
ADATTÁR 

Kulcsár Péter 

KAZINCZY FERENC: A TERMÉSZET EKONOMIÁJA 

A 125 X 195 mm-es papírkézirat az Egyetemi Könyvtárban Ms. H 240 jelzet alatt található. Auto
gráf, mint ezt az Akadémiai Könyvtárban őrzött Kazinczy-kéziratokkal való összevetés alapján meg
állapíthattam. 104, ceruzával utóbb számozott lapot tartalmaz, laponként 20-26, a vége felé 17-21 
sorral. Egykorú papírkötésben 7, a szerzó' kezével számozott füzet, az első' hat füzet 8 levelet, a hete
dik 6 levelet foglal össze. Minden lap alján ó'rszó van. A kötés alkalmával itt-ott egy-egy betű széle 
leesett. A címlap aljáról 24 mm széles csík levágva. A füzeiké 1964-ben magánkézből került a könyv
tár tulajdonába. 

Az eredeti mellett két másolat ismeretes. Az egyik Kazinczy Gábor kezével (Akadémiai Könyv
tár, RUD 4r 11. sz.), 1835. február 1-i kelettel, ismeretlen, kitörölt nevű tulajdonostól; a másik (uo. 
RUD 4r 33. sz.) modernebb írással, a Kazinczy Gábor-féle másolatról oly hűséggel, hogy e második 
másoló még a mintájában törölt tulajdonosbejegyzést is átvette, vonallal imitálva az olvashatatlanul 
kitörölt szavakat. Mivel nem a művet, hanem Kazinczy Ferenc írását akartam kézre adni, e változato
kat nem vettem figyelembe. 

A szövegközlésnél messzemenően ragaszkodtam a szerző keze írásához, annak minden következet
lenségével együtt. Kivételt csak az ékezetek, a központozás, valamint a kis- és nagybetűk mai szokás 
szerint való alkalmazásával tettem. Az írás határozott, esztétikus, világos, problémát nem okozott. 
A latin szavak szokványos rövidítéseit feloldottam (mää = matéria; circuläö = circulatio), hasonlókép
pen a latin hatást tükröző magyar összevonásokat is (un = ugyan; pg = pedig; h = hogy;gokat = mago
kat; Tyet = melyet; vlly = valamely; -k = -nak; esztéjében - esztendejében; vő = való; inn = minden; 
áal = által; -bg = -ban). A magyar használatú rövidítések könnyen feloldhatók, azért azokat meghagy
tam (p. o. = példának okáért; t. i. = tudni illik; m. u. = minek utána; m. a. = mindazonáltal; v. = vagy; 
kir. = királyi; satt = s a többi). íráshiba nincs, a javítás is kevés, ami mégis akad, azt jegyzetben közlöm. 

Ugyancsak jegyzetben olvasható a német szöveg ott, ahol a fordítás attól akarva-akaratlan eltért, 
vagy ahol a megértéshez szükségesnek látszik. 

A német eredeti: Die Oekonomie der Natur. Erstes Heft über den Menschen und sein Schiksal 
nach dem Tode. Zweites Heft: Etwas über die Bestimmung des Menschengeschlechts. Berlin, 1782. 
63. és 44. lap, 8r. A kiadvány megvolt Kazinczy Gábor birtokában (lásd Kazinczy Ferenc levelezése. 
II. Bp. 1891. 391.), ő azt mondja, hogy az impresszum hamis, mert a nyomtatvány Bécsben jelent 
meg. 

Természet' ekonomiája 
Németül, Berlinben 1782. Fordította Kazinczy Ferenc 1795. 

Tekintetes Szabo-Sároi Sámuel úrnak, életem hűséges és hatalmas, de - szcrentsétlen védelmező
jének. 
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„Budán Jul. 10 d. 1795. 
Elfogattatásom órájában (Regmeczen Abaúj vármegyében Dec. 14 d. 1794) egyéb papirosaim kö

zött ez a' fordításom is elfoglaltatott, 's ő királyi herczegségének, a palatínusnak által nyújtatott. 
Végre az elmúltt holnapnak közepe felé - m. u. az l s 0 júniusba felolvastatott kir. kegyelemlevél 
nem tsak a' felimbe maiusnak 

8dik 
án és l ö ^ á n ki mondott halálos ítélet alól felszabadíta, hanem 

rabságom ínségein tetemesen enyhíte is; élni engedvén az életnek némelj örömeivel (a* miijen a tenla), 
meljektől hat holnap ólta megfosztva voltam - egyéb ártatlanoknak találtt papirossaimmal eggyütt 
kezemhez vissza küldetett. 

Fordításom le sem volt még tisztázva, midőn elfogattattam; a' vissza kapott kézírásonn tehát más 
alig tudott volna elmenni. Néki állottam le tisztázásához; 's ím hol van, a'mitaz originál nélkül a' siet
ve dolgozott maculatumból tsinálni tudtam" 

Eddig írtam praefatiómat Budán, midó'n Brünnbe való ki indulásom eló'tt a' letisztázott munkának 
ím ezt az exemplárját budai senator és nékünk, status rabjainak politicus commissariusunk,Kammer-
lauf uram által Regmeczre haza küldöttem. Két ezer három száz nyolczvan hét napig tartott fogságom 
után végre Munkácson 1801-be júniusnak 28°*án eleresztetvén 's hazám istenségeinek és a' Tokaj 
boldog egének vissza adatva ímé ismét kezembe van az az írás. - Enged dmeg tiszteltt Férj fi! a' ki 
bíráim előtt életemet a' legszentebb hűséggel és általam tsudaltt ék essen szóllással védelmezted, hogy 
háládatosságomat Te erántad ezzel bizonyíthassam. Az a' tekintet, hogy ezt ott írtam, nevelni fogja 
kis ajándékom betsét. Éltessen az Isten sok időkre és boldogul, 's erántam tett érdemeidet jutalmaz
tassa meg! 

írtam Ér-Semjénbe, anyai birtokomba, Debreczenhez öt órányira; szabadságom 21 holnapjának 
harmadik napjánn, 1803 martius harmadikán. 

Kazinczy Ferencz 
Természet ekonomiája 

Első rész 
Az emberről 's holtát követő állapotjárói 

1. 
Elő-magyarázatok 

A' természetben minden valóság változások alá van vetve. De ezek a' változások, úgy tettszik, 
akartt és bizonyos törvények által igazgattatott változások. 

A' ró'sa bimbóból lessz - 's el hervad. A négylábú állat nem jő bimbóba borítva szülője méhéből 
elő, 's nem úgy lessz oda, mint a' ró'sa. 

Az akartt változásokat operatzióknak lehet nevezni. - így azok a' változások, mellyek alá a' szőlőt 
a' vinczellér, az agyagot a' fazekas, a posztót a' szabó veti — operatziók. 

A' természetnek vágynak operatzióji - a' természetnek van tehát ekonomiája. 
Ennek az ekonomiának azt a' részét szándékozom visgálat alá venni, meljel a' természet az ember 

körül 's halála után lejendő állapotja körül teszi munkáját. 
Igen rendes dolog, hogy 6000 esztendő ólta existálván 's 4000 ólta filosofálván mostanáig sem 

tudjuk: mik vagyunk? honnan jöttünk? hová megyünk? - Még rendesebb pedig, hogy sohasem 
faradunkéi tudakozni: mi a' halál? mi az örökkévalóság? miként ment véghez a' teremtés? - 's vesze
kedünk rajtok. 

nem -.javítás előtt neg 
A lábjegyzet nincs lefordítva: Ich muß erinnern, daß ich hier nicht von den Kenntnissen, die die 

Offenbarung mittheilt, rede. Ich lasse mich hier blos von der Vernunft leiten. 
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Ember! valdmeg, te vagy a' természetnek legbizarrabb míve! - Vagy nem tudtad soha, a' mit 
tudni akarsz - és ha így: tégyle, kérlek, haszontalan reménységedről! A' baromnak jobban vagyon 
dolga; nem tudja ugyan, hová jut: de azon magát nem is töri. Te ellenbe mindég akarnád 's még sem 
tudod! - Vagy ha tudtad egykor: felelj, mitsoda vétkeddel kénszerítetted a' természetet, a' leghűbb 
anyát, hogy róllad kezét örökre vonja le? 

Halál! rettenetes óra! ki elől borzadva rémül el minden, közelebbről foglak meg tekinteni. 
Oh! ha általad nap és világosság vagyon, deríttse fel nékem e' setét ejtszakát, melj közöttem és 

a' világosság között homályít, egy vidító sugár!! 

2. 
Mi czélja lehetett a' természetnek az ember alkotásában? 

Az ember van-é a' világ kedvéért teremtve vagy a' világ az övéért? 
ö olj kevéj, hogy az utóbbikat hiszi. Pedig úgy láttszik, a' természet minden operatziójiban kevés 

figyelemmel van eránta. A' föld minden 24 óra alatt megfordul a' maga tengejen, 's nem kérdezte meg 
soha az embert, ha tettszik é az néki vagy nem? Még senkit sem tudakozott meg a nap, ha nem fogná é 
parancsolni, hogy ez idén a' nyár egy holnappal tovább tartson? - 'S azért hogy Európának leggazda
gabb kereskedője hajóra rakta kincseit: elő kerül egy fergeteg, 's a' gazdag kereskedő egyszeribe koldus
sá lessz — a' nélkül, hogy a' széles v2ág' színén tsak egy haraszt is megzördülne, melj külömben meg 
nem zördült volna. 

'S a' mellett hogy illy kevéj - egyszersmind melj kancsal haszna néző! Csak annyiba tart valamit 
hasznosnak, a' mennyiben néki használ. Amerika nem azért betses néki, hogy a' maga terhével a' világ 
eggyik oldalának ellen-sújt tart, hanem hogy néki aranyat és gyöngyöket terem. 

A' gyermek is tsak azt nézi valamit érőnek, a' mivel jádzhatik. 
Nem vévén az embert a' természet segédül munkáinak tevésében, kettő lehet lehettséges, vagy hogy 

őtet alkalmatlannak látja nagy ezé Íjainak elősegellésére; és ezen esetbe tsak úgy nézi őtet, mint egy 
oljan valamit, melj tsak azért van itt, hogy itt légyen - vagy pedig talán valamelj nagyobb szándéka 
van eránta; de nem látja jónak azt néki még mos tanába kinyilatkoztatni. 

Az utóbb lehetó'-é? és hihető é? .Fekhetik é a' természetnek ekonomiai intézetében vagy nem? -
ez szorosbb és közelebbi tekintetet érdemel. 

3. 
A' természetnek három féle operatzióji 

Virítani - érni - hervadni - ez az a' három állapot, meljenn a' természet minden valóságait végig 
vezeti. 

Az állatok, a' vetemények, az érezek alájok vágynak vetve ezeknek a' változásoknak. — Virít 
az ország, fel lép nagyságának legfőbb tetejére, 's öszvedűl. - Sok zsugorgatás után egy kis tőke-pénzt 
gyűjt öszve a' házi gazda, a' kereskedés szemlátomást gyarapítja azt, utoljára neki kerül egy tékozló 
gyermek, 's elvan fetsérelve. 

Be szembetűnő az a' változás, melj az embert szokta érni. Orczáinn a' legszebb piross virít. Fel nem 
háborított vidámság, pe'sgésben lévő élet-lelketskéinek munkája mosojog homlokáról. Életet ád 
a' társaságnak, 's tárgya a' közönséges szeretetnek, tsudálásnak — 's ímé elvénül, bőre kiszárad, sárga 
lessz, öszveranczosodik, mint a' szép szőló'-szemek aszni kezdő hártyája, míg végre a' csont-^alkotvány 
a' maga tulajdon terhe alatt öszve roskad. 

általad :jav. e. adtál; a németben: O wenn drüben Tag und Lieh ist 
Lebens-Geister 
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4-
Circutatio 

Az említett, mindenekkel köz és magához áltáljába hasonlatos operatióknak mechanismusa követ
kezendő észre-vé telekre húzattathatik öszve. 

Látjuk, hogy a' természetben minden szüntelen tartó mozgásba vagyon - ámbár abba nem volna 
semmi ellenkezés, ha a' természet örökös nyugvásba volna is. 

Ezt a' mindenekre elterjedt mozgást a' természet a' fojó testeknek a' nem tojókkal való öszve 
elegyítése által eszközli. 

Minden testek között a' fojók legalkalmatosabbak a' mozgást elfogadni és közleni. Behatnak a' nem 
fojó testeknek legszűkebb tsatornáiba, 's kifeszítik azokat. Ezek részeiknek természeti öszveszövődé-
sekhez képest viszontag öszve húzódnak. Ez által a' fluidum mozgása nagyobb eró're kap, végig siet 
a' testen, 's az új fluidumoknak heljet készít, az az circulál. 

