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VERSEGHY FERENC KIADATLAN TANÍTÓ-
KÖLTEMÉNYE. 

(Második, befejező közlemény.) 
n r . BESZÉD. 

Az emberi nemzetnek killömhségéröl a tápla-ösztönre nézve. 
Hogyha tehát formánk úgy fénylik földi tekénknek 
alkotmányi között, mint fő példájok; az embert ' 
eggy csuda tündérnek sorsára emellyüke, Laurám! 
mellyben minden erő, melly annyi szerekre feloszlik, 
öszve torolva legyen? Vagy tán lealázzuke inkább 
a' szomorú baromállapotig félisteni voltát"? 
Ámde ha testünkben tellyes hivatallyait űzné 
a' pöszögő barmokba szorúltt sokféle tehetség; 
volnae pillantás, mellyben mint emberi lelkek, 
eggy szabadabb mozgást vagy eszes müt végbe vihetnénk ? 
Vagy mellyben magokot sók erőink fel ne rabolnak? 
És ha viszont csak az oktalanabb ösztönre teremte 
gépelyeinket örök szerzőnk; mi vezette nemünket 
arra: hogy elhagyván kiszabott természeti czéllyát 
állati sorsábűl nemesebb életre kitörjön? 
liáttyuke a' hangák hogy üdővel rózsatövekké 
vállyanak? a' csevegő seregélyek büszke sasokká? 
vagy hogy az emberhez közelítő majmok, az észnek 
's a' nemes érzésnek szabad országába behatván 
egybe tolódnának köz boldogságnak okáért ? 

Óh! ne botorkállyunk mink e' két részre, barátném! 
's hogy ne talán vagy képtelenebb ormokra emellyük, 
vagy barom ínségnek rab méllyire meg ne alázzuk 
emberi sorsunkat; gyökerét c.-ak telki erőnkben, 
melly et az isteni ész különös formánkba rekesztett, 
's nem rögös útfelekenn szabadon gyanakodva keressük. 
A' mire feljuthat bármellyik földi teremtés, 
arra tehetséget vett is mennybéli atyánktúl; 
és ha ügyünk magasabb sorsánál minden egyébnek 
a' mit gömbölyegünk' környékénn termeni látunk, 
ennek okát önnön vagyonúnkban megleli elménk. 

Már a' legtehetősb ösztönt, melly szinte dühökkel 
készteti földünknek sok egyéb zselléreit arra, 
hogy magokot kiszabott táplálékokkal apollyák, 
emberi testünkben nemesebb mértékre szorítva, 
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's józan eszünk' vezetése alá rendelve talállyuk. 
A' kövek és érezek, salakos gyomrába reszketve 
a' nevelő földnek, valamint amaz állati magzat, 
melly mozogás nélkül még méhbe takarva tenyészik, 
semmi egyéb hivatalt nem visznek végbe, hanem hogy 
nyírkait annyokriak zomokabb testvekbe beszíván 
szüntelen a' kiszabott táplálékokra esengnek. 
A' nötövény kiocsódik ugyan termékeny anyánkbúi, 
's színe fölött szabadabb jebegéssel hajtya virágját, 
ámde szopó csöcsömöcske gyanánt még dajka öléhez 
kúcsolgattya magát, gyökerét mellyéhez akasztván; 
's minthogy majd csupa száj, gyöngéded csövei által 
a' tejet állhatatos szívással vonnya magába. 
A' lehes állatnál a' szájt formállya először 
minden egyéb szerszámi előtt 's a' táplacsatornát 
a' csuda természet; csak hogy több féle szabással. 
[Több]1 csigapáráknak szájok még plántagyökérként 
testyek alatt fekszik, legalább [egyféle]2 arányban 
a' buta férgeknél valamint a' többi baromnál 
a' gyomor' eszközivei; magosabban még is azokiiál, 
mellyeket a' nemesebb érzések az emberi képnek 
állati díszeihez lassanként kezdnek emelni. 
Hőtelenebb vérű 's idomátIan testdarab a' hal, 
mellynek képtelenebb nyílása előre kidülled, 
's nagy feje nyak nélkül törzsökderekához akasztva, 
eggy feküvö hosszat formál a' többi tagokkal. 
A' madarak szabadabb forgású nyakra felormoltt 
kis fejeket fentebb viselik 's a' táplacsatorna 
torkoktúl lefelé már tagos szögleteket kezd 
képzeni a' földnek színével, mellyhez azonban 
szertelenebb tatásra csínáltt és messze kinyúló 
csonttajakok' hegye meg lekonyul, mint dajkahelyekhez. 
Csúcsos agyar 's földszint feküvö torok, a' mi leginkább 
a' ragadó farkast, vagy egyéb friss vérre sóvárgó 
társait a' kegyesebb nemtül különíteni szokta. 
A' füvekenn legelő nyílás a' dolgos ökörnél 
már kerekebb; nyakokot büszkén emelíteni kezdik 
a' tüzes erkölcsű paripák; a' (öldre nem ér le 
kis feje a' hozzánk közelítő bölcs elefántnak, 
melly remete ormával viszi föl szájához az étket; 
's a' vélünk jelesebb érzésire nézve határos 
erdei embernél,- melly orcza szemérmekel. érez, 
kézzel eszik, s több telteivel majmozza nemünket, 
a' száj' képe alá lassankint hátra vonódik. 

