogy eggy órádat nálam 
elvesztegetted, Filomedon, ked-
vem volna néked az útra, míg 
haza érsz. égey kis tanácsot ad-
ni, melly legalább tíz talentomot : 

ér-még; és tőlem még is ingyen ; 

kapod. 
„Lássuk azt a' tanácsot, Dio-

genész " — Filomedon, te most 
legfeljebb harmincöt esztendős 
vagy. Még nem vagy olly idős 
hog3' belőled jó ember ne válhas-
son. Üzzd-el magad melói kábúltt 
pajtásaidat, a' kik mindenen bá-
mulnak a' mit szádon kieresz-



tessz; 's minden ja^-allanak 
mit cselekszel .^hogy ketszer ha-

benn asztalod! /i ' l ű i d i j d r 
Kapnak legalább hatod része, 
ollv tudományoknak tanulására, 
a' rnillyekkcl a" kö/i. i- i-vgnak 
hasznára ie ÍL<-S. • >; sok 
kai gazdagabb vagy miat más 
polgártársaid. a : te javod sok-
kal inkább kn rrug mint más 
pólgártársaide , hogy annak .V 
Társaságnas jól légyen dolga, 
melljnek te j a ja iva l élsz, 
— Vagy ha nem hiszed, hogy. 
tanulásod által szolgálatjára le-
hess , jondold-meg , íiogy a'Ter-
messet , melly egyéb adomá-

éles észt szabad 
kénye szerint osztogatta-ki. , a' 
szív jóságát önnön magunknak 
hagyta. Gazdagságodnak jótéte-



lekre fordítása által — alkalma 
íosságon nem íbg múlni — meg 
nyerheted polgártársaidnak ked-
veiléseket 's azt fogod elérni, 
hogy a ' te nyugodalmad minde-
nek' kívánságának tárgyává vál. 
— Ki akadozhatna azon, hogy 
az illy szerencsét eggy marék 
ayomorúltt aranyon megvegye é? 

X X X I I I . 

A z okos ember koránt sem 
í t á l j a az örömöt. — Azokat a ' 
köhögő, felfakadtt epéju Urakat 
a' kik tőle az ellenkezőt kíván-
ják , küldjétek Demokrituszhoz 
vagy Hippokrateszhez. Nem meg-
cáfolásra, hanem vérttisztító gyö-
kerekre van szükségek. 

Miért kellene utálnunk az örö-
möt? Adtak é valamit j 

H 2 



Istenek ? ~s miért adtak ílly hu-
telen eltünö léteit ? — Ha nem az 
volt akaratjok, hogy ezt a ' rö-
vid életet öröm alatt töltsük el, 
úgy — igazán szólván, — nem 
sokat ér adományok! 

Bólcseség ! * Fedhetetlenség 
— tiszteltt nevezetek , mellyek 
sokaknak száiokban csak iiress 
hang vagytok! — mik v r : 
ti egyéb, hanemha t e — a" ieg-
bizonyosbb út az Örcn.höz, __ 
smaz pedig az azzal élésnek leg-
jobb módja? — , 

ISlit kíván a' legszorossabb 
kötelesség eggy Tartomány Igaz-
gatóitól egyebet, he.vem hogy 
„az alattok való Népet boldog-
gá tegyék? " V ha ezek eléggé 
szerencsések a' Is épnek bátorsá-
gosléteit és békességet szerezni; 
ha a' munkásságot, a' mestersé-
geket , kézmíveket, a' kereske?. 



dé'st elősegéllik, a' Tudotnányo 
kat 1 
maztatják ; ha , 
tések t 
kihaló mostani Ország ismét fel-
sarjad, bölcs rendelések által 
gondoskodnak ; ha a' Képnek 
egssségeslétekre szemek vagyona 
ka a' bőségnek esztendeibenn a* 
talám bekövetkezendő szükséget 
elhárítják; ha Tisztviselőknek jó 
embereket tesznek; ha a' józan-
okosságot , erkölcsöt, igaz ízlést 
és társaságosságot elterjeszteni 

— eggy szóval, ha 
núlatnak- el azok 
•/ Haza' Atyja í 

csévél az elégségig bírnának is , 
mind ezt a' tökélletességnek leg. 

;ében teljesíteni, — 
lékiek gyermekeiktől 
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ártalmast eltávoztatni „ 

at azt a' jót , mei-
Ivel az Istenek az embereknek 
élnie engedtek, reájok árasztani 
lehetséges vólni is : — mondjá-
tok-raeg, mit tettek volna ezek 
a' boldog Igazgatók egyebet , ha-
nem hogy egynehány százezer 
vagy milliom embert olly állapot-, 

Társaságot éleszt, — hogy vala-
i ne ily Jót előmozdítson, vagy va-
lamelly Rosszat eltávoztasson . 
vagy jóvá tegyen; — iia pedig 
ezt a' Jót és Rosszat analyzálni 
fogjátok, ez utoljára mindenkor 



M , // U k C M 1 V 1 
\ m m ' is ^cz^a z >i t k i" 
sanyarú munkaianal? — Azért, 
ho~y az I>~i,=p n o u les-
lii' ege\ u't 01011 mel cli i, 

A ' kiíaradtt ÍJapszair.os fá-
radságos eleicnek nyomorúságait 
c v ' * l i i ai - , / K cl 

r ' ' 1 i , — o H ev OT o 
h w n ' J i . i í k e i a ' í m -

vegistnvulva. elegeit mellvjet a ' 
' / ) 1( kliek , ' l i i f L 

i í i f , 1 v k l , d lillKOr 
'pi i ii , melle siklik* 

U1 1 >0 \ u i» oi a^cgvk koz! 
I u i i nd ke ten ai ol. 

műit a' ti <?v-oayorusegeitek ; t i , 
M j te í ^ttiycM-bb cletnck ! 

AOÜV va.gyrp.K. oUyancm ; a ' KIK 



boldogabbaknak látszanék, mint 
a' millyeneknek ök magokat ek-
koron érzik. 

Az a' N f j enile, mel l j e l mi 
minden mostani ba junk ' , minden 
elműltt bánat ' , minden reánk tö-
rekedő gond' elfelejtését, béhör-
böljük , az — öi'Cm. 

Be szerencsétlen lenne az em-
beri Nemnek kilencvenkilenced* 
része, hogyha a ' jóltévő Termé-
szet ebből a' varázsló kelyliébói 
néha néha egynehány cseppecs-
két nem (intene az élet' nyomo-
rú ságaira! 

Mi Görögök annyira meg va-
gyunk győzve a' fe löl , hogy az 
őröm a ' legírígyelhetöbb birtoka 
a ' Halandóknak, hogy egymás-
n a k , midőn.öszveakadunk, sem-
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jmit sem tudunk jobbat kívánni ,, 
mint Ör'űmút *). 

Minek nevezzem hát azt az 
embert., a ' ki nem akarja eltűrni, 
'hogy ennek a' jó Istenségnek ál-
dozzunk? — Beteg , a' mint mon-
dám , v a g y — még több ! — gaz-
ember! 

•Ha valamelly fe jede lemnek 
tanácsot kellene adnom , semmit 
sem ajánlanék néki inkább, mint 
az t , — hogy „Népét tégye jó 
k e d v ű v é . " A ' rövid látású embe-
rek nem látják mi fü f c g ettől a* 
kevéstől. 

A ' ,, v íg Nép " mindent meg. 
tesz, a ' mit néki megtenni k e l l , 
ínég pedig készebben , hamarább, 

" s jobban minta ' „ k o m o r , buta 

-*') Celso gauJere & bene rem gere-
se Albinovano ! így kezdi Horatxius 
Is eggyik Levelét. Jegyzése a' For-
dítónak 



N é p ' s — közlünk maradjon 
a' szó, hív Örzöji a' Népeknek! 
— hússzorta is többet kész el-
szenvedni mint más. Felségtek 
bízvást és bátran tehetik-meg a' 
próbát. — — 

Ha Athéné v íg , akkor eggy 
Komoedia, eggy T á n c o s n é , 
eggy kis kedves dal mellett 
kész . elfelejteni azon támadtt 
aggódásait, hogy az utolsó üt-
közetben szerencsétlen v o l t , 
vagy hogy a' köztár kárt szenve-
dett. Akibiauesz azt csinálta az 
o polgáraiból a' mit akart, mert 
azzal a' titkos fortéllyal bírt, 

meg tudta őket nevettetni; 's új 
új tréfát vetett elikbe, rnelly alatt 
elfelejtették azt a' csapást, mel. 
lyet rájok vágott. — Bízvást szo-
ríthattok bennünket eggj^ kevés-

c! — mi is azt te^ 



ncijk" ha a' >'i siu-ikeiickbenn ül-
nénk! — de ne ingereljétek tűré-
sünket, midőn attól tiltatok-els 

Ivogy bajainknak eggy részét ma-
gunkról elkacagjuk, Az annyi vol-
na csak , mintha ti minden hasz« 
notok nélkül akarnátok terhein-
ket halmozni, — e' pedig hogy 
a' legszelídebb névvel nevezzem 
is, igen szükségtelen érdeklés" 
volna. 

Eggy múlatni, nevetni szere-
ld Nép sokkal készebb a ' Feje-
delmek rendeléseinek teljesítésére 
mint a' mord kedvű, 's nemolly 
hamar fog pártot. ütni, mint ez. 
A' Reiigio fanatizmusa, és az or-
száglási fanatizmus , ez a' két ir-
tóztató monstrum , melly a'' Nem-. 
z,etek közt a' legbóklogtalanabb 
Katasztrophékat szokta támasz-
jani, a 'v íg Néphez nem talál sem-
mi rést , hogy béférkezhessék , 



is a 
elveszti minden kártékony erejét;. 
Ha eggy ragy más megbomlott 
koponyában valami dögleletes 
gondolat támad-fel, néki áll a' 
víg tréfa 's elkergeti a' víg Nép-
től. - A' komor Nép közt pedig 
csak kevés segéli ö környülállások 

az Or-
s-záglás alkotmányát ve; 
be ejtené , 's legalább öt-hat okos 
embert megfojtana. 

,, Nem jó jel az , ( ezt tartolta 
a' vén De.mokritusz ) ha a' Virtus 
valameíly Xép közt gögös alakot 
veszen magára. Valameíly kárté-
kony Daemon lebeg inségetkőltő 
szárnyain felette, fin nem vagyok 
ugyan Tirézias ( ezt veté hozzá) 
da az illyen Népnek a' legtökél-

bizonysággal jövendő-



löm ezt: Ostoba 's vérengezö le-
szessz eggykor, boldogtalan Nem-
zet ! Szalmát rágsz majd és bo-
gátskórót, 's olly csapásokat lé-
szessz kéntelen szenvedni, a' mi-
től a' Természet és a' józanokos-
ság iszonyodik; 's ha látni fo-
god , hogy azok a' Csábítók, 
iciknek képmutató jámborságok 
által magadat elhagytad bolon-
dítatni, napjaikat henyélés és fes-
leíség között töltik-el, a' Tarto-
mány zsíriát kiszívják, feleségei* 
det 's lyányaidat öszvefertézte-
rik — behunyod szemedet 's meg-
némulsz , — vagy kinyiltt sze-
mekkel nézed el 's még is meg-
némulsz, 's elhiteted önnön ma-
gadat, hogy semmit sem láttál." 

„Higyjetek nékem, édes Bará-
tim , — másként mire való az ? — 
higyjetek önnön érzésteknek, — 
ha megengeditek , hogy azt töle-



íek a" sok haszontalan Fecsegő 
elrabolja, én arról nem tehetek —, 
a' Virtus, a' ki egyedül anyja 
a' legjobb örömöknek, minden 
ártatlan gyönyörűséggel megfér." 

'S mellyik gyönyörűség ártat-
lan ? — 

Te kérdezed é ezt tőlem , 
Diophantusz? — Nincsen é érzé-" 
sad, elméd, szíved, más eránt 
vonszó szympathiád ? Mindenben 
csak a' magad javát keresecT,-# ? 
2íem tudsz é senkii is szeretni 
magadon kívül ' — Ha úgy, leg-
alább azt in'ondom-el előtted, 
melly örömök nem ártatlanok. — 
Miért pirulsz? Attól tartassz ta-
láin , hogy a' fedhetetlen Lyzisz-
trata nyugvó ágyára foglak em-
lékeztetni ? Ne félj semmit! — 
Bár e' volna a' legvétkesebb min- ^ 
den titkos örömeid közt! Az a' 
gonosz öröm, Diophantusz, az 



az öröm, a' mellyel az ájUala.íi 
üldözött Jámbort látod fetrenge-
ni lábaid előtt; a' mellyel azon 
örülsz, hogy a' tekéntetbe lépő 
érdemet elfojthattad , 's azt a' jó-
szívűséget , a' meíly téged elho-
mályosított, gyanússá tehetted; 
az az öröm , a1 mellyel azon gyö-
nyörködöl, hogy alacsony csapo-
dárkodás által fúlbesugójává le-
vél valamelly. f a g y n a k ; vagy , 
hogy valamelly vén Banya birto-
kát a' feltátott szájú örökös elöl 
szerencsésen elseperhetted ; a'z az 
öröm, a' mellyel te gonoszt té-
szessz, hogy abból,a'' mint ben-
nünket el akarsz ámítani, jó kö-
vetkezzek : — esküszöm előtted, 
Diophaiitusz, minden férfi és asz-
szony Isteneinkre ! ezek az örö-
mök , ha bár a' tiéjd is , nem olly 
ártatlanok , mint azon Bacehán-
szob örömei, kiket ma a' felkelő 
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Heggél lantpengetés , tánc, teli 
kanták, 's szunnyadni k e z d ő -
lyánykák mellett lepe-meg! 

NEM foghatod-meg, Euryba-
íesz, mit akarok én az öröm' 
apológiájával, mellyet te a' Dio-
genesz szájából hallani épen nem 
reménylettél. Én legkevesebbet 
fognék úgy veszteni, azt tartod, 
ha azok a' bölcs Urak, a' kik tet-
szenek magoknak, hogy egész ék 
tekben soha sem nevettek , meg-
győznék a' másik fe!et, 

Talám megcsalod magadat, 
jó Éurybatesz; — mert ők ke&-
vemtől fosztanán,ak-meg; ha pe-
dig attól fosztanak-meg , úgy bíz-
vást elvehetik életemet is , inert 



én értté a ' nélkül eggy babot sem 
adok. 

Igazán szólván, ApoIogiám 
alatt nem gondolkoztam annyira 
magam felöl, mint a' ti gyerme-
keitek, 's az ö gyermekeiknek 
gjrermekeik felöl. —• Elképzeltem 
volt magamban , mi lenne haazok 
az Őszhajúak, a' kik éjjel nap-
pal az erkölcsök' megromlásán 
sopánkodnak, és a' minap, a* 
mint hallom , azt a' tanácsot ad-
ták, hogy mind azokat a' férfia-
kat és asszonyokat, kik mások-
nak gyönyörködtetésekkel keresik 
éleim , a ' V írosból kergessék-
ki, céliokat elérnék ; azok a' Tem-
plo"~"'í - ' s '^olnák, mellyek-
benn az Orom' Isteneinek nyújt 
Korinlhusz áldozatot, mind be-
záratnak; a'Színjátszók , Mímu-
sok, Táncolók, Síposok eggy nap'* 
fognak a' Városból kivezettetni,. 