A vér az erekben, a lév a' plántákba, a' víz a' földbe czirkulál, a'magnesi matéria a' mágnes körül -
a' pénz a' statusba. 

(A pénz a' status eránt tekintve valóban fluidum - fojóságát igen is érezzük. Hijjába igyekszik 
azt tőle elvenni a' legszorított markúbb öreg is - lágyabban organizált unokájának kezében elfőj, 
mint a' víz a' meghasadt edényből.) 

Mint ád a' természet a' czirkulatzio segedelmével a' testeknek érést? meglátjuk alább. De hogy 
ezek az elmélkedések közönségesebbekké lehessenek - ki kell térnünk. 

Erő 

Valamint minden dolognak vagyon szerző-oka: úgy kell lenni azon mozgásnak is, meljet a' termé
szetben találunk. 

Mi ezt erő-nek tulajdonítjuk. 
Minthogy sensusaink meg nem foghatják, azt állítjuk, hogy részetlen, hogy fel-oszthatatlan, hogy 

nem-test. 
Az erő ideája ugyan előttünk örökre megfoghatatlan marad - mert p. o. nem foghatjuk meg, mint 

közli egy billiard gojóbis a' maga mozgását a' más gojóbissal, minthogy az erő megoszthatatlan, követ
kezésképpen olj résszé, melj másba mehetne által, nem gondoltathatik. Egyáltaljába nem érthetjük, 
mint hat az erő valamelj testbe, minthogy nem esmérünk más hatást azon kívül, melj hozzá-érés által 
esik; holott a' hozzá-érés öszve férhetetlenül ellenkezik a részetlen természetével. 

Úgy tettszik, az erő ideája sokkal finomabb, mintsem hogy durva sensusaink által felfogattathassék. 
De hogy van valami, a' mi a' testnek mozgását okozza: az nem szenved kéttséget. 'S rajtunk áll, 

hogy azt a' valamit erőnek nevezzük. 

6. 
A testeknek öszve-függése. Erő-pont 

Nyilván vagyon, hogy kell lenni valaminek, a' mi a' testek részeit öszve vonja. A kenyér öszve-vonó-
dik, öszve-tart, míg meg nem törik. Megtörni pedig néminemű fáradságba kerül - az az ellenzi meg
törését. 

Ha a' kenyeret több részekre törjük, látjuk, hogy mindenik résznek van öszve-tartó ereje. Egyszóval 
azt bizonyítja a' tapasztalás, hogy az öszvefügges ereje a' természetnek minden testeire el hatott. 

Azt is tapasztaljuk, hogy a testnek bizonyos részei szorosabban tartanak eggyüvé, mint ugyan 
annak más részei. 

Egy üveg pohár felső széle p. o. sokkal hamarább törik el, mint a' feneke. - Azt a' részt, hol az 
öszvefügges legerossebb, erő-pontnak nevezzük. Az üveg pohár erő-pontiát tehát a' fenekében kell 
keresni. 

475 



öszvetart a' föld is, és ezt az öszvetartást vélünk igen is érezteti. Alig kapjuk fel magunkat fél láb
nyira tőle, mikor sújjunk által már érezteti velünk, hogy övéi vagyunk; 's azokat, a' kik elakartak 
repülni tőle, még mindétig láb- vagy nyak-töréssel büntetgette. 

Kéttségkívül a' földnek is van erőpontja. És az talán éppen a' közép-pontjában vagy centrumának 
szomszédságában lessz. 

Abban, hogy egy testnek egynél több erőpontja lehessen - nints ellenkezés. Úgy tettszik, az em
bernek is kettő vagyon. Erei szívében vágynak eggyesülve - ott jönnek öszve. Ez az a' hej, a' hol 
a' legnagyobb mértékben érezteti magát a' vérnek eggyüvé-fojása. Az agyvelőben, nevezetesen a pi-
nealis makkban inai gyűlnek eggyüvé, rneljek testünknek minden részeivel közlik az erőt. 

7. 
Öszve-vonszás. Vissza-tolás 

A' testek öszve-függése kétféle képpen érezteti magát. 
Ha kifeszítjük, öszve-vonódik. Fogdmeg bár a' fonal két végét, vond széljel egymástól, 's ereszd 

el hirtelen: meglátod, miként tsavarodik egymásfelé a' két vég. 
Nyomj Öszve valamelj testet, 's vissza tolja markodat. Nyomd a' földhöz a' kard^vas végét, 's eggyet 

pattan. 
Ezt az öszve-vonszást 's vissza tolást nagyobb vagy kissebb mértékben minden testben tapasztaljuk. 
A' testek a' magok Öszvefüggő erejeket nem tsak saját részeikre terjesztik, hanem azon más részekre 

is, meljek magokat vélek eggyesítik. 
Kérdést nem szenvedő állatása az a' fizikának, hogy a' melj testek egymáshoz émek, azok egymást 

vonszák is. Mennél több pontban érnek egymáshoz: annál erősebb a vonszás. 
De siessünk elhaladni ezen sovány tárgyakról. 

8. 
Élet 

ímé már fejti magát a' czirkulaczió' mechanismusa, melj által a' természet a' maga nagy változá
sait teszi. 

Az ember legjobb magyarázat magának. A' vér behat az erekbe, 's ki tágítja — ezek ismét öszve-
vonódnak. Ezen öszve-vonulás által a' vér egy rúgást kap, 's ez a' rúgás mind annyiszor megújjíttatik, 
valahányszor újj vér tsap be. - Innen vagyon az ér-verés. 'S az ember él. 

És még több! A levegő be hat a' tüdő kis részeibe, 's kitágítja azokat. Ezek öszve vonulnak, 's ki
szorítják a' levegőt. A' tüdőből vissza térő levegőt lélekzetnek nevezik. — Az ember él, mert lelekzetet 
vészen. 

Ez a' rendes öszve vonszás 's kitágítás, melj ha valamely fluidum circulatiója által okoz tátik, életnek 
szokott neveztetni, a' természetnek legkedvesbb operatiója. Valahol lehet, mindenütt gyakorolja azt. 
Pythagorás azt állította, hogy a' világ is vesz lelekzetet - hogy öszvehuzza magát, 's lelekzetet, midőn 
ismét ki tágul, a' véghetetlen üregbe toljaki. 

Egy mechanismus élteti mind az állatot, mind az embert, mind a plántát. 
Míg a' zömök részeknek (partes solidae) nints meg a' consistentiájok, mind addig a circuláló fluidu

mok azt kitágíthatják, 's belső ürességeiket lassanként kibővíthetik, tgy nő az ember - így az állat -
így a' plánta. 

A' földnek is van élete. A' levegő mozog a' föld körül, 's igen hihető, hogy körülte valamelj gyanta
szer is (electrica matéria) fpjdogál. Régi templomok tornyain magnesi erőt kaptak a' kereszt-vasak. 
A' magnestő félre hajlása is bizonyság erre. Mitsoda fluidum circulál a' föld közepébe? azt nem tudjuk. 
Tengejénn való pergése valamelj kerek futásban mozgó fluidum munkája lehet. 

Sok természet visgáló tagadja ezeket a' magnesi és electromi fojamatokat. De hogy gyanta-szer van 
- azt tagadni senki se meri. Hogy pedig ez nem áll nyugva - hogy mozgása, még pedig rendes mozgása 
van: az igen öszve illik a' természet analógiájával. 
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9. 
Élet grádittsai 

Ezt a circuláló fluidum által eszközlött rendes öszve-vonszást és kitolást, meljet életnek nevezünk, 
a' plántáknak és állatoknak kifogás nélkül — ezen kívül pedig még igen sok más (állatoknak) valóságok
nak is adta a' természet. 

A' plantákban m. a. a czirkulatio gyengébb és nem olj szembetűnő, mint az állatokban. Az állatok
ban ez magát ér-verés által kinyilatkoztatja. A' plantákban - a' levek fojamatjat a' kéreg vagy a' kéreg 
gyanánt lévő vastagabb hártya vonja el visgáló szemeink elől. 

Az állat lélekzetet szív. Levegőre van szüksége a' plántának is, 's elvész nála nélkül. De azt a' mó
dot, meljel azt beszívja, nem esmérjük. 

Még ez nem volna elégséges arra bírni bennünket, hogy az állatot fenttebb polczra hejheztessük 
a' plántánál, hogy ha egy bizonyos nyomósabb elsőség által, meljet az állatokba meg lenni állítunk, 
arra nem indíttatnánk, hogy azt a' valóságoknak fentebb karjai közzé hejheztessük. 

Az érezhetett, az az egy oljatén erőt, melj a' véle történtt változásokat megszemléli, tulajdonítjuk 
az állatoknak a' plánták felett. 

Igaz - nem könnyű dolog a' beszélleni nem tudó rózsából kivenni, ha a' reggeli harmatot, a' déli 
hőséget érzi é vagy nem? 

Azomba nem láthatni által, miért akarják az érezhetést az öszve vonulhatástól 's kifeszülhetéstől 
elválasztani — hogy az a' valóság, melj a' maga belső erejével öszve vonul és kifeszül, mért ne érezhetné 
ugyan azon belső erejével, hogy öszvevonul és kifeszül? - hogy mért szaporíttatik szükségtelen az erők 
száma? 

A' mi bennünket a' plántáknak érzést tulajdonítani tartóztat: úgy tettszik, azon nehézségtől ered, 
hogy az érző-erőnek a' plantákban nem tudjuk.ki mutatni a héjét, - holott az állatokban hosszas esz
mélés nélkül az agyvelőben, úgymint az inaknak köz-pontjában leijük-fel. 

De nem akadunk é némelj állatban, p. o. a polypusban, ugyan ezen nehézségre, melj, ha feje elütte
tik is, él - melynek fejei nőnek? melj annyi részekben fog élni, a' mennyire vagdaltatik? 

Nékem úgy láttszik, hogy a' plantákban az a' pont az igazi hellje az életnek, meljben a gyökér 
a' törsökkel eggyesül. Vágd el bár eggyik részét a' gyökérnek: a' plánta élni fog - vágd el egyik részét 
a törzsöknek: élni fog hasonlóképpen. De vágd el a' törsököt a' gyökér öszveforrásánál, oda lessz -
's ha csak ugyan ki sarjad: új plánta válik belőle, nem az, a' melj volt. Menjünk az emberre. 

Az ember felibe teszi magát az állatnak, plántának - mindennek, a' mit maga körül lát. A' való
ságoknak harmadik polczát foglalta el. Többel bír, mint érzéssel - gondolkodik. 

A' gondolkodhatás, az az mivolta változásainak világos eszméléssel való tapasztalhatása, feljebb 
emeli teremtmény társai felett. 

Ennek az erőnek héjét léleknek hívják - 's minthogy ez az erő a' maga mivoltának világos eszmé-
lése által a' barmoknak homályos érzésénél magát nemesebbnek bizonyítja: az embernek értelmes 
lélek tulajdoníttatik. 

A' léleknek, ennek a' különös valaminek közelebbről való megtekintése - a' legméljebb filozófia 
legszövevényesebb kérdései közzé vezet. Ezen nehézségeknek fejtegetései nem tartoznak rövid írásom
nak rendibe. - Én az embert az ekonomiai oldalról tekintem; azt a' módot visgálgatom tsak, a' meljel 
őtet a' természet a maga ekonomiai planumába szőtte. Kimutatom a' nehézséget - 's tovább megyek. 

Sokat vfllongottak, ha a lélek részetlen-é vagy materialis? 's sokan tsak nem demonstrálni merész-
lettek az elsőbbiket. - Ennek hitelére én is hajlok, mert nékem az erő átaljába részetlennek láttszik. 
De a' részeden lélek nékem éppen úgy megfoghatatlan, mint a' részes - mint az erőnek egész képzete. 

in der Zirbeldrüse 
sehr vielen andern Wesen 
in eine höhere Stufe 
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Villongottak, hogy a gondolkodó erő, a' világos eszmélet, az ész a' lélek belső erejének munkája-«? 
vagy az ember mesterségesebb organizatiójának resultatuma? 

Ez a' kérdés még nehezebb az elsőnél. Hogy az ember mesterségesebben van organizálva, mint 
a' barom: szembetűnő dolog. 

Mi lehet szebb - mi érdemli inkább a' bölts visgáló tekintetét, mint egy ember-fő? Melj kifogyha
tatlan mozdulásnak arczulatjának jelentős mozgásai? melj sokféle nevetése? melj tsudálatos szemei
nekjátéka; meljben minden idea kifesti magát! 

Melj hasonlíthatatlanul butább a' baromfő! Az eb kivitsorítja, midőn haragszik, fogait, fület me
reszt, midőn valamit kíván. Ennél több indulatot nem jelenthet ki egy eb-fő. 

