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BEVEZETÉS.

L

A Eógi Magyar Könyvtár e kötete irodalmi úttörőnk 
és izgatónk: Bessenyei György A z ember próbája ez. tan
költeményének két szövegét tartalmazza. Az elsőt, melyet 
1771-ben írt, föllépése első évében: 1772-ben maga adta 
ki Bécsben; a második azonban, melyet az első után 32 
évvel, 1803-ban, pusztakovácsi magányában készített, most 
jelenik meg először nyomtatásban a hozzácsatolt és e 
második átdolgozás körülményeire érdekes adatokat tar
talmazó, eddig szintén kiadatlan Jegyzéssel együtt.

A második átdolgozás három kéziratos példányban ma
radt az utókorra, melyek közül kettőt a Magyar Nemzeti 
Múzeum, egyet pedig a sárospataki Bef. Főiskola könyv
tára őriz.

Bessenyei eredeti kéziratát a Nemzeti Múzeum «136 
Quart. Hung.» jelzésű 4r. alakú (25‘9—20'2 czm), egy
korú félbőrkötésű, a czímlevelen kívül 143 számozott (az 
1—119 lapokat maga Bessenyei számozta; a többit ké
sőbbi kéz, czeruzával) lapból álló kötete (sarkán «Pop Az 
Ember» — aranyozott nyomás) foglalja magában. Az elő- 
tábla után s az utótábla elé egy-egy üres levél van kötve. 
A tulajdonképeni tanköltemény az 1—131. lapokon olvas
ható; az utána következő 132—143. lapok pedig a Jegyzést
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4 BEVEZETÉS.

tartalmazzák, melynek első, előbb Jegyzés, majd Világo- 
sítás czímmel ellátott, de számos tollvonással keresztűl- 
húzgált, négy és féllapnyi (34—38. lapszámú) fogalmaz
ványa a 33-ik és 34-ik lapok közé van kötve. Ez eredeti 
kéziratban a szerző művét először e czímlappal látta el: 
«Az Embernek Yisgálása vagy Természetinek Állapottya. 
1803.» Majd később ezt keresztülhúzta s alá ez új ezímet 
írta: «Az Ember és Sorsa Poemaban Az anglus Popnak 
elméje szerint. 1803.» De ez sem maradt meg végleges 
czímnek, mert ebből is kihúzta az «és Sorsa» szavakat. 
A czímlevél után következő első lapon azonban megma
radt «Az Ember És Sorsa» czím (az előtt «Az Embernek 
Yisgálása» volt). A második szakasz először «Az Értelem 
Világa» ezímet (javítva: «Az Ember») viselte.

Ezt az eredeti kéziratot Bessenyei végrendeletileg ha
gyományozta több más kéziratával együtt a Nemzeti Mú
zeumnak, a miről a czímlapon olvasható következő könyv
tári följegyzós tesz tanúbizonyságot: «Idiographum Georgii 
Bessenyei de Eadem J. Cottus Tab. iudrise Assessoris an. 
1811 Museo Nationali Testamente legatum.»

A Nemzeti Múzeumban levő második «137. Quart. 
Hung.» jelzésű példány, mely az eredetiről, a szerző által 
azon eszközölt szövegbeli javítgatások után másoltatott, 
szintén 4r. alakú (24—18'8 czm), félbőrkötésű, sarkán 
«Pope. Ember.» aranyozott nyomással ellátott kötet (czím
levél +  1 -103 lap), melynek czíme: «az Ember Poémá
ban. az anglus Pope’ elméje szerint. Bessenyei György 
által.» E czím a maga egészében a Kazinczy Ferencz kéz
írása, a mi azt bizonyítja, hogy e másolati példány egy
kor az ő tulajdona volt. Későbbi tulajdonosa, a czímlapon 
olvasható följegyzés szerint Pechata Károly (a névaláírás 
az övé. de a későbbi följegyzés nem) temesi kamarai igaz
gatósági gyakornok volt, ki azt «a Széchényi országos
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könyvtárnak szentelő 1824. Sept. 24.»-ón. A czímlap alsó 
felén balfelől olvasható «NB. 798»jelzés ugyanazon tintával 
van írva, mint a Kazinczy tó] származott czímirat s így az ő 
könyvtári jelzése. E példányban a Jegyzés a 97—103. lapo
kat foglalja el.

A harmadik példány, mely ugyanazon kéz írása, mint a 
második, a sárospataki Kef. Főiskolai Könyvtár tulajdona. 
(Kézirattári jegye: «82. szám.») Össze van kötve szerzőnek 
«Debreczennek Siralma Poómábann. 1802.» ez., ugyanazon 
kéz által másolt munkájával. (Eredetije a Nemzeti Múzeum
ban «148. Quart. Hung.» sz. a.) E példányt, melynek czíme : 
«Az Ember, Poémábann. Az Anglus Popnak elméje szerint.» 
1910 augusztus hó 2-án e sorok írója találta meg Tomory 
Dezső szabolcsi ref. lelkész könyvei között, a ki azt szeghi és 
vibornai Mudrány András1 szabolcsi földbirtokostól, a 
sárospataki ref. főiskola egyik legnagyobb jóltevőjétől örö
költe s kérésemre a főiskola könyvtárának ajándékozta. 
Ez is 4r. alakú (24-9—20 czm.), czímlevélből és 1 — 107 
számozott lapból álló, eredetileg félbőrbe kötött példány 
(a kötés sarka és előtáblája hiányzik; utóbbit bibula- 
lappal pótoltam), melyben a Jegyzés a 101—107. lapokon 
olvasható.

Kiadásunkban elől áll az 1772-iki bécsi kiadás lehető
ségig hű lenyomata (a sajtó-hibák kiigazításával, de a prózai 
és verses darabokat tartalmazó Toldalék nélkül) a sorok 
folyószámaival (ez az eredetiből hiányzik), utána pedig az 
1803-iki átdolgozás (a szerző helyesírásával) a most leirt 
bárom kéziratos példányból, és pedig úgy, hogy a három

1 Született 1818-ban, meghalt 1894-ben. Élet- és jellemrajzát 
megírta Radácsi György sárospataki theol. akad. tanár «Km lékje lek 
bizonyságok» ez. műve I. kötetének (Sárospatak. 1906.) 189—204 
lapjain.
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nak tüzetes egybevetése után alapúi az eredeti kézirat 
szövegét vettem s a másik kettőben talált csekély számú 
szövegbeli eltérést a lapok alján, jegyzetekben tűntettem 
fel. Az egyes szakaszok fejezeteit római számokkal, az 
egész költemény sorait elől arabs folyószámokkal, a sorok 
végén pedig, az egybevetés megkönnyítése czéljából, az 
1772-iki kiadás megfelelő sorának számával láttam el. És 
miután Bessenyei az interpunctióra, nyilván a nagy siet
ség miatt, nem ügyelt, azt, az olvasás megkönnyítése 
czéljából, itt-ott kiegészítettem s helyesbítettem, a mint a 
szöveg értelme követelte. A Jegyzést, bár az úgy az ere
deti, mint mindkét másolati példányban hátul áll, előre 
tettem, az átdolgozáshoz tájékoztatásul szolgáló s így n a
gyon odaillő előszó gyanánt, jegyzetben közölvén annak 
első szövegezését.

II.

Az 1771-ik i és 1 8 0 3 -iki szövegezés egymáshoz való 
viszonyát maga Bessenyei tűnteti fel az 1803-ikihoz csa
tolt Jegyzésben, a hol elmondja, hogy mikor az 1772-iki 
kiadás új kiadása czéljából annak kiigazítására szólít- 
tatott fel s azt «fellyeb, aláb levelezte», «a hibáknak so
kasága» miatt elijedt az igazítástól s nyomban elhatá
rozta, hogy megkezdett munkáit egy időre félbehagyja s 
az egészet elejétől végéig újra szövegezi. Hozzá is fogott 
az átdolgozáshoz s bár munkájában nagyon föltartóztatta 
az, hogy naponként csak a reggeli órákban két-három 
órán át írhatott s hogy «házi foglalatosságai e kis idejé
től is sok ízben megfosztották» : mégis hat hét alatt (igaz, 
nagyon sietve) már készen volt vele. (Egy órára átlag 
20—30 sor esik.) Némi segítségére volt ugyan, «hogy a 
régi fordításba nézett», de, mint megjegyzi, abból «har-
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mintz vers (t. i. sor) sem maradhatot meg». És valóban 
így is van.

A két szövegezés között igen nagy az eltérés, mert 
egészen új, a franczia szövegből is hiányzó s így magá
tól Bessenyeitől származó részletekkel van bővítve. Az 
1803-iki átdolgozás tehát nemcsak javított, de egyszersmind 
bővített átdolgozás is, mely mindenik szakaszában terje
delmesebb az 1771-iki szövegezésnél. Míg ugyanis az 
1772-iki kiadás összesen csak 2056 sor (I. Levél: 1—510; 
H-ik : 511— 1056; III-ik : 1057—1626 ; IY-ik: 1627—2056): 
addig a második átdolgozás 2584 sor (I-ső szakasz : 1— 666 ; 
Il-ik : 667— 1408; III-ik: 1409—2086; IY -ik: 2087—2584) 
s így az új szövegezés 5 2 8  sorral terjedelmesebb a réginél. 
A két szövegezés közűi azonban egyik sem tartható szoros 
értelemben vett fordításnak, mert mindkettő szabad átdol
gozás ; még pedig a kettő közűi, értékére nézve, a máso
dik, lényegesen bővített a jobb, a tökéletesebb, még pedig 
mind tartalmi kidolgozását, stíljét, nyelvét, mind gördülé
kenyebb verselését s a benne nyilatkozó előadásbeli erőt 
tekintve. Nem is csoda! 32 év alatt, habár lassan is, de 
mégis fejlődött a nyelv, meg a Bessenyei verselő tehetsége 
is sokat izmosodott, finomodott. A két szövegezés egybe
vetése folyamán a kettő közötti különbség szembeszökő. 
A másodikban még a gondolatok is több erővel, szebben, 
poétikusabban vannak kifejezve, mint az elsőben. Olvasása 
is könnyebb, élvezetesebb, mint az elsőé. A második át
dolgozás a fejezetekre való osztásban is eltér az elsőtől, 
mert ez 54, amaz pedig csak 39 fejezetre oszlik.

A két szövegezés egymáshoz való viszonyának eme 
vázlatos tárgyalásánál kell megemlítenem, hogy az új át
dolgozáshoz fűzött Jegyzés első fogalmazásában egy olyan 
adatot találtam, mely kétséget kizár tag igazolja Szinyei 
Gerzson sárospataki főiskolai nyug. tanárnak Bessenyei
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születési évére vonatkozó (Figyelő. II. 1877. 388. lap) s 
többek által (Beöthy: A szépprózai elbeszélés. II. 219; 
Széli Farkas: A nagybesenyői Bessenyey család tört. 91. 
la p ; Szinnyei: Magyar írók. I. 999. hasáb) elfogadott meg
állapításának (1747) helyességét. Az említett helyen ugyanis 
azt mondja Bessenyei, hogy mikor Pope költeményét 
francziából «tette által magyar versekre», «akkor huszon
négy esztendős volt.» A régibb megállapításokkal szemben 
tehát Bessenyei születési éve nem lehet többé vita tárgya, 
mert ba 1771-ben, e tanköltemény első szövegezésekor 
24 éves volt, kétségtelen, hogy 1747 -ben kellett szület
nie. ( Závodszlcynük kezei között volt ez az eredeti kéz
irat, de, úgy látszik, nem olvasta el a Jegyzés első szövege
zését, mert különben nem tette volna Bessenyei születésének 
évét 1748-ra.)

ΙΠ.

Mind e mai napig nincs földerítve, hogy milyen franezia 
fordítást használt Bessenyei? Hogy nem az angol eredeti
ből fordította, illetőleg dolgozta át e philosophiai tanköl
teményt, hanem ennek egy franezia fordításából, azt maga 
megmondja az új átdolgozáshoz írott Jegyzésének mind 
első, mind második fogalmazásában. «E munkát — úgy
mond az elsőben — Póp Sándor anglus író atta ki Poé
mában. Mely frantziára fordíttatván, én frantziából tettem 
által magyar versekre.» És megjegyzi, hogy az «Anglus 
Poéta . . . versét úgy, mint a Frantzia fordításban* van, 
nem adhatta vissza. (Jegyzés, második fogaim.) Azt is maga 
mondja meg a Jegyzés első szövegezésében, hogy az általa 
használt franezia fordításnak czíme ez volt: «ESSAI SUR 
L’HOMME. I) E szerint nem a Yoltaire-féle, 1738-ban meg
jelent átdolgozást követte. (Ennek czíme: «Discours sur 
l’homme en vers.») Beöthy Zsolt helyesen jegyezte meg,
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hogy Bessenyei nem Voltaire átdolgozását használta (Szép
prózai elb. II. 259.). Nem prózai (mint a milyen pl. a 
Lyonban 1761-ben megjelent Essai sur l’homme), hanem 
verses fordítást használt Bessenyei. Hogy az 1763-iki 
amsterdam-lipcsei, vagy pedig az 1761-iki bécsi kiadású 
verses fordítás volt-e kezei között, azt hiteles adatok hiá
nyában, ez idő szerint még nem lehet megállapítani. Én 
azonban valószínűnek tartom, hogy a Bécsben, 1761-ben 
megjelent jegyzetes franezia Pope-fordítást használta, mely
nek Il-ik kötetében1 az «ESSAI SUE L’HOMME» előbb 
prózában (pag: 1—80), majd versben (pag: 81—156) van 
kiadva. E fordítás minden tekintetben hű marad az ere
detihez. (Ugyan e kötetben vannak az Essai snr la cri
tique és La boucle de cheveux enlevée ez. munkái is.)