A' felemeítt ember nem fekvő táplacsatorna, 
mint a' kába halak; rjem formál tarka, fölével 
a' nevető földnek, valamint a' fürge madárban, 
hajlott szögleteket; nem nyúlik előre fejéből 
szája, miként a' farkasoké; nfem csügg le nyakárúL 
szép feje, mint az egyéb, fünn élő páraseregnél. 
A' gyomor' eszközeit mellyebb tájába rekeszté 
[emberi testünknek],3 rügyező tetejébe viszontag 
a' csöe-iömes növő tényeknek, mennybéli teremtönk, 

1 [SokJ 
% te%V földlap] 
3 [állati részünknek] 
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a' nemesebb tagokat magosabb mellyünkbe szorítvánn, 
hogy ne talán a' hast legfőbb czélunknak ítéllyük, 
meltynek az állatok is, csak mint tisztyekre segítő 
nemtelen eszköznek kevesebb zsákmányokat adnak, 
mint a' plántaszerek, vagy [dú*s ereikben az-érezek];1 

[mert ezek a' nevelő2] nyirkot minduntalan isszák. 
Megrakvánn sok egyéb elevent többféle gyomorral, 
nékünk eggyet adott; belapúltt ajakinkat az észnek 
homlokszéke alá szemeink' kristályival eggyütt 
úgy, mint a' szagolás szerszámit hátra helyezte, 
's ínycsontunk erejét, melly a' hegyes állatagyarban, 
rettenetes, [kegyesen meggyengítette; 's az ízlést3 

nem bizonyos tápiák kívánására] csatolta, 
módokat engedvén, hogy akár a' páraseregbül 
ételeket válaszszon, akár a' plánta világbúi; 
mert az örök szerző nem akarta, hogy illy remek állat 
vagy testbontogató fegyvert a' barmos agyarban, 
awagy okot sziík élke miatt a' harezra találván, 
mészár marha gyanánt dühödő ragadásnak eredgyen. 
Végre szoros szánknak tisztyét két részre szakasztá, 
titkos erőt öntvén nyelvünkbe az emberi szóra, 
mellyel gondolatit társába eresztheti elménk; 
's még sok ezer csúszó, pöszögö vagy vízi teremtmény 
szótalan, a' szálló népnek csak torka dalolhat, 
's fel nem czikkelyezett hangokkal az állati nyájak 
néhány ösztünököt nyilvábban közleni szoktak; 
addig az emberi száj, valamint a' testi rekesznek 
étkeket, úgy nemesebb táplát készítget az észnek. 

Mint a* domborodó bérezek, hogy szomjokat oltsák, 
kedves italka gyanánt veszik a' mértékletes essöt, 
's a' gyakoribb vizeket torkos völgyeknek eresztik, 
mellyek az égi folyók' szakadásit fogytig eliszszák; 
úgy a' tápiahozó földnek csak gyenge gyümölcsű 
's kellemetesb falatit választya magának az ember, 
minden egyél) eledelt alacsonyb zsellérinek adván, 
mellyek, még kevesebb éhhel fölemészthetik egymást, 
romlott voltukbúi új táplát: szoktak emelni. 

Nem hivatallya nemes népünknek, drága barátném! 
hogy veszedelmével tündöklő érczeket ásván, 
vagy keserű művel sok birtokot öszve szerezvén, 
józan öröm nélkül szugolyokba rekesze vagyonnyát, 
's mint az aranygyapjú, küszöbét a' hajdani tündér 
gondgyainak habozási között örözze halálig: 
vagy hogy kincseinek gyönyörű árjába merülvén, 
állati ösztöneit mint legfőbb czélíyait űzve, 
's méh-herekint a' szolga gyomort válassza arának. 
Semmi szelíd szívünk' heveit nem készteti arra, 
hogy csupa szükségből emberrokonyinkra rohannyunk, 
eggy szigetecske miatt sok ezer jövevényeket ölvén; 
's a' mi erőt, vagy fegyvereink' koholásira elmét 
a' természet adott, csak ama' kedvetlen esetre 

1 [kincse az érczes ereknek] 
8 [mellyek az életadó] 
8 [.. • harapással emészt, mértékre szorítván gyomrunk ösztöneit s 