• 8ő ' 
ha azok a' bölcs Urak trmmial-
11 a k , a' kik nem o . o r ^ t ci,fé-
keznek ifjú korokiol o t il.un 
igasságtalan gyűlolset,_cl gvulő-
lik azon örömödet, írelh cl nek 
ízletéhez őket, kc o . t . r-
kori mértékletlensec ek . alkaLnat-

Megvallom , Eurvbatesz, ezt 
:ot én is kire-
s ' .-Vo 1 .* zy 

igazabban belé r u 1 r 
mihelyt módom 'es=z képztlode-
sem szerint alkotiu ee<y Pe^zpu-
biikát. — De ha ti is kikerges-
sétek é Őket Korinthuszbói? már : 

a' más kérdés. — 
A' Perikleszek és Szokrate- < 

szék , Athénének legbölcsebb . éá 
legjobb fiai, estvéubént a szép 
Aszpaziáuál gyűltek-ösz* e. A' 
kgnyomosabb dolgok felól azzal 
,a' vidámsággal beszéilgctU-k otí, 



melly a' mesi'matkozást elkerge* 
ti a/ok a" cloLrrv mel-
lyeK 1 dombén c e\ u h eöe\nek. 
tartathattak , az elmés 's kedves 
előadi a' al Icit'v OP ~,í.-°V'é. 
A < f • 1 • t ^ i i 1 il-
Kc A lc 5íJ)d co dolai"' , a' 
icabo-Icsebb rendelesek ebbermaz 
cggyuttleteiben ejtettek, pedig an-

' t íja. cs ik .t' mulatság 's az 
d ( t ! t ! it lenni; 's Aszpá-

/ c f'.SiPi ta 1 j l t módot az egy-
u i )} e\ \ ozó elméket észre 

• i \ c v •>/ ekapcsolni, vagy 
azokat a' kis hasonlásokat, mel-
!; A idóvel a' Hazának; ártalmá-
ra Iehettek.vala , elhárítani. Eggy 
izicietes vacsora végre az elmé-
ket v ;gságra vezette. Rózsa koszo-
rús kis pobarak ébreszgették a® 
kellemes nevetkőzésl, és az Atti • 
kai tréfát; a' Fiiozoíia a' <3rá 
;/.iáktól tanúit víg lenni, 's olly-
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dolgokat beszélitek , meílyek ér-
demesek valának eggy Xenofon 
által fel jegyeztetni; régre pedig 
a' Múzsák, fiatal leányok képek-
ben, dal és tánc által rekeszték-
bé a ' mulatságot. 

Szólj most, Eurybatesz, bol-
dogabb lett volna é Athéné, ha 
a' szép Aszpaziát minden lyá-
nyaival eggyütt kiküldte volna fa-
lai kozzül? 's Periklesz és Szó-
kratész kéntelen lett volna a' va-
csorát komoran , és magánosan 
tölteni? 

Hiszed é , hogy Graecia előmu-
tathatná azon szép bálványok és 
festések tár ja i t , azokat a ' remek-
jeit az ideális szépségnek , meí-
lyek a ' Néző lelkét soha sem lá-" ! 

tott tökélletességig emelik-fel; ha 
T h e o d o t á k , Frynék és Danaék 
nem lettek vo lna, kik az illen-
dőség által magokat eí'nem til*; 
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tatíák -attól, hogy a' Mestersé-
geknek elősegéllése kedvéért szép-
ségeket nézésül kitegyék ? 

'S ha a' Múzsákat és vígChá 
riezokat kirekesztjük határunk-
ból, micsoda mulatságot teszünk 
az ő hellyekbe ? — Semmifélét? 

Ó úgy az emberi természetet 
egészen meg kell változtatnunk ! 
— A' Scythák 's Thrákusok' *) 
vendégségei lépnének-bé hozzánk 
azok után. 

Kevés idö múlva elmésségtek 
inegbutúl, magatok viselése dur-
va , szívetek vad és érzéketlen 
iessz. Bé fogjátok ugyan zárni 
Ifiaitok előtt a' feslettségnek eg-
gyik útját: de azért ök meg nem 
jobbulnak ; sőt olly örömöt keres-
nek, mellyek önnön magoknak's 

* ) Natls in usum Isetitlse fcyphis Pu- • 
gnare "i hracum eft, Horat. Jegyié-
it .a' Fordítónak,. 



Hazátoknak tízszerte veszedel"--
mesebbek lesznek. — Az idege-
nek kerülni fogják Várostokat,, 
mert annak nem lessz semmije , 
melly őket hozzátok vonja; pol-
gáraitoknak azon munkátlan ré-
sze pedig, mellytol elvontátok 
gyönyörűségeinek legártatlanabb 
eszközeit, kis társaságokra fog 
felosztódni, 's egyedül azéi t, liogy 
nem tud mit csinálni, nyughatat-

fakad az uralkodás. 
, 's becsmelleni fogja a' köz-

's pártot üt. 
Én legkissebbet sem vesztek-

el ezek mellett, a' mint magad is 
mondád; de öszvevévén mindent 
azt javaslanám , tartsátok - meg 
Színjátszóitokat, Mímusaitokat, 
Kötelenjáróitokat , Éneklői tekét, 
?s kur . . . . itokat, 's nézzétek-eli 
nékiek azt a' kevés rosszat, a" 
mit okoznak. —. Húsz módja is* 



-ran annak , hogy azon meg bot-
^ok eltávozta sanak, mellvekre 

' ; T W O ' » Lg' szeretete vezet-
het Le . i tvet. de azon veszedel-
mek elhárítására, mellyeket a' 
Muzsakuak, Grátziáknak, a* Sze-
relemnek, Tréfának, és Gyönyö-
rűség' Isteneinek elűzése maga 
után vonna, nem tudok több mó-
dot, hanem azt, hogy — Resz-
publikátokat a' Spártai — a' Plá-
Iói — vagy a' Diogeneszi Resz-
publika szerint alkossátok; •— az 
a' szándék pedig nincs műiden* 
aehézség nélkül. 

M i T tartok azok felöl, kik 
a' szemlélés és tapasztalás alá 
nem vettetett dolgok er'ánt bizony-



ítjs " 
sággaíintéznek-el minden kérdést; 
a* kik kételkedni nem szoktak ,és 
hogy azokról csak annyicskát tud-
nak' mint mi mások, megvallasi 
szégyenük ; — azokról, a' kik, 
ha el nem űnnátok a' hallgatást, -
készek volnának egész hetekig be • 
szcHni a' Valóságról, Természet-
ről. Ato műszókról, Homoeomá-
riákról, a' Teliesről és Üresről, 
a' Lélekről és Testről, az Okról 
és Célról; — a' kik a'nemismértt 
Tartományoknak nagyságát, ho-
sszát, szélességét, fekvését, Klí-
máját , terméseit, veteményeit, 
vad állatjait, polgárait 's ezek-
nek rendtartásokat, Törvényei-
ket, elmúltt és jövendöbéli Tör-
téneteiket olly bizonyossággalad-
ják-elö , mintlia annak leírását 
hozzájok épen most hozta volna 
valamelly Kométa •, vagy eggy 
raás meanyei Hírmondó? — Azt 

akarjátok-



k\Ü 
akarjátok tudni, hogy ezek felöl 
mit tartok ? 

Egykor Athenében két egész 
óráig hallgattam eggy ilh'en Bölcs' 
fecsegését a' Pythágorász titkos 
száma felöl. Áhítatosan figyel-
meztünk mindnyájan reája , de 
eggy szót sem értettünk; 's a' Py-
thágorász tanítványa még is kö-
zönséges javallást nyert. Megígér-
te, hogy más nap' a' hét Szphae-
rák . meg' a ' nyolcadik Szphsera,, 
és nyolcadik Szphsera felett lévő 
csudálatos dolgokról szint olly 
sokáig , és sziat olly tudósán fog, 
beszélleni. Kacagtam a' magam* 
esztelenségemen, *s az eggyügyű 
kíváncsiság még is rá vett, hogy 
tíz drachmámat és életemnek két 
óráját feláldozzam annak meg-
iiallására, hogy ez a' csudálatos' 
ember mit tud annyit mondani ? —~ 
E' légyen az utolsó drachmám-.,, 

L 
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( így szóltam, miden vefc'C * c! . 
a Tanításnak) melivet "a' hóiu 
felett lévÖ dolgok előbeszélk'.t 
ért vettek-ki , ha tovább élek is, 
mint Títhon élt. 

p múlva kihir-
>en hogy eggy 

C-haldseai f i lozofus érkezett el 
a' ki a* 
ekkor 
tand. 

Irtóztató Nép gyült-öszve. A' 
mennyire csak lehetett Chaldajal 
módra olíöztem-fei. Hosszá Ösz 
szakállam "s eggy olly pallást. 
mellyre a' Zódiakusznak minden 
csillagzatjai költött formájok sze-
rint fel valának festve, azt tevék,, 
hogy első meglátásommal is szin-
te epedt hallani minden, azt a" 
mit ígértem. A' mint elkezdettem-
köhögni, minden elcsendesedett. 
Végre hozzá fogtam 's a1 — ta-



láljátok miről beszélltem ? — nem. 
azt ugyan ha tíz napig, vagy tíz 
Olympiászig töritek is fejeitekei. 
ki nem találjátok — .V" ..Hold 
beli ember " felöl beszélkftein. 

Jíem múlattam - el Hallgatói 
mat mindjárt Beszédemnek első 
soraibann a5 legemfazisibb teker 
vények által alilioz, .a' mit mon 
dó valék , úgy elkészíteni, bogi 
szegénykék már alig tudták vár-
ni , hogy rá lépjek a' dologra. 

Eggyik a' másikra nézett, 's-
ezt suttogta csóváló fővel és ki-
meredtt szemekkel: ,,a' Hóldbe 
li ember felöl! " — Mindnyájok-
nak képek azt mutatta, hogy na 
gyon megcsalattattak abbann a" 
mit vártak. — „ A' Holdbeli em 
ber felöl i " 

Igen is, „ a' Holdbeli em 
~ ber f e l ö l ! " mondám, el nem ret 

tenvén Hallgatóimnak mcgütk<;-



zésekenn; a" legcsudálatosbb , leg 
Byomosbb ; legtitkosbb dologróí 
beszéllek, arról a' dologról a' 
mellyről ember még ember előrt 
soha nem szólott, — a' hold-
beli ember felöl! " 

Ez a' vén ember vagy maga 
bolond, vagy minket tart bolon-
doknak ! ezt mondá az eggyik al-
kalmasint hangosan ; — Mind a' 
kettő meglehet, gondolám ina 

Az öszvegyiilekezett sokaság' 
harmad része fészkelődni kez-
dett, miniha menni akarna. — 
Van é eszetek? így kiáita rájok 
eggy béhorpadtt szemű Sarufól-
dozó, a' ki maga is úgy nézett 
ki, mintha valamelly Planétából 
esett vólna-le földünkre : várhat-
tatok é eggy Chaldaeai Bölcstől 
kevesebbet? nem mondta é meg 
előre , hogy hallatlan dolgokról 
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fog beszélleni ? — hogyan ítéljük-
meg azt a' mit mond, míg nem 
halljuk ? Többet is láttam már 
én ollyat, kinek orracinipájáról 
ki nem láthatta az ember , a' mit 
benne azután lelt-fel; 's eggy szó-
val épenn azért, hogy olly nevet-
ségesnek látszik az , a' miről szó-
lani akar, épenn azért mernék 
bízvást sokbann, igen sokbann 
fogadni, hogy itt valami elrejtett 
nagy titok van! — Ki tudja. ... 
no's' én itt maradok; — a'kinek 
tetszik elmehet! —. 

A' sokaság' nagyobb része 
eggy értelemben volt a' Sarufol-
dozóval; — 's minekutánna a' 
dongás - bongás elcsilapodott , 
veszteg maradt minden, 's ha 
egyebet nem is, legalább azt akar-
j a látni, hogy ,, a' holdbeli em-
ber felől'-4 mit lehet mondani? 



'93 " — 
Elkezdem a' Beszédet, — ha 

jól említem, a' mint következik: 
„ Azon híradás után , Athénéi 

Urak, mellyet most tartandó Be-
szédem felöl hallátok, nem ki-

egyébb dolgok felett ar-
ról hogy a' „holdbeli ember " 
alatt mit kellessék érteni, olly 
magyarázatot adjak, nielly által 
minden Hallgatóm, akkor a' mi-
dőn ezen nevezet hangjainak hab -

tyájához hat, azon képzeletet köt-

lilik e' világon , az eggy „ hold-
beli emberen " kívül. — " 

„Ezt kívánni tőlem első tekin-
tettel igasságos kívánság ugyan: 
de, édes Uraim, ez csaknem olly 
«eii4z , mintha azt kívánnátok , 
.hogy a' földet körülölelő tengert 
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tggy ivó kantába mentiem , és — 
ha Tházuszi bor volna, egésség,-

1 Sok dolog van e' Világon, 
inelly első tekintettel épenn nem 
Eátszrk nehéznek; melly felől azt 
tartjuk, hogy talpig ismerjük, mint 
azt az anyát, a' ki bennünket tojt; 
de mikor arra jön a' dolog, hogy 
szánkat annak előadására nyis-
suk-fel , csaknem olly s 
faati látjá magát az ember 
száját annyira zárja-bé 
liangejtés nélkül a ' mennyire fel-
nyitotta volt. Ugyan is , van é 
könnyebb a' Világon mint ezt 
mondani: „ A'holdbeli ember fe-
löl tudósítlnk benneteket ; " — 
v a g y : ,, Nézziik, mit mondhatunk 
a' holdbeli ember felől: " de tu-
lajdon érzésteket hívom bizony-
ságul, szóljatok, nem szepegné-
tek é, ha valahogy hebehurgyái-



200 

kodva megígértétek volna ; hogy 
o.lly dologról fogtok beszélíeni . 
mellyet sem ti nem láttatok , sem 
m is nem látott soha. Igazán szól-
v á n . ámbátor mint Filozófusnak 
ko; elességem Hallgatóim előtt el 
ne árúlni, hogy tudományom sem 
nem csalhatatlan, sem nem ha-
tározatlan : még is kétséges va-
gyok eráüta, ha a' holdbeli em-
bernek Léte felöl szóljak é elébb, 
v a g y Lehetősége felől ? — Hogy 
léte felől hitettessetek-el, szükség 
hogy lehetőségét lássátok; és hogy 
lehetősége szembetűnő légyen, szük-
ség hogy léte bizonyítassék-meg. 
Xrné itt a ' kifejtem való gombo-
lyag ! — Midőn azt mondom: a' 
„ hóidbeli ember lehető ; " v a g y 
aem gondolok az alatt, a ' mit 
mondok , semmit ; — a ' mi termé-
szet szerint a ' legkönnyebb por-
téka; — v a g y azt teszem-fel mint 



valóságot» hogy holdbeli embi 
•van', mert mondhatnám é egyéb 
ként, hogy lebeto ? — Épenn an 
nyi a z , mintha azt mondanám 
hogy a 'holdbeli ember kék , 
nagy orrú, vagy jámbor; —meri 
ezt mondván aztteszem-fel, hogy 
a ' hóidban van ember , külömben 
nevetséget érdetnlene az a' mon-
dásom, hogy a ' holdbeli ember 
illyen vagy amollyan ; 's ha jól 
megtekintjük, a' dolog utoljára 
is odamenne-ki, mintha azt mon-
danám , h o g y : az a ' dolog a ' 
melly nincs, csakugyan valami. — 
Ellenben midón azt mondom, hogy 
a' holdbeli ember van , akkor az 
ő 'ehetőséget előre tészem-fel, melly-
ről azonban mind addig nem 
mondhatok legkissebbet i s , míg 
közelebbről meg nem vizsgáltam ; 
— ha pedig megvizsgálom, egy-
szerre abbann az átkozott karik-