A franezia s a Bessenyei-féle magyar szöveg egymás
hoz való viszonyáról részint magának Bessenyeinek ide
vonatkozó följegyzései, részint a kettőnek egymással való 
egybevetése tájékoztat bennünket.

Az első átdolgozásról B. maga mondja Lucanusában 
(Pozsony, 1776.), Barcsaihoz írott leveleben : «Sokan van
nak ugyan, kik hiszik, hogy az Embernek Próbáját Póp- 
bul fordítottam, pedig tudtodra van, hogy ezen munkám 
épen, nem fordítás, hanem tsak az Anglus Póp Sándor 
gondolatainak magam módja szerént való követese, hol 
magam gondolattya sokkal töb van, mint Poptól vettem.» 
(Az lev. b lapján.) A második átdolgozás Jegyzésében 
is azt írja, hogy e munkája «sohasem volt sorral sorra

1 Czíme : OEUVRES DIVERSES DE POPE. TRADUITES DE 
L’ANGLOIS. NOUVELLE EDITION, AUGMENTE’E DE PLUSIEURS 
PIECES ET DE LA VIE DE L’AUTEUR, avec de trés beües Figures 
en taille-douce. TOME SECOND. — A VIENNE EN AUTRICHE, 
CHEZ JEAN THOMAS TRATTNER, Libraire Imprirueur de la 
Cour. — 1761. 8°.
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való fordítás, hanem tsak az író értelmét követte.» Az új 
átdolgozásnál is «ugyan azon tárgyakra nézett, mellyekre 
az Anglus Poéta szemeit függesztette, de versét [=  vers
sorát] úgy, mint a Frantzia fordításban ki tétetett, ma
gyaréi tanálni egyet sem lehet. Szó, gondolat hasonlóul 
változtatva vannak, . . .  a veis és gondolatnak nagyobb 
része, mind a magamé.» A fordításnál követett elve, — 
mint a nagyon figyelemre méltó Jegyzésből látható, — az 
volt Bessenyeinek, hogy a fordítónak nem szóról-szóra, 
sorról-sorra kell fordítania — szerinte ez nevetséges és 
hibás eljárás — hanem igenis ügyelnie kell a nyelv ter
mészetére, melyből fordít, meg kell figyelni, hogy mi abban 
a «mélység, felemelkedés, méltóság és világosság.» A szó
ról-szóra való fordítás, az ő álláspontja szerint, semmit
mondó, nem igazi fordítás. «Szót fordítasz — úgymond — 
szóra, de az erő, méltóság eltűnnek.»

A második átdolgozás még távolabb áll a franczia szö
vegtől, mint az 1771-iki, a melyben pedig máris több a 
B. gondolata, mint a Popeó. «Az anglus írótól — jegyzi 
meg a Jegyzés első szövegezésében — megént messzeb 
távoztam el, úgy, hogy inkáb magaménak mondhatom, 
mint a Póp munkájának.» B. a franczia átdolgozást (a 
melyből, mint másodforrásból dolgozott) nem követi tehát 
híven sorról-sorra, még csak nem is mindenütt gondolat- 
ról-gondolatra, hanem azokat a részleteket, melyek az ő 
felfogásával nem egyeznek meg, vagy jegyzetben kifogá
solja (pl. az 1180. sorhoz fűzött jegyz., mely azt mutatja, 
hogy B. e pontnál nem tudott felemelkedni arra a maga
sabb álláspontra, melyen Pope voll), vagy átalakítja, vagy 
elhagyja s újakkal pótolja úgy, hogy az egész a maga 
egyéni felfogásának hű tűköre legyen. A mit átvesz és 
földolgoz, azt öntudatosan veszi át s így lelke tulajdonává 
is lesz. Mint ilyet közli aztán az olvasóval. — A szerte
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lenkedésbe nem követi Popeot. Szöveg alatt, jegyzetben 
meg is teszi Pope bizarr gondolataira a maga megjegyzé
seit. Pl. elítéli Popeot, ki «az emberi esztelen vágyódást 
éppen az Isten székihez viszi fel» s a ki «inkább szeret 
úgy írni, ha teheti, hogy óriás gondolatin bámulatba 
essenek, mint belőle közigasságot tanullyanak. Újságnak 
látszik még magyar nyelven az ollyan rendkívül való maga 
meg hit ’s egyszerre büszke bolond vágyódás, mely a 
világ Istenét oktatná, hatalmát magára kívánván ruházni.» 
«A mennyire lehetett — folytatja — enyhítettem is az 
Anglus írónak szavait.» (Jegyzés, második fogaim.) Ugyan
így nyilatkozik a Jegyzés első szövegében is : «Az anglus 
gondolatok nyelvünkön idegenek és kedvetlenek. Lágyí
tani kellet.»

Egy pillanatra sem téveszti szem elől, hogy ő nem 
tudósok, bölcsek számára ír, mint Pope, hanem «gyengék
nek . . . olvasatlanoknak», egyszerű «magyar falusi neme
seknek.» (A 986-ik sorhoz fűz. jegyz.) A mit Pope meg
tehetett, hogy egyik tárgyról «sebes szökéssel» ugrott át 
a másikra, jól tudván, hogy olvasói a hézagokat ki tud
ják tölteni, — azt ő nem teheti; neki ezeket a hézago
kat a maga gondolataival, eszméivel kell kitölteni, hogy 
mintegy kézenfogva, lépésről-lépésre vezesse «gyenge» s 
«nagy olvasás nélkül való» olvasóit. «Példákat, verseket, 
dolgokat» sorol hát fel, mert szükségét látja, hogy az ere
deti szöveg értelmét «tzéllyában világosítsa», könnyebben 
érthetővé tegye. Bármennyire kerülni akarja is a szövegbe 
szőtt magyarázatokat s restelli is, hogy ilyeneket told be, 
de az adott viszonyok között lehetetlennek tartja azok 
mellőzését. Ez az oka, hogy a verssorokat «szüntelen 
világosítja . . . százanként rakván közzéjök azokat, melyek 
Popéban nincsenek.» (2086. sorhoz fűzött jegyzet.) Az a 
körülmény, hogy e munka még korán kerül «az idegen
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nyelveket nem értő tsupa magyar és egyűgyűb olvasók» 
kezébe: azt a gondolatot keltette lelkében, hogy végig 
magyarázza az egész poémát, de attól tartott, hogy így 
«nagyra terjedne» és — ideje sem volt hozzá. Felhagyott 
hát e gondolattal s a jegyzetekben is (melyek száma a 
második szövegezésben csaknem felével kevesebb, mint az 
elsőben) csak az elengedhetlenül szükséges magyaráza
tokra szorítkozott.

A hol B. a saját gondolatait terjedelmesebb részletek
ben közli, ott azokat vagy idézőjellel látja el a sorok ele
jén (pl. az 1181 -ik sortól), jelezvén a jegyzetben, hogy az 
így jelölt részletek az ő gondolatai s nincsenek Popéban, 
vagy pedig egyszerűen jegyzetben tájékoztat (pl. a 986., 
2293., 2457. soroknál), hogy ott a fordító beszél s nem 
az író. Itt említem meg, hogy a franczia fordításban a 
költemény szövege, az angol eredetinek megfelelőleg, négy 
levélre van osztva s így az egyes leveleken belől a fejeze- 
tekre-osztás Bessenyeitől való. B. különben csak az első 
átdolgozásnál tartotta meg a levelekre való osztást; a má
sodiknál már csak elől (Első levél) hagyta meg, a többiek
nél (2., 3., 4.) már a szakasz elnevezést használja.

A franczia s magyar szöveg egymáshoz való viszonyát 
eléggé illustrálja az, hogy míg amaz az említettem 1761-iki 
bécsi kiadásban összesen 2000 so r  (az angol eredeti
ben — bázeli, 1803-iki kiadás — 1304): addig a B. má
sodik szövegezésében 2 5 8 4 ;  vagyis 584 -gyei terjedelme
sebb, mint a franczia fordítás s 1280  nal több, mint az 
angol eredeti!

Pope eme híres tankölteményét (ESSAY ON MAN. 1733.) 
Bessényei fordította, illetőleg dolgozta át először m a
gyarra. Azok a részint prózában, részint versben készített 
magyar fordítások, melyek nyomtatásban megjelentek, 
mind későbbiek. Ezek közül egyik Pápai István nagy-
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enyedi ref. lelkész Pope-nah az emberről való levelei. Sze- 
ben, 1798. ez. átültetése (Danielik után említi Szinnyei. 
Hét nagy könyvtárból kértem s egyikben sincs meg.); 
másik a Bolyai Farkas marosvásárhelyi ref. kollégiumi 
tanár prózában készített fordítása (a fordító neve nincs a 
czímlapon), mely Marosvásárhelyen 1819-ben jelent meg.1 
(.Beöthy Zsolt — Szépprózai elb. II. 258. 1. — a Bessenyeién 
kívül csak ezt az egy átültetést említi); harmadik a Héczei 
Pál peeri ref. esperes-lelkész franczia versekből (az 1763-iki 
amsterdam-lipcsei kiadásból) készített s 1829-ben kiadott 
fordítása 1 2 4 - ] - 4 - | - 4 - j - 3  sorokban, melyek párosán rímel
nek össze (Radó Antal «A magyar műfordítás tört.» czímű 
művében (1771) sem ezt, sem a Pápaiéi nem említi); a 
negyedik pedig hexametert sorokban a «KOSZORÚ»-ban3 
[Az emberről való Elmélkedésekben tett Próba. (Pope 
Sándor után)] jelent meg 1837-ben, névtelenül.4

1 Czíme : POPE’ PBOBA-TÉTELE AZ EMBERBŐL. ÁNGLUS- 
BÓL FORDÍTVA. MÁS POÉTÁKBÓL VALÓ TOLDALÉKKAL- — 
M. VÁSÁRHKLLYEN, Nyomtattatott a’ Reform. Kollégyom’ betűivel 
Fiedler Gottfried által. 1819. 8r. 132. lap.

2 Czíme: PRÓBATÉTEL AZ EMBERRŐL, vagy i s : PÓPE 
SÁNDORNAK AZ EMBERNEK ÉLETÉRŐL, TERMÉSZETÉRŐL, 
ERKÖLTSÉRŐL, ANGLÜS NYELVEN ÍROTT MUNKÁJA. Fran- 
tzia Versekből Magyar Versekre fordította HÉCZEI PÁL, Peeri 
Református Pap és Esperest. -— BUDÁN, Nyomtattatott Länderer 
Anna betűivel 1829. 8 r. 94. lap. Ajánlja szilasi és pilisi idősb 
Szilasi Jósef udvari tanácsos, dunántúli ref. főgondnoknak.

3 Szópliteraturai ajándék a Tudományos Gyűjteményhez. 1837. 
Tizenhetedik esztendei folyamat. — Pesten. Trattner J. M. és Ká
rolyi 1st. tulajdona. (A 81—128. lapokon.)

4 Popénak az Emberről írott essayjén kívül lefordíttattak még 
magyarra: A műbirálatról. Ford. Lukács Móricz (Kisfaludy-Társ. 
Évlapjai. IV. k. 1842—3-ból. 60—95. lap.) Ugyan e fordítás az Olcsó 
Könyvtár 20 (majd 45) számában is megjelent. — Prózában is már 
korábban: Elmélkedés avagy próbatétel a kritikáról. (A Pesti Magyar



η BEVEZETÉS.

IV.
Bessenyei e munkája ép úgy, mint az Anyai oktatás 

(Bécs. 1777) és a Természet világa1 stb., az ő egészséges, 
józan világnózletének kifejezője. Mint tanítómester áll előt
tünk és beszél hozzánk e művében, hogy a Popétól ön
tudatosan átvett s lelkének tulajdonává tett gondolatokat és 
eszméket az azok kapcsán saját lelkében támadt gondola
tokkal és eszmékkel egyesítve: tanítsa, nevelje olvasóit, 
hogy munkájánák hatása alatt majd azok is úgy gondol
kozzanak az embernek Istenhez és a természethez való 
viszonyáról, mint ő. Czélja tehát kétségtelenül a tanítás, 
a nevelés; az, hogy a munkájában kifejezett gondolatok, 
eszmék és valláserkölcsi életelvek és igazságok átplántál- 
tassanak azoknak az egyszerű magyar falusi nemeseknek 
leikébe, a kiknek munkáját szánta.2 1 2
Társaság kiadásainak első darabja. Fél kötet. Pest. 1792. 113—164. lap. 
Magyarázattal). — Kis János: A könyvek ajánlásáról. Pope után. (Klio. 
1825. 1—3. lap.); Pope próbája a’ kritikáról, szabad fordításban, (Sas. 
1831.1. k. 101—120. lap .); A ’ híres Anglus Költőnek Popénak külömbféle 

jeles gondolatjai. (Felsőmagyarorsz. Minerva. 1829. II. k. 403—409. 
lap .); Ki boldog ? Pope . . . után. (Figyelő. 1840. I. félév.) — Csoko
nai Vitéz Mihály lefordította Daphne oz. idylljét («Alkalmatosságra 
írt versek. N.-Várad. 1805.» ez. kötetében. 156—173. lap. Francziából.) 
és A ’ felragadtatott hajfürt ez. comicus eposzát. [(The rape of the 
lock). Ferenczi: Csokonai. 34. lap. Héczei id. m. Elöljáró beszéd. 
XIV. Csokonai e fordítása nem maradt ránk.] Levelek Popéból. (Név
telentől a Kedveskedő I. K. 55., 68., 73. 1.). A mndsori erdő. Pope 
szerint szabadon. (Névtelentől az Uránia III. k. 112—135. 1.) Dal 
a magánosságről. D. Cs. J.-től. Pope után. (Koszorú. Szépliteraturai 
ajándék a Tud. Gyüjtem.-hez.)