ízlésünk vásít... (?)] 
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czéloz, hogy, ha talán vagy vad, vagy gyenge nemétül 
messze fajúltt ember dühösen ránk ütve honunkban, 
ellenek éltünköt javainkkal védeni tudgyuk. 
És ha könyes szemmel láttyuk barom ösztönök által 
elragadott részét gonosz útra fajulni nemünknek, 
annyira, hogy felegyék egymást, vagy marczona kéjbül 
mint az oroszlányok, töltözzenek emberi vérrel; 
erre nem a' szükség, hanem a' természetes észnek 
parlagodása, szabad szíveknek törpe növése 
's főbb erejeknek örök nyugovása vezetheti ököt, 
Mert valamint a' kurta nyakú, az előre kidülledtt 
ínyagyarú, vagy csúcsosodó homlokba szorított 
agyvelejű ember, boldogtalan eszközi által 
szertelenebb láncczal dühös ostobaságra vonatván 
a' nevelés segedelmeivel szebb észre kijuthat, 
mint a' kellemetesb termet, melly lelki hatalmit 
ébregető müvelés nélkül el haggya gyomúlni; 
úgy az örök szerző csak azért képezte az embert 
olly szabad állatnak, melly lelki tökélleti által 
emberi voltának bérczére kiszállani tudgyon, 
vagy lemerülhessen, zabolátlan [kénynek]1 eredvén 
a' szomorú szükséghez igáltt barmoknak ügyére; 
hogy mennyből szakadott erejével hasznosan élvén, 
's tisztye szerint szabadon járván deli nemzete' úttyát, 
majd ha nemes ezéllyát emberségének eléri, 
érdemiben lelhessen okot zavaratlan örömre. 
Kénytelen ösztönül vonat'k mindenre az állat, 
a' mit végbe vihet; 's valamint soha fel nem üdülhet 
szűk korláti közül, díszére az emberi észnek, 
úgy neme rendgyébűl nem képes alábbra merülni. 

Ámde az emberi szív erkölcsi tetőkre kiszállván, 
vagy barom állatnak mélyebb sorsára ledülvén, 
mestere mindenkor szomorú vagy boldog ügyének. 

26. Feb. 
IV. BESZÍD. 

Az emberi nemzetnek külömbségérül a' nemösztönre nézve. 
Laura! ne tarts attúl, hogy tán megbántsa szemérmes 

arczaidat versem, mikor a' nemzésre sóvárgó 
ösztönt fejtegetem, mellytül nem akarta nemünket 
megkimélni Atyánk, 's melly minket az emberi sorsnak 
nyűgeivel más marha gyanánt leszorítani látszik. 

A' szaporításnak kiszabott szüksége lejármol 
mindent, a' mi kies környékét lakja tekénknek, 
hogy valamelly nemtül netalán lárbáza kifogyván, 
majd az egész gépely' mozgása is el ne akadgyon, 
mellynek sok kerekét köz Atyánk eggymásba csatolta. 
Onn maga földgomolyunk, zomokabb gyantázatok égvén 
hajdani [tagjaiban],2 sokféle salakkal eláradt 
durvább tagjaibúi a' holdat szülte; szelídebb 
's a' megfínomodott tűzzel kegyesebben egyített 
nyirkos részeibül magvát a' többi szereknek, 
most már gyermekeit csak dajka' tejével ápolván. 

1 [kéjnek] 
(gyomraiban/ 
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így gyarapíttya néniét mindeddig az érczes erekben 
terjedező ásvány; így a' levegőre kitérő 
zöld növötény; így minden eszes vagy pára teremtmény; 
's minthogy magzatinak képzésire kénytelen a' tő 
testi vagyonnyábúl felajánlani eggy nemesebb részt, 
melly mint zsenge virág voltábúl öszve vonódik; 
e' csuda kárvallást a' bölcs természet az épebb, 
's kincsét helyrehozó ifjúi korokra szorítván, 
a' szabadabb kényü állatnál bájos őrömnek 
vagy gyönyörű kéjnek vonzásival egybe csatolta. 

A' hidegebb kőnek szabadon megjárja mivoltát, 
és csak az otrombább gyarapításokra noszíttya 
ingere a' zomokabb értékű gyántafolyóknak; 
's ammint a' nevelő táplákot durva szerének 
minden részeivel váltiglan szíjjá magába, 
úgy nincs tagjai köztt, melly attya ne volna nemének. 
A' növötény már csöveiben törvényes aránnyal 
készteti a' tüzeket szédelgeni, mellyek ez által 
szinte felengedvén gyengébb részekre, hevekkel 
a' plánták rügyeit kegyesebb nemzésre fakasztyák. 
A' csemeték' tetejénn kiesebb tájakra vonódnak 
a' nemesebb nyirkok, 's tejezü bimbókra verődvén, 
rnegnyittyák gyönyörű szikét a' gyenge virágnak, 
melly hü dajka gyanánt árnyékban tartva gyümölcsét 
's némelly plántáknál kelyhét eltére bezárván, 
a' fiatal nemzést minteggy pólyába takarja. 
Majd azutánn, ha fiát sem az égnek szőke déréiül 
sem hő fénnyeitűl nem félti az égi királynak, 
végső nyirkaibúi megszülvén nemzeti magvát, 
lassú hervak utánn meghal, 's a' földre hanyatlik. 