De - értelmes lenne-é egy emberfőben a' barom lélek? Ezt tagadni - a' léleknek olj mélységes 
ismeretét teszi fel előre, meljel nem ditsekedhetünk. 

10. 
Intellektuális élet 

Akár tulajdonos ereje a' léleknek az ész, akár tsak mesterségesebb organizatiónk munkája - az tsak 
ugyan tagadhatatlan, hogy a' léleknek az ész felfejtésére orgánumokra - az az igen gyengéded, igen 
mesterséges alkatású eszközökre, van szüksége. 

Ha az animalis életnek van mechanismusa: az intellectualisnak is lessz, ha bár nemesebb is. — Lát
tuk, hogy a circulatio az életnek nagy rugó-tolla * a' természetben: az intellectualis életet ugyan ez 
a rugó-toll tartja fenn - de más név alatt. Az erek itt fibrákndk, a vér in-leveknék.12 hívattatik. A' min
dég vékonyabbakká lévő erek végre fibrákká lesznek - 's a' vérből az újjabb meg újjabb külömbözteté-
sek által végtére egy quintessentia válik, melj /ev-nek neveztetik, minthogy más nevet nem találtak neki 
De az egész agyvelő lágy consistentiája által meggyőzettetünk, hogy a' természet a' solidus részek köz
zé itt is nedvességet elegyített, 's a' fibrák nem mozoghatnának könnyen, ha szárazok volnának. Ellen
ben az in-levek sem circulálhatnának, ha mozgásaikat a' fibrák a' nekiek tulajdon elasticitas által fenn 
nem tartanák. 

Egyébarán t - az inlév üreg-inakonn foj-é, vagy csak kívülről nedvesíti azt? ez oljatén kérdés, 
meljel, ha bár megtudnánk is fejteni, semmit nem nyernénk. 

A' fibráknak ezen játéka fejti fel a' léleknek gondolkodó erejét; az érkező in-lév az érzésnek leg
frissebb benyomásait adja által nékie - a' circulatio rugó-tolla által ezer meg ezer módon eggyüvé 
köttetnek és külömbfélesíttetnek. 

Vedd el ezt a' mechanismusát - fogja ugyan fojtatni lételét: de az ő közössége az érzések világával 
azontúl el van metszve, és az ő intellektuális élete alkalmasint egy igen egyforma, igen hitvány exis-
tentia lessz. 

*mozdulásnak:Í£y, talán: mozdulásának 
o 
um ihre Vernunft zu entwikeln 

Egy bekezdés kimaradt: Der Mensch hat das physische Leben mit dem Thier gemein. Das Thier 
hat seine Puisschläge und sein Athemholen wie der Mensch; aber der Mensch geniest eines intellektuel
len Lebens, und behauptet dadurch eine höhere Stufe der Wesen. 

1 Triebwerke des Lebens 
12 

Nervensaft 

. durch hole Nerven 
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11. 
A' circulatzió czélja 

A' circulatio által a' természet a' fluidumnak megérését eszközli - a circulatiót közölvén véle. 
A test, meljnek üregeibe a' fluidum ömlik, a' boríték, ö az az edény, mezben a' fluidum készít

tetik, tisztíttatik; üregei pedig a' csatornák. 
A' szölló'-tó' tehát borítékja a' szemekben lévő nedvnek. Ennek, midőn a* circulatio ereje által 

a' tőről a' vesszőkben feltolatik, sok külömböztetésekenn keresztül kell mennie - míg végre a' szem
ben az elkészülésnek arra a' grádittsára jut, melyet el érnie kell. A' levelekben, a kéregben, a' hártyá
ban még sok használandó nedv van el rejtve. A' circulaló nedv ezen magával homogenneus részeket 
magához szívja - egyszer végre ők is elkezdik a circulatiót. A vessző' kérge, a' levelek veszteni kezdik 
eleven zöldjüket, midőn a' költsönzött levet a' közönséges másainak vissza adták. A* hártya megsárgul, 
általlátszóvá lessz, mert az a' nedv, meljet egy idő ólta magába tartott, tőle megkülömböztetett. 
A' szöllő-tő hervadni kezd - de a' bort adó nedv tsak most érte el a' tökélletességet. 

A' szöllő-tő ezen nedvnek elkészülése alatt gyönyörködtette szemeinket, 's nevelte a' természet 
szépségeit. Csak e' czélra nézve sem lett volna hasztalan bútor. De olj csudállást érdemlő a' természet 
ekonomiája, hogy azon fejűi, hogy egy eszközzel egynél több czélt is elér, gyakorta azzal, a' mi czélnak 
láttszik, eszköz képpen él más czélokra. A' véget érttnek gondolt operatio még csak kezdete volt egy 
újnak. 

Virítás - érés - hervadás - tehát nem a' gyümölcsre, hanem csak a' borítékra alkalmaztatható 
kifejezések. Nem a' szőlő-nedv hervad, hanem a' szőlő-tő, - vagy az edény, melyben a' nedv készít
tetik. 

12. 
Circulatio a' statusban 

A' mit a' természet a' termések körül fizikai erő által csinál - azt tsinálja morális erő által a' status
ban. Az ember az az eszköz, meljel él a' maga productumait általváltoztatni 's igen nagy számban sza
porítani. 

Képzeljük el azokat a' sok operatiókat, meljeken a' len megyén keresztül, míg végre a legtisztább, 
legvékonyabb gyoltsra változva érdemesnek tartatik a' legkényesebb dámának czombjait fedezni. 

Képzeljük el azokat a' felette sok és mesterséges machinákat, meljekkel a' nyálas vízből az a' fejér 
substantia különöztetik, meljet asztalainkra sóvá változva teszünk. 

Mind ezen különöztetések circulatio által készülnek meg - az emberi kéz meg az az edény, meljben 
a' nyers massa megkülönöztetik. Mi lehet szebb, mint oljan tartományban utazni, hol az idegent az út 
itt egy fabrikához, amott egy hámorhoz vagy egy hajókkal ellepett ki-kötőhöz vezérli! - Úgy nézem 
a' hámornak minden kopogását, mint egy érverést, melj arról tesz bizonyságot, hogy abban a' status
ban élet vagyon. Melj nagy gondolatokra emelkedemfel akkor az abban uralkodó fejedelem felől, 
a' ki lelke annak - arról a' munkás lélekről, a' ki ennek a' mozgásnak oka. 

Ezt a' szüntelen fermentatiót a' pénz tartjafenn - a' pénz a' productumok nyers massáját maga 
után vonsza, 's sietteti munkába vételét 's elkészülését. Ö az a! felolvasztó szer, melj reactiója által 
a' salakot elválasztja a massától. 

Itt sem utolsó egy operatio is - valamint minden egyéb operatióji a' természetnek. - Csak készület 
mindenike egy újhoz. M. u. a' posztó gyapjúból elkészült, királyokat fedezett - alább alább szálván 
a' rongy-szedő zsákjába lép, 's a' papirosmalomból azon szerré válva áll elő, meljel az első király sem 
szégyenl élni gondolatinak közlésére. 

A' természet minden teremtést a' legalkalmatosabb hejen tud be szővni a' maga intézetébe. Még 
a' tékozló sem haszontalan tagja a statusnak. Bélé tsak egy délután is több productumot készít el, 
mint némelj fábrika 24 óra alatt. Azt gondolja, hogy gyomrával nagyobb hasznára lessz a közönség
nek, mint fejével. Szolgalatjára van a' hazának, 's patriotismusból elrontja a' gyomrát. 

jav. e. közlésére 
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13. 
Láthatatlan circulatio 

A' természet munkái a' plánták 's állatok országába - 's azok a' változások, meljeket morális ereje 
által a' statusban tészen — szem előtt vágynak. De az ő fenttebb operatiói, meljek által az egész eggyü-
vé függését fenn tartja, a' kárpit megett mennek végbe. 

A' rugó-toll, melj a' földet a' maga tengején forogtarja, láthatatlan. Mi is forgunk vele, 'snera tud
juk, hogyan? - Úgy vezettetünk, mint a' kis gyermek a' kar-pántlikánn. 

A' levegő má'sányi nehézséggel nyom bennünket minden oldalról - a' nélkül, hogy tudhatnánk, 
honnan jő a' nyomás? - Sőt, még többet tesz! - tulajdon szemeink előtt olvaszt fel bennünket - ki-
gozölgünk; az aér az, a' ki a' belőllünk kigőzölgött részeket magához szívja - látjuk, hogy eggyik 
részünk a* másik után levegővé lessz - a' nélkül, hogy a' mért-jéró'l, miképpenjéiől legkissebbet tud
nánk. 

A' természet itten titkosan dolgozik, 's mennél titkosabbak, annál tüzesebbek munkái. A' termé
szet legrettenetesebb akkor, a' mikor a' maga láthatatlanságába leplőzik. 

Azok a' fluidumok, meljekkel az iljetén operatiói alatt él, elsiklanak a' magok subtilitassok miatt 
a' visgálat elől, 's így ellen tálhatatlan sebességekkel elhatnak. Eggyikét ezen fluidumoknak, az elect-
romi materiát közelebbről esmérjük, minő névtelen sebességgel mégyen a' végig a' dróton! - mint 
ránt, ha ezer ember áll eggyütt, ugyan azon egy perczentésbe eggyet az in-zysztemáján ennek az ezer 
embernek, még pedig a' leg véknyabb, legpiczinyebb, legláthatatlanabb inatskán is. 

E' materiának mineműségéről nem tudunk egyebet tapasztalni, hanem hogy az egy felette gyengé
ded savanyú ízű spiritus. 

Hogy ez a' spiritus nem is volt mindjárt elejéntén készen - hihető. Hanem a' természetnek külö-
nöztetései által lett, 's a' durvább materiákból lassan lassan huzattatott. Ez - analógiája a' termé
szetnek. 

A' természet ezt a' spiritust nem fogja egyébként különöztetni, mint a' hogy a nedvet a' szöllőben, 
az in-levet a' vérből és minden fluidomait különözteti - mindég vékonyabbakká lévő csatornákon 
circuláltatván. 

E' szerént - a' levegőben vékony csatornáknak kellene lenni, meljek talán feljebb feljebb, a' hol 
vékonyokká lesznek, fajinabbakká is lennének, 's fájinságok a' főidtől való messzeséggel nevekedne. 

Euler azt teszi fel, hogy a' levegő örvényesen forgó materiával megtöltt üreg-hójagokból15 áll. 
Nem lehet által látni, hogy miért kellene ennek a' materiának örvényesenn forgani - holott hója-

gokba rekesztve kívülről semmi által sem hozattatnék mozgásba. 
De ha azt vesszük, hogy ezeknek a' hójagotskáknak parányi jukai vágynak, meljek által eggyik 

a' másikkal közölheti a' materiát: úgy ebből egy alkalmatosabb magyarázat válik. 
Így az aér nagy elasticitássa 's annak testeinkre erőssen hatása meg szűnik titok lenni. A' levegő 

fluidumjainak a' csatornákban való sebes circulatiója feszességbe tartja őket, 's ezen feszesség által 
mindenre, a' mi hozzájok ér, nyomást tolnak. 

Ott, a' hol a' levegő magosságra jutván véknyabbá lessz, a' fluidumok is vékonyabbakká lesznek, 
's abba az etherbe elegyednek, meljek a' világ nagy testei közt lévő üreget lepték el. 

így m. u. a levegő fluiduma a' föld forgása által a' földből kifizettetett, a' durvább levegő csatornái
ba által ment, 's végre az athmosphaera utolsó magosságát is elérte: Étherré válik, 's egész elasticitassá-
val a' világok üregében elterjed, és hihetetlen vékonysága miatt milliomszor nagyobb üreget tölthet el, 
mintákkor töltött, midőn a' durvább athmosphaerába volt szorítva. 

Az éthemek ez az athmosphaerából való ki áradása adja a' maga sebességével az egészen más ether-
nek azt a' mozgást v. rezgést, meljet mi világosságnak nevezünk; 's minthogy a' nap mind ezen opera-
tiókkal nagyobb mértékben bír: néki tulajdonítjuk leginkább azt az örök világítást, melj a'legnagyobb 
pompája a' teremtésnek. 

De nem tartozik planumomhoz a' természet ezen ekonomiájának ezt a' részét tovább nyomozni. 

aus holen Vläschen 
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14. 
Az in-lév készítése 

Az a' massza, melyből az emberi testnek minden különöztetései esnek, a' vér. Ebből különöztetik 
az epe, a' nyál, a' magnedv, az in-lév. 