"kában ~z'<, o v , a* meiiybea „lé-
teiről le..e o u " p c , '5 lehetőségről 
léteire - ' rorg ok erőkké, mígutol-
j i , íejpiii annyira elszédül, h o g j 

/ teész V,7.-íir, a ' holdbeli em-
l , r . >s csekély vagyonságom i s , 
- , al '•zeniem elől, Hlyeién kör-

ilplls ok közt , Uraim, nem 
c c, djtatok egyébként segíte-

1. o m u a azzal az ostoba non 
' " í t e ! elégsziink-meg , mellyre 

t n iv. -lo te reá szorúljak, készebb 
- • 1 uk "ejemet is elveszteni; — 

v a g y elégséges eltökélléssel bí-
runk semmi ellenvetéseket nem 
tekintvén azt tenni-fel, hogy a ' 
holdbeli ember existdl, szintúgy 
m i n t Hermesz - Trizmegistusz , 
v a g y akármelly más ember a 'Vi-

k i , a 1 kinek léte felöl ugyanazon 
kétségek ne adják-elo magokat, 
Melly tekintetben megvallom né-



kern leginkább tetszik a ' m é l y ér-
telmű Heraklítusz bizonyítása, 
a5 k i , hogy [kifejthesse magát 
a ' dologból, így szól : ,, a' hold-
beli ember van , mert hogy lehet-
ne Ó külömben holdbeli ember ? " 

„Minekutánna tehát illyetén-
képen szerencsésen kifejténk ma-
gunkat a' legelső nehézségből, az 
a ' szörnyű nagy kérdés fordúl-e-
lö : Ha i-an holdbeli ember, mi-
csoda ő? " 

„ I t t , Uraim, megnyitom előt-
tetek a' Metaphyzikai abysszus-
nak kapuját. Általhathatatlanköd 
fogja-el itt vizsgáló szemeiteknek 
ösvényeit. De ne rettenjetek-meg j 
addig fogunk belé kandikálni 5 

míg belé látunk. — Eggy titkot 
nyilatkoztatok-ki itt néktek; Fi-
lozofusaitok, tudom, megnehez-
telnek értté, de én azzal nem 
gondolok. Csak meresszük belé 



szemeinket, Uraim, nincs egyéb 
módunk a' terra incognita isme-
retségére juthatni." 

„ Nem láttok é még semmit 
is? — Jól vagyon; tegyük tehát 
szükséges dispositióba elébb sze-
meinket. Hallgassatok c s a k ! Mi-
dőn legelőször kezdettem azon 
törni eszemet mi légyen ,, a' hold-
beli e m b e r " 's nem tudtam hogy 
fog jak a' dologhoz , végigjártam 
minden Filozofusokat 's tudakoz-
tam mit tudnak felőle. — . .A' 
holdbeli ember? " — így szólaaz 
első a' kit eránta kérdeztem. Nem 
olly könnyű aztismérni! Ha mind-
azáltal feltetted magadban, hogy 
akár miben kerüljön , csakugyan 
isméretségére jutsz , annak járj 
végére , micsoda ő ? — és m'esodds ? 
— — Ez az épen felelék a ' mit 
kérdezek." 
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Házról házra jártam hogy hall-

hassam, ki merre utasít-el ? ki mit 
felel kérdésemre ? 's itt láttam a ' 
régi Mondás' igazságát, azt ki-
vévén hogy jóva l , de ugyancsak 
jóval is ám ! több értelmet kaptam, 

„ A ' holdbeli e m b e r " tulaj-
donképen nem fér f i , mondának 
némellyek ; igazság szerint szint 
úgy lehetne azt ,, holdbeli asz-
s z o n y n a k " is nevezni, noha o 
magában sem nem férf i , sem nem 
asszony. Mert ha ö valóban fér-
fi vólna, feleségének is kellene 
lenni, vagy elégséges ok nélkül 
való vólna az ö férfiúsága. Már 
pedig a' holdbeli asszonyról , 
vagy a' holdbeli férfi ' feleségé-
ről még senki sem hallott sem-
mit , és így 's a ' t. " — 

„ Hogy ő teljességgel nem olly 
alkotású mint mi , az tökélletes 
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igazság. " í g y szól a eggy más 
«mber, 

„ Az lehetetlen , monda a' har-
madik; mert akármiilyen is ő ma-
gában , de hozzánk csakugyan 
hasonlóbb , mint eggy tengeri la-
pos csigához, vagy eggy Titano-
keratofytonhoz. " 

,, Én megbizonyítom a ' magam 
ál l í tását, monda az elsőbb : Mind 
a z , a ' mi a' „ h ó i d a l a t t " va-
gyon , nem a ' hálában van , és va-
lami a' h'-ldban van , az nincs a' 
„hóid a l a t t ; " 's annak hogy az 
4, hóid a l a t t " és nem a ' hóidban 
van , a' hol talám szint' olly jól 
lehetne, elégséges okának kelle-
tik lenni. Imé pedig minden em-
ber megvall ja a z t , hogy a' hold-
kelt ember a' holdban v a g y o n , és 
így " 

„ H a a' hóidban vagyon,igen 
ís , concedo ! monda ez hírtelen: 



de én azt merni ni áuíiani, hogy 
két harmad részét az esztendő-
nek a' Vénusz csillagában tölti, 
vagy legalább télére bizonyosann 
oda költözködik, mert a' hóid 
felette hideg Ország. " — 

„ No már ez bezzeg szép ! kiál-
ía az első; hogy állíthatod te azt , 
midőn absolute sem nem meleg , 
sem nem hideg semmi. A' hold-
beli ember organizatziója bizo» 
nyosann az ö lakásához van al-
kalmaztatva ; és, minthogy a' 
hóid, a' mint azt minden Asztro.-
Bomusz tudja, nedves és hideg; 
tehát a' holdbeli embernek ister^ 
meszet szerint a' legnagyobb mér-
tékben flegmatikusnak kell lenni, 
Ha pedig az , úgy által nem lehet 
látni, mit keresne ő a' Vénusban , 
melly a' Szerelem' planétája? 

„ Ezek az Urak igen magokat 
íllxive beszéllnek a' hólbeli em-



ber felől; így szóla eggy negye-
dik : 's még is fogadom, hogy 
Bálámnál többet felőle nem tud-
nak; a' pedig annyi mintha sem-
mit sem tudnának. Mert legalább 
eggy érzéssel kellene többel bír-
Eiink, mint a' mostani öt vagy 
hat érzésünk, ha felöle hellyes 
képzeletet akarnánk szerzeni. 
Úgy szólván mint közönségesen 
szoktunk, sem nem nagy, sem 
nem kicsiny; sem nem heves, 
sem nem fagyos ; sem nem édes , 
sem nem savanyú ; sem nem fe-
jér, sem nem fekete; — ő — ma-
gatudja az Isten-adtta micsodás! 

,, Ez az utolsó világosan See-
ptic'.zmusm vezet bennünket, mel-
lyet mi Dogmatikusok eleitől fogva 
szint' úgy nem szenvedhettünk, 
mint a' Gymnozofiszták Filozó-
fiáját. — így tehát látván , 
hogy ezen Bölcseknek átmutatá-
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sok után szint' olly keveset tudok 
a'dolog felól mint azelőtt, feltet-
tem magamban, hogy próbát te-
szek mennyire juthatok tulajdon 
elmélkedésem vezérlése után e' 
homályos materiában." 

„ Ha igaz az, hogy minden 
dolog az, a' micsoda, így szó-
lottam magamhoz, úgy minden 
további gondolkozás nélkül azt 
tehetem-fel, hogy a'holdbeli em-
ber „ holdbeli e m b e r . H a ezt 
nékem megadjátok, úgy már so-
kat nyertem, — Mert így tehát 

nem Merkúriusz Lakosa, 
sem nem a' Márszé , 
sem nem a' Jupiteré, 
sem nem a' Szaturnuszé, 
sem nem a' Zódiakuszé , 
sem nem a' Via-lacteáé, 
sem nem a' tiiz-égé, 
sem nem az Üres öbölé, 



sem nem a' cháószé — ha-
nem igazán és minden kétségen 
kívúl a' ,, Hóid 'Lakosa," azaz; 

holdbeli ember! " — 

"S ember lévén, 
sem nem hal, 
sem nem madár, 
sem nem amphibion^ 
sem nem féreg; sem re-

pülni, sem úszni nem tisd ; noha 
ezen állítás bizonyságáért nem 
felelek, mert meglehet, hogy a' 
hóidban balszárny nélkül is lehet 
^úszni, tollszárny nélkül pedig re-
pülni ; vagy halsz/írnya is 's toll-
szárnya is lehet, 's egyszersmind 
ihóldbeli ember is maradhat. 

Épen iIlyen bátortalan vagyok 
annak meghatározásában is , csu-
pán csak magával való identitá-
sát tekintvén, ha étellel 's itallal 
él é , mint mi, 



vagy napfénnyel , mint 

Plátó Lelkei ? 
— lia Nemét terjeszti é . vagy 

nem ; — 's ha terjeszti van é szük-

nostényre, vagy nincs? 
vagy talám maga magának-

elégséges é végre., mint a' csi-
gák ? -

lia úgy terjeszti é nemét mint 
,a' csemeték? gyökér áitai? 

vagy talám hagymafok ? 
vagy sarjadás ? 
vagy tojás ? ' 
vagy eleven szülemény ál-

~ tal? — 



kelvén ki bizonyos időnek elö-
fordúlttával ? 

lia : 
rövid é , vagy kurta ? 
kövér é , vagy száraz ? 
szőke é , vagy barna? 
jámbor é , vagy szilaj'! 
elmés é, vagy ostoba ? 

Jha: 
jó Poéta é ? 
jó táncos é ? 
jó lovag é ? 
tud é tarokkot játszani ? 

's a' t. 
„Mind ezek , és még több ha-

sotiló kérdések , mellyeket közép-
szerű elmésséggel is minden tehet 
magának, nem fognak könnyen 
felfejtethetni, míg módot sem ta-
lálunk a' holdbeli ember köze-
zebbröl való ismeretségére ; ám-
bár kész vagyok valónak venni 
addig iSj-ha külöinbeu igaz a' 
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mit közönségesen állítnak felöle 
hogy egyedúl maga van a' hóid 
ban, hogy nagyon megúnatko 
zott ember, és a' társaságos eg 
gyüttlételbeu kedvetlen és komor 

,, De a' mint megvagyon mond-
va , Uraim , az a' szerencse,hogy 
a' hóldbeli ember felett támadha-
tó problémák nyomosán felfejt-
íessenek , egyedül annak a' filo-
zófusi Kolosszusznak tartatta-
tik-fel, a' ki eléggé elmés vagy 
szerencsés a'hóidba vezető útat, 
ha van, feltalálni; vagy magá-
nak oda 5 ha nincs , útat csinálni; 

's a' mi nem kevesebbé szük-
séges , — a' visszavezető útat, 
minekutánna ott elég ideig mu-
latott , és a' mit látni kívánt jól 
megvizsgálta , ismét fellelni; fel-
tévén mindenek felett azt, hogy 
az, illyen érzésekkel, mint a' mi-



gáiatokat tenni, nem lehetetlen." 
. .Lat iatok. Athenének ü r a i , 

hog\ tn i t i gvelmetekkel nem 
eltein ^ i^zu •, ha mindent igas-
•• „n n i u atkeltek, talám tob-
ozt i o tair mint a ' mennyit 
iol n x ih t ok. Kevesen v á g v -

án «z vP f i lcmányos Társaim 
o .JX >llv kevés hííne-

. s - h i cz , ;a í élnének, mint 
én éltem, véletek azt éreztetni, 
hogy „nem tudják n 

Reménvltiti ; 7 _ n b a n , h o g y a 
holdbeli Urat ,.z l/i a' mii fe-
lőle mondattam, w - y inkább 
mondottam , akár mi és akár ki lé-
gyen ő mag-ban . nem bái.tGt-
fam meg. Tal<?in ic'tnck 
tarthatná magát, ".a 'zenité 
fenséggel bírtam volna, ugy a' 

i beh Táí'ífum sAOk -



, . o nékie alakját , organiza-
£.o;áí, színét, tehetségeit, erköl-

cseit, magaviselését, Religióját, 
eggy szóval belső és külső miné-
iniiségeit előtökbe adni , és an-
nak „ úgj-létét " demonstrálni. —• 
£n azt nem tettem ; — 's viselhet-
tem é ártatlanabbik eránta ma-
gamat, mint midőn felőle — — 
semmit sem mondtam? " 

Ezzel szakada vége Beszédem-
ül ek , 's én magamat a' Szín' kár-
pitjai megé vontam-meg , hogy 
láthassam micsoda következése: 
lett légven. Az én kedves Hall-
gatóim , k ik, úgy látszott , mint-
ha azt hitték volna, hogy a ' j a -
v a most fogna következni, igen 
rendes szemeket vetettek remény-
telen megcsalóaásokon; feltátott 
szájjal állottak eggy darabig arra; 
felé fordúlva, a ' h o l a' Chaldaeaii 
Bölcs állott: de minekutánna, látr 
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ták hogy a' tanításnak vége vas, 
ollyan zsibongás támadt, hogy 
elijedtem- rajta. Itt is, amott is 
beszéllte eggyik a' szomszédjá-
nak , mi volt légyen a' Bölcs cél-
ja? jó volt é, vagy rossz, a' ta-
nítás ? szakálla , pallástja felöl mit 
íehet tartani? 's a'holdbeli ember 
alatt kit kellessék érteni? mert, 
hogy a' dolognak borítékja alatt 
titok lapparfg, arról többé senki 
sem kételkedett. A' csetepaté na-
gyobb nagyobb kezdett lenni, lár-
mázni j veszekedni kezdtek; "s 
minthogy azok közzül, kik a' ma-
gok állításokat nem igen könnyen 
tudták okokkal támogatni, sokan 
annál erösebbek voltak vállra 's 
csontra nézve, utoljára testi vé-
delmező eszközök vétettek-elo ; 
eggy szóval, felette kevéube múlt, 
hogy a' holdbeli ember Athené-
líen véres meghasonlást nem indí-

tott. — 



toít. _ Be nag1 „jermtkek a/ 
Athéneiefc! így k 'it a e°:p:\ ike n 
okosabbaknak , gondosan felre 
vonván magát, b tt j v 1 tj i j v 

e, hogy a' Chal ío-ai T 'vS 
nemvala egyéb célj , n i. r 

véletek és Filozoin aitok1 1 1 
tassa hogy nincs eszetek 

EGY szép öszí nap2 a' Kerá-
aionnak eggy kupressusa alatt üi~ 
tem a' verőfényen, melly nékünk 
öreg embereknek olly kedves szo-
kott lenni , midőn álmodozásai-
mat eggy felém jövő Idegen meg-
háborította. Közelítését jó ideig 
nem vettem észre: de hozzám 
szólván, érzettem, hogy valaki 
közzérn és a' Hap közzé állotta 

K 
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Te va-;.' az a' , !!_•-

szőla azzal ar irseieszce,»g;ri 
vén végig rajtam, n,t<^ et a" Kor 

sniberekhen szeiiireieii-c' PC', ije 

felöl egész Grsecia clly ki 
aein fáradva beszéli ? 