Hogyha külön lisztü több gépelyezetre feloszlik 
teste az állatnak, 's bizonyosb törvényre forogván 
finomodik bennek mindaddig az életi tűz is, 
még a' léleknek titkosb székére behathat; 
a' szaporításnak ragadó heve csökken azonnal, 
sőt bizonyos korlátba szorul, és szinte nemenkint 
tiszteletesb czélú nemes érzésekre ocsódván, 
végre az emberben mint eszköz hódol az észnek, 
's mennyei czéllyának báj okkal egyengeti úttyát. 
A' leb.es állatnál alacsonyb tá]akra szorulnak 
a' gyarapításnak szekrénnyel, mellyek emeltebb 
ágaiban szoktak tündekleni a' növöténynek. 
Sok kerekű derekával ugyan még plántacsatornát 
képzeget a' féreg; de fejénn már nyílnak az érző 
eszközök; a' dobogó szívnek hivatallyait űző 
fő ere ver; növötény nedvének beltüzek által 
a' vizenyős zöldbül [kiocsódó]1 színe fejérlik; 
's bátor számtalanok, majd mint a' plántaszereknél, 
magzati, a' fajzás nem fő hivatallya nemének. 
Műhelye a' testet mozdító életi nedvnek 
a' szív, mellynek egész készületit a' csiganemnél 
's a' butaférgeknél eggy botbúi állani tudgyuk. 
a' vizekenn legelő népnél eggy húsos üreggel 
már meggazdagodik, melly a' növötényi fejér vért, 
szinte kidolgozván bennek, megfesti veresre. 

[kimkázott] 

http://leb.es
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Ámde tüdő nélkül hidegebb folvadékai lassan 
oszlanak a' vizenyes testnek többféle szögébe 
's a' csupa nemzésnél nem egyéb érzésre hevítik. 
Innen esik, hogy fajzatikot vagy víznek eresztik 
még születések előtt vagy udús partokra kihordgyák, 
hogy valamint a' földi csigák' tojománnyait a' nap, 
úgy ivadíkikot is tellyesb életre segítse. 
Két üreg és két bót szívét négy részre felosztyák 
a' meleg állatnak, melly vagy fent úszik az égben, 
vagy négy lábaival felszínét járja tekénknek. 
Duzmadozó tüdejek sebesebb forgásra noszíttyák 
a' vért, melly tüzeit finom folyadékra kiszűrve 
elviszi a' növötény testnek valamennyi erébe. 
Forranak a' vizesebb nyirkok sokféle kohókban, 
mozganak a' rostok, kiszabott munkákra feszülnek 
a' sok inak; pöszögésre hevül a' számtalan érhús; 
's ammint fajjá szerint egyenesb állásra ügyekszik 
termete a' testnek; többféle dologra ocsódnak 
gépelyi egyszersmind, 's a' forró nemzeti ösztön 
dajka gyanánt ápoló nemes érzésekre feloszlik. 

A' hidegebb égben lakvánn a' gyenge madárnem; 
*S e' kis terhek alatt könnyen két részre feloszló 
mennyei tengerben testét csak pihre akasztván 
magzatit érésig nem hordozhattya magában, 
sem helyet emlőknek természeti volta nem adhat. 
Ámde nemes gonddal készítgeti fészkeit a' pár, 
melly frigyet kötvén, friss fajját várja nemének; 
állhatatos tűzzel melegítvén, nyittya tojásit; 
gondo_san öszve szedett tápiáit örülve felosztya 
tar szüleményi között; új kincsét védi haraggal; 
tollasodó fiait szomszéd gallyakra kicsalván, 
a' szemfényt haladó folyadíkban szállni taníttya; 
's még ezek önmagokot nem képesek égig emelni, 
a' nevelést addig társával híven elosztya. 
Mellyeket a' hevesebb érzés hűségre felindít, 
el nem válnak azok párjoktúl még azutánn is, 
vagy meg az új kikelet nyilasival egybe kerülnek. 
Özvegyei, elvesztvén a' gerlicze hajdani társát, 
'a még a' galiyasodó erdőt megtölti nyögéssel, 
jármait a' sanyarú hűségnek hordgya halálig. 
Példabeszéd a' furcsa majom 's a' vízi manári, 
mellyek barmai köztt a' földnek szinte csudáig 
űzvén párjához példáit az asszonyi hitnek, 
gyengébb fajzatikot különös szeretettel apollyák. 
A' nemes érzésű elefánt, melly annyi üdöig 
hordgya szelíd anyuszíve alatt, mint emberi nőink, 
's mellyen domborodó csöcscsei szoptattya gyümölcsét, 
fénytelen erdököt keres a' szerelemnek okáért, 
's a' majomemberné' képét tenyerébe takarván, 
a' jövevények elölt már orczaszemérmet is érez. 