1 A Eégi Magyar Könyvtár 7-ik kötetéül a költő kéziratából 
első ízben kiadta Bokor János. Bpest. 1898.

2 Imre Sándor nagyon helyesen mutatott rá logújabban arra, 
hogy Bessenyeiben határozott hajlandóság volt a tanító, bölcselkedő 
irányra s hogy gondolkodása alapjában paedagogiai értékű gondol
kodás. Keresztény Magvető. 1911. I. f. 37—44. lap.
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Azok a valláserkölcBi gondolatok, melyek e munkájá
ban találhatók, valóban igen alkalmasak arra, hogy az 
olvasókra nevelőleg, tanítólag hassanak. E gondolatok kö
zűi, példákúl, kiemelem a következőket:

Az isteni erő első oka minden valóságnak. (611—13. sor.)1
Ez egész teremtést egy testnek kel venni — úgymond —
És úgy nagy Istenét fő okává tenni, (1139—40. sor.)
A ki ditsőssége magas Trónusárul
Örökös végezést tett a világárul. (205—206. sor.)
Isten állapította meg mindennek a maga törvényét; 

az emberét is, kinek a természetből az Isten törvénye 
szüntelenül «fülébe sugdos» (629. sor), a kinek ott beszél 
s tanácsol az Isten, lelkiismeretében (630. sor) s a kinek 
kötelessége, hogy «kövesse a legjob és igazab bírót» 
(1231. sor), bízzék az Isten igazságszolgáltatásában; ne 
legyenek oktalan vágyai, ne bókétlenkedjék, hanem nyu
godjék meg az Isten «törvényei között» a maga sorsában 
s bízza magát az Istenség vezető kezére (651. sor).

Vallyuk meg hát hogy az Istenség fő jóság 
’S Békételenségünk előtte bolondság. (1407—8. sor.)

Csodát az ember soha se várjon; Isten az ő kedvéért 
egy pillanatra sem fogja felfüggeszteni örök törvényeit 
(2175—6. sor),

Mert ha engedelmes lenne kinek kinek
Az UE, veszni kéne e vüág Eendinek. (2203—4. sor.)

Ha
Egy lántz szem az örök Bendbűl kiszakadna,
Mely kötéseiben mind széllyel bomlana. (583—4. sor.)

Legyen az ember lelke mindig hálával eltelve Isten 
iránt; legyen mindig jó szívű, nyugodt lelkiismeretű, mert

1 Az idézetek a második átdolgozásból vannak véve.
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A lélek isméret megelégedése
Magával: töb, mint a kintsnek megnyerése. (2293 - 4·. sor.)

E nélkül nincs igazi boldogság. És legyen az ember 
lelke jó reménységgel eltelve, mert ez a legnagyobb kincs 
(2239—40. sor). Legyen meggyőződve arról, hogy

Nem pénzért teremti az UE a jó szívet,
Kints nélkül boldogít minden igaz hívet. (2229— 30. sor.)

A kincs, a rang, a nemes születés magában senkinek 
nem adhat boldogságot. Ezt csak az erkölcs 1 adhatja meg. 
«Szeressük az Istent, felebarátunkat!» (2545. sor.) Arra 
kell tehát törekednünk, hogy

Nyelvünk egymás ellen káromlást ne tegyen,
Gonosz ítélettel a lelkünk ne legyen! (2561—2. sor.)

Töltse el egész valónkat az a tudat, hogy az Isten az 
igaz lelkekben lakik (636. sor). Ot érezzük szüntelen szí
vünkben (632. sor)! Legyünk a jónak, igaznak cselekvői, 
mert

Tsak jó tselekedet szülhet szeretetet,
A gonoszt utállyák ’s élete bánat let. (1683—4 sor.)

Szóval legyenek az ember előtt főtörvények: Isten
félelem, Isten- és emberszeretet. így majd részese lesz az 
örök boldogságnak, mely «hívja életünket.» (2571. sor.)

Az egész tanköltemény különben azt a főgondolatot,

1 Az angol szövegben: virtue, a francziában: vertu. E szót 
tehát B. erkölcs-csel fordítja. Erény-nyél Baráti Szabó Dávid fordí
totta először 1792-ben. (Lásd: Szily, A nyelvújítás szótára. 74. lap.) 
Bolyai és Hdczei fordításukban meghagyják a virtus-t; a Koszorú
ban megjelent fordítás szerzője azonban már (1837-ben) erény-nyel 
adja vissza.
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mint alaptételt igyekszik fejtegetni, annak igazságát be
bizonyítani, hogy az Isten világában «minden jó, így, a 
hogy van» (t. i. a milyennek alkottatott). B. ezt így tol
mácsolj a :

. . .  a világ mindég jó magának,
Tökélletes tárgya az Isten tzóljának.
Istenre, világra nézve, rósz, nem lehet,
Az örök Rend gonoszt magábul nem tehet. (1177—80. sor.)

Czólja meggyőzőieg kimutatni, hogy az olvasók

Lássák, hogy az Isten jó, szent, nagy mindenben 
És tsak tudatlanság zúg az Emberekben! (2583- 4. sor.)

Megjegyzem végűi, hogy e tanköltemóny legtöbb gon
dolata a biblia tanításában gyökerezik. Jób könyvének 
alapgondolai án kívül — vakmerőség a halandó, rövid
látású embernek az örök főbölcseségnek: Istennek világ- 
igazgatásáról ítélni s az ellen zúgolódni — pompásan 
érvényesül benne a Prédikátori könyvé is (Féljed az Istent 
és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek 
fődolga! XII. r. 15. v.), nemkülönben a CIV. zsoltár föl
sóhajtása is (24. v .: Mely nagyok Uram a te cselekede
teid, mindeneket bölcsen teremtettél!); ezeken kívül a 
Példabeszédes könyv több gondolata (Az Urnák félelme 
feje a bölcseségnek. I. 7. stb.) s főleg Jézus legfőbb er
kölcsi törvénye, a z : Isten- és emberszeretet (2545. sor) nagy 
parancsolatja (Máté XXII. 37—39. vers) a hegyi beszéd 
(Máté Y—YII. r.) számos gondolatával együtt.

Sárospatak, 1911. május hó 9.
Harsányt István.

Bessenyei: Az embernek próbája. 2
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Ac ne forte roges, quo me Duce, quo Lare tuter; 
Nullius addictus jurare in Verba Magistri,

Et mihi res, non me rebus, fubjungere Conor.
HORAT. Lib. I. Ep. I. v. 15 & J'eqq.
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A’ MÉLTÓSÁGOS GRÓF NITZKI KRISTÓF, ÚR 
Ö EKSZTZELLENTZIÁJÁNAK, A FELSÉGES 
SEPTEM-VIRALIS, TÁBLA EGYIK FELSŐ TANÁ- 

TSÁNAK.

KEGYELMES URAM!

Mennyi háládatoífággal nem tartoznak a’ régi Nemze
tek Vitézlö Elejiknek? kik hajdan különös érdemeikkel, 
utánnok következendő maradékaikat a’ parafzti rabfág alól 
ki-vévén, véreket azokba, tifzteífégre, ’s meltófágra emel
ték : EKSZTZELLENTZIÁdnak ugyan nem lehetet az a’ 
fzerentféje, hogy Nemzetét a’ közfég közzül emelhette- 
vólna-fel; mert Nagy-Atyjai is tudtak már előtte az Egek
től Oly igaz, ’s valófágos emberi tulajdoníágokat költíö- 
nözni, mellyekkel magokat még a’ régiíégbe nemesítették; 
mind-azonáltal a’ FELSÉGES KIRÁLYI KEGYELEM 
meg-ifmérvén, hogy EKSZTZELLENTZIÁd nagy ízületésé- 
nek, régi Elejibe nyert tekintete kevés volna, ízemünk 
láttára magához hívta: fel-emelvén azokon Méltóíágát, kik 
hajdan nagy Nemzeteknek érdemes védelmei, ’s ofzlopai 
valának. A’ kibe igaz nemeű vér van, kitíoda nem kívánná 
EKSZTZELLENTZIÁd’ nyomdokait követni? A’ tifztélíég
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’s ditföfégre-való jó vágyódás mindenkor igaz, valófágos 
nemefi erköltfnek ifmértettek: mellyekre a’ régi Nemze
teknek fzármazások ma is köteletek. Mellyikünk igyekez- 
hetik inkább illy méltó kötél effégén ok eleget-tenni, mint 
EKSZTZELLENTZIÁd ? kinek nagy tzélja ellen a’ vifzfzás 
történetek is, (mellyek olly fok nagy fzándékokat le-ver- 
nek,) nem-állhattak. Nem tfuda hát KEGYELMES UEAM, 
hogy az elö-menetelre-való indúlat EKSZTZELLENTZIAdhoz 
folyamodik: kibe a’ Királyhoz, ’s Hazához-való igaz hív- 
fég, Kegyes Atyát, ’s vezérlő védelmet találnak, Hlyen 
fzándókból vifzem EKSZTZELLENTZIAdhoz az EMBER
NEK PRÓBAIÁT: mert kitfoda ítélhet a’ról is inkáb, 
mint az, a’ ki valófágos emberi vóltát, ’s halandó hivata
lát ifmóri ? már pedig EKSZTZELLENTZIÁdnak e’be-való 
tehetfégét egy nagy Haza, ’s egy győzedelmes Király 
meg a ifmérték: mellyet az ón tfekélyfégemnek is EKSZ
TZELLENTZIÁd előtt fzemélyem fzerént magamba, ’s 
nyilván is tfudálni kelletett. Szűkfég hát KEGYELMES 
URAM, hogy EKSZTZELLENTZIÁdnak neve az EMBER
SÉGNEK PRÓBÁIÁba halhatatlanná tótetteffen: mit már 
maga úgy is el-kővetett; ’s az én alázatos Haza-fijúi hívfsé- 
gemmel egy felől, tfak protolcollálta.t. Ollyan vagyok mint 
a’ kis őkőr-fzem, mellybe tehetfóg nélkül a’ magaffágra 
tfak vágyódás lévén, a’ Safnak tallaiba rejtezett,· hogy fel- 
emelkedheffen. Tudom meg-fogja-EKSZTZELLENTZIÁd 
ezt a’ kis magam-fzeretetét engedni : azért az igaz aláza
tos Haza-fijúi hivfégért, mellynek örökös állandófágával,

EKSZTZELLENTZIÁdnak
hóltomig igaz alázatos 

fzolgája maradok, 
BESSENYEI GYÖRGY.

η
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Iíteni PÓP! hol vett az Ég karjaira?
Melly, törvényét benned ofztja fijaira.
Mi vitte Lelkedet az UE’ trónufához?
Hogy olly közel férhes nagy Igazfágához:
A’ mély terméízetnek titkaiba füllyedfz,
Örökös rendinek kis-Bírája lehetfz.
Napunk’ Világa közt lebegéfeiddel 
Túnfz, a’ kék Ég alatt énekléfeiddel:
Szavadat Világunk tfendefen halgatja,
Mellyból Teremtöjét veled tfudálhatja.
Árnyékod a’ földnek fzínén fut előttem,
A’ mellynek elméméi kővetője lettem.
Szaladok utána ! de nem érkezhetek.
Mint TE, a’ nap alatt úgy nem repülhetek.
Ha tévedfz előlem, fetétfég-he efem,
A’ hol árnyékodat fzóllyel lopva leiem; 
Napunknak fúgárit hasítod oda-fel;
Hol egybe keveredfz a’ nagy fellegekkel:
Látáfómból e’kor’ mindég ki-vefztelek,
És tévedéfemtöl magánofan félek :
De a’ magallágba Lelked meg-fáradván,
Megént felém fordul le-felé haladván.
Fenn, alatt, mélyfégbe, magaffágba járkálfz : 
Valami mozoghat, mindent elö-találfz.

Mint egy fás, melly le-jött, a’ kék fellegekbúl; 
’S fáradván, fa’ hegyén vagy nagy halmokon ű l: 
Gyakorta az Égből alá-a’ként fzállafz,
’S a’ főidet vigyázván kevélyen úgy állafz.,
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Régi, új Világot, járhatnak fzárnyaid,
Mindennek ofzthatod nagy tudományaid’. 
HOMÉRUS Lelkének ver fed, törvényt Izabhat; 
Pogány ’s Kerelzty énnek, igazíágot adhat.
Nem üldözöd mint ók a’ magas Egeket,
Kik vefzekedtették hamis Ifteneket,
A’ teremtés rendét magyarázza Lelked. 
PARNASZUSnak hegyén mint nap; úgy ég versed. 
Együtt találván itt a’ kilentz fzüzeket,
Adhattál Izáj okban Mennyei éneket.
TRÓJÁt nem hirdeted; ÉNEÁSt nem hordod;
Nem hazudfz; de a’ Nagy ISTENt magyarázod, 
El-jöhet ÁTHÉNÁS Lelkedet tfudálni,
Mellybe, törvényt, rendet fel-lehet találni.
A’ régiíégeknek úndok tfudáiba,
Nem tudfz TE melóim ditlö íráfidba:
Örök Igazíágot hirdetlz Verteiddel;
E’ Világ’ ISTENÉt követed Lelkeddel.
Nagy Árnyék ! közöljed erődet elmémmel. 
Tanátskozzál titkon érzékenységemmel.
Vezéreld életem’ ditlö nyomdokidon,
Építsd-íel magadat még maradékidon ;
Ad-által Lelkemnek némelly kintleidet,
’S magyaráztasd velem hív törvényeidet.
Had láfla-meg a’ föld nagy méltóíágodat,
’S tludálja hamvadba hálándólágodat.
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ELSŐ LEVÉL.