Ekkor gondosabban néztem vé~ 
j;ig Emberkémet, mini elejéntén.. 
Rendes, tüzes, fiatal ember volt; 
középszerű termetű , de jól nőtt, 
csak hogy feje eggy keveset bal 
Tállá felé hajlott; homloka szé-
les , szemei nagyok és szikrázók, 
?s úgy tetszett, mintha velek egész 
«*' szívedbe hathatott volna. So-
kat íj. érö képezete, *s tekinteté-
benn a' kedvesség által meggyen-
gített büszke magahittség azt a' 
Yalamit tette , a' mit a' Királyok-
ban felségnek szoktak hívni. — 
Későcskén vettem észre, hogy ha-
jai közzé fejedelmi fonadék vala. 



kötve; de úgy tettem, mintha azt 
nem láttam vólna. 

Hát te ki vagy . felelék néki 
hidegeim« a' ki magad' elhive 
tudakozod azt tőlem? 

Én csak Alexander vagyok „ 
a' Macedóniai Filippusz fia ; fe 
lele mosolyogva az Ifjú. Megval-
lom , ez nem sok; de ha nem sok 
is, szolgalatjára van Diog.enesz-
nek. Tudtam hogy te hozzám nem 
jössz, és így én jövék hozzád. 
Szólj } mit cselekedjek hogy Filo-
zófiádat könnyebb lábra tehes-
sem? Akár mit kérsz meglessz. 
hanemha ollyat kérsz, a' minek 
teljesítése felülmúlja hatalmomat. 

Királyi szavadra fogadod é 
azt ? kérdem. 

„Tulajdon szavamra, felele." 
Tehát kérem Alexandert, a* 

Macedóniai Filippusz fiját, — tét-
Jen ki előlem a' napfényről, 

k 2 



220 " ' 

„ !S ebből áll é az egész ké-
rés ? monda Alexander " — 

Most csak erre van szüksé • 
gem. 

Az udvari kullancsok elsár-
gultak bosszúságokban. 

„ Eggy Királynak illő megál 
lani szavát; " monda Alexander 
midőn eggy eiovel tett mosoly 
gással emberei felé fordult. — 

Azt mutatja hogy megérdemli 
azt a' nevet, mellyet a' Korin-
thusziak reá ragasztottak; mon-
dának ezek , — 's megérdemlené 
hogy véle úgy bánjunk a' mint 
az ebnevezet kívánja. — 

Az a' kívánságtok bízvást el-
múlhat, felele a' fiatal ember; 
higyjétek-el, ha Alexander nem 
volnék , óhajtanám hogy Dioge-
nesz légyek! 

'S vége vala a' beszéllgetés-



Ez a" tölteni i i a !d bá j ró l száj-
ra megjei). Nem tehetek róla. Iga-
zán , mondjátok-meg, mit kérhet-
tem vólna töle. — Nem akarom 
hogy az oliyanokkal mint Ó ieg 
kissebb dolgom is légyen. — — 
Nincs szükségem semmire , — 
ha volna, nincs é barátom? Ki-
rály tői vegyek é el jótéteit, inel-
lyet barátomtól sem vészek, ho-
lott ennek az által kedvét tölt-
hetném ? — 

De ez a' fiatal ember nékem 
még is tetszik. — Minthogy nem 
kerülhetjük el, hogy Királyaink 
légyenek, azt kellene óhajtanunk, 
hogy Királyaink Olyenek légye-
nek. — Fogadni mernék reá hogy 
ö csak azért kínilt-meg, hogy 
lássa mit felelek; és még is meg-
hökkent feleletemen. — Illő, hogy 
ő inkább légyen Alexander mini 
Diogenész: én is úgy^oadolkoz-



nám ha az ö liellyjébenn ülnék: 
de , becsülöm benne , hogy Dio-
genesz kívánna lenni, ha Alexan-
der nem volna. — Mennyi beszáll-
ni valót nyújt majd ez a' kis em-
ber maga felöl a' Görögöknek! 
Ö magát választotta Vezérül a' 
nagy Király ellen. — Szép igaz-
lószín eggy olly büszke fickónak, 
a' ki Macedóniában, és Görög 
Országban meg nem tud férni! — 
Bár az egész Világgal parancsol-
hatna, 's úgy gondolkozna mint 
Diogenesz f 

X X X V I I . 

S E M M I R Ő L s e m á l m o d o z t a m 
kevesebbé, tegnap éjjel Ulyszesi 
vánkosaitnon feküdvén , mint ar-
ról, hogy eggy Király jö látoga-
tásomra «*» mi d óra hordóm' fa re 



tesze nyikorogni kezde, 's Ale-
xander eggy kis lámpással hoz-
zám betekintett. Te kiilö.iös 
ember vagy, monda ; téged keres-
lek, noha épen nincs okom teg-
napi elfogadásodon megnyugod-
ni ; ' s kevésben múlt hogy eggy 
esztelen szándékra nem ragadtál. 

Szabad tudakoznom, mellyik-
re? — 

„ Nem lenni Király, hogy Dio-
genesz lehessek; és a' Királyo-
kat úgy alázni, mint te . " 

Engedj meg nékem Alexander, 
az nékem nem volt szándékom. 
A' verőfényen feküdtem midőn 
hozzám állottál. Úlly kényemre 
feküdtem ott, hogy nem lehetett 
nem sajnálnom attól a' gyönyö-
rűségtől lett megfos itatásomat, 
mellyet a ' Királyok semmire sem 
becsülnek. Néked nálam nem va-
ía semmi dolgod; nékem pedig. 



aálacl semmi kérésem. Félóráig 
eltörhettem volna eszemet mit-
kérjek tőled, 's még sem t Jaítam 
volna egyebet, hanem hogy térj-
ki előlem a' napról. 

„Jó! ha te a' legkülönösebb 
Filozofus vagy azok között a' ki-
ket láttam, úgy talám én is a? 
legkülönösebb K i r á l y vagyok 
azok közt, a' kiket te láttál. Te 
nékem tetszessz. Bár kész volnál 
engemet a' fegyvercsörteíés közt 
késérni. Eggy olly becsületes em-
berre van szükségem, a' ki né-
kem az igazat megmondja, — 's 
úgy tetszik , hogy te annak oda 

Alexander Király! Tulajdon 
útja van mindennek,a* mellvről 
eltérnie nem illik. Nem lennék én 
t öbbé Diogenesz , ha veled men-
nék. De, ha kívánod, annyi igaz-
ságot adok az útra, hogy az elég 



tessz, 'ha a' Világot öszvejárod 
s nyered is. 

„ Magunk közt maradjon a s 

szó, nincs is kevesebb szándé-
komban mint az , hogy az egész 
Világot magam alá hajtsam. Nem 
iehetek róla: ollyan gondolataim 
vágynák, mellyeket lehetetlen ki-
kergetni fejemből. Macedónia 
semmi sem; — Graecia egynehány 
.patkónyom.isnv ival több ; — Kis 
.Ázsia, Arménia, Média, India, 
— ez a' négy még is már alkal-
mas darab! de ha egyszer ezt ma-
gunkévá tesszük, úgy még inkább 
lessz okunk, azt a' hátralévőt is 
magunkévá tenni igyekezni. — 
Eggy szóval ez a' Világ eggy da-
rab, úgy é ? és így a4 rajta lévő 
embereknek sincs több Vezérre 
szükségekegynél; ez az eggy pe-
dig — úgy érzem, senki sem lé-
Jiet inkább, mint — éti! " 



Nem felelek róla, hogy ha cv.et. 
általesel, még az jut eszedbe, 
hogy a' hóidba 's a ' több piáné-
tákba útat ver j , 's az egész napi-
alkotvánvt ostromold, mert az is 
eggy darab; annak birtokához, 
mihelyt a' földet magadévá te-
szed, bizonyosan just fogsz csi-
nálni magadnak. 

,. Chimasrák után soha sem fo-
gok ásítozni; az én szándé-
kom, jó Diogenész, olly neme^ 
olly szép , 's olly könnyű , hogy 
csudálkoznom kell, miként lehe-
tek én első a' kinek az eszébe 
jutott. " 

Kacagni fogsz rajtam , Ale-
xander Király, de higyd-el, hogy 
én épen így gondolkoztam volna 
ha a' te kecsegtető környülállá» 
siddal bírtam volna illy ifjú ko-
romban. Markodban vagyon a' 
Görögök' szíve; harmincezer Gö-



tőggel pedig eggy olly fickó , mint 
le, az egész Világon keresztül-
hajt. — — De, — mit csinálsz 
azután véle, ha magadévá te-
szed ? — 

„ Szép kérdés egy Filozófus-
tól! Azt, a' mit Macedóniával, 
és Epirusszal tennék, ha egye-
bem nem volna. Ó már az szépen 
ki van dolgozva fejemben. A' vad 
Nemzeteket újonnan épültt Váro-
sokba szítom; nékiek bölcs tör-
vényeket adok; minden nagy fo-
lyamat 's tengertorok mellett űj 
kereskedöpiatzokat építek; Tar-
tományaimnak mindenikét alkal-
matos utakkal eggyeztetem-öszve: 
az egész földet eggv nyelvre , 's 
ezzel az eggy nyelvvel a' mi Tu-
dományainkra 's Mesterségeink-
re tanítom-meg; és, hogy egy -
szesze végigláthassak mindent, 's 
gépely emet rendes forgásban meg-



' utha-^.'ii. ryertt Birodalmaim-
11a!; sy itt* közepette eggy nagy 
Várost aliitok, melly minden Nem-
zetségek eggyesítö pontja, 's fór-
ját aií-nak lelke, a' Természet® 
és \testerses;' kincseinek tárja, 's 

/ ti ,i >en.zei Amphiktion-
IÍ 1 kása , a1 válogatva sze-

a ~~ _ixek' Akadémiája, eggy 
' Világnak Anyavárosa 

7 i lakó hellyem légyen." — 
"S ink gondolsz, Alexander 

Ki / nL tart ez a"' nagy 
alkot- • o >7 

Mjg i -n Alexander lessz , 
hogv j/.i iU/'n tudja. Ez dicse-
kec 3 ÍOimar.ok látszik , de, meg-
hiszem, annak fogod nézni, a" 
micsoda. De tegyük-fel, hogy az 
emberi dolgok álihatatlansága, 
vagy inkább az emberi agyve-
lök' szédelgősége, mellyek még 
a' boldogságba is csakhamar be-



lé úrinak, munkámat fel fogják 
forgatni: az a' haszon , mellyet 
én ez által az emberi Nemzet-
nek teszek , még is sok századok-
ra fog kiterjedni; 's nékem jutal-
mul még is megmarad az a' gyö-
nyörűségem , hogy tételemnek mú-
ló álmát eggy olly bátor igyeke-
zet által, mellynél nagyobb még 
nem szállott emberi lélekbe, bi-

értelemben halhatatlanná 

Hát a' teljesítés nehéz vól-

„ Nehéz volta? Bízzd rám. 
Csak tíz esztendőt engedj; akkor 
osztán j=er , 's nézzd-meg mit tet-
tem. " 

'3 hát az a' sok fe j , mellynek 
le kell hálni nyakáról míg annyi 
Nemzeteket a' te intézetedtol füg-
gésre szoktatsz ? 



""" 

„ Á' nélkül ugyan meg nem 
esik. — Sajnálom szívesen, — 
mert a' vérontásnak barátja nem 
vagyok: de hogy a' fejhullások 
miatt szándékomtól elállják, azt 
ugyan az egész Világ feje kedvé-
ért sem cselekszem. — Nem ve-
rem é kockára a' magamét is? 
Ezen feljül a' Hirkániai 's Eak-
tra) asszonyok olly termékenyek, 
hogy általok az egész veszteség 
majd iieliyre ütődik." 

Ó Alexander ! mondám, te 
most húsz esztendős vagy; má-
sok nemtelen feslettségben, po-
harak közt, 's asszonj'i fedhetet-
lens«g' ostromlásában töltik-el 
fiatal napjaikat, — te pedig e-igy 
közönséges Ország' felállítása fe-
lől tészessz előrajzolatot, 's íme 
hozzá fogsz teljesítéséhez. — Lá-
tom mennyire illetett-meg nagy 
ideád' szépsége; te úgy vagy te-
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remttve , hogy azt, a' mit a' kis 
lelkek chimaerának tartanak , vég-
re hajtsd. Veled eggyiitt , magara 
is nevetnék magamon , ha szán-
dékodnak abbanhagyására akar-
nálak bírni. Tégy ük-fel, ha an-
nak hátráltatására nyomás ellen-
vetéseket hordhatnék is elő,nem 
annyi volna é az, mintha eggy 
szerelembenn égő Ifjúnak azt akar-
nám demonstrálni, hogy jobban 
tészi, ha félbeszakasztja szerel-
mét? — Az olly lelkeket minta' 
tiéd, ollyankor hordja-ek) az Ég. 
mikor új formát akar adni föl-
dünknek, Azok a' törvények, a* 
mellyek bennünket: köteleznek. 
nem tenéked vágynák í rva.— Ha 
én Athénéi, vagy Spártai, vagy 
Kappadóciai, vagy Mediái, va f ey 
Áegyptuszi" lakos volnék, talám 
szidnálak ; de én ez nem vagyok : 
én Kozmöpolíta vagyok. Nem 



t ek o'Iy " sot melly 
l e k t e c , 
jct\ j'-cl'u1 <• i, . / emberi Nem-

b i tekii 'ett javán ki-
ví 1 Alei j c , menj, 's 
hajt d ve a' n icy gondo-
latot, í r ' t ^ 1 irtotta! — 
De legdicsocb lepeseid közt se 
felejtsd-el, hogy mi, KÖzembe-

és 
tökélle-

is cslly gyaxió 
vagy , mint mi. Eggy nyomorult! 
nvilszála eggy Szogdiáni rabnak 
vagy eggy hitetlen Médusz négy 
öt csép mérge, elégséges arra, 
hogy nagy szándékod füstbe vet-
tessék. A' te pályád veszedelmes 
pálya. Az ember semmit sem tűr-
el oliy nehezen, mint a' liatár-

íás> mellybsn eléggé gyenge 1 



szessz törojéntgyínío ellenségeid-
nek elhinni, hog; f r l \ nuat 
ember, dicsősége Inc t 11«./s-
lét elődbe »»l a S •> ' t 'c t li-
kőr olly ( - fi rcl-< í r . < iiP í-
fertéztetni, n J'V?K igen is iog-
ják éreztetni v«.L^ . Logy csak 
ember vagy. Kedvetlenséged 's 
zabolátlan indulataid gyűlölsé-
gessé teszik uralkodásodat, éle-
tedet megrövidítik., 's Országo-
dat hasonlóvá tészik azokhoz a* 
mcsszére sugárzó métecronokhoz, 
mellyek az egész Világot csudál-
kozásra ragadják, de azalatt míg 
minden szem reájok mered, hir-
telen elpattannak. 