Hogyha tebát, jó Laura! könyes szemeinkkel az embert 
sokszor az állatinál alacsonyb kéjekbe merülni 
's nemzés ösztöneit megtiszteleníteni láttyuk; 
véllyüke, hogy minket mocskosb örömekre teremtett 
égi atyánk, mint barmainak mértékre szorított 
elmétien szívét? vagy az illy rendetlen esetnek 
szembetűnő jelenéseibűi azt lássuke inkább, 
hogy szabadabb kényünkre hagyá ezen állati ösztönt, 
melly több társaival csak vak segedelme az eszűek? 
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Itt a' gerjedező ifjúság szinte f űröd vén 
a' buja kéjekben, növötényes sorsig alázza 
testét; plánta gyanánt élvén a' tompa gyönyör köztt, 
plánta gyanánt üdejénn elvesztvén szíve' virágját; 
's plánta gyanánt kiaszott éltét gyors sírba temetvén. 

Ott az anyák vagy széllyedezö szerelemnek epedvén, 
férjeket árnyéknak tartják, melly sáhba (?) borítsa 
tévéiket; vagy magzatikot, hogy meg ne romollyon 
ingere arczoknak, jövevény emlőkre akasztyák; 
még az atyák azokot, kik üdövel hordani fogják 
terhesen érdemlett neveket, haszonolni beszerzett 
kincseiket, 's nemeiknek odább gyarapítani ágát, 
eggy buta pórszívnek fogadott szorgalmira bízzák. 
Ámde az illy esetekre mi visz, ha nem elmehomályunk, 
melly a' gyulladozó szívet rögös útra kicsalván, 
a' nemes erkölcstűi barom ügyre vezérli nemünköt, 
's emberi voltunknak czéllyát fellegbe zavarja. 
Már mikor a' képző természet az emberi testet 
még anyaméhében felszerszám ózta egészen 
állati eszközivei; végső munkája csak akkor 
képzi ki a' felső ajakot, mint drága pecséttyét 
a' vezető észhez lecsatoltt nembéli tüzeknek. 
Oktalan állatnál nem lelsz olly gyenge csatornát 
a' felső ajakonn, melíy rózsaderesre pirulván 
kellemetes renddel 's mosolyogva feküdgyön az alsón. 
Ámde barom nincs is, melly csókkal fejtse ki lángját 
's a' gyönyörű kéjét csendes szereteltei egyítse. 
Nékik üdőt rendelt gyarapításokra Teremtönk, 
mellybenn szinte feszült lánczczal tisztyekre vonatnak, 
minden egyéb korban heveiknek vággyá nyugodván. 
Emberi testünkben mint a' nembéli sóvárgást, 
úgy korait vezetése alá jármolta eszünknek, 
hogy n" legyen tisztünk, mellybűl kényünknek igátlan 
tetteivel nemes erdemeket ne lehetne szereznünk. 
'S a' mi az állatnál csupa kéj, otromba dühökhöz 
kapcsoltt párosodás, súlyos természeti szükség, 
az nálunk ölelés, eleven szeretettel egyítelt 
bájos öröm, sőt czéllya miatt kívánatos érdem. 

Mint a' tápia tehát, úgy a' nembéli tenyészés 
emberi voltunknak nem végső tárgya, barátném! 
A' nemzés' üdéjét az avuló szarvas elélvén, 
csontággal kirakott díszét elveszti fejérül; 
színe kihal, szava megnémul a' gyenge madárnak; 
íztelen a' vén hal; 's a' lepkék szárnya lefeslik. 
Még a' friss növötény nem fejti ki gyenge virágját, 
a' sanyarú télnek dereit mosolyogva kitüri 
's mellyek előbb nyílnak, hamarább elsínlenek őszkor. 
Nem lel az emberi ész kertész segedelmeket arra, 
hogy száz őszefc utánn megszülvén ritka virágját 
a' Muza tő, éltét több esztendőkre kinyújtsa. 
Harminczhat nyarakot töltvén, száz lábnyira felnő 
fajzatozás nélkül a' pálma; kinyittya virágát 
kellemetes nyúlása utánn; meghozza gyümölcsét 
's még azon esztendő' végénn szép szála kihervad. 