Különös változások, meljek az utolsóval az életnek más meg más periódussal alatt történnek. 
A' gyermeknek még a' természetnek durvább tisztátalanságaival kell küszködni. Csuklyói 's muscu-

lussai lágyak, tágak; a solidus részek a' fojokkal még igen öszve vannak zavarva; az intellectualis élet 
felette erőtelen, az ideák homályosak. Mert abból a' fluidum nerveumból, meljetnéki a'lélekhez kell 
vinni, még igen keveset különöztetett meg. 

Idővel a' solidus és fojó részek közt megjő az acquilibrium - amazok sűrűbbekké, ezek hígabbakká 
's fojóbbakká lesznek. 

A' gyermek kevés hevességet mutatott; az éltető lelkek nem voltak még abban a'mértékben nálla, 
hogy a' machinában indulatos revolutiókat eszközölhessenek. - Nem így az ifjú! 

Ekkor forrásba jut a' vér - buzogva fő az éltető lelkek egész zysztemája benne - a'nerveum flui
dum még soha sem volt illy hatos - az ideák erőssekké lesznek a' nélkül, hogy tiszták volnának - az 
eggyik eltolja a' másikat. Az ifjú minden behatást szokatlan hevességgel vészen fel — öröm, fájdalom, 
harag, szerelem - ezek az ő érzéseinek cseréji éltének ezen minden idejére meghatározó epochájába. 

A' vér fermentatiója ekkor elmúlt, ingerlhető részeit által adta a' nerveum fluidumnak. Az ifjú már 
férfi. - Ideáji ugyan már vesztik hevességeket - de tisztábbakká lesznek. Ez az elme-nyugalom gyara
podik, minél több tapasztalást gyűjt. Éltető lelketskéi tsendesebben fojnak, mert tusakodások a'vér
rel, melytől elszakadtak, elnémult - a' férfi közelít a' megéréshez.16 

Minekutánna tapasztalásai ahoz a' nagy igassághoz vezérlették, hogy: minden hijjábavalóság! — fel
van oldva a' göcs, 's a' megérés órája elérkezett. Mind azok a' kedves képzelések, meljeket az életnek 
történetei felől magunknak tsináltunk - illusiók, zavaros ideákból, az éltető lelketskéknek forrásokból 
támadtak. Ha ezek a források megszűntek: legördül a' kárpit - 's rá esmérünk, hogy nem ez életre 
vagyunk teremtve. - Az öreg lelép a' theatrumról, ' s életének hátra lévő részét elmélkedésekre for
dítja. Minő irigylést érdemlő lelki nyugalom ez! minő tiszták ideáji. Napjait semmi fellegecske nem 
vonja bé - 's méltán reájok alkalmaztathatik az a' hasonlatosság, hogy oljanok, mint a' tiszta homokon 
elfojó pataknak vizei. Ez egy szép képe annak a' tisztaságnak 's megérésnek, meljre az eléggé meg
tisztult in-lév eljuta. 

15. 
Halál 

A' szöllő-szem meghasad. Felfogjuk az édes levet, hordóba szűrjük, 's zárva tartjuk pinczéinkbe. 
De midőn az emberi sátor szakad meg, midőn testünknek kiszáradott edénnyei meghasadoznak, 

midőn a' szív felakad, a' szem elveszti a' láthatást: bezzeg ha akkor azt a' drága in-levet, melyhez érde
metlenné válik már most az az edény, a' melybenn ekkoráig állott, fel-lehetne fognunk. 

Ha a' bor egy nyáronn által gyűjti azt az édességet, egy nyáronn kapja-meg azt a' spirituozitást, 
melj, a' mint mondatik, megvidámítja a' szívet: beh drága lehetne az a' lév, melynek elkészítésén 
a' természet 80 's 90 esztendők alatt dolgozott. 

Hihető, hogy a' barmok élete azért olj rövid, mert in-lcvek arra, hogy megérjenek, kevesebb grádusú 
készítést kívánnak - noha csukjóiknak 's musculussaiknak erejére nézve sok állat bennünket fejül 
halad; noha a' természet ezek közt úgy szólván nagyobb machinákat állított fel: az általa eszközlött 
operatio mindazáltal hamar véget ér. A' baromi in-lévnek a' természet ekonomiájába nem lehet az a' 
használatossága, melj vagyon az emberinek. 

'/oi'. e. megtéréshez 
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Midőn a' sátor megbomlik - az edényekbe zárt Spiritus, melyre semmi súly nem nyomul, a' levegő
be megyén által, és az ott circuláló fluidum által erősen vonatik, 's azon vékony csatornákba, meljekről 
a 13. §-ba vala emlékezet, sebesebb circulatiót kap. 

Ne rettegj ember! a' halál nints károdra. A' természet nem tagadja meg itten örök törvénnyeit. 
A' circulatio (§ 9.) élet; 's a' mi fluidumunknak valósága circulálás. Ha az elektromi matéria a' ma

ga drótjára olj hirtelen reá tud akadni: úgy a' te sokkal vékonyabb alkotású nerveus spiritusod is rá 
akad azokra a' levegői csatornákra, meljekben te egy szok<at>lan 7 mozgást, egy jobb újj életet fogsz 
élni. Eggy illy subtilis spiritus közép valami a solidum és fluidum között - lelkibb ő, hogy sem vagy 
eggyike vagy másika lehessen. Itt tehát lehetetlen széljel porzódni, kigőzölődni. 

A' mi in-levünk ekkor azon spirituozusabb levegői fluidum közzé elegyedik, melyhez már ekkor 
méltóbb melléje tétetni. A' léleknek gondolkodó ereje ezen öszv' elegyítés által semmit sem veszt. 
Nem annak az in-lévnek massája az, a' melj a' mi ertünket teszi. A' léleknek mind egy, akár az A, akár 
a B részetske hoz néki ideát. Az öszv'elegyítés lassan esik meg, 's a' fojó részeket újjabbak pótolják ki. 

Hogy ha pedig a' halál kínos: az azt követő szempillantatnak gyönyörűségesnek kell lenni. Meg 
menekedve a' bennünket körül szorító sátortól, azt az egész elterjedést adhatjuk meg magunknak, 
a' meljre alkalmatos spiritusunk, lelkünk ekkor tisztábban 's szabadobban gondol, mert az a' fluidum, 
a' mellyel percipiált, nem szenved többé semmi gátlást munkáiban. Mit akarunk még többet mondani 
rólla? A' természet magának tartotta fel azt a' részét az ekonomiájának, az ő munkái itt éppenn azért 
láthatatlanok, mivel fenttebb neműek és fontosabbak. Valamint mi tesszük tökélletesebbé a' szöüő-
levet, midőn, hogy megavulhasson, félre tesszük 's meg meg töltögetjük: úgy fog a' természet is a' mi 
fluidumunkal bánni, melyre olj sok idejét 's fáradságát fordította, 's hasznát veszi annak idejében 
inkább inkább készítvén el. Meg történhető, hogy m. u. spiritusunk az athmosphaera csatornáiba 
a' maga elkészülésének második gráditsát elérendi - végre abba az étherbe megyén által, melj a' mi 
levegőnkből a' világ-házakba19 fojdogál, 's ott újjabb kiterjedést, újabb formákat kap. Az én philo-
sophiám tovább lépni nem merészel. 

16. 
Halgatás a' természetben 

Az a' mi olj sokakat elgyávít a' halállal való víváskor, a' természetnek mélységes halgatása azok 
felől, meljek a' láthatatlan világba történnek. Legkedvesebb barátunk fekszik kiterítve előttünk, nevén 
szóllítjuk - nem felel - el temettetik, mindent tudakozunk eránta: nints semmi hír! - Ez fáj: ez 
öldöklő kéttségeket támaszt bennünk. Ah! ő nem enyhítené-é bánatunkat? ö nem igyekezne-é tudó-
síttani állapotja felől, ha még existálna? 's ha nem tudhatunk semmi bővebbet arról az életről: meg-
tagadhatja-é kegyetlenség nélkül tőlünk azt a' lehettséget az Ég, hogy valamelj útonn azt tudhassuk-
meg legalább, hogy él - 's jól van dolga? 

Úgy láttszik, ez a' kívánság nem igasságtalan: és még is ezt elérni magyarázgató példáink 's má
soknak tapasztalása szerént merő lehetetlenség. 

A' tapasztalás azt bizonyltja, hogy a' vér a' durvább erekből a' vékonyabbakba megyén által - de 
nem viszont is. Sőt, az erek olj apró ajtótskákkal bírnak, meljekenn a' vér gátlás nélkül jöhet előre: de 
nem hátra is. 

" 
kötéskor levágva 

jav. e. athmosphaerába 
19in den Weltraum 
20nach unserm Erklärungsversuch 
21 durvább: javít va 
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Tudni való, hogy minden szűk csők beszívják a' fluidumot, 's hogy a' bé szívás annál erősebb: 
mentől szűkebb a' cső. Ezt a' tapasztalást a' fizikában az úgy nevezett haj-csőkörm teszik, melljeket ha 
vízbe bocsátunk, a' víz beléjek hirtelen és annál hirtelenebbül szökik fel, mentől véknyabb közök 
vagyon. 

Innen a' következik, hogy az a' fluidum, mclj egynehány öszveszerkesztett csőkbe vagyon, eggyik 
csőből mindég a' másikba megyén által. 

Ez olj gyanítás, meljet az erekben lévő vér circulatiója igazol tökélletesen. 
Ezen okból mind azok a' fluidumok, a' meíjekre nem hathat a' nehézség, mint a' gőz 's egyebek, 

felfelé mennek, minthogy az aé*r felfelé vékonyabb 's csatornátskájik mindég mindég szűkebbek. 
Ha tehát a 13. § szerént az aérben valamelj fluidumnak circulatiója van, ez a' circulatio felfelé 

esik, nem lefelé. 
Már hogy elköltözött barátink a' magok gondolkodásaikat velünk közölhessék: annak ollyatén 

móddal kellene megtörténni, melj a' mi érző tehettségeinkel öszve-illhet. Mi a' nervusok zisztemájának 
megrázkódtatása által érzünk, melj a' sebessen circulaló nerveum fluidum által legottan a' léleknek 
éppen lakóhejéig hat el. 

Szükség volna, hogy barátunk annak a' fluidum circulatiójának, a' meljel percipiál, lefelé adjon 
intézetet: hogy így a' megrázkódtatás a' vékony aer-csatornákon hozzánk eljuthasson. Minthogy az aer 
fluiduma éppen nem circulalhat lefelé - szinte mint a' hogy a' víz nem futhat felfelé. - Ez lehet 
az oka, mért nem hallatnak semmit magok felől a' megholttak. Azomban igen könnyen megtörtén
hető, hogy nékik azokról, a' mellyek itt esnek, tudtok van. 

Minden nemzetiségeknek sejdítgetéseik valamelly fövendő felől 

A' kik a' más világ felől írtak, vagy poéták, vagy theologusok, vagy phüosophusok voltak. 
A poéták a' más világról szép álmokat festenek, mert az ő tisztek - szép álmokat festeni. 
A' theologusok a' magok tudománnyokat velünk - hívésenn fogva közlik. 
A' phüosophusok, a' mint kiki tudja, vagy demonstrátorok, vagy kéttség-támasztók. A' demonst

rátorok törik szakad az a * b által demonstrálgatják előtted, ha kell, hogy a' lélek nem lehetnem hal
hatatlan. 

A' kéttség-támasztók eluntatják velünk hosszas beszédjeiket, hogy azt tanulhassukmeg, hogy az 
egész dolog - csak álom. 

Azomba az emberek az elsőim kezdve az utolsóig azt hiszik, hogy van egy más világ - ki vévén 
egynehány libertinust - míg nem beteg. 

Ezt a' bizonyosságot nem köszönhetjük a' poétáknak, ök csak kifestik a' nép ideáját. 
Nem egésszen a' theologusoknak is. A' reveíatzio ugyan közelebbről ismertet meg ezzel a' tudo

mánnyal: de ez nem veszi eredetét a' revelatzióban - mert olj népek is esmérték e' tudományt, a' melj 
semmit sem hallott a revelatzióról. 

Nehezen köszönhetjük a' demonstrátoroknak is. Még egy nemzet sem vett fel közönségesen vala
melj állata sí azért, hogy azt ez vagy amaz philosophus demonstrálta. 

Kartéz azt, hogy existálunk: a Cogito ergo swm-mal mutatta meg. Pedig existentiánk felől már 
akkor is meg voltunk győződve, mikor Kartéz a Cogito: ergo sum prédikállása felől még nem is álmo
dozott. 

Honnan eredhet hát a'jövendőnek ez a' közönséges hitele? 
Méllyebben kell bennünk feküdni, mint gondoljuk. 
Azt mondják közönségesen, hogy a léleknek ereje a' test erejéhez képpest vévén fogy. Hogy ez egy 

tanúsága annak, hogy lelkünk a' testtől függ, mert veszti hatósságát, ha tompulnak szerszámai. 