Egy Embernek halandó fórjáról a' Világra nézve.

GYERÜNK tekíntíük-meg rendit e’ Világnak,
LáíTuk erejét egy Or ók Igazfágnak;
Hol van életűnknek Menyei óívénye,
Me’re vezet-belé a’ Lélek’ törvénye.

E Mit láttak Bőltfeink hajdan fáklyájiknál;
Bujdosván azoknak tűnő lángjaiknál.
Kínos okoffágok mé’nyire haladott;
’S keserves útjoknak vége hol fzakadott.

Elmém, hú barátom, Itteni Vezérem !
10 Kelj-fel; in dúlj velem, tárfafágod’ kérem.

Hagyjuk Királyoknak a’ Világ’ lármáját;
Hordja köztők kiki aranyos igáját:
Az Ég és föld kózőt járjunk mi tfend efen,
Mélyíég, ’s magaűágra menjünk egyenesen, 

is A’ teremtés’ könyvét olvaffuk hol lehet,
Hányjuk-fel törvényét me’dig erőnk mehet.
Neveffűk emberi Neműnk’ bolondjait;
Verjük a’ terméízet’ réfzegűlt fajait.
Dúljunk-meg közötúnk minden fzokáfokat;

20 Gyógyítfuk a’ bennek sínlö halandókat:
Ha időnk engedi álljunk-meg, mulaffunk.
Mord vefzekedöknek fehol ne tartaffunk.
Az efztelenféget űzzűk nyomdokain,
Neveltünk tettének oftoba okain.
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45 FulTunk Orfzágának Labirinthusába ;
De nézzünk Iftenünk’ nagy Igazfágába :
Okofnak, bolondnak, ki-szabott határát 
Láffuk-meg; ’s mutalluk a’ tévelygés’ kárát; 
Laflan emelkedjünk alázatolTággal,

30 ’S ha meg-tántorodunk, eíTünk méltófággal.

Az őrök Yalófág tudatik ; de a’nak nagy természete, 
titokba marad. Az ember magát tókóletefen magya
rázni elégtelen : nem ifmérvén a’ teremtéfnek mély 
munkáját.

HOGY fzólhat egy Ember a’ Világ’ okáról ?
És mit határozhat bizony oft magárul?
A’ természet’ éló-ére hogy mi-ként (a )  vér, 
Okoskodáfunkba tapafztaljuk nem fér.

35 Egy Ember, változóit lát minden dologba;
Nézi, Ég, főid, tűz, víz hogy járnak magokba. 
Ezek közt elméje igen fokát tehet,
És a’ természetbe mélyen alá-mehet;
De a’ Teremtéfnek Örökös Mefterét,

4o És terméfzetúnknek titkon folyó erét,
Soha fáradtfága fel-nem fedezheti;
Noha azok vóltát mindég érezheti.
Ha valaki elég vólna az Egeket 
Eel-dúlni; hogy lállon két féle rendeket:

45 Vagy tőb Világokat e’ mostanin kívül 
Tapafztalhatna még Iftene’ fzékibül:
A’ mondhatná talám: egy ember mitfoda!
És az, ki teremtett trónufán kitfoda !
De egy fetétfégbe fetrengö halandó, 

so Ki, mint gyertya lángja és füft olly múlandó :

(a) A’ terméfzet’ élő-eréül vagy pulfufáúl vefzem azt a’ tit
kos erőt, melybe egéfz teremtett Világunk mint egy nagy élő
állat, leheli, és mozog. Ez az elevenfég hol rejtette-el magát, és 
mi-ként lebegtet minden átomuft, fenki ki-nem magyarázta; de 
bizonyos az, hogy ó él öröké, és Világunknak Lelke lett.
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Által nézheti-ó e’ kék téríégeket ?
Melly ek tiltják tóle a’ magas Egeket:
Ki lát a’ természet belfő rófzeibe ?
Ki ád a’nak erőt forgó kerekibe ?

55 Hogy van így ? és másként mért nem teremtetett ? 
Mikor’ egy Iftennél minden meg-lehetett.
Hol mozog az a’ lántz e’ nagy természetbe ?
Melly mindent igazgat, ’s tart az őrók rendbe.
A’ melly olly sok dolgot meg-kűlőmbőztethet; 

eo Még is Eget főidet egybe férkeztethet ?
Hol álnak végei? mibe nyugszik feje?
Mint dolgozik benne a’ Világ’ ereje ?

Búfzke halandófág! talám azt gondolod.
Hogy őrók Iftened’ végre ki-tanúlod.

65 Vefzedelmes efzed az Egekhez is vér,
Kevólyféged e’ nagy alkotmányba nem fór.
Mindent magyarázna fzived’ indulatja;
De por vagy, és Lelked’ mint lett, nem tudhatja. 
Az Ég és főid között fennyen okoskodol,

7o Mellyel a’ végezés ellen is hánykódol.
Tévelygő teremtés magyarázd hát okát,
Hogy fok bértz fellegbe mért rejti homlokát ? 
Verd-meg a’ Világnak ordító fzeleit!
Ne hívják tfatára a’nak tengereit:

75 A’ magas partokbul ki-nótt köfzálakat 
Kérd-meg, miért dütik haboknak vállokat ?
Mi okbul nem lettél te is még nemefeb:
Lelkedbe tudófab, ’s teltedbe erőfeb?

Ha igaz, hogy e’ nagy Világnak Iftene, 
so Hibasbat a’ leg-job dolognál nem tenne’;

Sót órők ereje mindent úgy vihetett,
Mellynél a’ teremtés már job nem lehetett:
A’ fzerint rendibe ez élő Világnak,
Mint az ember, kellet nőni ollyan ágnak.
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86 ’S így továb tfak oda dűl okoskodáfunk,
Hogy a’ teremtéfnek titkába nem látunk.
Mert e’ természetbe egy réfz ollyan kellett,
Épen mint a’ miilyen halandóíágunk lett.
Afztán kérdésbe jő, hogyha a’ nagy Itten 

9o Kegyetlen teremtélt tett-é egy emberen ? 
Próbálja valaki, hogy az ÚR hibázhat;
’S törvénye jó rendet mindennek nem adhat. 
Lehetett vólna-é mód, halandóíágunk’
Még másként formálni ? vagy emberi Toriunk’

95 Ki-hagyni egéízlen a’ nagy teremtésbiil ?
Melly meg lett egy őrók Itteni tetfzósbul.
Sok dolgot mondunk mi rofznak ez életbe, 
Mellyet igazfágnak látunk a’ nagy rendbe.
Mi hajtja a’ titkos alkotás’ kerekít? 

íoo Ki igazgathatja fzivének (b) gyermekit?
Ha egy ókőr maga kéfzitnó igáját,
’S érthetné, mi okbul húzza barázdáját:
Ha a’ Vitézeknek tüzes paripájok,
Tudnák, mórt harapták kemény zabolájok: 

tos ’S miért futnak a’ nagy hartznak olly febefen, 
Szűnvén, iramodván a’ tűz közt vérefen:
Talám az ember is magát meg-láthatná!
’S örökös Mefterét ki-magyarázhatná.
Tudná; hogy mi okbul fzenyved, gyönyörködik; 

no Látná bolondfágát, melly ellen kúfzködik. 
Érzékenyfégeit meg-magyarázhatná;
Hafznos infégeit nem kárhoztathatná.

(b) A’ fziv gyermekeinek nevezek minden érzékenyfégeket; 
mellyek nem tőlünk, de tfak tfupán az élénkbe fordulni fzokott 
dolgoknak minémúfégeitől, velünk fzűletett humorunk, és nevel- 
tetéfűnknek módja fzerént vagy fájdalommal, vagy érőmmel 
munkálkodnak.
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Az ember oily tókélletes munka, mint azt halandó 
óforfa engedte, és kívánta.

Ne mondja hát fenki, hogy az ember hibás,
És fzármazáfába történhetett tfalás. 

ns Mert olly tókélletes vélt, a’ mint lehetett,k 
Másként mint, forfa van nem teremtethetett.
E’ fzéles Világba tlak egy fzikra léte,
Az érék időkbe Izempillantás élte.

A’ jövendő történeteknek nem tudáfa, Világ fzerónt ból- 
dogfág.

Történetünk’ fzáma zárva had maradjon:
120 A’ végezés’ könyve tőlünk tiltva vagyon.

Benne a’ melly levél ízúkíóges éltünkre,
Tlak azt olvashatjuk, nézvén Iítenünkre.
A’ barom nem látja egy ember mit tehet,
De az ember is it, mint Angyal nem érthet, 

iss E’ terjedt Világba mindent ízemlélh etünk,
Még is valójába íemmit nem (c) érthetünk.
Fájdalom és öröm vezérük ízívünket,
Tudatlanságunkba tartjuk reményünket.
Ha az áldozatra vezetett áüatok 

130 Előre láthatnák kegyetlen halálok’,
Az ölö kéíeket néznék ó tíendeíen ?
Mennéneké veszni olly engedelmeíen ?
Ha barmaink hűlök’ látnák aíztalinkon,
Nem bújdoínának-é tölünk határinkon: (*)

31

(*) Bonus eft (Deus) ; bono nulla cujusquam boni invidia é l t ; 
focit itaque quam optimum potuit. SENECA Epift. XV.

(c) Nem lehet egy átalján fogva mondani, hogy a’ terjedt 
Világba mindent fzemlélhetnénk: a’ minden alat egy-fzer tfak 
azon dolgok értetnek, mellyeket láthatunk : más-fzor pedig érte
tik a’ teremtésben meg világofodott mindenfe't/. Én itt tfak azt 
a’ fél mindent vefzem, mellyet a’ dolgok közt fzemeinkkel, vagy 
mikrojkopiumon láthatunk.
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185 De mivel vefzteket fzegónyek nem tudják, 
Az ellenek emelt kezeket még nyalják:
Mi is fok dolognak gyakran hízelkedünk, 
Mellybe romláfunkra lappang vefzedelmímk. 
Történeteinket ellenbe útáltuk 

im Sokfzor, hol végtére örömünk’ találtuk.

Ha minden előre tudhatná dolgait,
Remény nélkül miként húzhatná óráit I 
Köztünk ki-jelentett napja halálunknak, 
Mindég égő poklát formálna kínunknak.

145 Sok távolyrúl látván fzerentsótlenségét,
Me’nyi fájdalmakkal nevelné infégót!
Ah tudatlanfága a’ nagy jövendőknek!
Melly drága kintfe vagy nálunk az Egeknek! 
Világunk' Istene tette így munkáját, 

iso Hogy minden el-fuffa ki-fzabott (d)  pályáját. 
A’ ki ditföfége’ magas trónufárul,
Formált alkotmánya’ fellő határárul, 
Egyenlőül néz egy verebet el· veszni,
És valamelly Vitézt a’ mélyfégbe efni: 

iss Tengereink’ partján egy tfepp víz fzárad-el 
Vagy e’ föld indúlván el-múl az Egekkel. 
Iftenünk fzékibe hartzok kárt nem tefznek, 
Sem ditfő Egébe tfatákat nem vifznek.

(d) Mennyi erőfzakot nem kellene az Ifteni örök végezé- 
íeknek halandófágunkon tenni ? ha kiki kózzűlűnk halálának 
bizonyos történetét, ez, amaz dologba, itt, vagy amott tudhatná. 
Ki menne reményfég nélkül hadakba ? ki ülne vizekre, hogy 
el-fúllyedvén, halálával a végezéfeknek eleget-tógyen ? A’ min
denható Erő, és BőltfelTég, hogy velünk páliyánkat fzerénységgel 
el-futtathalTa, reményféget fúggefztett-elónkbe ; melly után mint 
gyermekek az elóttök repdefő madarak után, bátor és vefzedel- 
mes helyek közt: fzaladunk. Ha reményfégeinkből egyet el-fog- 
tunk, az által ezer’ támadt előttünk: foha belőlők a’nyit nem 
nyerhetünk, hogy tfalogató feregeket ne fokafitfuk; mellyekért 
fzúntelen fáradván, ki-rendelt halálunkra őrőm, ’s gyötrelem 
közt fzaladunk.
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Ember legyen tfendes hát vesződó Lelked,
160 ’S nagy Igazfágába iímérd-meg Iftened’. 

Tanátíkoz magaddal; keresd bóldogfágod’, 
Tanuljad hafználni nemes valófágod’.
Szivedbe órőkós reményfég nyugofzik,
Melly hogy ketfegteílen foha nem (e) alufzik. 

les Várja bóldogfágod’; mofolyog fzemedbe, 
Eel-emel a’ porbul; virít kebeledbe.
Sebes fzárnyaira Lelkedet fel-vefzi,
’S órőmód’ jövendő orfzágiba tefzi:
A’ r’ád várakozó időkbe úgy járkál, 

no Előtted, utánnad, benned egyre munkál,
Nem kell kevélyféggel eztet vefztegetni,
Leg-job fzelédséggel hafznait éltetni.