Alexander elcsüggedt! fővel ült 
hordóm' szélén, 's el merülve hit-
szolt azoan a' mit mondottam. 
Azt tartom hosszas prédikátzió-
mon szunyókálni kezdett. De csak-
hamar hogy elnémultam, felesz-
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mélkedett, felkölt, 's azt monda, 
hogy virradtjkor Koiinthuszból 
tovább megyen. — „Tréfán kí-
vül, Diógeuesz, nem lehetek é 
néked valamiben szolgálatodra? 
A ' mint látom , Korinthusz téged 
nem becsül érdemed szerint. " 

Én megelégszem azzal ha nem 
bánt. A' te lelkedféle lelkek jól-
tenni teremtettek. Ó Alexander! 
hány ezer sinlödik most rajtam 
kívül a ' legmélyebb Ínségben. Ha 
azt tennéd az én kedvemért hogy 
ezek a'Boldogtalanok születésed-
nek óráját áldják, úgy többet ad-
nál nékem, mint a' mennyit ma-
ga Dáriusz is adhat. 

„ Te boldog ember vagv , Dio-
genesz. Nem bosszankodhatom 
miatta, hogy talám te vagy az 
az Eggyetlen, a' ki kiád barát-
ságomon. " «— 



Alexander, ( így fe le lék) a:, 
nvira tisztellek,,?.' hogy még sen-
kit sem tiszteltem 1J" .ízt a' mii 
szívemben "..J-V <.' zek, nem mond-
hatom. — li ira!/ tiem lehet 13 a-
rát , J áot hir.íh-i.iA nem is lehet 

U egyenessé-

Utoljára 

de az igaz, hogy két 
alatt döledékké lenne 

„ I g a z a ' mit mondass*, já 
ö r e g ! — Isten h o z z á d ! " 



X X X V I I ) 

A ' D I O G E K E S Z 

R E S Z P UBL 1 ^ 4 J A . 

A L E X A N D E R N E K kell annak 

Varázsló v a g y o k , a' ki 
reágusi vesszejének segítség ével 



minden ideáit valósággá változ-
tathatja, — és a' ki előtt pusz-
tán áil eggy olly tágas sziget, mel-
H í i egynehány százezer ember 
feleségestül, gyermekestül — min-
den férfira legfeljebb két felesé 
get és hat gyermeket vetvén , 
ellakhatik, -élhet. 

Felteszem t o v á b b á , hogy ez 
a ' sziget — az ám bezzeg a ' kér-
dés, mit kellessék feltennem ? — 
azt épéldául , hr.gy az én Embe-
reim még nem fzüiettettek; — v a g y 

jl illettettek u g y a n , de még fel-nem-
nőttek; — vagy feliíéttek ugyan , 
de még -vadok", — — avagy hogy 
olly tanúittak , olly módosok 
's szelídek légyenek mint mi 
Görögök v a g y u n k ? •>- A ' dolog 
megérdemli hogy meghányjam ,, 



MEG hánytam - vetettem , 'S 
abbann állapodtam-meg, hogy 
felnőtt emberek légyenek. Nem 
győzném várni, míg enrm embert 
nemzek, nevelek, karkötőn ad-
dig jártatok, míg megtanulnak 
járni. 

Másként — elfelejtém, hocy 
Varázsló vagyok ! — Avagy nem 
ollyanokká fogja é ötet pálcám 
teremteni, a' millyeneknek óhaj-
tom? — Ez nem kis szerencse; 
de illyetén szándék meilé elmúl-
hatatlanúl szükséges is. Alkosson 
a' Manó Tartományt, ha kedve 
tartja, ha olly embereket lessz 
kéntelen öszve-szedni, a' millye-
ket talál. 

Albániából, Ibériából 's Kol-
clúszból tehát minteggy százezer 
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szép lyányt szállítok-bé szigetem-
be ; mert azt mondják hogy se-
hol sem teremnek szebbek mint 
ottan. — Hogy őket négy 's öt-
száz-ezer lyányok közzűl válo-
gatva szedtem , az tudnivaló; 
piross, pozsgás l y á n y o k , szőke 
hosszú ha j j a l , kék szemmel, dom-
ború mellyel, hüsos tomporral, 
eggy szóval a ' kikben mind meg 
van az, a ' mit a ' lyányhozértö 
az igaz Szépséghez valónak tar t ; 
színek csupa rózsa meg' l i l iom; 
és — mindnyájan bufi efetend'és'bk. 

Ezeket a' szép teremtéseket 
eggyetlen eggy csapással varázs-
lom épen Május közepén az An-
tilibanusz legkiesebb partjára. — 
Az én Tündéreim már minde-
nik Mandolafa alatt asztalt terí-
te t tek ;— nem ollyatén csemegék-
ből , a ' millyekkel a' mi Gazda-
gaink magokat lassanként meg-
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rnaszlagolják; — nem : jóízű, táp-
láló , leves étkeket készítettek né-
kiek, 's friss forrásvizet mellé, 
annyit a' mennvi nékik kell. 

Ezen keresztüíesvén , Jié , ered: 
Hirkániába 's Baktrianába , 'R 
hozz-elő nékem százezer fiatal 
combos fickókat, — nem kelle-
nek nékem Adóniszok, szakállat-
ian Ganvmédeszek , .ollyanok , a' 
millyeneket ti Gynaeceumaitok-
ban tartatok; — erős,. izmos . vál-
las lapockás pimaszokat hozz-elö 
nékem, kiknek még minden fic-
kóhevek megvan , erdőkben lak-
oak, 's a' tygriseket 's párduco-
kat öldösik, *s bőrökbe öltöz-
nek. 

Mint néznek a' lyányok és le-
gények egymásra ha majd eggyű-
vé akadnak _ ó azt könnyű el-
képzelni ! 

Yégezze-el -



Végez/e 1 tn i> rsi 11 r 
n;eszet a' n it en t fc 11 
Soha se to ietc%. 1 3 n 1 t t. 
ö nem fog ro sz nu ». 0 1 

„ Hog} an ? 's c fon h \, 
zet mel lé?" azt kerüljél , Nt ii 
adok é nékik Thi i>W/l , C h 11 il 
Cypruszi bort? " — E?gy csep-
pecskét sem 1 Azt f o! > o«v 
hogy az én Hyrkani 11 ir 1 / 11111 
riak szükségek v. n az illy eic -
tö szerekre ? Lványkáim rossz 
neven vennék ezt a' kevág bízo-

fcajnal. A' Le-
gények ébredezni kezdenek — 5£ 
a' szegény álmos Lyánykákat is 
költögetik. — Jó! teljék kedvek, 
úgy is utoljára esik-meg ! 
Rajta Tündérek! kapjátok - fel 
okét hírtelen, 's vigyétek oüy 
gyorsan vhsza erceikbe, a' hogy 



idehoztátok; ni< c tw'.bc s z'.*\ 
ségem rájok, 

Júno-Lucína, légy t » i l . 
re ! kilenc hónap múh a le-Jább 

lyánykám lessz ; a' ' lyánykáim 
minteggy - eggy Grátzia : a* férfi 
gyermekek mint maga Ámor. — 
'S most jer már , 's lássad , nem 
olly Reszpublikát alkotok é belö-
lök , a' miiiyet még soha sem 
láttál. 

i; — vagy, iga-
zábban szólván, hogy rá bíztam 
a' „meg nem romlott Természet-
re, 11 hogy csinálja ollyanoknak , 



a" mint nékie tetszik, Mert ha 
meg kell vallani az igazat, eggy 
egész esztendő sem lett volna ar-
ra elég hogy a' ti Görög 's Azsiá-
ta fa-bábjaitokat olljanokká fa-
ragjam , hogy Reszpubiikámba 
belé ülhessenek. 

A' minap jelen valék az Isztli 
musi játékon. Szörnyű tömöttség 
tolta magát szemem elibe: Végig 
néztem ott, a' Királyokon 's Ki 
rálynékon kezdve , szintén a' rab 
kalmárokig , 's citrom - kofákig 
Hány féle Nemek 's kifajzások 
csak nem megszámíthatatlan Osz-
tályszakaszokban ! — Igazgatók 
Archonok , Tanácsok , Szószó 
lók, Perfolytatók, — Vezérek 
Ezredesek, Kapitányok , szintén 
azon Bajnokokig, a' kik tizen-
nyólcz fillér napiszámért vitéz 
kednek ; — Papok , Poéták , Tör 
ténetjegyzők . Filozofusok ; 
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Fc-tok í arabok . L«.i tosok , Épí-
tők, minden szukseges és szük-
ségtelel M< f i cégeknek Meste-
rei, Raüiiar, Hajós, Gyöngyá-
rűló. Safraiivos . Borkupec, Sza-
kacs. n to, Színját-
szó, ŰJ raius . hotebaró . Szem-
íéiTv ^ > i 'i j , 7 a n n . T?n\ér-
i\va'o . Kt 't > — *« f "^c ' 
a.: 1 > s s »c o 
ba, e j ;^ i \ l e s tc <_ c 
ann> 1 k* - " a j <« 
al íc^o ^ 1 k l, i <= p i/ i 
lő > í~« - K-« — i mi 
sz 1 i 1 ' 1 ii •! 'cn 
féle s / n b j i J l 
"s termetből, i jo^" Arj«z*<^eJes 
húsz esztentíc «, e i trne i c a , 
hogy őket arranzsirozza. 

Millyen haiaiu Tte-><= Mon-
dám, a' Fitin] "> í xozo-
fus. az, a' ki illy iieierogenea 
partikulákból eggy csak vaía-
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mennyire is szarvé i - > c ,/:et " 
csináljon? — A' F-i m ' i- 1 ' alL 
\s belőle alkotta i v 1 i k-"s 

s me-r is, a' 
dolognak eldúltt \ J I -<• 
alkalmasint szem .. Jliet r m Ln . 
— «gy é ? 

Azonban kéntelen vas; > meg-
vallani, akár a? er ;í <,/* ,^'i-
U.N' hibája ÍIT, a - w , u n i 
egyébé , IÍOc_ én - ' 13 em-
b e r ek íe 'Í : t;; n k e _ k d-
nám venni :;a-,:vek.í*. 

Legis legelöl, az „ Ország-
dsztviseloinek' ' mutatnék utat; 
»r.e * ..z én R v <•' i>"fckl> ínn .k ci:n-
un * 'baa kc.Iene foi j rv " , kul m-
je.i ^21 ' r a h mot en- a .rék erte. 

K a f . í l ? — P ' sá la imnak 
jólűogokr.ik ' „Ii lei'^e'i . r ' nél-
kül 'ío^v ar 1. : -in. 1 ^rassr-iak. 
J\z idegenek ie CO.HVJ k Hogy 
megérdemli a' szcrencséltetést a' 



rájokütés , — P " , . u 
nem félnek lzi< o<> - s utc . ' u ^ 
ők , a' kik i ' g , i js botokkal 
űkv tudnak l 1 4 x l l l 5t U e'pu-
1" ' r „k eo:'T> i p il cil-á-
val ; — ugy tartom . egy szeméi 
tc uet r^m t 1 művetek fele e 
geik "s b ín ! a i \ 't ír ^skel r!uj, 

JÜfitfn>> te) k ? — P-K-'.íivra . 
Templomok i . ~.i "i\c )trnaicn-
ra nem <-ZJI MK; ahhez 
pedig hogy lábol teiere rendes 
kis kalv'bakat lu <-u . nem kell 
•Aichi'ik u 

Mi megfogunk elégedni azzal, 
a' mit a' Természet szigetünkön 
termeszt, 's azt, meg is emészt-
jük. Nem lessz tehát semmi cse-
reberélni való portékánk. — Ha-
jósaitok Negóciansaitok Isten' hí-
rével tovább ballaghatnak; — ná-
lunk nem kapnak semmi vásár-
iam valót. 



Gy apjúfosióitokra rs Selyem-
szövoitekre sem szorúlunk. — 
Gondom lessz arra, hogy szige-
tunkbenn annyi medve, farka;: , 
róka, 's hiúz légyen, a"' men-
nyinek bőrére Lakosaimnak szük-
ségek lessz; hogy pedig nyári 
ruhánk is legyen, a' sziget' déli 
részét gyapjú csemetékkel ülte-
tem - bé. Feleségeink 's Lyány-
káink szedjék, ecseteljék, fon-
ják , szövjék, fessék azt, ha ked-
vek tartja, 's magok szabják ma-
goknak a' köntösöket; mert a' 
csínos öltözetet ezek is úgy sze-
retik, mint a' ti Lyányaitok. 

,,'S mire való a' köntös? Úgy 
é, ezt fogja tudakozni eggyGym-
nozofiszta? " — 

Azért, mert elofzVr: a' szél és 
nap bőröknek rózsáit 's liliomit 
eldurvítanák ; — máfodfzor: mert 
nem látom jónak, hogy gyermek-



fickóim 's felserdültt Legéoylra 
Kedveseiknek szépségeikkel an-
n y i r a megramiliarisozódjanak , 
hogy azcka; ei<-c- pillantások 
óka könyv nélki'I i> ;L.-ííják. 

Keztnk-eseite' kel ? Mi haszno-
kat venném nékik? De bizony 
talám „ Festőiteket 's Faragóito-
ka : '• is :>;-ktek hagyjuk. Nem örö-
idíii té--.íni •Jry.m a/J; de azaí-
n'.: vul6 t.u;. lók, ho.-v r:«.• at?é* 
Link k.j//.:d ee-vnek k ovo eved 
képccsk fjének K é'inricskcU tpí-
f i ín i , % s'.i íTjfjp M J ' . i p p á len-
ni, !í.I a : ú VIeves'.éhek-
hez 'vnn'.zó eíbi ecetemet, 'S iga-
zin gzúív.'a, náiok nélk;>i kon-

el k- tudok lenni. HA Legé-
nyein k>.7zrl etf-'-k má-
sik olly ifép ta.-.h Fedvesit, 
ho^-- a >\ ii.j .• /alil) úkrv iJ'Lm-
ü'cvá óhajtja tenni, — no jó ! ta- ' 
r í ' ia-veg ot Atiiov jmut kelles-
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..•-v .;rn.:k c'ívcn Kópiáját esi-
i i r j f i ; cz.(.bb !e* z az 
~s állandóbb is. 
Ayielíev. \ a;v Lyzippusz készí-
tette volna. 