Ámde az emberben, mikor a' nembéli tüzeknek 
ösztöne megcsökken, friss díszek kezdnek ocsódni, 
mellyeket a' hevesebb ifiúnak mellyé nem érez. 
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Mint mikor a' deli Nap, felüdülvén bájos ölébül 
a' piros arczolatú Hajnalnak, az égre kiúszik, 
's tisztye szerint a' barna Homályt fénnyévei elűzi, 
hullanak a' nehezebb gőzök, felemelkedik a' köd, 
a' kiyirúltt földnek gyönyörű orezája kitisztul, 
's a' lehegÖ seregek kiszabott úttyoknak erednek; 
úgy a' férfiodó lélekben nyílik az elme, 
sínlenek eggyenkint a' sürü dajkahomálvok, 
szíve nyomós munkákra hevül 's a' testi teherbül 
szinte kivetkezvén, emberczéllyára törekszik. 

8. Mártii. 
V. BESZÉL) 

Az emberi nemzetnek külömbsegeröl a' mesterséges ösztönökre1 néxve. 
Szamos igazságok csak azért nem tűnnek élőnkbe 

Laura! homállyok alól, mivel a' gondatlan Ítélet 
olly neveket tűzött sok ezer természeti tárgyra, 
mellyek voltok iránt tévékre vezérlik eszünköt. 
Mesteri ösztönnek mondgyuk, melly népei által 
a' csuda méheknek viaszos búgokba rakattya 
étkeiket; fonalát a' póknak furcsa remeknek 
tartyuk; majdnem irigy szívvel panaszokra hevülvén, 
hogy nemesebb voltunk müvököt nem tudgya követni. 
Ámde ha megtisztult elmével nézzük az illyes 
kénytelen ösztönöket, nem messze szakadnak azoktűl, 
mellyek egyéb szereket kiszabott czéllyukra noszítnak. 
A' mit az érczekben csak erőnek mondani szoktunk, 
avvagy az ághajtó törzsökbenn plántanövésnek; 
az tehetős voltát nemesebb munkákra kifejtvén 
[inger]2 az élőben, melly még mint plánta tenyészik, 
Ösztön az állatnál; érzés a' furcsa majomban, 
melly hozzánk közelít; indulat az emberi szívben. 

. A' zomok értékű kőnek gomolyokra dagasztott 
részeiben látatlan ugyan de hatalmas erővel 
végzi kevés tisztyét a' még élettelen ösztön. 
Semmi barom nem tölti magát a' táplaszerekkel 
szüntelenül, mint válogatott nyirkokkal az érezek, 
semmi egyéb termés nem ügyek szik földi tekénknek 
széke felé olly czélratörö esedékes erővel, 
mint az arany; 's olly gyorsan egyéb jelmunka nem épül, 
mint a' kristálykák egymáshoz forrani szoktak. 
Mesterinél tehetősb készséggel fér az ezüstbe, 
's a' lágy kapcsolatú fát büszkén megveti a' kén. 
Étkeit a' mágnes nagy erővel vonnya magához, 
's hogyha zomok testét szabadabb [mozgásnak ereszti],3 

szüntelen északnak látod fordítani száját 
'S a' felevő vízzel megegyültt morzsányi ezüstök 
eggy réztücske körül seregenkint öszve vonódván, 
mesteri készséggel formáílyák Cynthia fáját. 
Nincsen az élők köztt, melly olly hatalommal ügyellye 
ösztöninek czéllyát, mint a' páratlan elöszer. 
Gyöngyei a' folyadék víznek hempelygve sietnek 
völgyeltt ágyaikonn a' nagy tengerbe: lerontván 

1 [álkösztönre] 
* [ösztön] 
8 [mozgásra bocsátod] 

Irodalomtörténeti Közlemények. Li. 12 
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a' gyengébb akadályt, melly tán úttyokba vetődik 
's a' sükeres bérezek' sziklait zúgva kerülvén, 
a' feszes ág már lopva lebeg 's mindenbe behatván 
a' legerösb szereket poronyú részekre felosztya, 
már felháborodott habzással sírva beöllik 
a' ligetek' szálfái közé, 's a' hajdani tölgyet, 
melly konokul elfogja szelét, kiszakasztya tövébüL 
'S a' lobogó lángnak csapodár fullánkja kirendeltt 
étkeinek zomokabb voltába recsegve behatván, 
néhány perezek alatt az egész városra kiterjed, 
's a' mihez ér, azt rettenetes sietéssel emészti. 

A' csupa rojtokbúl álló növölények az ereznél 
és az előszernél halkabb munkával esengnek 
tisztyek utánn; de az állatokat, bár mennyi remekkel 
fénylyenek, a' tehetős készségben messze haladgyák. 
Hadd meg az egay gyökerét sér nélkül, újra felélled 
a' rügyes ágaktúl megfosztott plántateremtmény; 
eggy eleven gallyacska, mihelyt a' földbe verődött, 
vastagodik, több ágra terül, 's levelezve tenyészik, 
sőt az egész földön nem lelsz olly mesteri művet, 
melly csuda díszeivel meggyőzné gyönge virágját. 