Lásd-meg az egyúgyú fzegényt hajlékába, 
Ki tfendesen nyugízik, fohajtván magába. 

175 Nem vér az Egekhez; érzi reményfégét.

( e) A’ rajtunk meg-tett vógezéfeknek kegyelmeffége okozta, 
hogy a’ lejj-kegyetleneb történetek közt is fzivűnkbe lappangó 
reménységünknek ódellégével vigafztaltattallunk. Ez az édes 
remény, el-múlt jó tfelekedeteinken nyugofzik; bennünk virít, 
és a’ jövendő dolgoktul hányattatik ; ’s igy, elől, hátúi, mellé
tünk, bennünk, mindenütt látjuk, érezzük : fzűntelen kórűl-va- 
gyunk tőle vétettetve, mellyet, mint érzékeny fzivunknek nyájas 
fajzatit, mikor’ leg-jobban fanyargattatunk, leg-ódefebben ketfeg- 
tetunk. Ha egy réfzrül az ellenünk hartzoló vifzontagfágok ezer 
reményfégűnket el-ólik i s ; foha az által azoktul tellyellégel 
meg-nem fofztathatunk, mert más refzrül, ifmét ezer olyan 
remény tám ad: és ha Világi történeteink, éppen olly kegyetle
nek, hogy már tólők külső életűnk fzerint fém mi jót nem vehe
tünk, a’kor’ leg-jobban vigafztalja a’ fzeléd Lelket az Igazfágnak 
Kútfeje, kitől egy józan halandó örökös jutalmát várja. I tt  nyug- 
fzik a’ Kerefztyén hitnek leg-nagyobb édelfége : melly az halan- 
dófágnak örömöt, bátorfágot, egyenes fzívet, álhatatollágot, ’s 
véghetetlen bóldog-remónyféget adhat. Szerentfés egy férjfijú 
örökre, ki halála után, a’ tfendes Egeknek ditfőfégei közt, Terem
tőjével való Ifteni tárfafágát hiheti, és bár fókáknak bal ítéle
tek tfzerint meg-tfatlakozna is ; mindazon által hitibe megmarad
hatna, mert a’ tévelygés mellybe élne, igen édes.

Bessenyei: Az embernek próbája. 3
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Nem maga, de forfa fzúli tfak ( f )  iníégét. 
Verejtékeivel földeit áztatja.
Iftenével magát fzúntelen biztatja.
Hifzi, hogy ha meg-hal, tfendes Egekre ér! 

iso Hol többet gyötrelem életéhez nem fér.
Nagy Teremtójének dolgát nem vifgálja, 
Böltfeilége tfak az, hogy UEÁT tfudálja.
Nem ád tfalárd reményt nyugovó fzívének, 
Halhatatlan italt nem keres teltének, 

iss A’ Világ, Iftenét nézi igazgatni,
Tudja, hogy páltzáját nem lehet bizgatni.
Noha mint akárki ó is mindent érez;
De a’ Királyokkal Világot nem vérez. 
Kivánfágaival nem vefzti életét,

«ο Híven gyakorolja édes terméfzetét.
Halandó ! a’ ki már többet tudhatfz e’nél,
’S föb teremtés kivánfz lenni az Embernél. 
Világunknak rendit fontoljad Lelkedbe,
’S formáld új vóltodat fetrengó éltedbe.

195 Kiálts rofznak mindent a’ mit a’nak láthatfz, 
Hidjed hogy vóltodba minden kis réfzt tudhatfz,

( f )  A’ fzeléd egyűgyűfég meg-határozza magát a’ fzúkféges 
dolgoknak kereféfébe : ha fzokott kenyerét, ruháját meg-nyerte, 
tfendefen van; leg-alább ha feküdt, mondhatja hogy nyugodott: 
nem dúlja Lelkének nyughatatlanfágával a’ Világot 1 nem kap- 
dos rófzeg kivánfágaiba az Iftennek fzékihez ! nem írígyli máinak 
azt az életet, melly neki is van. Sok fzerentfétlen bolts illy 
nyugodalmát nem tudja : ö foha nem tfendes, álmába is a’ terem- 
téfnek rendivel kuJzkódik 1 vagy igazit, vagy ron t: A’ Világnak 
kínos kúlfó méltófágait, mint fojtogató lántzokat utálja ; mellyek 
aranyból készültek, de a’ vasnál keményebben fzoritnak. Ha le- 
fekfzik vérit vifgálja, hogy miként foly testébe; kéfik, vagy fza- 
porán út élő-ere a’ karjába: mindjárt meg-fofztatik minden 
nyugodalmátul. Soha gondolkodó Lelke tfendeíTégét nem engedi. 
Ollyan mint a’ fzúntelen tfatázó tenger, melly kófziklákhoz, 
hegyekhez, hajókhoz, partokhoz, fzigetekhez veri haragos hab
jait : lármájában fzúntelen fzalad; mégis örőkőfőn tfak árkába 
buzog: Hlyen egy tudós ki mindenhez ver, magát mindenfelé 
vifzi, mindennek tefzi; még is ember marad, 's úgy is hal.
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Tórítgefd a’ napnak fényes fúgárait,
Járd a’ barlangoknak kővetfes gyomrait.
Az Égnek ragyogó kárpitjait dúld-fel ; 

í o o  Számláld-meg tfillagit búja fzemeiddel.
Légy ízabados ura magadtnl magadnak, 
Aldozzál-fel mindent rút kivánfágodnak.
Menj-fel a’ Világnak őrók Iftenéhez ;
Kapdollál mint vefzett, hatalmas izékéhez.

*c5 Királyi páltzáját ragad-ki kezóbiil;
Mellyel teremtéfit vezérli Egébiil. 
ítéljed egyedül a’ nagy Valófágot,
’S tegyél Világának magad igazfágot.
Sok Lelkek okozták már tévelygéfeket,

*io Kik meg-vetvén forfok’, fzidták (g) az Egeket. 
Angyalok akarnak lenni életekkel,
Hogy tfudáltaffanak nagy történetekkel.
Halandó forfunkat bontani akarják;
A’ nagy terméfzetet mint vefzettek marják.

•is Kérdezd, hogy mért ragyog napunknak Világa ? 
’S barmainkra miért efett olly fok iga?
Majd úgy felel reá az ember’ bűfzkefóg;
“Hogy érte tette ezt tfak, a’ nagy Iftenfég.
“A’ tenger dagályos habjait fényi ti,

*2 0 “ ’S terhelőit hajóink’ hig térjen repíti. 
“Hegyeinknek gyomra gazdagúlt kintiekkel,
“A’ melly tellyes lett már míves emberekkel: 
“Győnyórúfégeit a’ tavafz formálja,
“El-fáradt fzivúnknek őrómét ajánlja.

(g)  X-dik Alfonzus, a’ Kofztűítdk' Királyja mondotta “Hogy 
ha az Iften mikor e’ Világot teremtette, őtet tanátsába hivta- 
vólna. jó tanátfokat ad-vala néki.“ En pedig e’ fzerint Alfonzu- 
foknak ifmérem mind azokat, valakik a’ teremtetnek rendin 
nyughatatlankodnak : melly alatfony fzenyvedétekre már ma igen 
fok erótelen halandók reá adták magokat; kik mint a’ dühödt 
ebek tápláló gazdájokra : a’ jól-tévő terméfzetre ’s a’nak kegyel
mes URAK A morognak.

3 *



36 AZ EMBERNEK Í’ROBAJA.

225 “Édes bor italát a’ fzőló-tő főzi;
“Mellyel belfő réfzink’ vigfágra öntözi.
“El-jö az éjtfzaka azért, hogy újitfon:
“Tart a’ föld, ’s vagyon Ég, mely felül borítfon. 
“Mind emberért lett ez úgyviond a’ büfzkefég; 

23u “Mert nem tekintett máft itt a’ Fó-BőltfeíTég.“ 
De ha a’ terméfzet néha meg-rázkodik, 
Fóld-indúláft tefzen; búval foháfzkodik ;
’S egéfz Váratokat falukkal fzéllyel dúl,
Mellyek közt az ember nyílt vermébe le-húl;

235 Ha nagy fzelek űzik a’ futó Egeket,
’S fellegink ontják ránk zúgó tengereket;
Hány élő-állatot kapnak a’ vizék-el,
Mélyfégekre futván fok fúlt emberekkel.
Ha a’ tűz is, e’ rút harátfoló állat 

240 Fel-kelhet harfogva, ’s az élőkhöz falhat.
Mit vél vefzélyje közt egy büfzke halandó?
’S hogy Ítél magárúi, látván melly múlandó? 
Életét olly fok ölt állattal táplálja,
Noha teftét tfak a’ férgeknek hizlalja.

245 Orók háborúját látja Világunknak,
Hol ezer formáját nézzük halálunknak.
Effő, hideg, meleg, fzél, nap-fény, fellegzés. 
Ar-viz, fóld-indúlás, tfattogó Ég-zengés,
Tavafz, őfz, nyár, és tél, egymásba forognak,

250 Mellyekkel az élők fzéllyel tsavarognak.
De nem rontják ezek még is a’ nagy rendet; 
Sót hartzok közt minden meg (h) elevenedett.

(h) A’ Világ egy egéfz élet, melly minden járó elevenfégbe, 
valamellyet magába formál, őnnón tulajdonfágait ábrázolja. O a’ 
fzelekbe hirtelen indulatjait, a’ tűzzel haragját, a’ fetét fellegek
kel búvát, a’ fzép időkkel pedig őrömét, ’s nyájaífágát mutatja.

így belőle egéfz élet lefz mint az emberbül; kibe harag, 
kedv, fzomorufág, vigfág, egyenlőül uralkodnak. Ezen tulajdon- 
fágok egy-másba keveredve tartanak-fen minden életet; de ki 
látja, hogy mitfoda titkos kerek fordítja az időknek változáfát ? 
Nem lehet az, hogy mindenkor’ nap-fény legyen, a’ terméfzet
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így az embernek is fzámtalan érzéfe,
’S azokba alkotott fok ellenkezéfe,

265 Végezéfek fzerént formálják életét,
Mellyek nélkül fenki nem tudhatná létét.
E’ fzerint egy férj- f i  azért, hogy háborog, 
Kegyetlen ’S kegyelmes történet közt forog, 
Soha a’ nagy rendet fel-nem fordíthatja,

260 Sem hogy úldóztetik, meg-nem ( i )  mutathatja. 
Mert él, vagy el múlik, e’ Világ meg-marad; 
Érte terméfzetűnk’ Iftene nem fárad.
Egy ember az havas’ kietlen tetején 
Ha fel-fúgged néha a’ kófziklák hegyén,

2β5 'S ot valamelly mérges történet reá ront;

ki-fzáraztaná tápláló gyűmőltfét, ’s életűnk elvefzne; lia pedig 
mindenkor’ efő eine, a’ föld el-hígúlván, őfzve-rothadna, ’s hafon- 
lóúl femmit nem teremhetne ; hanem ár-vizével el-fojtana m in
dent : ha tűz nem vólna, a hideg Világunkat örökké jégbe ta r
taná ; hol megfagynánk: ha ellenben hideg nem vólna, a’ tűz 
mindent meg-eméfztene. így azért a’ négy éltető állatoknak ma
gokba kell-forogni, és mérsékeltetni, hogy magokat fegitvén, a’ 
Világot fzűkféges hideggel, és meleggel fen-tarthaffák: Az em
bernek alkotáfa épen hafonlóúl van ; indúlatainktúl tápláltatunk ; 
harag, bú, fzerelem, őröm, keferűfég, nyájafiag, fzűkféges dolgok 
bennünk. Ezek kőzzűl nem jó, ’s nem is lehet egyet is el-foj- 
tani, tfak mérfékelni kell őket. Mi vólna egy ember, ha mindég 
örülne ; vagy mindég fírna ; vagy fzűntelen haragudna; a’ vagy 
örökké katzagna ? Tfudáljuk a’ teremtéfnek módját, ’s az örök 
rendet a’dig, míg magunk nem teremthetünk.

( i)  Mitfoda fzerentfétlen halandó mutathatja azt-meg, hogy 
ö a’ Világnak Kegyelmes, ’s Bólts Teremtójétúl valaha üldőzte- 
tett ? Tfak nézze-meg kiki jól történetét, ’s nyavalyájának, vagy 
kárának leg-elfő indító okát; Ha elégféges a’ dolgokat egy máf- 
búl ki-fejteni, tapafztalni-fogja, hogy az Isten minden dolognak 
folyáfát, tfak a’ terméfzetnek, ’s önnön Igazfágának rendi fzerént 
engedte ; és femmi ártatlanfágra foha öldöklő Angyalokat nem 
küldött, hogy pufztitfon. Láda kiki mit tfelekfzik az Igazsággal, 
a’ terméfzetnek Királyi méltófágával, ’s az örökös rendel, hogy 
magára vefzedelmet, vagy hasznot életének minémúfége fzerént 
húzzon. Igaz, hogy elég ártatlanfág fzenyved ; de nem Isten tű i; 
a’ ki által jutalmaztatok; hanem gonofzfágtul, mellyre az ő fohaj- 
táfai gyötrelmeket hozhatnak. Magába kerelle hát minden, életé
nek bűntetödéfét, vagy jntalrnaztatáfát.
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Melly vele fél hegyet a’ mélyfégbe le-ont. 
Mikor’ onnan felül alá-felé efik,
’S levegő Eginkbe vefzni repíttetik,
Hívjon fegitfégre Iftent, terméfzetett,

270 ’S tartfon-fel a’ fzél közt egy kínos életet: 
Féreg, vagy ember húl-le a’ magaffágrúl, 
Semmi ki-nem fzalad velek e’ Yilágrúl. 
Meg-maradáfokórt földünk kerekfége 
Nem tefz’ lármát; nintfen azokkal infége.