>'/iLk'.iilok ? Pástéiomsü-
•oi.ek, csenieseíózöitek, illatszü-
rutök? — — bélre, félre velek! 
— Az én embereimnek maga főz-
zön a' Természet, -< 
Ö tanítsa a' 
faágakon 's v 
jenek ; — 's Asszonykáim a' 
legcsinosabb, legtisztább , legíz-
lete,. i b . legjobb ;i. ,CitAaiv 
a' néikul bogv egvebre szüksé-
gek \ó 'm fns J - i ^ ' z i t l , tg_y 
bo' a l , ' ' ó-j 1 • c \. ,v 
páz. it4gT, o^ra k iiU.t k i ale»e-
lekl el , hol . h/ . ic, L'Utdek 
ine ' i" ' ' , n eget gei'.un., 1 egy ál-
moí «,ol f^iseikeiií'evek 



,, Kilozofusaitok , Történetí-
róitok, P o é t á i t o k ? " — Köve-
tem ö Kegyelmeket, de haszno-
kat nem vehetem? Az ö Tudós-
ságoknak csak fele is elégséges 
volna őket örökösen megöríteni. 
— „ P o é t á k k á " őket a' szerelem, 
v a g y az örvendező elragadtatás 

mellyeket nékik is-
vagy olly vir-

tust, mellynek hasznát nem ve-
hetnék. — Filozofiára nincs szük-
ségek ; ha pedig v o l n a , ott a ? 

ják anyáiktól 's dajkáiktól : - e" 
Isten hírével, édes Uraim! 

kik e' 
rubrika alá tartoznak ; — Megle-
het hogy az ollyan Reszpubli-



"" --

tagok! múlatják a' Népet 's _ 

nek; — n 
ségünk. — — Az én If jaim tán-
colni az Örömtől tanuljanak. Fúj-
játok \ár nékiek furuglyátokat , 
hogy a ' tempót el ne h ibázzák, 
fogadok a ' mibenn akartok , hogy 
ide fogtok seregleni, 's azon lesz-
tek hogy természeti táncaikat to-
lok eltanulhassátok. Majd tánc-
palotáitokban fogjátok azt hímez-
ni: de azt a' nyájas kellemet, 
snelly az o szökdécslések közt le-

édes Barátim , érzem kell; hogy 
pedig azt egészen erezhessétek. 
szükség hogy szigetem' lakosai 
légyetek. — A' Mintusck az olly 
eggyúgyü N é p előtt mint az 
enyém, érthetetlenek maradná-
nak ; a ' Színjátszók pedig - - - val-
l j o n mit játszanának ok? Ttag*-



i tal lyánv-
inak sze-

I nj ekbe feresz-
3 a t a t ? _ Mi koz-

t ' h bolondság 

egesz Parterr 
ira csiklándoz-

találunk 

f t i i+OK magatoknak 
o i i '^tok felej-

's o i i 1 mi a' rnaaó-
% „I is Lz _... (. K o_. . t ' 

„ De Orvosaink csakugyan lesz-
nek, úgy é ? " — Elég rossz, ha 
nálok nélkül el nem lehetünk! — 

ecsülöm Hippokra -
Uraimékat, szívesen fogjuk 

i, ha hozzánk jonek ; de ná-



mi szigetünk' le. i .'>/ ec >.%<. 'ges 
levegő; ~s UrmJszeU éi t 'unk, 
asztalunk mértékletessége, vidám 
elménk , ke\ I'í com!i'n\ . ajcó-
dásutik , topronkoclésemk mel-
lett , — mire valók volnának mi 
köztünk az Orvosok? Uraim, ha 
megúnjuk a' tartós egésséget, ak-
kor magunkhoz fogunk bennete-
ket hívni: ti bizonyosan tesztek 
róia. 

Azt a1 nacy <--opoitot, mellv-
nek egev i c ^ e ke/emck gyorsa-
sága, mimika nvt-heiu-k perge-
tése , harmadik lábs/áiainak for-
gatása , negyedike cselekedetei-
teknek magasztalása által keresi 
élelmét, — (adná Isten hogy Or-
szágtokat ettől a ' Kép' seprejétöl 
kitisztíthatnátok ) — Barátim ! 
még elég népetlen szigetek van-



m 
uafe, küldjétek oda; — az enyé-
men több lakos nem fér-el. 

EFENN ollyan ez, mint a' 
milyet Arisztoteles kíván, sem 
nem igen hideg, sem nem igen 
meleg; levegője , tiszta és szelíd; 
agyagja , termékenj ; erdeje , teli 
vaddal;, cserjéi , teli p.acsVíákhal, 
fülemilékkel, tenglicekke!; folyói 
és patakjai, teli halial: )jtöyei 's 
legelői, teli nyájjal; mezői", ris-
kásával 's búzával. 

Látjátok, hogy lakosaimnak 
ha csak kevéssé igyekeznek is 
azon gazdagság megtartásán , 
mellybe őket most teszem, sok 
századokig tartó íárjok van. 

Minthogy csak eggy vessző-
került, hogy néfciek 



" — — 

kunyhókat is szerezzek, megszer-
zettem azokat. — Erős cédrus fá-
ból készültek azok eggyröl egy 
gyig, pálma levéllel vannak be-
fedve, tágasok, egyformák, 's 
szigetemnek lakható minden ré-
szein, melly darab inkábbára b -
pályból áll, egyenlően kiszabott 
messzeségre vannak elszórva. 
Minteggy hatvanezeit állítattam : 
most ez elég lessz ; ha pedig ido-
múlttával több keli, vagy ezek 
leroskadnak , épít senek újakat Szi-
geti Uráimék. 

„Építsenek? — könnyű azt 
mondani; de ahhoz több "is kei!. 
Hol vesznek fejszét, fűrészt, fú-
rót? mert. a' nagy szálfákat nem 
fogják fogaikkal ledöithetni, sem 
gerendákká 's deszkákká nem rág-
hatják : — hogy pedig baltájok 
*s fűrészek légyen, va.-»bányá ok-
nak, olvjsztó hutáioknak 's há-
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moi joK'u 

jekct. azjo i ~ . és-j c Ja 
lessz a1 Res/pj'.i * í a- ik 
föltlkuny hókban , sziríüre^ekfcen! 
De hol a' manóban veszek éa an-
nyi sziltüreget ? Azt sem engedhe-
tem-meg pedig — tudom én mi-
ért nem' — hogy Városokban 
lakjanak. — — A' láncos kö tud 
magánn egyébként segíteni, ha-
nemha mindjárt most annyi' fii-
részt, fúrót, fejszét adok kezek-
be , a' mennyivel magokat béérik, 
vágy varázspálcám ütésével azt 
viszem véghez, hogy a' körül-
tem szolgáló lelkek legalább min-
den húsz esztendő alatt eggy il-
lyen szerszámokkal megrakott ha-
jót a' Sziget partján elmerítsenek. 



DB, már ideje is vólna : 
új Kzállásaibi 

Pálcám' ereje által 
ilc esztej 

Legény, Leány, a' tizennyolca-
dik .esztendő' súgár növésében, 
erejében, 's teljes virágában ser-
kennek-fel, megérlelve életebnek 
legédesebb gyönyörűségeit kós-
tolni, 's azon könnyű 

Ó AiK-r, és te, nvaias Yé-

ségek! — titeket k i o«t 
gítségekre gyermekesmneK : f i-
néktek illik azt az éiies 's hatal-
mas ösztönt, melly, a' midőn 
majd okét egy másfelé vezetem, 



leg mellyieik-
, kifejteni. és azt , a' mi ná-

tósabb játéka volna, 
's édes érzésekké olvasztani. 

Ne gondolja senki, hogy éu 
itt eggy Deus ex machiná-t invo-
káiok. Nagy szükségem van né-
kem erre a* mennyei segedelem-
re. Nem kis dolog százharmince-
zer tizennyolc esztendős embert 
hóitok napjáig boldogokká tenni. 
Míg még csak azon törtem ma-
gam , hogy 6kei megcsináltas-
sam, könnyű volt a' dolog: de 
núnekutánna megvalának, őket 
boldogokká is tenni, vagy iga-
zabban szólv án , minthogy a' Ter-

dott arról hogy boldogok légye-
nek, azt vinni véghez hogy esz-

gy tapasztalatlansá-
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gok boldogtalanokká ne tégye — 
ez ám a' göcs ! 

Báv csak az én ai .íz-.-a; este:-
ségem arra tan'laii? meg, hogy" 
kellessék fenira.-a-'áook'iak vaay 
szapoiodásjkr.ak más raóojátlel-
ni \ieit u* ^rJiajUí, nélkui 
tekint uk int i" dolgot, az evés-

t' , n a - c v , és rrég eggy har-
madik ^ -it u - ' T 'ív legiu-
k u b a U o , ,e'e" mi-
kor jól ettv.Uk . j ' iHt tok ) szük-
sége a' valóságos rorrasa az em-
beri 113 oniorSagok"A Mej: jóval 
a' szép Heléna elóit adott eggy 

-/•Valami, a'mellyet, úgy tartom, 
nem lessz szükség tulajdon nevén 
neveznem , ezer meg ezer Ínségre 
alkalmatosságot; — 's valid-meg 
hány önnönszeretetbol vagy kap-
zsiságból származó gonoszság ma-
rad fenn, ha levegővel és nap-
fénnyel fogunk elélhetni. 

V / a r> ? £, 



De m i most azt meg nem vál-
tozta! ras: Edes fattyaim, itt a/, 
én =zi A i ^tom rajtatok nem 
segítői. i >nek vagytok úgj' 
élni , ugv xsnvészni, mint más 
fold. íako-ck Nem tehetek egve-

t i,t i i> i o", >i i i' r.r-
pc t e et ke det i i er nmt ik r-
t p í r az e ^ v kv.í " L al 
< — ^ . ) » k o.Ly 

= •*!, e'«n 1 , job-
ban tudora azt mint o. 

IVL/' I >• >?' te i\ L 7t i crt 
e ' a' ' " , Az 

i, Le_^ i 1 I " iir s a : 

k' i t \ i , ' 'gá-
t i ^ o t ° z i ü-

1,1 ' o e ' k , e-i f c en-
« ei «•' i Foef1, ^ uc-

Ki e^íci —a^dig p* ,.g tcr 
% f í v ' z i'r 1 tnkiiak ezea szaka 

z « l ( i « z k l kell esnünk; a' do 
•>- -znvr<* haladékai. 



riátó azt tartja, hogy az As-
szonvoknak közös birtoka a' leg-
bizonyosabb mód őket a' Társa-
s ig ' csendességére nézve ártha-
tatlanokká tenni —Ez az 6Resz-
publikájában ir.cgkhet , melly 
csupa ideákból van öszve tóldoz-
va-fc!dozva, és csupa ideákat 
vett célúi: — az én Reszpubli-

i i Meggátlatíá szigetem' 
•Kpe .i,Lséí, 's gyermekeink min-
cl • . icrjíiban keresnék atyjókat, 
és épenn azért nem 
sehol is , ] 
ez , mint 
mellyböl a' Természet boldogsá-
gunknak elfogyhatatlan forrását 
akart készíteni, baromi ösztön-
né , ' s , nem gyönyörűséggé , ha-
nem éhségi szükséggé, alacsonyí-
tatnék-Jf, Eggy szóval, által 



ZÚZ * 
nem látom, hogy lehetnének az 
én embereim ezen Rendelés mel-
lett olly boldogok, a' millyenek-
ké őket tenni én szeretném. 

„ D e , tálálhatsz é más szert, 
ezt kérdi Plátó , mellyel azokat 
a' megszámíthatlan Ínségeket el-
kerűlliessd , mellyekre a' két 
Nemnek különös birtoka által 
ezer réseket nyitsz? — 'S nem 
látod é, hogy, midőn embereidet 
háznépekre szaggatod, ugyan 
akkor Reszpublikádat számta-
lan apró társaságokra osztod-
fel , mellynek mindenikének 
más célja vagyon , mint az E-
gésznek ? " — 

Azt látom, isteni Plátó — — 
ha szemeim jól látnak , hogy 
azokat a' rendetlenségeket, mel-
lyek tenéked olly veszedelmesek-
nek látszanak lenni, azzal törlőd-
éi , hogy neveiket elcseréled , és a' 
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legnagyobb rendellenséget Resz-
publifeádban rendnek csinálod; — 
's ha szemeim jól látnak , hogy 
te , elósegélni akarván ideális 
Reszpubiikád közönséges interes-
széjét, azon érzéseket, mellyek 
által a' Köz jó minden Lakosnak 
különös javává válik, vagy,rö-
vídebbenn, a' melly nélkül Köz-
jót, köz-interesszét gondolni sem 
lehet, elfojtani igyekszel. 

Nem telietek róla hogy a' Ter-
mészet annyi rést, annyi nyílást 
hagyott az emberen, hogy rajtok 
temérdek tévedés és romlás fér 
hozzája. 

És még is, Papjává hagyom 
magamat Berecynthia Anyánknak 
metszetni, ha az a' csíntalan por-
téka, a 'mellyröl szólunk, ezer-
szer kevesebb bajt nem szerez 
szigetemben , mint a' Világnak 
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minden egyéb szigeteibí" ic' 
geteiben és száraz foki' 

JVlinteggy hatvanez Lc 
nvera. 's Legényeknél uze/c;i 1 
. o ' b b o . t o n - p n - . W o 
r jnc t Mv a' 1 J inna tisz-
te Hoev in Én 
i r- ti "zti sze i , fiat 1 , 
>e\ti u> í h ím t uccibau \eiz-

n " — E " - ) t Ten ec->' et ent 

i - •, ^ , > n ( cl Jia-

ii.K \.m í > j 
vnnak . , bu' — 
s ncho » an is 

- k .r.e-'ü _ lnek a ' 
l)' ' rkbe , 



berekbe, mdlyekkel sövény gya-
nánt veltem-körül "lakásokat. — 
l ío ! úgy tartom már nincs szük-
ség azon törni magamat mit csi-
nálok a' tízezer lyánnyal. Kaca-
gásra fakadna rajtam Anur és 
ravaszkodó Anyja; pedig azzal 
sem jobban sem rosszabban nem 
lenne a' dolog , mint a' hogy né-
kiek tetszene Inkább rájck ha-
gyom egészen. — 

Ti intézzetek-el tehát, jóllévö-
nyájas Istenségek, mindent! Kös-
setek ez estve, Reszpublikám' al-
kotásának innepénn, annyi szö-
vetséget, a' menny it akartok. Sem-
vak sors, sem idegen hagyomány 
ne légyen gyermekeimnek eggyü-
vészerkeztetöje. Irné lemondok 
minden engemet sok tekintetek-
benn illethető hatalomtól, örök-; 

re ! Csak Ámornak légyen hatal-
ma az Ö szíveikenn. — Remény-4 

M 
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lem őneki gondja lessz tí'zezei 
lyánykáimra. Ha ő tízezer más 
Leáiiyt rá vehet, hogy ugyan an-
uyi Legény mellett ezekkel meg-
férhetnek , ki ellenzheti azt ? —• 
,, De liát az ötvenezer Legény 
rscm gyúlad é irigykedésre? " — 
Ha mindenike úgy szereti a' ma-
gáét , ir.int én egykor az én Giy-
céiionomot , úgy bizony nem. — 
„De hátha nem szereti úgy ? " — 
Ügy lássák mit csinálnak,; én nens-
intézhetek-el mindent magam-

BÁR csak a' ti Királyaitok 
azt tudnák elképzelni, melly édes 
dolog boldoggá tenni eggy egész 
sereg embert! Semmi, sem volt 
még édesebb előttem , mint az az 
álom, hogy százezer szeretetre 



méltő teremtést legalább eggy 
éjszaka boldoggá tettem. 