Die Dichter schwärmen über diese Materie, denn Schwärmen ist ihr Beruf. 
2 3 Zweifler 
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Én azt állítom, hogy ez az állatás nem igaz. - Soha sem gondol tisztábban a' lélek, mint midón 
már a' test hervadni kezd. A' már meg görbedő, már meg őszült öreg ideájának tisztaságával, ítéletének 
hejessegevel, következtetéseinek élességével minden ifjakat és érettebb férjfiakat fejülhalad: Nedvei 
halkalabb fojnak - 's tárgyát így igazabban nézheti által, bizonyosabban találhatja fel. 

Akkor, midőn már a' sátor igen is rongyó-félben van, midőn a' nyelv rebegni kezd: akkor igen is 
botolgat a' szegény öreg. A' disproportio a' lélek és test ereje közt igen nagy. A' lélek parancsol: 
de a' test hibásann érti a' parancsolatot 's zavarodást tsinál. - Barátunk halálos ágyban fetreng. Miije
tén csuda! Elméje megtartja szokott erejét. Sohasem fojt ilj erőben ajjakairól a' bölcsesség. Megszorítja 
kezeimet - felpillant az égre - \s oda van! Ilj jelentő soha sem volt pillantása. Ez a' szótalan kéz-szorí
tás többet mond e' két szónál: Barátom! halok. - Azok a' haldoklók, a' kiknek meg nem gyengült 
vég-órájokban az elméjek: azt vallották, hogy akkor valami szokatlant - valami rendkívülvalót érzet
tek. - A' nagy Therezia, a' ki az utolsó lehelletig meg nem háborítva bírt elméjének erejével, midőn 
már a' halállal vitt, valamelly rándulást érzett, melj őtet ellent-álhatatlanul vonta maga után. Fel-fel-
költ, ki terjesztgette karjait - 's így szóllott: „Megyek!" ez volt utolsó szava! 

Meg lehet, hogy ezen szem-pillantásba a' lév-spiritus ki ömlött a' maga edénnyébői, 's midőn rohan
va ment által a' levegői csatornákba - a' machinákban azokat a spasmai rándulásokat okozta, a' meljek-
kel az elbomlik. 

Ezen tapasztalásokból ez világosodik ki: a' test elbomlik - a' lélek az elmének több mint közönsé
ges erejével bír - 's ideájinak tisztaságát megtartja. Az órának tehát - ha szabad úgy szóllanom - két 
gépej-szere van. Az eggyik el akad - a' másik nem tsak nem szenved legkissebbet is, hanem még 
annál gyorsabb forgással láttatik bírni. Az animalis élet megszűnik: az intellectualis még tart. Nintsen 
meg tehát az elégséges fundamentom annak elfogadására, hogy a' lélek, m. u. a' machina megbomlott, 
megszűnjön gondolni. 

Mi, kiknek a' tapasztalások minden nap a' szemeink előtt forganak: minden nap tesszük a' követ
keztetést. Senki sem fogadéi valamclj állatást elégséges fundamentom nélkül. így fúrja magát eltörölhe-
tetlen betűkkel elménkbe az az állatás, melynek igen is kész a' szív javallást adni. 

18. 
Holmi az ember chemiájából 

A természetnek sokféle sp'iritusai vágynak. - Másféle spiritus van az értzben - másféle a' plántákba 
- másféle ismét az állatokban. - Ha bizonyos kövecsek mineraliajaita' legutolsó részetskéire eloszlat
juk: végre egy repületes substantiat kapunk, melj spiritus vitriolinak neveztetik. Ez bizonyos savanyús 
ízt ád. 

Az elekrrumi matéria, mely a 13. § szerént egy hasonló savanyús ízt ád, hihető mineralis spiritus.25 

Ha az embert oszlatjuk széljel: nem kapunk egyebet valamelj kevés földnél. Ellenben az aérbe 
valamelj matéria repül fel, melj urinozus spiritusnak hívattatik. 

E' közt és a' spiritus vitrioli közt nints legkissebb közösség. Ez savanyús - amannak egésszen más, 
igen penetráns íze van. Ha a' kettő eggyüvé jő: kész a' had. Fermcntatio lessz közöttök. 

A' mit mi chemiai széljel oszlatásunkba tűz által csinálunk: azt a'természet a'levegő által csinálja. 
Az ember elrothad, az az az aér az urinosus spiritust magába szívja - *s a' föld elmarad. 

A mi tudásunk itt véget ér. Hogy a spiritus az aerbe megy által — azt tudjuk. Mi lessz ott belőle? 
Az probléma. 

Az az in-lév, melj által gondolunk, nehezen lehet egyéb, hanem valamelj neme az urinosus spiritus-
nak. Hihető, hogy olj repületes, hogy még a' rothadás előtt abban a' szempillantásban, a' midőn 
animalis életünk fel akad, az aerbe megy által. 

ein doppeltes Werk 
25Egy bekezdés kimaradt: Gewisse Pflanzen, als Korn, Malz, geben nach völliger Auflösung das 

sogenannte Alkohol, einen Spiritus von äuserst flüchtiger Gattung. 
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Ha valaki arra a' vélekedésemre, hogy ottan újj canalisokba újj tisztulást kap, nem akar is térni -
azt tagadhatni nem fogja, hogy az aer sok spirituosus 's a nerveus spiritusokkal homogenea részetskék-
kel van teli; 's ez ott azokkal hamar öszve fog eggyesülni. Már czélzott munka lévén minden operatiója 
a' természetnek, azon változásoknak is,meljek alá most a nerveus spiritus jut, változhatatlan törvénnyei 
lesznek. A' természet mind azon változásokkal, a' meljekenn az embert keresztül vezeti, bizonyosan 
egy vég-czélt fog öszve-kötni. 

Az aernek két communicatióját esmérjük. Az eggyik a világosság, a' másik a' hangzás által esik meg. 
Egy világító-test az aerenn bizonyos rezgéseket közöl velünk, meljeket, midőn szemeinkre érnek, 
látásnak nevezünk. Hasonló communicatio történik a' hangzás által. Van egy harmadik is — meljel26 

a' visgálók keveset gondolnak. - Az izzadó^'ukaké. 
Az utolsót az ispotájokba tapasztaljuk - midó'n azokba ragadó nyavaják gyógyíttatnak. Itt a' mi

rigy-matéria az aerenn mégyen keresztül a' beteg testéből a' miénkbe - a' miénkből a' másokéba. 
Ez aer-circulatio. Az tehát, a' mi a 13. §-ban még csak gyaníttatott, tapasztalásunk által csalhatat

lanul van meg bizonyítva. 
Ha tehát a' haldokláskor vagy a' rothadás közben az in-lév vagy az urinosus spiritus az aerbe me

gyén által: kérdés: mi esik ott véle? - Aer-circulatiót fog kapni, mint egyéb materiák. 
De honnan jő, hogy a' hangot 's világosságot calculáljuk - a' communicatio harmadik nemét pedig 

figyelem nélkül haggyuk? 
Úgy vonsza-é az aer magába a ragadó nyavaja materiáját, mint a hajcsők a' vizet? 
Úgy tolatta tik é elébb tovább az áerben, mint a lév a' plántákban, a' vér az erekben? 
Az áer a' rothadó testekből minden nap urinosus részetskéket szív magába - hová lesznek ezek? 
De minthogy az áer spiritus vitriolit is szív - hogy esik az, hogy e 'kettőt soha sem látjuk egymás 

ellen harczolni? Mindeggyiknek meg van é a maga külön kanálissá, mint p . o. az emberben a' vérnek 
külön - és külön ismét a' tejnek? 

Mind ezek oljan kérdések, meljre senki nem ád feleletet. Pedig az aert nem nehezebb visgálat alá 
vonni, mint a' világosságot vagy hangzást. 

19. 
Az ember lételének czéljáról a' halál után 

Kéttség kívül nagyon hasznavehető lessz az olj hathatós spiritus a' természet ekonomiájában, mint 
a' miijen a spiritus nerveus. 

Minő revolutiókat nem szül egyetlen egy ideája az emberi főnek! Egy spiritus nerveustól megráz
kódtatott agy velő-hideg! 

Kolumbusz elmélkedik. Úgy találja, hogy a' földnek egy negyedik része is van. Ez az idea egy agy
velőből a' másikba mégyen által - eljut a' kirájéig; onnan - mint egy karika sugarai - nyíl sebességgel 
terjed mindenüvé - milliom karokat húz munkára, roppant alkotmányokat nyél el a' tenger - 's az 
eggyik föld-szak a' másik föld-szakkal embert és kézmíveseket cserél. 

Mitsoda a' puska-por ereje a nerveus spiritushoz képpest? a' puska-por legfeljebb egy tornyot vét-
fel - de tölts egy dózis kénkövet valamelj monarcha véribe: 's nemzetek fognak elsüjjedni. 

Az a' fekete borulat, melj villámokat gyűjtöget gyomrába, engem nem rettent - de az a' kis ráncz, 
meljet a' megbántatott negédség vét a' fejedelmek homlokánn, pusztulásokkal fenyeget; az - paran
csolat a' fegyver-rántásra - 's vérfojók árasztják el mezeinket 

'jav. e. meljik 

die Schweislöcher 

'eine bösartige Materie 
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Európának thronusain most három fejedelem ül - a' kiknek nem lehetetlen fantaziájiknak tsak 
nem minden ideájit realizálni. Műjén nagy hízak a' meggondolás és teljesítés között? - 's íme, az ember 
által szöki. 

Ezek egy olj spiritusnak mívei, melj minden microscopusaink fáradságokat kaczagja - 's magát tsak 
gondoltaim, tsak kitaláltatni hagyja. 'S ez a' spiritus most testünknek, ennek a' tunya machinának 
edénnyébe vagyon rekesztve. Mennyivel fog annak hatóssága gyarapodni, ha ki terjedvén az aerben -
a' maga útjain semmiféle gátlást nem léi! Egy ágyú-gojó a' napnak lőve huszon-öt esztendők múlva 
érné el tárgyát - a' nap-sugár hét minurumok alatt teszi meg ezt a' nagy utat. 

A' leg-nagyobb effektusai a' természetnek láthatatlan okokból erednek (§ 13.). Túl azonn a' köz-
falonn, melj látható világunkat a' láthatatlantól választja-el, vágynak azok a'machinák, meljek által 
azok a' phaenomenumok eszközöltetnek, meljeket most megnémulva csudálunk. Azon-közben, midőn 
a' köz-fal megé lépünk, a' dolgok a' magok valóságos alakjokba lépnek élőnkbe; által fogjuk érteni 
a' dolgoknak titkos öszveszövéseket, 's a' természet spiritusunkat hatósságának ama szörnyű gyarapo
dása szerint fogja munkára alkalmaztatni. Ekkoráig henye-nézők valánk: akkor valódi részt vészünk 
a' természet igazgatásába. 

Ezek lehetnek azok a' főbb czélok, a' meljekre bennünket a' természet készítget. 
Midőn itt a' természetet nevezem, akkor - mint minden más - egy olj valóságot értek, melj gon

doló erővel bír, mint az ember, és a' kinek a' természet subordinálva van. De ennek a' valóságnak 
minéműsége felől szóllani - nem tartozik ezen írásom ezé Íjai közzé. 

További fedezgetések 

Ekként a' természet operatiójit, meljekkel az in-levet kifejti, tisztogatja, érleli, szintén azon szem-
pillantatig tapogatánk, midőn azt a' levegőnek véknyabb csatornájiba teszi által, hogy ottan újjabb 
különöztetések alá vegye. 

Láttuk, hogy itten semmi sem történik, a' mi a' természetnek minden más operatiójiba igen min
dennapi nem volna. A' fűből a' tehén tölgyébe a' téj - a' virágokból a' méz, a fa-kéregből a' gummi, 
sok plántákból manna, a' felhőből eső különöztetik. 

A' mit a' természet önnön maga nem különöztet, azt emberi kezek által különözteti meg. A' vízből 
sót - a mézből mén-sert - a gabonából pályinkát - a' földből aranyat - a jobbágyok erszénnyeikbol 
a' nagyok kincseit különözteti. 

Ezek a' változások szem előtt feküsznek: ez látható ekonomiája a' természetnek — a' láthatatlan 
(úgy lehet hinni!) nem ismer más törvényt. 