Ammint a' növő tény r ojtok kis közbe szorulnak 
[a' csiga páráknál pöszögö érj1 húsra verődvén 
ingereket szülnek, mellyekbűl élet ocsódik; 
úgy a' kénycsatoló szükségnek fénytelen úttyát 
lassankint hagyván, elhűl a' mesteri készség 
's a' mozogó testben szabadabb munkákra feloszlik. 

A' növötény pókban még a' kénytelen erőnek 
plántaszabásaitúl nem messze vonódik az inger, 
melly ezen élőnek bogait, ha lemetszi tövéről 
a* bal eset, valamint a' fáknál, újra kihajtya. 
A9 tekerek nyálházba szorult testgömbök azonkép 
mint sok egyéb csúszók főbb tagjokot újra kinemzik. 
sőt valahány darabokra szakadt a' földi giliszta, 
annyi maradvánnyát láttyuk szaporodni nemének. 

A' rekegő békák, gyíkok vagy rákok az inger' 
méllyeibül megmeg szabadabb mozgásra verődvén 
már csak lábaifcot hozhattyák helyre tövökbül 
's a' csuda mesterség, melly bennek az életet, őrzi 
's nemzeteiknek örök gyarapítására ügyekszik, 
a' nemesebb rendű seregeknél emberi műkhöz 
szembetűnőképpen közelítő tisztre ocsódik. 
Számtalan élőben, bátor nem hajthat erőtlen 
törzsöke új tagokat, nagy még ezen ingeres élet. 
Lábait a' légynek test nélkül mozgani láttyuk, 
a' tekenős békát feje nélkül élni; kirántott 
nyelvét a' méhnek tehetős szúrásra meredni. 
A' döglött krokodil megcsonkíthattya kezünköt, 
hogyha erőszakkal beszorúlltt agyarába eresztyük, 
's a' testrül leszakadt kígyófö olly sebet ejtend 
tíz nap utánn rajtunk, melly vég veszedelmet okozhat. 
A' pöszögö hangyák, mellyekben sínleni tudgyuk 
e' zomokabb ingert, iszonyú terhekbe akasztván 
lábaikot, remek árkolatű csűrökbe rekesztik 

*Jtf legutóbb rendű páráknál] 
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a! keresett eledelt, mellybül mint frigyesek élnek. 
Csalfa kelepczéket sző a' pók gyenge fonalbúi, 
mellyet^ enyüs nedvvel felkészültt teste bocsátgat, 
hogy kis rabjainak vérével szomjait oltván, 
éltének fonalát kiszabott czéllyára vihesse. 
Tisztyeit a' hernyó el nem végezheti első 
plántami voltának módatlan gépelyi által, 
's mint bizonyos kor alatt a' kígyók bőre lefoszlik, 
vedlenek a' madarak, szőrét sok marha lehánnya, 
úgy ő is borzas födelét szunnyadva levetvén, 
újra felél 's maradékokot ád, mint lepke, nemének. 
Nemzete a' méhnek, melly köz czéllyára nem érhet 
eggy testtermet alatt, három társrendre feloszlik; 
a' here csak szaporít, eggy annyok magzatokat szül; 
dolgozik a' köz nép 's a' rajt, még kisded, apollya, 
A' barom és tollas seregesben sinlik az ösztön 
's a' nemes érzések lassú viradásnak erednek, 
ammint gépelyeik hozzánk közelíteni kezdvén, 
agyvelejek vezetése utátm több tiszlre kinyílnak, 
's a' növötény rajtok valamint a' számtalan érhús 
öszve szövetkezvén feszegö érzékeny inakkal 
kénytelenek szereket nemesebb munkákra emelni; 
Sok barom állatban nagy még a' mesteri ösztön, 
mellyet az alrendü bogarakban sürgeni látunk. 
Fészkeket építnek tollas polgári az égnek, 
erkeket a' hódok, lyukakot vésgetnek az ürgék, 
és az egér remek útakot ás a' búzavetéshez. 

Ámde sok ellenben fölemelkedik emberi képünk' 
díszeihöz, 's a' pontra szorúltt ösztönnek igáját 
részenkint törvén, szabadabb vonzásokat érez, 
Vissza repül a' gólyafiú falujába tavaszkor, 
mellynek háztetejénn született; seregekre verődnek 
a' magosán lebegő darvak, vándornak eredvén 
vagy mikor a' fecskék odvas tölgyekbe vonódnak. 
Öszvecsatolva legel több erdei 's házi baromnak 
nemzete, a' szemesebb vezetőnek bízva követvén 
nyomdokit, és ha panaszhangját meghallya veszélyben 
forgó társainak, szabadításokra sietvén. 