A' házasságot illető tövényem 
ki van szabva:húsz esztendő alatt 
reménylem eléggé népes lessz szi-
getem. — 

Ha van é örök Szerelem ? —*• 
Azt én nem tudom: de annyit 
csákugyan tudok , — ámbár éle 
tünk' tizenhatodik esztendejébenn 
igen készek vagyunk reá, — hogy 
meg nem gondoltt cselekedet egy-
másnak azt esküdni; hát még 
kéntelenségből esküdni ! — 
Nem, édes fiaim, nem adoknék-
tek magam alkalmatosságot, hogy 
egymásra annál hamarább rá un-
jatok. 

A' ki azon szabadság által, 
mellyet szigetbeli Lakosimnak en-
gedek , megbotránkozott, az bi-
zonyosann azon szeniidiámeter-
hez.szokta inérsékleni a' Világot,, 

L 2 



mtiij et erg,i 1 ~,.j i 
maga kóiul azt.n kökény hala; 
közt, mtrüynt'k o l'f.i. ci-
gyii byuség mind azt, a' mi más-
ként'van mint nálunk, nevetsé-
gesnek, hibásnak, botrankozta-. 
tónak nevezni. Ha közelebbről 
tekint] ük-meg a' dolgot , a* kii-
íörabség a' kettő kózt ccak robar 
vagyon , hogy ti engedde.n nél-
kül vesztek annak elküv:tésere 
szabadságot, a' mit en az embe-

hozok T ö r v é n y t h o g y 
sokat dispenzálhassa'k 's. büntet-. 

Nem látom-áital miért ne len-, 
nének állandók a' házassági, kö-
tések az én szigetemben ? — Nagy-
ravágyás , haszonkeresés, gar-
boncáskodás, halálos ellenséges-
kedés, tehetetlenség , 's tudj.a Is-
ten minek hívják a ' t i egyéb el-



választást okozó minéműségeite-
ket, nem találtatnak-fel nálunk. 
— Azonban megengedem a' cse-
rét, ha tudoillik abban mind a* 
négy fél megeggyezik. 

Azok, a' kik a' nélkül hogy 
cserére szállottak volna, negyven 
esztendeig éltek eggyütt, közön-
séges hellyen jaszmin és myrtus 
koszorúval fognak megkoronáz-
tatni ; 's ez által azt az elsőséget 
ny'erik-el, hogy minden irmepna-
ponn iííyetén koszorút viselhes-
senek, 't> legfeljűl ülvén, vokso-
kat legelöl adják. 

Eggy olly Szép — (rút eggy 
altaljában nincsen is az én szige-
temen : ) kinek szemére lehet lob-
bantani , hogy ugyanazonn eggy 
időben két Férfinak; töltötte kid-
vét , arra fog kárhoztatni, hogy 
három hónap alatt minden inne* 
jjen hat hüvelyknyi magossági 



hegyes orrú cipőkkel 5s tizen-
nyolc hiivelyknyire tornyozott 
kecskehaj búbbal jelenjen-meg. — 
Ez olly irtóztató büntetés az én 
asszonyaim' szemekben , hogy az 
egész földkerekségén sehol.nin-
csenek — vigyázva líánóbb as-
szonyok , mint ők. 

Egyébaránt a* én szigetemben 
nem szabad valakinek a' más sze-
relme dolgába avatkozni. Az , a* 
ki két Szerelmesnek rejtekbaslang-
jában leskelődni mérés.dett; vagy 
a z , a' ki a' férjnek .elbeszéli! r 

hogy feleségét valamelly Idegen-
nel eggy rózsabokor megett ülői 
látta, — minden irgalom nélkül 
feltétetik eggy csólnakba , \s első 
arra alkalmatos széllel, a' Trito-
noknak 's JSéreiszeknek ajánlva, 
tengerre eresztetik. Eggy illyetén 
kártékony tereintés elégséges vól-
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na szigetembenn a' meghasonlás 
xnagvát elhinteni. 

Azt mondjátok, úgy é , hogy 
e' szerint lehetetlen lessz vala-
nielly asszonyt a' felől meggyőz-
ni, hogy ö két férfinak eggy idő-
ben töltötte kedvét. — Nehéz az 
igaz; de csak ugyan nem egészen 
lehetetlen. Mert lehetetlen lett 
volna külömbenn az említett Tör-
vény értelme alól azt a ' férfit 
vagy asszonyt ki nem venni, a* 
ki az illyen esetben szorossan in-
teresszálva lett volna. Tegyük-
fel, látnám hogy a' feleségem 
éggy valakivel magánosságot ke-
res, nem csak szabadságombann 
áll ( ha eléggé embertelen volnék 
utánnok leskelődni 's okét meg-
lepni) hogy feleségemet a' ma-
gos sarkú cipók \s kecskeszőr py-
ramísz büntetése alá vessem ; ha-
jiéra az is hatalmambana áll, 



hogy , ha kedvem tartja , sógoro-
mat a' cserére kénszerítsem. 

Ázoubann azt állítják szolga 
lelkeim, kik a'morális Világtör-
téneteit oily accurate tudják sok 
száz esztendőkkel elébb kikalku 
lálni , mint a' Csillagnézők az 
Esklipsziseket, — hogy ez az 
eset Reszpubiikámnak első hu-
szonöt esztendeibenn alig törté 
öik meg ötször hatszor, meliy ói-
kat ezerszer kevesebb, mir;t más 
Tartományban , ( feliedén hogy 
abbann anny i számú Lakosok ta-
láltatnak) eggyetlen eggy hóna-
pocska alatt megesni szokott. 

Ámor nékem nem veszi vét-
kül » ha azon alázatos tisztelet 
mellett is, mellyel nékie tarto-
zom , kivallom felöle, hogy ő 
eggy csíntalan, pajkos, állhatat-
lan gyerek; a 'k i akármelly szet 
mesen .vigyázzanak r á , még is 



- h a néha istentelenségeket kö-
vel-ei. — Én öt másfélének nem 
tehetem ; — 's Isten Világ előtt, 
Legiszlátoraitokra 's Morálisztái-
tokra provokálom magamat, te-
gyék jároborabbá, ha tehetik. 

Mit tehetnék hát egyebet mint 
azt, hogy va^y szárnyait metél-
jétek-el, — ha pedig azt elmetél-
litek, messétek-el mindenét a ' m i 
elmetszhető; — v a g y Népem közt 
u ' ..Szemes v i g y á z á s t " teszem 
-legelső v i r t u s s á a ' mint az való-
bann az i s , akár hol és akár kik 
közt fogtok lakást. 

A ' F É L T É S szavát azon 
haron*száz hatvanöt szók száma 
kozzül, mellyböl Lakosaimnak 
nyelve á l l , kirekesztettem, — — 
Hosszúi tettem é? 



K O L Ó N I Á M N A K m i n d e n i k 
liaza inegett eggy gyümölcsöst, 
•eggy veteményest, riskásával be-
vetett földet, és eggy kis pamut-
berket termesztettem. 

Minden háznépnek van meze-
je ; mentől nagyobb lessz a' ház-
ilép, annál több kéz lessz a' mun-
kára, 

Férfiaim mezejeket 's kertjei-
ket mivelik, vagy halásznak, 's 
közös erdeimben vadásznak ; 
lyánykáim "s gyerköce legényeim , 
míg pásztori esztendejekat meg 
nem haladták, nyájaimat lege-
lik ; — Asszonyaim pedig a' bel-
ső gazdasággal foglalatoskodnak; 
ők vetik-bé a' kertet; ők készí-
tik az ebédet 's vacsorát; 's a' 
pamut az ö kezeik közt lessz az-
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í á , a' mi lakosaimmal elfelejteti 
hogy nincs Persziai 's Indiai Ma-
nufakturájok. 

Mind ezen Munkák mellett, — 
mellyek nem többek hanem csak 
annyik, a' mennyire embereim-
nek szükségek lessz, hogy jobb 
ízűn egyenek, jobb ízűn aludja-
nak , — elég idejek marad a' mu-
tatásra , mellyben magábann áll 
az életnek egész becse. 

Az Atyának elég ideje marad 
gyermekeivel játszodozni, 's ját-
ázodozva arra tanítani mint von-
ja fel a' tegz«t, 's mint keressen 
fölöstökömöt maga magának ; — 
Az Anyák azalatt kisded lyányai-
kat arra tanítják, miként kelles-
sék nékiek a' fülemile énekét el-
tanulni ; vagy valamelly költemé-
nyes Pásztor dalát a' cytharán 
játszani. 



i )' it •"í'tmellv kedve-
- o* •>*, < i t v ai 13 ekai alatt gy ill-

ek tof,'-m xre egs nehújy szóm-
1 í isoK cqj** i«\ e , lant 's vi-

dám trefak uzik-el az idd hossza-
>">' lik u n l m 5 , t , elnezik gyer-

i k° ' ii k j =tte' oka+, "s eszekbe 
1 ''i'c'op =\ "-ííie.vi korok' édes 

>'>i r,''cz .sa. 
Nem tagadom, előttem igen 

1 ec'i es lolog a' henyélés és mu-
latság, A' Munka eszköze a' mi 
létei' v> céljának; de nem cél. 

tdes gyermekeim! Ha kifo-
gom a«t az időt, meliyet elal-
szátok, legfeljebb negyven ötven 
esztendő az életetek; nem illik é 
hát mindent elkövetnem, hogy 
léteiteknek örüljetek ? ' 

Reszpublikám alkotásának nap-
ja , úgy minden esztendőszakasz-
nak 's minden hónapnak kezde-
i e, meg' az aratás és a' szüret. 



Akkor egész igeterrenn a' víg 
örvendezés leiKe lebegjen. 

Ezek az Innepek lesznek azon 
eszközeim, meüyekkel az eggyes-
séget, a' társalkodás kedvessé-
gét és az egymástszeretést fogom 
Képem közt fenntartani. Ügy szól-
ván ezek azok a 'napok, mellyek-
iiez életeket mérsékleni fog ják .— 
Én már tizenhárom rózsainnepet 
éltem, így szól majd a' lyány ka 
midőn azt fogja jelenteni akarni, 
hogy tizenhárom esztendős. — 
Ezek azok a' napok , mellyekisek 
egyéb napokonn előre fognak 
örülni; 's a ' mellyeknek közelge-
tésekkel magokat a' serény mun-
kára serkentgetik. — A' lyánykák 
és asszonykák szívesebben dol-
goznak, hogy á' közelgető innepen 
csinosabb öltözettel jelenhesse-
nek-meg; a* férfink pedig azon 
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iparkodnak . hogy telitöltiiessék 
teosarokat, 's majd ha itt lessz a' 
víg nap, eggyiigyil életekhez ké-
pest , látogató szomszédjaikat szí-
nesen láthassák. 

Egyébaránt is azt merem mon-
dani, hogy nem igen van olly 
Tartomány a' Világonn , a' hol 
a ' faárnyékban heverés 's a' mun-
ka után való pihenés gyönyörű-
ségeit inkább ismerjék, — vagy 
a' hol az innepnapokonn a' vi-
gasság barátságosabb, szympa-
thiaibb , közönségesebb , 's a' mel-
lett még is ártatlanabb légyen 
mint nálam, —- Az én embereim 

'jószívű , vidám, joviális teremt 
sei az Istennek; a' kik örülne 
azori hogy eggyiitt vannak , 's k 
pezetjek sincs arról hogy 's mi 
lehetne az életet egymásnak me 
keseríteni, vagy miért is keljen 
azt? Elhárítottam elölök mi 
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Jen alkalmatosságot, hogy Hlv 
természet ellen való gondolatok 
támadjanak bennek. 

TÖkélletesen meggyözettetvén 
.1' felöl, hogy mind az a' lépés , 
melly őket a' Természet eggyü-
gyüségétől 's kevéssel megelég-
ledésétől eltávoztatja, a'boldog-
ságtól fogja eltávoztatni, — azon 
voltam, hogy lehetetlen légyen 
nékiek ettől a' jóltévö eggyügyü-
ségtől eltávozniok. 

Eggy új láncot találó, eggy 
kedves dalt, eggy kedves éneket 
költő , azzal a' gyönyörködéssel 
fog megjutalmaztatni, ínellyet éz 
által Társainak szerze'tt. Ellenbe^ 
valamelly újság' béhozója, vagy 
újítás' tanácslója, akár életek* 
nemét, akár lakásokat, ételeket, 
alvásokat, ruházatjokat, munká-
jokat, erkölcseiket, szokásaikat 
illeti az , egyforma büntetést von 



ini jóra a' közönséges nyúgoda-
!• 1/ felháborítójával; azt tudni-
ülik hogy eggy csólnakra tétetik, 
"•> bi'-ettetik a' széles tengerre. 

A' Szép és a 'Jó eggyetlen eggy 
egyenes habforma vonásban foly-
el sok számtalan csapongások 
alatt; eggy természetű q% a' ket-
tő. — Ha egyszer szert tettél rá-
jok, 's még is változtatod, min-
den újításod veszedelmes lessz, 
akár mit mondjanak bár Filozo-
fusaitok. 

Hogy őket ezen igazság felöl 
meggyőz-hessd, hívj-eíő eggyet-
len eggy Athénéi I f jút, 's nézzd-
el nyolc nap alatt mire viszi sze-
gény Reszpublikámat. 

Suhogó selyem öltözetben , 
ezüst virággal kivarrva, imhol 
lépeget az én Urfim , arabiai olaj-
tól 's essentziáktól illatozva, fel-
fodorított hajfürtökkel, ékes sa-



mkban , úgy mint Foebusz-Apoi-
16, mikor előtte az Órák a' R e g . 
gel' arany kapuit megnyitják. -
Milh en felkiáltásokat ejt, -midőn 
*, ánv káimat eggyügyü tulaj-dón 

, rő-
I fel-

pártázott is aj fürtökkel, fülönfüg-
gők , gyűrűk , gyémánt boglárok 
nélkül látja-meg ! Micsoda felki, 
ált ásókat ejt ha majd kalyibá-
lyokba lép, 's Óket ebédlések, 
incepíések, táncok alatt látja! — 
„ Istenek , be gyönyörű teremté-

a' lyánykák , 
ha ti kedvességeket a" 

" ! Be 
eset , hogy ezek a' 

alakok illy nyo-
! " — Mi nem 

élünk nyomorúlttűl; mi boldogok 
vagyunk, ifjú Jövevény ! — „Ezt 
nevezitek •* boldog életnek? Sze-



gény gyermekek! be sajnálom 
eggyűgyűségteket! " 'S hozzá 
fog eggyügyüségeknek eloszlatá-
sához , mellytől az ö boldogsá-
gok egyedül függött vala. Még 
csak meg sem értik öt. De a' mit 
meg nem tud magyarázni , azt 
megmutatja nékiek , gyűrűit, sze-
lencéit, 's azt a' kis tokocskát, 
melLyben ezer rend«s portékács-
kái vannak elrejtve, és a' mel-
lyeknek haszonvételek módját e-
z«k soha ki nem találták volna. 
— Ez nincs foganat nélkül, sej-
díteni kezdik , hogy tudatlanok, 
szegények, eggyugyük. Ezer kí-
vánságok támadnak-fel niep;masz-
lag osod ott lelkekben, 's felhábo-
rítják még kin«m fejtodött tehet-
ségeiknek nyugodalmas alvásátT 

Ez a' kedves Csábító él szívek-
nek szerencsétlen ellágyúlásával 
szállást fog közlök, eggy Palotát 
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épít, aranyat, mesterséget,tudo-
mányt, kereskedést vét közzéjek, 
— egynehány napiglan boldoggá 
teszi őket, úgy nézik őt mintva-
lamelly jóltévő Istenséget, 's mit 
tehet egyebet az ö háládatossá-
gok hanem azt , hogy magokat 
Sklávjaikká tegyék ? 