Mi most fáradhatatlan észrevételeket teszünk a' levegő felett. A' nagy termeszet-visgálók már azt 
sejdítik, hogy az afhmosphaerának rendes circulatiója van a' föld körül olj formánn minteggy - mint 
a' vérnek a' szív körül. - Ez nyíltt út mindent fel fedezni.32 

jav. e. azon 
müßige Zuschauer 

31 
Entdeckungen 

32 
Lábjegyzet: Be sima, be hegyes egy brüsscli to a' szemnek! - A' microscopium alatt egy darabos 

vas-hegy elborítva dombokkal, völgyekkel, barlangokkal. - Az áer a' mi érzésünknek egy egyforma 
nedves valami. Volna csak szemünk azt látni, hasonlatlanabb dolgokat látnánk rajta, mint a microsco
pium által a tőnn. Talán csőket, machinákat, rugó-tollakat 's külömféle directiók szerént erányzott 
mozdulásokat, más planéták felé tartó kommunikatziós lineákat satt - látnánk benne. A' világ syste-
mája egy nagy tűzi-játék; az égő rakéteket, a' szikrázó tűz-karikákat látjuk, de nem látjuk a' karfákat, 
a' meljekre szegezve vágynak. 

A levegőnek kivált képpen constitutionalis részeit kell közelebbről esmérni igyekeznünk. A' benne 
lebegő urinosus só részeket kell nyomoznunk, 's azt tapogatnunk, hogy mennyire hatnak az áer válto
zásai körül - akkor osztán meg lesz fejtve a' probléma! (Az utolsó bekezdés a főszöveghez tartozik.) 
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21. 
Bé rekesztés 

Mi éppen a' határonn lakunk a' föld tartománya és a levegő'tartománya között. E' miatt olj tudat
lanság 's bizonytalanság állapotjában lebegünk, meljek nem lehetnek nagyobbak. 

Valami nevezetes a' természetben történik: az mind a' levegő tartománnyába megy véghez. — Ha 
a' levegőbe akarunk felhatni, azonnal egy győzhetetlen vonszás által szóllítmeg a föld, hogy a' szándék 
vakmerő. Ha a' földbe akarunk leszállani: legottan megszóllít az áer, megtagadván tőlünk segédét, 
's elfúlunk. 

Egésszen elszakasztva a' levegői tartománytól egy olj álló hejben vagyunk, hol a' fenttebb tárgyak, 
meljeknek isméretét szomjúzzuk, mint valamelj üveg lentsén, felfordulva jelennek meg előttünk. 
Innét jönnek visszált ideáink, tévedzo systemáink, nevettséges demonstratióink. 

A' természet mostani fekvésünkhöz képpest többet vélünk nem tehet. Olj mosolygással nézi ha
szontalan fáradságainkat az ő bővebb esméretei közzül, melj a' mi filozófiai kevéjkedésünket na
gyon alázza. 

Minthogy éltető lelketskéink most éppen abban a' forrásban vannak, melj az ő jövendő éréseket 
eszközli - mint a' még ki nem fortt bor, mej a' hordóban pezseg - lehetetlen azoknak a karikatúrák
nak nem támadni, meljek az élet theatrumára a' legnevettségesebb sorba lépnek fel. 

Democritus az embernek minden tselekedetét nevettségesnek lelte. Vérének pezsgését a' filozófia 
által tsendesítette le. - Hogy lehetett volna néki így a' mások sületlenségét nevettség nélkül nézni. 

Persiában az áer száraz, 's igen szívja a vér nedvességét. Ez tselekszi, hogy ott a' vér nem pe'seghet 
úgy, mint nálunk. A' persa tehát egész nap a' szőnyegenn ül, öszvedugja a' kezét, 's néha néha meg
lódítja a fejét. Úgy nézi a' sok beszédű, gesticuláló európait, mint egy megőrültt szerentsétlent vagy 
bolond ispotályba zámi való beteget. 

Ellenben a' franczia, a' ki szüntelen szórja jádzi beszédeit, nem tud <nem> tsudálkozni a' persa 
tunyaságán. - Eggyike a' másikán kaczag. Melyikének van igassága? 

Democritusnak - a' ki mind kettőjöket neveti. 
Valjuk meg tehát bolondságainkat, és sorsunkat viseljük békével. - Ez nem tsak az esztelennek 

légyen mondva vigasztalás gyanánt, hogy bolond - hanem azoknak a' nyomorulttaknak is, kikre 
a' történet néha igen is nehéz sújt rakfel. 

Ti! kiknek könnyei csendes zugaitokban fojdogálnak, kiket szomorú órájikban a' melancholia és 
ennek kísérői, a csüggesztő kéttségek marczonglanak, örömest könnyítenék én, csak lehetne, ínségte-
ken. Kintseimet osztanám fel veletek, ha Krézus volnék. Így nem adhatok egyebet valami csekéj taní
tásnál. Látjátok, melj tárházai vágynak a' természetnek még a' legmakattsabb fantázia lecsillapítására 
is. Ti tsak azt kéritek tőle, hogy elviselhetővé tegye existentiátokat. Hogy ne volna kész e' kívánságo
tok teljesíttésére? - Ha most terhes sújjot hordoztok, annál nagyobb lessz örömötök, midőn vállai-
tokról legördül. 

„örömest viselnénk mi a' terhet, de lehetetlen tovább" - ez az örök feléledek. 
Jó! - úgy itt van szabadulástok órája abban a szempülantatban, meljben az elviselés lehetőssége 

megszűnik, vége van a' szenvedésnek is. Oh, ha elbádjadott szemeteket csak egy vég pillantásra tudnám 
a'jövendő felé vidámítani. Oh! ha sírástokat csak egy mosojgással lehetne félbe szakasztanom. 

A' religio egy hathatós vigasztaló. De olj képekben szóll a' jövendőről, meljek mostanáig előttünk 
érthetetlenek. A visgáló értelem a' dolgoknak fizikai lehetőségét is akarná által látni. - E' részben 
azt nyújtottam, a' mit nyújtani hatalmamba vala. Le szállok a' színről, 's igyekezetem megítélését 
bízom azokra, a' kik ítélhetnek. 

melj: ja vi tva 
Der Franzose findet dies Petilüren allerliebst; er nennt es esprit; der Perser Wahnwiz. 

'jav. e. hordozok 
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Természet ekonomiája 

II. rész 

Az emberi nemzet lételének czéljáról 

Eló'-jelentések 

Minek utánna az első részben az eggyenként vett ember felett tettünk visgálatokat: tekintsük már 
most az emberi nemzetet egészben. - Próbát teszek, ha azt, a' mi ottan az eggyenként vett emberről 
mondatott, lehetne-é az egész emberiségre alkalmaztatni. 

A chronologia, úgy szoktuk mondani, eggyík szeme a* históriának. Mondjuk bízvást, a' história 
eggyik szeme a' philosophiának. 

Láttuk, hogy a' természet minden emberből bizonyos summájú Spiritus nerveusokat szivárogtatni 
az alatt, míg él, és hogy azt a' kiszivárogtatott spiritust az embernek halála után használni fogja tudni. 

Az a' nerveus spiritus, a' melj ekként egy egy emberből ki szivárgott, elenyészik ugyan az egészhez 
képest. De a' sok ezer esztendők, a' meljek alatt ez az emberből szivárog, végtére adhatnak annyi spi
ritus nerveust, hogy azzal a' természet valami nagy operatióhoz hozzá foghat. 

Állapodjunk meg e gondolat mellett, 's nézzük el, ha ebből lehetne é valamit következtetni, 's az 
emberiségnek mostani fekvésére alkalmaztatni. 

1. 
A' természet operatióji calculálva vágynak 

A' tapasztalás azt tanítja, hogy a' természetnek effektusai szorossan megvagynak inkábbára hatá
rozva. Minden megvagyon mérve, és ez a' megmertt maga is újobban mérték; a' csillagzatok forgása 
a' legnieljebb caiculus rezultatumai. Az ember felkap egy két dátumot - néki bátorodik, 's utánna 
nyomozza a' fenttebb nemű teremtések calculussait. 

De a' természet nem elégszik meg a' maga nagy resultatumit tsak caiculus által meghatározni. 
Ö szintén az apróságig alá-száll. Egy szúnyog teherben lételének 's le betegedésének éppen úgy megvan 
szabva a' bizonyos ideje, mint a' Saturnus kerengősének ideje. 

De igen is hogy az olj operatiók körül, meljektől a' világnak fentartása függ, a caiculus egy hajszál
nyira van kidolgozva - míg ellenben a* kissebb tekintetű operatziók körül az néha tántorog. Az asszo
nyok néha a' tizedik hónapban szülnek: de Saturnus egy minutumig sem késik cl. 

2. 
A' levegő lakva van 

Nem tartozik ugyan tárgyamhoz, hogy a' levegői tartomány felől tegyek visgálatokat - mindazáltal 
némelj felvilágosítás kedvéért oda is ki kell terjeszkednem. 

A' vízben, földben, motsárban, ganéjban élő állatokat lelünk - sőt, az élő állatok gyomraiban ismét 
más állatokat. - Gondolhatni é tehát, hogy az aer végig mérhetetlenségű tartománnyá maga lessz pusz
tán a' természetben? hihető é, hogy az maga maradt úgy. mint a' legvadabb sivatagság. 

Elmerülve a' föld planétájának szemlélésében, a' több planétákra concludálunk. Heje lessz ezen 
conclusiónak egy elementumról a' másikra. Minden azt sugalja, hogy az acr szintúgy lakattatik, mint 
a' föld, víz. 

A' tűz elementuma nem existál nagy massákban, mint a több elementumok. Ha tűz-tenger volna: 
tűz állatok is volnának. 

Szabad lessz tehát fel tennem, hogy existálnak - nem áeri állatok, mert ezek is fejül fognák az em
bert haladni, hanem - égi lakosok. 
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3. 
Az ascensio törvénnyel 

A' tapasztalás mutatja, hogy a' nemesebb speciesű fluidumok, a spirituosa substantiák fel felé men
nek ( l.rész § 16.). 

Nevezzük ezt ascensio törvénnyének. Olj bizonyos, olj megczáfolhatatlan ez, mint a' nehéz-ség 
törvénnyé. 

Még soha sem mászta meg egy patak is a' hegyet; még soha sem hömpörgött le egy kémény füsti 
is a' ház fedelén. 

A kő perpendicularis intézettel esikle - hanem ha valami áll útjában. A'kémény füsti perpendicu-
laris intézettel megyén felfelé, ha szél nem fúj. 

A' fában oldalvást mégyen a' plánta-lév az ágakba. Bétolattatik. Egyenesenn menne fel, ha ereje 
volna a' kérget keresztül fúrni. 

Be szép a' természet egytörvényűsége! Nagy dolgokat egésszen ellenkező erők által viszen véghez. 
Ez által tartja rendben a' világi testeket. Itt ugyan ezt a' rendszabást tartotta meg. Az ascensio és ne
hézségek törvénnyei tökélletesen ellenkezők egymással - az eggyik positívum; a' másik negatívum. 
Ez a' legfontosabb calculusok basisa lehet, meljeknek rezultatumai talán tsak az áer tartomannyaba 
láthatók. 

Mi fel-oldhatatlan kötelékkel vagyunk a' földhöz köttetve; a' nehéz-ségek törvénnyei alatt állunk. 
Ez tészen föld-lakosivá — az áeri lakosok az ascensio törvénnyé alatt állanak. 

Ezen törvénye által sok tehettségeket, sok munkákat szül a' természet. Mind erre tolakodik, a' mi 
magát a' spirituosa substantiák közzé számlálhatja. A' legkissebb fű-szálban lévő nedv éppen úgy tolja 
fel magát, mint az, a' melj a' legkeményebb tölgy-fába van. 

így tolakodik a' faluban lakó népség az anya-városban — így a' szűk és setét uttzákon lakó pórság 
a' fényes piatz felé. 

A' testek nem bírnak mind egy sújjal. Ez okozza, hogy némelj substantia hamarább, némelj lassúb
ban ascendál. Némelj plánta hirtelen nő-fel - némelj más sokára. 

4. 
A nerveus Spiritus lehettséges summája calculálván vagyon 

A' föld az a' nagy tárház, meljből a spirituosus fluidumok a' levegői tartományba szállíttatnak. 
Azzal a' mechanismussal készíttetnek ők, meljet életnek hívunk.36 (1. rész § 8.) - A' készítés neme 
külömbkülömbféle, másképpen esik meg a' plántákban, másként az állatokban. 

De a' föld-massa nem ki menthetetlen, az ő tárja nem véghetetlen. 
Ha tehát mindenek calculálva vágynak, az is calculálva lessz, mennyi spiritust nyújthat a' föld 

bizonyos idő alatt a' levegői tartománynak. 
Már, ha a' nerveus spiritus a' legbetsesbbik 's leg-véknyabbik a' természetben - nem lehet hinni, 

hogy ebben a' kalkulusban kevés tekintetű dátum légyen. 
Kalkulálva lessz tehát, hogy ätáljában mennyi oljas materiával bír a' föld, melj alkalmatos emberi 

nerveus spiritust adni - kalkulálva lessz, mennyi idő kívántatik annak csinálására, ha mindenkor ennyi 
's amannyi milliom ember él a' földönn. 