275 De azért a’ Világ’ Iftene kegyelmes;
’S teremtófeihez igen engedelmes.
Mikor órőme közt nevet egéüégúnk,
És a’ jó békeüég nyájafkodik velünk;
A’ midőn fzívünkel hú tárgyra találunk,

280 S egy Heléna ólén laűan (k)  fzúnyókálunk, 
A’kor a’ terméfzet jól vagyon teremtve;
De ha le-betegfzúnk, mindjárt meg-van vefztve. 
M’ért keljen egy réfzrúl mindent igazolni.
’S más felől az órők rendet úgy gázolni,

285 Egyikbe, máfikba, hogy jól okoskodjunk; 
Tfudáljuk az Iftent, ’s fzókinek hódoljunk.

Talám job vólna, ha e’ nagy terméfzetbe, 
Minden dolog folyna tfak egy forma rendbe. 
Ha az Otzeánus magát felejthetné,

290 ’S habjait partokhoz foha nem verhetné.

( k ) Ha egy ifijú, a’ nyájas egéhégnek kedvezőiével, gazdag 
fzerentféi közt egy valamelly tőle mindenek felett kedvelni fzo- 
kott nemes tárgynak, kívánfága fzerént fzerelmébe jöhet ’s a’nak 
karjain mulathat, kérd-meg tőle mikor’ fzíve győnyőrúfégei közt 
lankadozik ; ha van-e a terméfzetnek hibája ? vagy mivé kívánna 
ő változni, hogy fzerelmefétúl meg-váljon ? Bizonyofan nem 
fogna-egyebet óhajtani; hanem, hogy fzerelme, fzerelmefe, ifjú- 
fága, egéílóge ; épek, halhatatlanok, ’s javai fogyhatatlanok legye
nek. Add-meg ezeket valakinek ; ’s várjad továb, hogy mikor 
fogja-el-változáfát kívánni.
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Ha tüzes fellegink fzéllyel el-vefznének,
’8 mennykóvek a’ főidbe aláfüllyednének.
És hogy az ember is futván kefervétúl,
Ne fofztatnék foha femini örömétül.

295 De mi lenne hartza igy a’ terméfzetnek! 
Mellybe lehelleti jár minden életnek. 
Ellenkezéfekbe ifmértetik minden;
Ezek indultak-meg az órőkós renden.
Ha egéfz Világunk tfak feketét mutat,

300 Hol leljünk a’ kies zoldfégekhez utat ?
Ha foha fzomorú napot nem érhetünk,
A’ nyájas időkbe hogy gyönyörködhetünk? 
Hová lefz a’ fzópfég, ha a’ funda el-vófz ?
Édes febek nélkül a’ fzerelem mit téfz ?’ 

sós Tfudálatos rendi a’ külömbfégeknek,
Melly nagy ajándéka lettél az egeknek!

A’ végezéfek ellen-való panafz hclytolenfég ; ’s az em
beri hafzontalan vágyódás tfúfság.

Mit akar egy ember, a’ ki kóvélykedik ?
És hogy ö fél Iften, a’ként vélekedik.
Kivánfága nem lél igaz valófágot, 

sió Eéfzeg, és óhajtja az alatfonyfágot.
Erőért, orofzlán akar gyakran leírni;
Ifmét felleginkbe, mint fás kíván menni.
Nagy, kitfiny állatnak írigyli vagyonát,
Ezer formára is változtatná magát, 

sis Hlyen egy halandó, ki nem tudja hogy é l!
’S rofzfzat, jót, mindenbe egyenlőképen vél.
Ha a’nyi áHatnak bírná tehetfégét,
Hol lelné végtére-fel győnyórüfógét ?
A’ mit egyfzer bírhat, azt már nem kedveUi,

820 Hát ha mindent el-nyór, örömét hol leli ?

A’ gazdag termefzet préda kezek nélkül 
Mindent jutalmazott drága kintiéiből.



40 AZ EM BERNEK PRÓBÁJA.

Az állatok bírják ízúkséges erejek’,
Ki-van ofztva kóztők őrizó fegyverek.

325 Egyik mint az árnyék tűnik febeJTéggel;
Máfik.erejébe ballag refteféggel.
Sem egybül, lem másbúi nintfen mit el-venni; 
'S hozzájok valamit lehetetlen tenni.
Mindenik meg-nyngfzik ki-fzabott forfába, 

eső Me’nyi barom fárad, ’s fohajt az igába!
Még is békefTéggel el-hordozza terhét,
Soha nem üldözi kegyetlen mefterét.
Ezek mind jól lettek kivánfágainknak,
Lehetünk kínzói nyögő barmainknak.

385 De egy halandóba hibás a’ teremtés,
Mert nem találtatik benne elégedés.
Mint minden állatnál vég nélkül okofab,
0  legyen é tfupán maga leg-kinofab?
E’ fzéles Világnak tób réfzei között?

340 Hol az ÚE, teremtéft foha nem ( l)  üldözött, 
Szúkfég hogy ó mindent bírjon örömére;
’S az egéfz terméfzet dolgozzon kedvére?

Az embernek más alkottatáfa, mint formál-tatva van, 
nem lehetett.

Egy ember a’mint lett már egy-fzer kezdetbe, 
Nem lehetett má’sként foha ez életbe.

845 Jól van el-rendelve minden tehetfége,
De még fém elégfzik foknak vefzetfége.
Ha fzemeink minden mozgáft láthatnának, 
Szomjúfágink foha nem óitathatnának. 
Élő-állatokat kapnánk mindenekbe,

350 Sundafágot lelnénk a’ tifzta Vizekbe. (I)

( I ) Soha az Iften femmi időbe femmi teremtófét nem üldözte 
de minden a’ maga tfelekedeteinek történeti fzerént fzenyvedet 
vagy jutalmaztatott. Ez a’ tudomány felette mefzfze kiterjefz- 
kedhetik; de még is őrök igazfág marad.
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Az húsba férgeket fzemlélnénk mozogva, 
Elevenektúl is futnánk fel-borzadva.
Fülünk ha nagyon el-véknyítná zengéfét,
Az éló terméfzet’ fzőrnyü mennydórgéfét 

355 Szüntelenül halván, foha nem nyugodnánk, 
Mely zúgó lármába álmatlan el-halnánk.
Ha a’ fzaglás gyengéb lehetne orunkba,
Sok vaftag fzagokat fzíván homlokunkba, 
Meg-nyomná a’ nagy góz hígúlt agy-velónket, 

360 ’S el vefztnénk fejünkbe gondoló erőnket;
Ha erósb lehetne még is nagy érzéfűnk, 
Örömünk bánatunk, el-fojtaná fzívünk !
Oh mint kérnénk e’kor-vifzfza vefztett forfunk’ 
Melybe olly igazán alkottatott voltunk.

365 Ki nem látná jónak a’ nagy Igazfágot, 
Egyenlőül a’ba, mit meg-vont, és adott?

Az állatoknak egymáftúl kűlőmbózó tehetfégek, 's alkot- 
tatáfoknak rendei.

E’ Világ a’ mennyi efzkózókre ered;
Alkotáfa a’nyi mefterfégre terjed.
Érzés, értelem, van minden állatokba,

370 A’ magas Ég alatt ofztva grádufokba.
Egy utólfó féreg a’ fzemetes porba,
’S emberi nemzetünk a’ leg-elsó karba,
Melly nagy mefzfzeféget mutatnak kózóttók ! 
Olly fok külómbféget találván elóttők.

375 A’ tenger gyomrába kevergó tzet-halak,
’S a’ levegő Égbe tfevegó madarak,
Mi-ként külómbóznek halláfokra nézve’ !
E’ Világnak fzínén ’s fenekén evezve.
A’ kó hegyek alatt alvó orofzlánok 

880 Szörnyű erejekkel őrzik, ’s tartják magok’;
A’ pók pedig gyengén kötözvén hálóját, 
Tfendefen úgy lefi repdefó prédáját.
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A’ méh Virágokon fzökdöfvén zengéílel, 
El-halgat, ha mézit laphatja ízléffel:

385 Szaglás, látás, érzés, erő, tapafztalás, 
Gyengeíég, ferényfég, ízlés ’s tifzta hallás, 
Egyenlő efzkőzök ember, ’s barmok között, 
Velek az ÚR minden éltet meg- (m) kötözött.

Gondolkozás, érzés, egymáshoz vonfzó dolgok.

A’ termófzet köztünk két egy te ft vért formál, 
390 Gondolkozás, érzés, tfak nem egy másban áll. 

Ezek vezérelnek ketten minden éltet,
Nem lehet kívülók venni éló létet.
Az alattunk-való állatokat látjuk,
Emlékezetek van; azt tapafztalhatjuk.

895 Mely képzelődésbe formáltattathatik;
De belfö mély titka nem tndattathatik.
Sok kopó álmából fel-fzökik és tfehel, 
Vadáfzatja fordul fejébe vérével.
Egy paripa, a’ hol nagyon ugrattatott, 

í o o  Ha oda jött, más-fzor lépve nem maradott. 
Holnapok múlva is gyakran meg-ifmérte 
Az helyet, hol ura, oftorával (n )  verte. 
Mindenütt ezentúl nagy és kis állatok;
Élni mint az ember olly fzorgalmatofok.

405 Nem fzükféges nékik mondjuk, gondolkozni, 
Lehet a’ barmoknak éfz nélkül dolgozni, 
Minden állat jó hát oftobafágába,
S tfak az ember vefzfzen tudatlanfágába?

(m )  Tagadhatatlan dolog, hogy a’ terméfzetnek bizonyfágai, 
és efzkőzei, minden eleven állatokba mint az emberbe meg-van- 
nak ; hanem a’ grádufok fzerent kúlömbőzó mértékekbe.

(n )  Tapafztoljuk, hogy a’ barmokba emlékezet találtatik. Az 
emlékezet pedig a’ gondolattól igen nehezen kúlömbóztethetik ; 
és ha valahol emlékezet gondolat nélkül van, A’nak az álatokba 
kel lenni ; mindazonáltal ezeknek belfő réfzeiket bizonyos okokra 
nézve bátran nem vi’zgálhatjuk.
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Ha oily fok grddusba igaz a’ teremtés;
«ο Miként legyen benne foríunkal tévedés ? 

Orofzlán, elefánt, nagy méltófágunkat 
Meg-ifméri, ’s féli hatalmaílágunkat.
A’ főidnek fzámtalan állatjait bírjuk,
Szegónyült életűnk’ még is mindég fírjuk.

415 Némely bolond gyakran femmi akar lenni,
’S az Égnek fém kíván áldozatot tenni.

A’ teremtés tfudállatos minéműfégének előttünk való 
el-terjedéfe, a’nak ditfőféges rendéit mutatja.

Nézd-meg e’ Világnak lármás tenyéfzéfét,
Oly fok dolog létét, és el-enyéfzéfét,
Tengeren, fzárazon, levegő-egekbe,

420 Lásd, az örökös rend mit tefz’ mindenekbe. 
Hány mozgásbúi vagyon az a’ lántz formálva 
Mely Iften kezéből jótt-ki alá-nyúlva.
E’nek alfó fzeme a femmifégnél van,
A’ felfö pedig áll az Iften markában.

425 Meg-feküdt derekán a’ nagy terméfzet él,
Melly mindég haldoklik, ’s firjábúl újra kél, 
Angyal, ember, barom, Ég, föld, hegy, tengerek, 
Szörnyű magaffágok, mélyfég, ’s titkos erek, 
Formálják az örök Iften’ teremtófét.

430 Magyarázván a’nak hatalmas tetfzéfét.
Oh el-láthatatlan ífteni terjedés !
Hová ragad benned a’ mély elmélkedés!
Eged trónufátúl a’ fetét mélységig,
A’ fetét mélyfégtűl, ditfóűlt fzékedig,

435 Minden úrellóget be-fogtál voltoddal,
Semmi nints kívüled, tfak te vagy magaddal.

A’ teremtéfbe egy leg-kiíTeb bomlás, az örök rendet 
fel-fordíthatja.

Ha már itt halandó ! forfunkat el-vefztvén, 
Angyalok lehetnénk, fellyebb emelkedvén :
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Ha a’ barom, rendelt vóltábúl ki-kelne,
«io ’S pufzta hajlékinkba emberré lehetne.

Egy lántz ízem az órók rendbúi ki-lzakadna, 
’S az egéfz teremtés mind óízve-bomlana.
A’ főid tántorodna; álláfát tévefztvén, 
Tfillagzat, Ég, nap, hóid, futna őfze-vefzvén ; 

4*5 Egek omlanának a’ fzéles térfégre!
Dűlne egyik mélyfég a’ máfik mélyfégre.
Az egéfz terméfzet végre meg-rázkodna,
’S, a’ Világ’ Iftene ízekére fzaladna. 
így mulna-el rende a’ bőlts teremtéfnek,

450 Ily hafzna volna egy emberi vefzéfnek.
Kiért lenne e’ nagy mondhatatlan romlás ? 
Emberért ? 0 por, fűit, győtrelmes fár-omlás 
Mit akar a’ rendbe káros vefzetféged’ ? 
Boruljál a’ főidre, ’s tanúid femmiféged!