'S mi lessz osztán ebből? 
Nem kell néki tíz esztendő, 

""s hemzsegni fog Resxpublikám-
bann a' sok Kézmíves , Mester-
ember, Kalmár, Hajós , Pap , Ka-
tona , Bíró, Prókátor, Orvos, 
Füozofus , Poéta , Komoedíás , 
Mímus, Köteljáró , Kerítő , Zsi 
vány i s — Koldus, mint az Iszth-
muszi Játékokban. — — A' jól-
tévő Athénéi I f jú ! az ő ajándéka 
Pandórai szelence vóU. Ma néki 
szabadságunkat , nyugodalmun-
kat , gond néLdui való bátor lé-
tünket, boldogító uiuakátijusá-



?84 " 
púnkat adtuk ; ő "pedig azért szíi 
kölködést , szorongatást, eszte-
lenséget , megromlott erkölcsöt, 
betegséget, gondot, aggódást, bé-
esett szemet 's fonnyadtt orcát 
ada ! — Be boldoggá tévé a' Dio 
genesz Reszpublikáját! Imé az ö 
szigete, hálá légyen a' ti Tu-
dományaitoknak , Mesterségeitek-
nek! — az, a' mi a\ több szige-
tek i — 

ANNYIT fecsegtem előttetek 
gondolkozásaim felől, hogy ta-
iám szükségtelen is Reszpubli-
kárn' igazgatását említeni. Igen 
eggyűgyil az; annak kidolgozása 
fél órámba sem került. 

"Kivévén azt a' küfömbséget, 
a' mellyet a' Természet maga tett 



kozöttök, egyről eggyig hason-
lók egymáshoz; 's — kérik álta-
lam Arisztotelész Uramat, ne ve-
gye rossz neven nékiek, hogy ök 
ezt a' feltételét : ,, Az Eróseb 
természet szerint való Ura a' 
Gyengébbnek , " a' legutálatosabb 
feltételnek tartják azon esztelen 
mondások közt, mel'yek valaha 
Filozofus agyvelojéből szánnaz-

„AzErösebb természet szerint 
való Védője a' Gyengébbnek , " 
ez inkább! — Az Ö nagyobb ere--« 
je nem ád néki hatalmat a' Gyen-
gébb felett, hanem kötelességeit*, 
eggyel megsokasítja. 

Szigeti Lakosaimnak eggyii-
gyii életek módja, nem sok szük-
ségeik , 's a? Természet jóvóltá-
ba vetett bizodalmam mellett, a' 
miért nékik sok Törvényeket nera, 
is adtam.; osztán azért i s , hogy, 



őket egymáshoz igen szorossan 
nem hagytam lakozni, nem Iá-
tom-által hogyan lehetne közlök 
olly megromlottság, hogy poli-
tziai rendeléseket tegyek. — 

A' ti Törvényszabóitok, kö-
vetem őket hogy kimondom , gya-
korta ollyanoknak tetszenek előt-
tem, mint az a' jó Medve, a' ki-
él akarván űzni Remete barátjá-
nak orráról a' legyet, eggy nagy-
követ ragadott - elő, 's eggy haj-
tással mind a ! legyet, mind az 
alró Remetéé?megölte. — 

Ha, a' mit nem reménylek, 
Népem közt holmi kis visszálko-
elások támadnának , vagy ha va-
laki akár pajkosságból, akár irigy-
kedésből , akár természeti élesség-
ből annyira elfelejtené magát , 
hogy más ellen ollyat követ el, 
mellyet nem akar hogy nekie más 
légyen.: — nem lessz felette ae-



237 
héz a" dolgot Prókátor és Bíró, 
Szédria, és appellata nélkül is 
hellyre hozni. 

'S osztán inkábbára olly cse-
kélységből is fog állani az illye-
tén megbántás , hogy azt eggy kis. 
tűrés az eggyik óldaírál, 's meg' 
eggy kis magábaszállás a' másik-
ról, könnyen elfelejteti. 

Ha pedig csakugyan Bíró elé-
be kell menni a' dolognak, úgy 
eggy két szomszédot Bírónak hív-
nak , 's az ő elintézéseket ellen-
kezés. nélkül teljesíti a' kárhozta-
tott féL 

Erőszakoskodásról illy szelíd: 
Képnél mint az enyém tartani nem 
lehet; tudom bizonyosan, hogy 
az elnyomott ártatlannak védel-
méül anny i kap emelkedik - fel! 
mindjárt az első sikoltásra , a' 
saennyi elégséges a' Megtámadó* 
egészen vissza-verni.. 



Egyéberánt az a' Nép , a' 
melly erkölcs által igazgattatik . 
valameddig erkölcseit megtartja. 
Törvényekre nem szorul. — 'S 
ha az én szigeti Lakosaim a' ma 
gokét egyszer el fogják veszteni, 
ygy —- mentse-meg őket az Ég a" 
mint mentheti ! — — A' szükség 
épen úgy megtanítja őket a' Tör-
vényszabásra , mint Arisztotelészt" 
és Plátót; — de mik a' Törvé-
nyek Erkölcs nélkül?: 

M i N T H O G Y Népnek nem le-
het erkölcse Religió nélkül, nemi 
felejtkeztem el erről a' cikkely-
ről is. De ollya-n Religiót adtam 
ám néki, a' melly országlásbeli 
alkotványom' eggyügyüségéhez: 
egészen hozzá illik* Dicsekedés 

nélküli 
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nélküli légyen mondva , az &z jól-
lévő, szelíd', békeséges, 's azaz 
elsősége vagyon, hogy nem olly 
könnyen nyövödik-el mint egyét) 
Religiók; és hogy a' vele vissza-
élés is igen kis részben lehet ár-
talmas a* Társaságnak. 

Szívesen megismertetnélek az-
zal benneteket, ha attól nem le-
hetne tartanom, hogy a' Jupiter 
Mársz , Apolló , Merkúriusz , Vul* 
i á n u s z , és Neptunusz Istenek' , 
Ts Junó, Cybele , Diána és Mi-
nerva Istenasszonyok', 's a' sok 
második rendű 's főid alatt való 
Istenségek* Papjait magamra ha-
ragítom.. Pedig ettől tartani annáli 
több okem van , mivel a' mint 
•tudjátok» Diophantusz, a' Papja 
Jupiternek, nékem nem barátom.. 

Szolon r eggy olly boles fér-
fi., hogy ti nékie hét Bölcseitek: 
lözött is az első hellyet adtátok,. 
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Szóion, Athénének Törvénysza-
bója, még abbann a' vén kor 
bann is, a' mellytől leginkább 
szokott grávitást kívánni a' Vi-
lág , elég jó kedvvel bírt ««-

„*S MIT gondolsz t Dioge-
nész , mennyi ideig fog fennáll-
hatni az a' bolond Alkotvány r a' 
mellyet te a' te Reszpublikád-
nak nevezel ? " — Úgyan ezt a' 
kérdést tettem én Alexandernek, 
de én a' magam módom szerint 
feleltem-meg reá. Addig fog 
fennállani, míg szigeti Népem , 
akár a' most említett Athénetek, 

*5 Itt- a' GSrug'kézírásbann eggy nagy 
Üresség eset t ; 's annak kipótolása 

, íelúl haladja a' Ki-adó #r«ylét^ 
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akár valamelly más történet ál-
tál, azon életbeli könnyebbségek-
kel fognak megismerkedni, mel-
lyeknek birtokával őket most ti 
múljátok felöl. A ' „ Nem-tudás " 
melly nálatok eggyike a' legna-
gyobb szerencsétlenségnek, az én. 
Népemnél a' boldogságnak való 
ságos talpköve. 

„De nem lehetne é ( ezt mond-
játok ) az elmésséget, ízlést, élet-
te l i könnyebbségeket, pompát, 
bövséget és a' luxusnak minden 
tirtokát a ' j ó renddel, erkölcsök-
kel , polgári Virtussal és közból-
doglétellel öszvekötni? " — 

Semmi sincs könnyebb annál 
eggy olly Országban , melly 

rJiint a' Diogenesz Reszpublikája 
a' ti gondolkozástok szerint nem 
egyéb Chimaeránál. 

Óhajtanám, hogy a' Macedá 
Alexander, vagya* Babylon Ki-

N í 
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rálya, vagy akármeHy más jé 
Király, a' kinek neve eszetekbe 
jut, az éa állításaimat próbaté-
tel által méltóztatnék meghazud-
tolná. Kitudja mi történhetik ezer 
vagy két ezer esztendő alatt ? 

Azt megvallom örömest, hogy 
eggy ollyaa Nézőnek, mint pél-
dának okáért az volna, a' kinek 
kedve érkezne a' Hóidból a' mi 
fél - gombolyagunkra letekinteni, 
ennek sok színű 's formájú Lako-
sainak véghetetlen küJötnbségei 
mellett, — háromszegű, négy sze-
gi!, gömbölyű, 's tojásfönua fe-
je ikke l ,— horgas, lapos, egye-
nes , 's pjsze orokkal, — hosszú, 
rövid, szóké, barna hajokka!, — 
olajszínű , veiheny eges borok; 
kel , — hórihorgas , feoíipszeril, 
törpe termetekkei , — vagy kö-
tényben és szoknyában , 's .alán 
kötény és szoknya nélkül is; — 
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H K i u t v j i kai -agy kő, 
f a . ^ \ o > üi — éls-

' óik '<• oknek,vad 
TÓ) o\ru \ Kipcil'erozottságoknak 
küloi 11 •jw-.v 'r vei, a ' sok 
j o l u w rK'hiias I lenekbe ve-
telt n,o/,iÁ mí th a•' atIan hitekkel , 
~s aí álvirtub 's képzeiődésbeii 
vagy erőltetett tökélletességek lár-
váival ;— hogy mondom, ennek 
látása eggy Hóidból ietekintőnek 
( a' kinek ehhez semmi köze nem 
vo lna) sokkal mulatságosabb len-
ne , mint az én szigeti Lakosaim-
nak egyenlőségek. 

Ez az elképzelés bennünket 
eggy elébbtett lépés által olly 
gondolatra vihetne, hogy az em-
berek csak azért teremttettek j 
hogy eggy nagyobb karú Lélek 
dévajságának tréfajátékai légye-
nek ; — de ez olly szomorú, olly 
utálatos .gondolat. hogy csak eggy 



l , ísnyiig sem tarthatom 

j\em vagvok én a' ti Talál-
mányaitoknak 's T adományaitok-
nak ellensége. Mihelyt annyira 
süllyedt már valamelly Nép hogy 
ezekre szüksége vagyon , nem 
bánhat okosabban, tniníha an-
nyira viszi, a' mennyire vihetni 
leheíséges. Mennél továbbra tá-
voztatok-el a' Természetnek ere 
deti eggyügyüségétől, ménnél ösz-
verakottabb PoKtziátok' Machi-
nája, mennél szövevényesebb cél-
zott igyekezeteitek, mennél rom-
lottabb köztetek az erkölcs, — 
annálnagyobb sziikségtek vagyon 
a' Filozofiára fogyatkozásaitok 
bé tapasztani, egymással elle 
ző törekedéseiteket öszv'egg; 
tetni, 's leomlani készülő v i l -
látokat, a' mint lehet és tudja, 
tok, támogatni. 



Elienben valljátok-meg ti is , 
hogy ugyan ez a' Fiiozofia, ha 
ióltévő erejét a' számtalan ellen-
kező okok nem gátlanák - meg, 
benneteket lassanként és a' nél-
kül hogy azt észreveheínétek azon 
eredeti eggyügyüségre vezetne-
vissza, a' mellytől eltévedtetek; 
— kiilömbenn az egesség' he ly-
reállítása nem volna cél az Orvo-
si Tudományban. 

Mit csinálnak mostani állapo-
toíokbann, egyebet Filozofusai-
tokhanemhogy megszűnés nélkül 
azt mutatják , hogy inkábbára 
mindenfelöl hellytelenül véleked-
tek , inkábbára mindenben hibáz 

a léptek, és hogy nálatok in 
' ábbára mindennek másként kel 
ene lenni, mint a' miként»van 
- Ez annyi mint a' Beteget meg 

győzni a* felől, hogy beteg." — 
Öt meg is gyógyitalai 3 ez ám aJ 



munka! — De sokban mernék fo-
gadni hogy ök szint olly kevéssé 
akarnak benneteket meggyógyí-
tani, mint ti meggyógyulni. Meg-
tudnám én mondani az okát, 
miért hiszem ezt; de sokat tud 
ollyat az ember, a' mit kimonda-
ni nem tanácsos. 

Reménylem a' mondottak sze-
rint , hogy , megítélvén azt hogy 
én nem tehetek róla hogy a' hő 
,az én sz-emeimben fejérnek látszik, 
— nem veszitek rossz neven hogy 
meg nem tudom fogni, miként 
lehetne valaki tízezer dolog' kí-
vánásával boldog ; — vagy azt, 
hogy micsoda boldogság lehet illy 
irtóztató sok dolgok után való 
ásítozásban ? 

Tsupári csak ezen Igazság fe-
löl való meggyőződésem indíta 
engemet arra, hogy Reszpubli-
kám' Lakosait, kiket ollyakká le-
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hetett csinálnom, a' miltyenek-
nek akartam, az efféle kíván&á-
góktól megmentsem. Eggy éjsza-
kát sem alhattam volna csende-
sen , ha ezt vetette vólaa szívem 
szememre : Nem jobb lett volna 
é ezeket épen nem hagyni lenni, 
mint szerencsétlenekké tenni ? 

Erántok vonszó Atyai szere-
tetem, még többre viszen, 'símé 
iiogy alkalmatosságok ne légyen 
perfektibilitásokat kifejteni, még 
eggy ütést teszek varázspálcám-
mal 's szigetemet örökkön örök 
ké — láthatatlanná teszem. Ha 
jósaitoknak minden igyekezete 
haszontalanok Lesznek; nem fog 

feltalálni soha is. 
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