Ezek szerint ki lessz szabva, meddig tarthat az emberi nemzet. 

'jav. e. hívünk 
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5. 
Meddig tarthat az emberi nemzet? 

Az animalis életnek mechanismusa, mint szintén a' plánták élete is, azon melegség által tartatik 
fel, meljet a' napnak vagy földnek vagy (némelj nagy termeszet-visgálóknak újjabb tapasztalásaik sze
rint) az áernek tulajdoníthatunk. 

De hogy ez a' mechanismus a' melegségnek szükségfelettvalósága által valami képpen meg ne neve
kedjen - a' természet a' nyár és tél cseréjit rendelte. 

Ezen rendelés szerint a' szükséges meleg minden földi regiókban nevekedő mértékben közöltetik. 
Az év-szakok (Jahrs-Zeiten), a' mint minden tudja, a' föld-tengelynek a nap eránt hárántékosan 

való fekvéséből jőnek. T. i. az ekliptika hárántékosan fekszik, 's egy szegletben vágja által az ekvatort 
— melj szegletet astronomusaink igen bizonyos felszámítással tudnak meghatározni. 

De ez a' szeglet - a' mit hasonlóképpen minden tud - mindég kissebb-kissebb lessz. Az ekliptika 
mindég inkább közelít az egyenesen álláshoz, és 400,000 esztendők múlva eggyé válik az ekvátorral. 

Akkor megfognak szűnni az év-szakok, a' természet pulsus verései felakadnak - a' föld, ha szabad 
úgy szóllanom, meg hal. 

Még semmi okot nem látunk, a' melj vélünk elhitesse, hogy a' föld kerengése a' nap körül e' miatt 
meg szűnjön. De hogy a' föld-tengelj hárántékos fekvésének mozgása' minéműségére influxusa ne 
volna, azt nékem nehéz nem kétleni. Ha pedig van - úgy a' föld kerengésének revolutiót kell szen
vedni. 

Az emberiség élete tehát - még négy száz ezer esztendeig fogna tartani - 's ez az idő alkalmasint 
elégséges lessz kifejteni a' földben lévő matériát. 

Az emberek gyengédedü'ése40 

Virítani, érni, hervadni - ez az a'.három állapot, meljen a' természet végig vezeti minden valóságait; 
a' mint azt (1. r. § 3.) már láttuk. Az emberiség itt nem tészen kifogást. 

Ha egy végtében sok századoknak elfojások alatt ugyan azon föld materiájából gyülekezik spiritus: 
úgy ennek nem rosszabbá, hanem mindétig jobbá 's jobbá kelletik lenni. Jobbá pedig úgy lessz, ha 
finomabbá tétetik. 

A' história azt tanítja, hogy eleink sokkal durvább, keményebb constitutiójúak voltának - mint 
mi vagyunk. A' mi constitutiónk, úgy láttszik, erőtlenebbé lessz. De mi ezen láttszó erőtlenülés által 
nem vesztünk - mert elménk verfeinoltatik - finomabbá lessz.41 

Az az idő, meljben leikeink a' magok legfőbb finomságokra - vcrfeinolásokra eljutándanak, már ki 
van számítva. Ki van az is, midőn az emberiség megfog érni. 

Ezt az időt természet szerint fogyás fogja követni - az emberiség hervadni fog. - De (1. r. 11. §) 
tsak a' hártya szenved, a' lév megmarad. A' testek elhullanak, lelkeink azt a' tökélletességet fogják 
elérni, melj őket a' legnemesebb munkáknak tevésérc teszi alkalmatosokká. 

37 / 
jav. e. melesseg 

3 8 - -, 
jav. e. nyal 

3 9 " < t 

minémusegere:/ai>/fi>fl 
sor alatt: Verfeinerung 41 unsre Denkart verfeinert sich 
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7. 
A' barbariesnek és culturának láttszó cseréjéről 

Ezt haljuk minden nap: ,,a' világ mindég oljan volt, mint most, 'snem is lessz soha jobb. Századok 
múlva ismét vadság lessz ott, a' hol cultura volt. Ez a' rendes forgása a' természetnek. A' cultura egy 
szögbó'l más szögbe vándorol - 's megint újra kezd; majd ha körül vándorolja az útját. - Mi volt 
egykor Asia - 's mi most? Idő múlva talán Amerika lessz az, a' mi most Europa." 

Eltérek theoriámtól, 's azt adom eló', a' mit a' legközönségesebb emberi értelem sugalland. 
Ha azt mondod, hogy az emberiség úgy marad, a' mint van, annyi, mintha azt mondanád, hogy 

alkalmatlan ki pallérozódást fogadni. 
Ha majmok, páviánok volnánk, egy szót sem szóllanék szomorú állításod ellen. Egy páviánt ugyan 

a' bámulásig lehet kitanítani - de még egy pávián sem tanított ki más páviánt. A' legtanulttabb pávián 
fija megint ostoba pávián. 

Az ember formálódása ellenben gyarapodó, nemzettségrŐl nemzetiségre terjedő' - az emberiségnek 
tehát van kipallérozódása. 

Nints? - miért állítjuk tehát, hogy az állatok nem formálnak egész nemzetiségeket magok között, 
mint az emberek formálnak. Ez az elsőségünk ő előttök tagadhatatlan. 

Vagy talán azt hiszed, hogy ha a' természet egy kimíveltt nemzetiséget a' barbariesbe vissza hagy 
dőlni, az egész emberiséget vadulásra juttatja? - Ne hidd! Ebből a' barbariesből idővel fenttebb 
lépcsőjű culturája lesz az emberiségnek. 

8. 
Gyérmek-kori emberiség. Annak jelenségei 

Hogy az emberek még most tsak gyermekek, azt által érteni könnyű - ha az eránt a' természetnek 
ekonomiájából nem veszünk is oktatást. 

Cselekedeteikből gyermekség tettszik ki. 
Mitsoda a' gyermek' charactere? Mindenhez kap, a' mi szeme 's keze eleibe akad. Vigy egy csörgőt 

a' füléhez, 's abba hagyja bábját - hozz egy gyertyát felé: 's le teszi a' csörgőjét. 
A' gyermeknek semmivel sem találhatni kedvét. Mindenenn fityog. De valaminthogy nehéz 

actióra hozni: úgy könnyű vélekedéseinn uralkodni. Mindent elhiszen. 
Nem illenek é ezek a' jelenségek az emberre? Nem kapnak é mindenhez? Kiáltson ki valaki valamit 

a' piaczon, tolakodva fog minden ember feléje futni. 
Mitsoda gyermeki báb a' fáma-istensége? - 'S óh, nem hisznek é az emberek mindent, a' mit vélek 

elakarsz hitetni? A dalai láma azt mondja: ,,A' mi én belőllem ki mégyen - szent!" 'S imé, a' Tibet 
felfaldossa ganéjját. - Muhamed azt mondja: „a bor nem inni való", 's milliom ember verette agyon 
magát a' bor kancsó miatt. 

A' gyermekek mindenen fityognak. - Hát az ember nem-é? Kitsoda az, a' ki sorsával megelégedett. 
Az a' bölts, a' ki magát megvonva nézi el az emberek cselekedeteit, nem haraphatja el kaczagását -

midőn azt látja, hogy az ember minden elejénti ellenkezés mellett is - végre csak ugyan azt tselekszi, 
a' mit a' dolgoknak örök rendi kíván. 

A' minister esküszik menyre földre - hogy ő szolgája a' statusnak, 's azomba még is - minister 
marad. 

Az ifjú legény átkozza a' házas életet, 's - feleséget vesz. 
Oljan az ember, mint a' szekérbe vagy csónakba ültetett gyermek. Nem tudja, hogy tolattatik 

- 's eltátja száját a' partonn sebessen elrepülni láttszó fákra. 
Tűrhető volna az ember tévedése, ha úgy tolattatnék, hogy nem tudná, hogy tolattatik. De azt 

hinni, hogy mégyen - holott áll - ez ám a' nem jó! - Ha nevetni akarsz, vess egy mókust a'kalitka 
kerekébe. Fut szegény, fut-fut — 's azt hiszi, hogy már egész mértföldeket elfutott. 

Nem úgy jár é némelj tudós - mint ez a' mókus? 

42 
es murrt 
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9. 
Az emberiségnek mostani állapotjáról 

Ha parallela lineát vonnánk az emberiség kora és az eggyenként vett ember között: úgy az egész 
emberiség mintegy a' maga 80,000d i k esztendejében lenne az, a' mi az ember a' maga 25d i kében, 
t. i. megértt ember. - Most egy-két esztendó's gyermek korába vagyon. Az iljetén gyermekekkel még 
felette kénnyenn kelletik bánni - kiváltképpen pedig elméjét kell megkímélleni, melj nem viselheti 
el az igasságnak vakító fénnyét. Gyenge ő, de egyébaránt egésséges. 

Durva tisztátalanságai már megvannak különöztetve. A' vér nem forr többé olj nagy mértékben. 
A' hadak fermentatióji, meljek hajdan olj pusztítók voltának, csendesedni kezdenek. 

Áldást reá! nőjjön hatalmasan a' legfőbb szépségre, böltsességre, erősségre!! 

10. 
Egy két szó azon plánumról, melj szerint az emberiség kipallérozódása indul 

Az ember morális érdemének két oldala van - szívét kell elébb, úgy osztán elméjét betsülni. 
A' szív az ember belső árra. Az elme érdeme a' materiának kidolgozásától függ - melj a' szív. 

Becs nélkül való érczből nem tsinál a' maga érdemét esmérő mester semmi jelesebb munkát: de a' hejes 
executio a' legbetsesebb érez becsét is véghetetlenül neveli. 

Ezen oknál fogva nem lehet ott reményleni az elmének világosíttatását, a' hol a' szív nints ki
dolgozva. 

Ezt lehet látni az életnek minden foglalatosságaiban. 
Ha cselédet fogadsz - elébb arról tudakozódul, ha jól viseli é magát, úgy osztán arról, ha alkal

matos szolga é? 
Ha valaki a' status collegiumába vétetik fel: mindeneknek előtte azt tekinti meg a' fejedelem, 

ha tud é titkot tartani, bízhatik é hűségéhez, 's kötelességeinek telje sitté seben eljár é egész serény
séggel? 

Tekintsük meg, ha nem e' módonn bánik é velünk a' természet? Elébb szíveinket akarja megtisztí
tani. Akkor osztán kezeit elménknek világosíttására teszi, vagy inkább magára bízza, hogy minél lehet, 
tovább elő tolattassék. 

Fogjunk itt néző pontot, *s vessük szemeinketa' históriákra. 

11. 
Első és második karbéli emberek' világositóji 

A' mit a' természet emberek körül szándékozik véghez vinni - azt emberek által eszközli. Száz 
útjai vágynak néki egy embert más ember felett megvilágosítani - 's néha néha olj főket hord elő, 
meljek másokat feljül múlnak, 's így kap előmenetelt a' kipallérozódás. 

Ezek azok az ember-világosítók,45 a' kik által az emberiség a' lessz, a' mi már most, és a' mi még 
ezután lejénd. Két karba lehet őket venni - az eggyikbe azokat, a' kik az emberi szív megjobbításán 
dolgoztak, a' másikba azokat, a' kik elménket tudással gazdagították. 

Ámbár kedvetlen tárgy előttem theologiai tárgyakra ereszkedni - mert az villongás nélkül meg nem 
eshetik: mind azáltal mint historikus senkit sem hozhatok elő, hogy egyszersmind eredetét 's személjes 
tulajdonságait ne fejtegessem - megnevezem őket, 's előadom, mit tettének a' szerint - a' hogy azt 
én értem — az emberiség ki pallérozására. 

Das Herz ist Stoff, innerer Gehalt. 

helyesebben: minél tovább lehet 

' Menschenaufklärcr 

'fav. e. pállérozói 
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12. 
Mózes 

Midőn valakit javítanunk kell: legelébb a' durva hibáitól szükség le szoktatnunk. Még nem kívánunk 
ugyan nemes tetteket tőle: de azt meg ígértetjük magunknak, hogy nem öl - nem lop. 

Mózes volt az első, a' ki tiszteletes maga elszánásával nevezte meg az emberiségnek azokat az un
dokságokat, a' meljekről lekelle szokniok, ha boldogok akarnának lenni. Felmászott egy hegyre, melj-
nek tiszta athmosphaerájában fentt gondolatokat merítgetett, 's oestrumi ragyogású arczulattal jőve le 
a' hegyről, 's monda: „Ne ölj — ne lopj!" Parancsolt, 's az egész emberiség engedelmeskedett. 