455 Ha tagjink a’ főtúl m ind  el-pártolnának,
És magok között is hartzra indulnának,
Mit tfinálna teftúnk e háborúíággal ?
Hogy hogy maradhatnánk-fen állandófággal ? 
Az örök rendbe is, ha minden költözik,

460 ’S forfán kívül más más voltokba öltözik, 
Háborúfág támad e’ nagy terméfzetbe,
Melly örökre el-véfz, ha nem marad rendbe. 
Ez az egéfz Világ egy olly teltet formál,
Hol az örök idő Iften’ erővel áll.

*65 Ez eró terjed-el tfak méltófágával,
Ki mindent ád vefzen örök hatalmával.
A’ nap fúgárival lebeg, ’s fzéllyel hevít, 
Tfendes fzeleinken járkálva hívefít,
Virít a’ gallyafúlt termő élő-fákon ;

470 Bagyog Egeink közt; tűnik a habokon. 
Mindenre ki-térj ed, de ofzolhatatlan, 
Szüntelen adakoz még is fogyhatatlan 
Sem tób fém kevefeb voltába nem lehet; 
Sem aláb, fém fellyeb dolgával nem mehet.
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47β Utolfó gráditfán van a’ Méltófágnak ;
Örökös Kut-feje minden Igaz ('ágnak.
Bennünk van ereje, mellyel elevenít,
’S oily fok élő efzkőzt a’ mozgáfra íegít.
Vezérli Világát; fut lehelletinkbe,

480 Elefztgetó túze, dobog fzíveinkbe.
Leg-killeb fzéllel is lengedez oltalma,
Emberbe, fű-fzálba egyenlő hatalma.
Mindent ófzve-foglalt fzóles Világával,
Eget, földet, be-tőlt egyedül magával.

486 Teremtett ’s igazgat tőkéletelléggel;
Munkája’ Lelke lett örök Iftenféggel.

Az alázatoffág elfő kőtelelTége a halanilófágnak ; melly- 
bul Iftenét tfudálhatja.

Ne nyughatatlankodj tehát halandófág,
’S hidjed, hogy Teremtőd leg-felfób Igazfág.
A’ba van fzerentféd mit gyakran kárhoztatfz.

490 Tévelygefz, mert mindent mint kis réfz nem láthatfz. 
Lelhetfz nyugodalmat tudatlanfágodba;
Tfak tfudáld Iftened’ ártatlanfágodba.
Ifmérd-meg melly igen nemes teremtés vagy, 
Hafzontalan panafzt a’ fzíveden ne hagy.

496 E’ nagy Világ ollyan örökös mefterfég,
Mellyet ki nem tanúi benned a böltfeílég,
Erefzfzed Iftened’ Kegyelmére magad’,
’S alázatoEággal formáld hozzá fzavad’.
Ha egy-szer teremtett, el-rendeli forfod’;

600 Tudjad hogy mindenbe egy forma (o j  halálod. 
Mellynek nagy munkáját jól meg-nem ifméred,
Mit ad ’s mivé tefzen nem tudod; tfak véled. 
Mindég tfatázáfba látfzik a terméfzet,
De azért belőle femmi ki-nem veszett.

(o) Az halál mindenkor’ tfak az utólfó leheljeinek el-enyé 
izéiébe v an ; akarná által jöjjön.
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505 Ellenkezőit mutat az Iftenfég benne,
Hol ha a’ rofz múlna; jó is tób nem (p) lenne. 
Hlyen az Iftennek ditfó rendeléfe ;
Kinek ttak jót fzúlbet órók végezéíe.
Egy ember magába halálig fzenyvedhet, 

sió De a’ teremtéfbe hiba még lem lehet.

Vége az első Levélnek.

(p) Mivel az Iften minden jót rofzbúl húz ': ha a’ rofz múlna 
jó is torméfzet fzerint nem lenne.
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MÁSODIK LEVÉL.

A z emberrítl, ’s bel/S állapotjairúl önnön maga valofá- 
gára nézve.

TANULD hát halandó íorfodat ifmérni,
Ne fárafzfzad Lelked’ a’ rendbál ki-tórni.
Tíak úgy gyakoroljad véges bőltfeJDTéged’,
Hogy vele vifgálhasd belfő mefterféged ! 

sis Egy emberi réfze e’ nagy terméfzetnek, 
Bemek-mnnkája lett a’ ditfő Egeknek.
Ki ha éppen nem, vagy nagyon okoskodik,
Mindég egyenlőül hibáz, ’s tébolyodik.
Egéfz Világot fut gondolatjaival;

5*o De femmit nem ifmér tudománnyaival.
A’ történetektől fzűntelen intetik,
Erzékenyfégi közt fel-fel-fűggeztetik.
Lárma van kórálte; nem tudja mit tfinál,
Hol febefen indúl, hol hirtelen hátr’ál.

5*5 Moft Htennek tfak nem mondja méltófága;
De meg porrá tefzi nagy alatfonyfága.
Sok-képen adja-ki bűfzke ítéletét,
Még is nem értheti tfudállatos létét.
Prédáúl tétetett fok hánykódáfának,

5so Labirinthufsk lett morgolódáfának.
Soha nem nyughatik; vifgáláfokat téfz’,
Jár a’ mélyfégekbe, hol le-fúllyed, ’s el-véfz.
Illyen lett egy ember, ki fzenyvedve vígad,
Kerget, kergettetik, ’s mindenfelé fzalad.
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535 Méltófág, tfekélyfóg, erő, erőtlenfóg 
Öröm nyugodalom, véghetetlen infég;
Mind tulajdoníágok nála, hol forogván 
Hányattatik fzéllyel, dűlvén, tántorogván.
Menni nem méréfzel; meg-állani nem tud 

sió Ritkán tudja hol Izóll igazán, ’s hol hazud, 
Magának vezére, és egy-fzer ’s mind foglya, 
Javainak ura; halálának rabja 
Leve; mint tfudája a ditto Egeknek 
’S fejhetetlen titka e’ nagy termétzetnek,

545 Eredj ttudállatos teremtés, a’ merre 
OkofTágod ragad ; tuts Égre tengerre.
Az Otzeánujn'ák bolyongó habjait 
Verd-meg; zabolázzad nyargaló halmait. 
Földünk’ kerektégét mérd nehézrégébe; 

eső Menj-fel Iftenedhez ditfoiilt Egébe:
Forgasd ott fzékibűl a’ tfillagzatokat,
Küldj él világára fzéllyel Angyalokat.
A’ kopafz hegyeket kergesd-el e’ foldriil,
Hozz új Világot-ki a’ titkos mélyfégbűl.

555 ’S ha gondolva tetted illyen makats-fágod’,
Szálj magadba végre, ’s lásd alatfonyfágod’.

Az halandóknak tudományok tudatlanfág, látáfok vakfág.

Sokan emelkednek a’ magas Egekbe;
Bújdofván Lelkekkel e’ nagy terméfzetbe. 
Honnan Ifteneknek törvényit vifgálják, 

see ’S gondolataikat fzűntelen formálják. 
Hóldunknak forgáfát tfillaginkkal nézik,
Az idő járáfát alá-’s-fel intézik.
Mefterfégek me’nyi titkokat fel-talál!
Jár a’ fold, úgy fzóllnak, és a’ nap helyben áll. 

585 Menny-dőrgéft tfinálnak fúftós Egeinkbe, 
Vifgálják az erőt tüzes felleginkbe.
Egy fzínt, fok fzínekre el-változtathatnak, 
Gyakran műhelyekbe tfudát mutogatnak.
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De az illyen boltíek efzekkel fáradván,
5*0 Ifmérnekó mindent ? napba, hóidba látván.

Egy plántába hogy van el-rejtve ereje ?
Miként vonul a’nak fel-felé vefzfzeje ?
Vagy tudja-é a’ bolts vezetni (a) érzéfét?
’S éjjel zabolázni rút képzelodéfót ?

575 Vérebül változás merre fut Leikébe?
Me’nyi réfz tarthatja életét (b)  teltébe?

A’ maga-fzeretet ’s józan éfz, egy máinak örökös barát- 
j a i ; és az igaz életre egyenlőül fzükfégelek : mely- 
lyeknek helyes gyakorlatok minden egyéb mefter- 
fégeket ’s tudományokat, felül haladnak.

Két őfztőn hajt minden halandót éltébe,
Kiki kőzőttök fut erkoltfi létébe.
A’ maga-fzeretet, és józán okoffág;

580 Mellyekbe felettéb nagy az hatalmaffág.
Egyik fziínteleniil tfak előre ragad,
A’ máfik tartóztat, és tronufán marad.
Együtt igyekeznek hivatalok’ tenni;
Lehet velek igaz, ’s gonofz tzélra menni.

585 A’ melly dolog köztök hii egyezéft (c )  tehet,
A’ mind jó, 's tfak a’ rofz melly ellenek mehet.
A’ maga-fzeretet mint éltünk meftere,
Tfelekedetinkbe fok dolgot kevere.

(a)  Az érzéft fzabadofan vezérelni úgy lehetne, ha egéffé- 
gűnktfll az örömöt, ’s febeinktul a’ fájdalmat el-tilthatnánk.

(b) Azt tartom, hogy Világ teremtéfétul fogva fenki nem 
magyarázhatta-meg egéfzlen azokat az izeket, mellyek egy élet
nek fen-tartáfára dolgoznak.

(c) Valamelly dolog a’ maga-fzerotetet, ’s okollágot hafonló 
erőbe egymáffal tartani fegit, mind felettéb jó. A’ kibe igaz maga- 
fzeretet nints, a’ba a’ Lélek el-luftúl ’s okoffágát is nem gyako
rolhatja ; mert Ő fém önnön ditfőfégének meg-fzerzéfébe, fém a’ 
közönféges jónak elomozditáfába nem dolgozhatók. A kibe pedig 
ellenben maga-fzereteti az igaz mértéket meg-haladván határ- 
nélkűl valóvá léfz, az gonofz, alatfony, hivalkodó, hafzontalan 
efzközzó változik, ’s el-véfz.

Bessenyei: Az embernek próbája. 4
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Okoskodáíunktul tanátfokat vel'zen,
590 De fo törvényeket azért maga tefzen.

E’ként életünket mindég igazgatja,
De ha okoffágunk’ felül haladhatja:
El-romlik az voltunk erköltfi létébe,
Yefzni hagyván magát nagy mefterlégébe.

595 Ollyan lefz m i n é  a’ láng, melly hirtelen fel-gyúl, 
’S a’ fzalmát eméfztvén, futáfába el-múl.

A’ maga-fzeretet az okoílág előtt f u t : és foha nem 
tfelekedhetiink úgy, hogy Ő minden mozdulatunkra 
leg-elfŐ indító ok ne legyen, mivel örökös tzéljáúl- 
mindenkor’ bóldogfágunkat vefzi.

A’ maga-fzeretet bennünk ollyan öfztön,
Melly Lelkűnkéi jár jól tfak ’s el-téved külön. 
0 mindég dolgozik; űzi tehetfégünk’,

60 0 De fegítfégére legyen bŐltfeEégünk ;
Mert úgy fáradfága fzűntelenűl hafznál,
’S feróny munkáiba vefzélyre nem talál. 
Yan-é hafznunk mellyet a maga- (d) fzeretot 
Eredetibe még el-nem rendelhetett?

605 Munkáinkba jófág mi módon lebeűen,
Hogy a’ Lélek azon ne ŐrvendezheíTen ?
Ha Örömöm’ érzem, van gyŐnyÖrűfégem, 
Miként rabollyam-el magamtúl hívfógem?
Tfak érzófemtűl fűg kínom, boldogfágom, 

βίο Ezt Őrizi azért minden okoEágom.

(d) Kitfoda mozdulhatott úgy valaha, hogy önnön magához 
vonfzó fzeretetit tellyeíléggel le-vetkezvén, magán kívül idegen 
okokból fáradhatott volna. Yalamedig kínos, és édes érzékony- 
fégeinket tapasztolni-fogjuk, a’dig édes érzekenyfégeinknek táp- 
láláfokra fzűntolen-öfztönoztetni-fogunk: ditfőfégért, idvelfégért, 
’s egyéb betfes vagyonokért fárad az egéfz Világ. Kitfoda töre
kedhetik pedig ezekre az igaz józán és törvényes Itteni dol
gokra önnön fzereteti nélkül. Jó a’ maga-fzeretet igen is, tfak 
más vefzedelme nélkül mérfékelve legyen.
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Magamat fzeretnem kell nyugodalmamért,
Mert mi hafznom érzem, ha gyötrelmem el-ért ? 
Hogy éljek, a’ magam-fzereteti mozgat,
Mellynek útjaiba tfak Lelkem igazgat, 

eis Kéntelen életem javáért fáradni,
Mert a’ nélkül pokol a’ földön maradni.

A’ magunkhoz vonfzó fzeretet tenger lett, 
Mellynek térj én Lelkünk vitorlákat ízegzett.
Itt evez ízuntelen ; kormányát forgatja; 

eső De az erőt, mellyen jár, nem nyugtathatja.
Hogy is tíendefítfen egy hajó egy tengert!
Melly még Izéi nélkül is habjával mindég vert. 
A’ Lélek a’ fzíwel egybe keverednek,
’S hafznokra egyenlő-módon kerefkednek.

625 Egyik tengert árafzt érzékeny légével;
Mellyen a’ máfik fut hús evezéfével.
Lelkünk lát s’ Kormánnyát fénynél mozgathatja, 
Ditfök fúgárival fziviink’ haladhatja.
De a’ vér, vakon is nagy febeíTégein 

630 Ragadhatja Őtet lármás tér légein,
Indúlatinkat itt el-nem vefzíthetjuk,
És életünk’ koztok józanúl vihetjük.
Ok hordják Lelkünket zajos tengereken,
Mindég eveznünk kell zuhogó ereken.