Szolgahitet haladó a' hűség, mellyet urához 
érez az eb, kinek elleneit vagy titkos irígyit 
ösmeri, eltiltván ezeket mellőle haraggal, 
még igazabb szívű feleit vígadva fogadgya. 
Bajnoki erkölccsel nyargalnak az ütközetekre 
a' nemes érzésű paripák, 's hortyogva berontván 
a' gyalogosok' dárdái közé, a' rajtok ülőket 
önn veszedelmekkel kívántt diadalra segítik, 
Érti külömb erejű hangzásit az emberi szónak, 
mellyek vagy komoran feddik, vagy örülve dicsérik, 
a* esendes vérű elefánt 's eggy jelre serényen 
tölti parancsolatit kalmár vagy bajnok urának. 
Több nemes érzéstül mester követésre vonatván, 
emberi sorsunknak bérczéhez tellyes érövei 
látszanak a' majmok törekedni; keservnek eredvén 
szívreható hanggal kérnek segedelmet; az erdőt 
nemzeti nyájakban járják; majd várasi renddel 
büntetik a' vétkest, ha talán megszegte szokásit 
társainak, 's vezetőjök utánn harczokra kikelvén 
embereket győznek fortélyos testeik által. 

12* 
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Nincsenek érzések betmünk, mellyeknek üdötlen 
rajzolatit különös barmokban fel ne talállyuk; 
's minthogy az elmének józan kormánnyai nélkül 
szíveiket bizonyos tisztvégzésekre ragadgyák, 
sokkal is ösztönözőbb erejek, mint úri nemünkben. 

Ámde viszont [a' mennyi]1 nemesb érzések elosztva 
sürgetik a' barmok' nemeit, mind egybe csatolva 
fénylenek a' szabadabb emberben józan eszének 
útmutatása szerint szívét czéllyára segítvén. 
A' mi tehát vak erö a' köbén; plántatenyésztés 
a' növötényeknél; ösztön vagy kénytelen érzés 
a' bogarak vagy egyéb párák' sokféle sorában, 
annak az indulat' mestervonzásai által 
megfelel a' baromét haladó szabad emberi szívben. 
Söt ha deröltt szemmel visgállyuk az állati eszközt, 
mellyel örök szerzőnk felkészítette nemünkőt, 
a' legerősb ösztönt díszével messze haladgya. 
Mindenik állatnak vagyon eggy nembéli világja, 
mellyben czéltya szerint kiszabott hivatallyait üz_ze. 
A' szorosabb műhely kevesebb munkákra csatolván 
a' barom eszközököt, nagy erőre segíti az ösztönt. 
Ámde viszont mennél többféle dologra noszítván 
A' test' gépelyeit tágasb környéki amannak 
annyi garádiccsal gyengébb a' mesteri vonzás. 

Közli: GÁLOS REZSŐ. 

ADATOK PRÁGAI ANDRÁS ÉLETÉHEZ 
ÉS MŰKÖDÉSÉHEZ. 

Prágairól a Theologiai Ismeretek Tárában még csak annyit tudtam meg
állapítani, hogy sárospataki és heidelbergi tanulása után valamikor szerencsi 
lelkész lett és innen 1631-ben máshova, illetőleg — mint akkor véltem — az 
ország más részébe készült menni, mindamellett még 1635-ben is a Tiszán 
innen lelkészkedett valahol. Ennyi volt az egész. Azóta azonban körülbelül 
egész hivataloskodási pályájával tisztába jöttem. 

Először is bizonyos, hogy a heidelbergi egyetemről visszajövetele után 
Sátoraljaújhelyt működött vagy másodpapi vagy rektori állásban. Erre vall 
az, hogy Kecskeméti C. Jánosnak Fides Jesu et jesuitarum című, 1619-ben 
megjelent müve mellé latin üdvözlő verset írt és ezt a különben magyar 
könyvet magyarnyelvű bevezetéssel is ellátta, «Ujhelyben» virágvasárnapján. 
Valószínűnek tartom, hogy másodpap volt, nem pedig rektor, mivel az újhelyi 
rektorok ebben az időtájban olyanok közül kerültek ki, akik még csak töre
kedtek külföldre, nem pedig már hazatértek onnan. 

Minden valószínűséggel közvetlenül Sátoraljaújhelyből ment aztán lel
késznek Szerencsre, ahol 1624-ben már kétségtelenül ott volt, míg 1631-ben 
nemcsak készült távozni onnan, — mint a Theologiai Ismeretek Tárában (meg 
a Pallas Nagy Lexikonában) írtam — hanem, miután I. Rákóczi György 

1 [valamennyi] 