Ezredek múlva is, minekutánna t. i. a' törvény szabás már sokkal tökélletesebbé lett, könyv nélkül 
tanulják a' gyermekek tízparancsolatit. - Ez tesz ám: emberekre hatni! 

Nem fejezte ki magát ilj tisztán még soha egy bölts, és egy sem értettetett meg soha ilj igazán! 
Mózes első karbéli ember-világosító. 

13. 
A' nap-nyugoti részek gyarapodása a' világosodásban 

A' napkeleti lakosoknak indulatjaik hevesebbek, mint a' nyugotiaké. Energia kívántatik arra, hogy 
ők a' vétkektől elvonattassanak. Egy Mózesnek kelletett erre közöttök támadni. 

Napnyugotonn a' természet inkább magára hagyá az embereket - 's ők, a' mennyire rajtok állott, 
ki is vergődtek a' barbariesbol. Soha sem voltak ők tiszta főknek híjjaval, kik ha szinte nem bírtak is 
a' Mózes hérosi lelkével, virtust mindazáltal sikeressen prédikállottak. 

Be léptek a' második classis vidékeibe is. 'S merészségre indítódtak a' természet isméretét fejteget
ni. A' legnagyobb génieket hozták elő. Nem volt bölts, a' ki a' maga kora béliek előtt nagyobb tekin
tetet szerzett volna, mint Aristoteles. Tanításai századok ólta is oraculumok - 's írásai szenttségek. 
Uralkodása ugyan már elmúlt - de érdeme soha sem száll alá. Nem dechiffrirozta ugyan a' természetet 
— de az elmének bizonyos formát adott - ő tanította meg, miképpen kellessék élnünk gondolkodó 
tehettségünkel. 

Napnyugotonn a' szív formálását a' mesterségek szeretete segéllé elo. Olj szeretetre méltó fantá
ziát, mint a' Homéré, nem látott ismét a' világ. Messzére el tudott hatni magától. Poétáink 's festőink 
még most is őtet teszik stúdiumokká. 

Látom én, hogy itt azoknak a' távol fekvő tartományoknak nemzetihez is kellene fordulnom, 
a' kikről nem felejtkezett el a' természet - ha egy Mózes szavát nem hallották is - de ez a kikerülés 
messzire vinne el. 

14. 
Krisztus 

Az ebreusoknak Mózes meg adta az első kifaragást. Azt lehetett volna reményleni, hogy ők egy ilj 
szép kezdet után magoknak hagyva is elő fognak mehetni - de örök gyalázatjokra, megkell vallanunk, 
még a' nyugoti nemzeteknél is hátrább maradtak el. 

A' hejett, hogy a' Mózes szép törvénnyeit tovább dolgozták 's tökélletesebbítették volna - mint 
a' romaiak bántak a' XII táblákkal - egésszen papjaikra bízták magokat, kik tanításaikkal 's czeri-
móniájikkal azt a' kevés jó észt, melj még fejekben megmaradt, ezek miatt egésszen elfojtották. Az ő 
példájok nagyon érezteti vélünk, hogy a' fantázia még nem genie. Képzelések hasonló az eszelősséghez. 
A' mi tündér 's tátos-ló históriáink próba-arany azon monstrozus képzetekhez képest, a' meljeket 
a' zsidó imaginatio szült. Szintén azon kis kövekbe keresték az istenséget, meljeket papjok a' meljén 
hordott. 

Unsre Herengeschichten sind golden gegen die Misgeburten, die eine jüdische Fantasie áushekt. 
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Vagy egésszen lekellett tenni erről a' kába-népről, vagy egy oljan valakinek kellett előjönni, a' ki 
úgy tudja megragadni azt, mint Mózes. Krisztus eljőve, 's még ez sem tudott ezzel a nyomorultt nép
pel, hanem áldozatjává leve a' pap-dühnek. Most annyira juta, hogy egy sorsa van a'fene vadakkal, 
kik el szórva laknak a föld színén. 

De a legszebb revolutzió által, meljet a' históriák mutathatnak, az a' morál, meljet a' Krisztus 
tanított, epochajává lett az emberi szív képzésének. 

Elmellőzöm eredetét, személyjét, hitbéli tanításait; de morálja tárgyamra tartozik. 
Mózes az embereket a' tolvaj ságtói, gyilkosságtól tiltotta el. Krisztus egy lépéssel tovább mégyen, 

's ezt mondja: „Szeressétek az Istent 's (felebarátaitokat) embertársaitokat!" Itt találta meg az emberi 
szívet! - Mi által is igazgattathatnék ez inkább, mint szeretet által? 

Csak a' szeretet boldogít tehát! 's ezt annak az embernek szájából hallani, a' ki maga merő szeretet! 
a' ki, midőn ezt mondja, szeretettel eltölt szívének egész szépségét felnyitja! 

Nem is szerettetett senki annyit és senki sem is szeretett úgy vissza, mint ő. Vének és ifjak, kitsi-
nyek és nagyok fohászkodnak még ma is ennek a' szeretőnek képe előtt - 's a' világ, úgy tettszik, 
elhitte az ő tanításainak, hogy csak szeretet boldogít. 

15. 
Mostam világosulás 

A' természet ekkoráig szívünk kidolgozásán munkálkodott. Krisztus természet esméretet nem köz
lött vélünk. A' csecsemőnek még nints szüksége arra, hogy betűket esmérjen - megkell véle elégedni, 
ha nem sír, nem sikolt. Adjunk hálákat a' bennünket szerető természetnek azért, a' mit érettünk ekko
ráig tett, 's tegyük méltókká magunkat további jótételire. Két ezer esztendő van oda a Krisztus ólta, 
mint éltünk azólta - mit tanultunk? 

A' mi az értelem képzését illeti, legyünk igazságosok megvallani, hogy egynek másnak fedezgetésé-
ben sokat fáradoztunk, és legalább ezen fáradozás által megmutattuk, hogy kívánunk tudni 's tanulni. 

P. o. Kopernik egy olj ember, a' ki a' maga századjának valóságos betsületet szerez. Ö általa leg
alább azt tudjuk, melj részénn élünk a' természetnek - ő általa tudjuk, hogy föld gomojunk forog, 
és hogy miképpen forog. Maupertuiseink 's Kondaminéink ennek még formájával is közelebbről ismer
tettek meg. Nyughatatlanságunk annyira terjedt, hogy a' természetet legkissebb míveibenn is meg-akar-
tuk lesni, 's szerencsénk vala azon picziny valóságokat, meljek egy cseppben ezrenként lakoznak, 
nőszni 's tenyészni látni. 

Lábjegyzet: Ez a' halál külömben szükséges következése volt a' legböltsebben elrendeltt kör-
nyülállásoknak. Régólta zúgolódtak már a' jobb fejek a' papok járma ellen, 's érzették, hogy csak egy 
olj reformátor híjjával vágynak, a' ki erőt érezzen magába lerázni merni ezt a' jármot. Ha Esaias közöt
tünk élt volna, így kezdette volna el írását:Hazafiúi tanátslások az eránt, hogy a 'sidó nép rendtartásai
val való vissza éléseket miképpen kellessék eltörülni? De az ebreus másképpen szokta ki nyomni gon
dolkozását - personifikál, a' várost kurvának nevezi. - A' papok figyelmetesekké lettek, 's azzal 
a' hiszelékenységgel, melj tulajdona a' községnek, politica reformatiót reménylettek; 's már szép álmo
kat álmodtak, melj édes lesz a' zavarosban halászni. A' reformator„úgy hitték, egy zsidó király lesz 
- 's úgy fogja magát orránn vezettetni hagyni a' papság által, mint Salamont vezette a' papok és kur
vák serege. - 'S mi lett a' dologból? Előjön egyszer valaha a' reformátor, egy iskolába nem jártt fiatal 
ember, egy tekintet nélkül lévő mester ember gyermeke. Öszvegyűjti az uttszákon a' népet, 's így szóll 
hozzájok: ,,A' ti vallástok csábulás - papjaitok bolondok; szeressétek az Istent 's felebarátaitokat, 
egyébaránt adjátokmeg a' császárnak, a' mivel tartoztok, 's vége!" Könnyű elképzelni, mint dühödtek 
neki a' papok! öszveesküdtek, hogy elvesztik, világi kart nyújtottak ki ellene, 's ezt kiáltották: Fe-
szítsdmeg! - 'S az a' gaz nép, melj ez előtt kevéssel még imádta, ezt felelte: „Feszítsd, feszítsd". 

A fejezet címe: Wie sieht es jezt mit unserm Herzen und Verstände aus? 
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A' mi a szívet illeti - erről azt merem mondani, hogy javulást nyert; nem öldössük úgy egymást, 
mint hajdan - 's ember-evőket csak az utazók írásaiból esmérünk. De azomban közöttünk sok titkos 
gonoszság lappang, melj gyakran szint olj szörnyű tetteket köve>el, miríta' melj titkonn történnek -
's osztán látjuk, hogy a gonoszság kéntelen magát a' virtus lopott öltözetébe burkolni, ha nem akar 
utállatosnak tettzeni: és ez czáfolhatatlan bizonyosság az eránt, hogy az elsőséget az utóbbiknak 
adjuk. 

Az a' szertelen városiság, melj tulajdona a' mi századunknak, nyilván a relígiónk által taníttatott 
szeretet moráljának munkája. Urbánusok 's humanusok voltak ugyan a' görögök és romaiak is — de 
azokat a' kifejezéseit a' mások eránt való hajlandóságnak 's tiszteletnek, meljekkel közönségesenn 
élünk, nem esmérték. 

Ezek a' mi mindenkori expressióink ugyan csak üres szók szoktak lenni, de azért még sem meri 
senki szemébe mondani másnak, hogy csak azok. 

Ámbár a' durvább hibáktól menttek vagyunk, 's a' gonoszságnak közöttünk elkelletik is magát 
rejteni, mindazáltal nem mondhatjuk, hogy eljutottunk a' szívnek arra a'jóságára, melj alkalmatosokká 
tenne bennünket elfogadni a' fenttebb igazságokat. Mi lenne abból, ha mostani indulataink mellett 
a' természetnek titkos erejével bírnánk? Melj ártalmakat okoznánk úgy egymásnak? Ki ád egy makats 
gyermek kezébe kést? 

A' lelki esméret olj igasság szólló, a' ki soha sem tsal - olj idő-mutató, a' ki soha sem mutat ha-
missan. Kérdés, ha a' természet magáról lehagyná hullani a' fátyolt, mernénk é szemébe nézni. 

Nem emlékeztethetjük gyakran eléggé egymást, hogy csak a' jóság tehet nagyokká, boldogokká. 
Az indulatok sokszor elvesztik a' magok tárgyaikat - de az a' szerencse, a' meljhez a' való-jó vezet, 
nem csal soha. A' szerelmes sokszor esikel előre élnem látott történetek által óhajtott kívánságától? -
az író nem mindenkor nyeri el azt a' híresedést, a' melj utánn törekszik - de az, a' ki mással szívesenn 
tesz jót, nem marad hála nélkül - az, a' ki mást boldogítani igazán óhajt, vissza szerettetik. 

Legyünk jók, 's ne gondoskodjunk egyébről. Nem vagyunk mi tekintet nélkül való tárgyak a' ter
mészet ekonomiájában - ő a' mi kedvünkért sok és nagy rendeléseket készített - 's a' mi mindennél 
több - az ő operatióji csalhatatlanok. - És nem is lassúk! ámbár lassúknak láttszanak, mert tsák az 
effektust érezzük; azokat a' nagy készületeket, a' meljek reá megkívántatnak, nem láthatjuk. 

Ha a' természetben nem vagyunk tekintetlen tárgyak - úgy ő el nem fog felejtkezni róllunk. Lé-
gyünk jók. Cselekedeteinknek tanúji találnak lenni - kik ha néma tanúk is - de tisztáim látnak - de 
tévedés nélkül ítélnek - de sorsunkra influxussal lehetnek. 

Oh, bár azt ne felejtenénk el soha, hogy közöttünk szegények vannak, kiket a' természet tsak 
azon okból is szórhatott el közinkbe, hogy szíveinket próbálhassa, kiknek enyhítéssel tartozunk, 
's igen jól tesszük, hogy azt nékik idejében nyújtjuk - mert a' tőllök megtagadott jók olj időben tagad
tathatnak meg viszont tőlünk, a' midőn az igen nem esne kényünkre. 

Leginkább pedig tartsuk zabolában a' maga hitt észt - 's azt a' külömben dicséretes ösztönt, 
melj mindent akarna tudni érteni; leg inkább pedig szíveinknek megjobbításánn iparkodjunk. Ha egy
szer jók leszünk, osztály részbe olj tudásokat kapunk, meljekről még most sejdítésünk sem lehet. 

50jav. e. tetttzeni 
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artig und manierlich 
Höflichkeit 
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