6s5 Azért Lelkünk fényét fzükfég élefzteni,
Mert ezt a’ fok vérbe el-lehet vefzteni.
Próba ’s fzenyvedéllel nőhet okoílágunk, 
Gondoljunk, érezzünk, léfz Világoffágunk.

Hagyjuk okofkodni a’ búfzke elméket, 
βίο Kik mindenkor, tfa.lják belfo törvényeket,

Had ofzfzák magokba tulaj donfágokat; 
Lármázván kozottok az ofkoláfokat ;
A’ kik valóíággal, fok-fzor egyet értnek;
De a’ tfupa Izéért még is vetélkednek.

4*
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645 Elmélkedéfekkel rontanak’ fzűntelen,
Fóré fut híg efzek; tfatájok helytelen:
A’ fzeléd erkoltfnek el-vel'zik ízépfégét, 
Tagadják fok igaz fzívnek bőltfeűegét 
Had mondják hibáinak egyenes értelműnk’, 

eso Igazfágunk értek el-nem nyomjuk bennünk.

Az igaz maga-fzeretet és okoífág egymásba keveredvén, 
munkájokra ’s valófágokra nézve ugyan azon egy 
tzélra dolgozó efzközök, és mind kettő egy dolog.

Az éfz, és fzeretet barátok (e) maradnak,
’S egymáft ketfegtetvén egy tzélra fáradnak. 
Egyenlőül futják kínos férelmeket,
Szüntelen vadáfzván gyŐnyoriífégeket.

655 Oromért ég bennek tenger’ kívánfágok’,
A’ gondal mind ketten el-lankafztják magok’. 
Innen következik, hogy egyre dolgoznak,
’S kínoktúl fzaladván kedvekért fáradnak, 
így az igaz józan magunk-fzereteti,

660 Egy okoffágunkkal, ’s éltünk vezérlheti.

Minden indulat hafznos efzköz lehet az ember boldog
ságára ; ha a’ Leiektől úgy vezéreltethetik, mint 
azt, a’nak fzükféges volta, és formáltatáfának egye
nes tzélja, a’ teremtéfre, ’s egyéb dolgoknak tifzta- 
fágokra való nézve kívánják.

Az indulat bennünk mindenre ki-terjed,
Kisded, ’s erŐsb tüze mindenfelől gerjed.
Kívánfágunk benne fárafztja fzivunket,
Melly végre forni kezd, ’s tfapkodja Lelkünket.

(e) Hirtelen a’ gyengébbek meg-ütközhetnének benne, hogy 
a’ fzeretetet az okoffággal barátfágra hozom; mivel a’ szere
tetnek töbnyire réfzegfég tulaj doníttatik ; jól van, de itt nem egy 
tfél tfap gogöfnek, vagy egy nyargalódzó fzelefedett hafzontalan 
ifijúnak fzereknéről, hanem a törvényes, józan, és igazán mór- 
fékeit magunk fzeretetinil fzóllottam.
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665 E’be ha meg-hevul, fok villámlás be-hat,
Hol 6 roílzat, és jót egy képen találhat.
A’ ki-tétetet tárgy gondolatit Iziíli,
Szivünket mellyunkbe terhével meg-itli.
Háborúra jövünk, melly mindég haíználhat;

670 Ha zajával, Lelkűnk’ okolTága bírhat.
Minden indulat jó igaz határába,
Egy érzéfünk lem tefz’ kárt valófágába.
Ok mint hív efzközök józan okollággal,
Egyelek lehetnek minden igazfággal.

675 Tétovázó fzíviink érezni tanítjuk,
Az heverd Lelket gondolkodni hajtjuk.
Háborújok között jó erkoltlÖt Ízűinek,
Ha a’ Lelkek bennek alá-nem lúllyednek.
Hol érzékenyíég nints, ott jóíág nem ( f)  élhet, 

eso Szív nélkül a’ Lélek loha bolts nem lehet.
Hád tévelyegjenek lók bomlott okolok,
Kik indulat nélkül henyéltetnék magok’. 
Erzékenyíégeket úgy vélik el-űzték,
És hideg vérekkel ízíveket meg-gyözték. 

es-, EgéKégek, pénzek, nyugodalmok ha van;
Mint nagy erős Lelkek, tlendeíek magokban,
De ha ízélveízekkel támad történetek, 
Leg-nyomorúltab lelz heverő életek.
Szívek oily mint a’ víz, melly oítromok nélkül 

690 Tíendes; de leg-kiffebb Izéllel habokra dűl.
Raboknak akarják tenni érzéíeket,
Nem kívánván azzal oktatni ízíveket.
Egy Lélek’ ereje heveréíTel nem nő,
Van é jó értelem ott, hol a’ ízív nem fő?

(f) Mire betfülltetliotik egy el-vadúlt katonának ízíve, ha 
az, a’ véres hartzoknak kegyetlenfégétul meg-kemónyittetvén, 
többet ízeled nyájallágot, fzemérmes fzerelmet, ’s fzánakozáft 
nem iímér ? következés képen mitfoda igaz boltfeflége lehet 
továbbá Lelkének is, melly alatt fzeléd emberfég, ’s édes meg 
illetődés, lem atyafi Tágba, fém barátfágba foha nem éreztet
hetik ?
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695 Indulatainknak háborüji vannak,
Hol tehetíégeink gyakran el-lankadnak.
De éppen ez az a’ hafznos fáradíága,
Még is, hol óregbül nemes méltófága.
A’ vérnek tengerén kiki hajón fárad,

700 Hol Lelkűnk kormányoz, ’s indulatunk ragad. 
Nem tfak tfendeffégbe rejtezett fő hafzon; 
Lehet kintiét gyújtni a dühös habokon.
E’ Világ’ Htene fzelen, tengeren jár,
Kiki fel-leli ót’, legyen akárhol bár.

A’ külömb külömb-féle indulatok oktatnak, és a’ kő 
zönfégos-jónak elo-mozdítáfát egyellégekkel for 
málják.

705 Heves indúlatink ollyak mint mefterek, 
Mindenre Ő bennek jutnak ez emberek.
Ezek iránt néha látfzik ellenkezés;
De általok még is lehet jó egyezés.
Ha valamelly Vitéz pántzólba Öltözvén 

710 Vérzik, hartzai közt kardal füvoltózvén;
Melly távoly jár tüze egy fohajtó Paptól!
Ki irtózik ’s refzket a’ gyilkos hadaktól. 
Közzéjek örökös ellenfégellég fért,
De egy Orfzág vélek még is erőre ért :

715 Szeretet és harag így vágynak fzívünkbe,
Mellyek azért jóra dolgoznak él’tünkbe.
’S tfak a’ Lélek bánjon jól illy efzkózivel, 
Nagyra vifzi él’túnk’ józan mefterivel.
Az iften kezébe minden tifzta jófág,

7®o De mi okozzuk, hogy támadjon gonofzfág. 
Mert a’ ki életét jól vezérelheti,
Külómbfégeit is meg-egyeztetheti.

A’ fzerelem ’s remény nevetnek éltünkre,
Mint kedves gyermekek úgy futnak fzívünkre.
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7»r» A gyülőlfég pedig, harag, és félelem,
ügy tetfzik, hogy minden rófzbe vefzedelem.
De ha ezeket is el-ofztjuk helyefen;
Formálják Lelkünket, és igen nemefen.
A’ roffztúl útállat Őrzi terméfzetünk’,

7so A’ fzeretet pedig édefíti fzívünk’.
’S jól járván mindenik tulajdon erébe,
Egéfz erőt formál egy ember’ vérébe.
Ezekbe kel nőni gyönyőrűfégúnknek,
Mellybiil ha ezt vefztjúk, más fut reményünknek. . 

7S5 Mindenkor’ kerefünk, ’s fzúntelenül hagyunk,
Jó, roffz nélkül, foha femmibe nem vagyunk. 
Számtalan efzközök fordulnak élőnkbe,
Mellyek változhatnak a’ történetekbe.
Mi, kóztók alá-’s-fel őrökké tfavargunk.

740 Ellenbe, mellesleg hánykódáEal forgunk.

A’ leg-erőfebben uralkodó indulat, terméfzet fzerint fzú- 
letéíTel formáltatik ; és a’ fzokáílal idővel neveked- 
vén, ront vagy fegít inkáb, a’ vele dolgozó efzkőz- 
nek minóműfóge fzerént.

Talám minden ember még foganfzáfába 
Yefz oly titkos erőt vérivel magába,
Melly egy indulathoz kötvén inkáb magát,
Önként téfz’ vállára vefzedelmes igát.

745 Az indulat véle mindég nevekedik,
Miatta a’ többi erőtelenedik.
’S végtére hatalmát úgy el-is terjefzti,
Hogy az egéfz embert gyakran meg-em éfzt 
Hlyen egy nagy Haza, melly tfak katona léfz !

750 Vagy tfupa gazdafág mefterfégébe véfz.
Egyik erejével, más réfzit el-rontja,
’S elevenen belfő tagjait fel-bontja.
Ha kemény indúlat fejtetik egy teftbe 
Melly magát kéfzíti, és már lopdos lesbe,

755 Azt a’ Lélek ha jó, vigyázva fzemlélvén.
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Vefzteni nem-fogja, vele meg egyezvén.
Úgy is már egy illyen indulat fen-marad,
Mely lók hafznot íziilhet ha józanul fárad.
’S ha fo dologba van, fzúkfég is, hogy legyen,

760 Mert az élet benne nagyon elo-megyen.
A’ ki táplálhatja tőb réfzit az ellen,
Ditfoffégét vele érheti hirtelen.
Terméfzetünkbiíl kél tfak ezen indúlat,
0 az ki magának illyen jármot adhat;

• 765 Mellyet a’ fzokálTal továhra táplálván,
Nagygyá téfz’ ’s a’ tőb réfzt mind el-hagyja árván. 
E’ként támad hamis Iften kebelünkbe ;
A’ kit bálványozni nem fednünk fefvunkbe. 
Okofkodáfunkkal meg (g) erofíttetik,

770 ’S tfak halál a’ mellyel végre felejtetik.

Az uralkodó indúlat, a’ Lélekkel, ’s okofiaggal bír.

Mert illy uralkodó indúlat ha lefzen,
Az okoffágnak is törvényeket tefzen:
Ki-kel Lelkünk ellen, kivel a’dig hartzol,
Mig o gyozettetvén, magátul nem hódol.

775 Szerentfétlen jobbágy! oka fok romláfnak 
Mórt kelljen fzolgálnod olly kínos Királynak ? 
Rabfágodba élvén, fzúntelenűl fáradfz,
Tanátfolfz, de erőt már kevefet adhatfz:
Tfak vádolni tudod erotelenfégunk’,

780 ElŐnkbe-terjefztvén dúló vefeettfégünk’.

(g) A’ ki fzúntelen réfzeg, a’ba leg-erőfeb indúlat lett az, 
hogy fzuntelen igyék. E’ból a’ betegfégből igen kevefen gyógyúl- 
nak : és noha ez vefzedelem ellen fok Lélek, fok ízbe kufzkődik ; 
magát még is nem fzabadíthatja. Ha valakinek ellenben nemes 
dolgokra efett leg-erősebb indúlatja, az, hajlandófágát Leikével 
kővelle, de úgy mérfékelje magát, hogy a’tói egéfzlen el-ne ragad- 
taffon; mert fehol nintfen ollyan nagy jó, ha az a’ tőb kis jót 
yefzteni indúl, hogy belőle mindjárt leg-nagyobb rofe ne legyen.
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Apró indúlatink gyakran öfzve-fzedc-d, 
Gondolván, hogy vélek Királyod’ nacg-vered.
De Ó trón ufódra ha egyfzer fel-űlhet,
Nehezen fzál-alá, mert hatalmat fziilhet.

785 Igaz, hogy támadhat más ollyan indulat, 
Mellytiil uralkodód izékébe el-fúlhat ;
De ez is trónufod ölébe fórkezvén,
Tfak ugyan urad lefz, erődet le vervén, 
így hatalmát vefztvén a lélek, háborog 

-90 Es le verettetve vefzélyek közt forog.
Néha méltóiágát gondolja magába,
’S hifzi, hogy meg-maradt fellő hatalmába: 
Gyógyúláfát véli, egéfz orfzágának,
Magába nagy hitelt ad kezdett dolgának.

-95 De meg-tfalatkozik gyengefégeibe,
És tfak képzelődik nagy infégeibe,
Ollyan mint egy orvas, ki javúláft ígér,
Ott is, hol az halál már áldozatot kér.
Orvas, ki él’tünknek órököfült baja,

800 ’S mivel halálból él, dolga is nyavalya.

A’ terméfzet minden indulatokat fzabadofan meg-kulöm- 
böztetett; mellyeknek a’ Lelket gond-vifeléfek, ’s 
józan vezérléfekre, nem pedig el fojtáfokru tartja.

A’ terméfzet útja vezet mindeneket,
Mellyen tévelyegni látunk nemzeteket.
Ez úton a’ Lélek erejét el-éri,
Szivünk még fém bírja, hanem tfak kiféri.

805 Egy indulatot is el-nem vefzthet bennünk, 
Hanem tfak mérfékel, fáradozván velünk.
Mint tfavargó fzelek hajlandófágaink 
Ragadnak éltünkbe, formálván dolgaink’ !
A’ hol indulatunk erősebben fárad,

810 TŐbnyire nemefeb erőnk tfak ott marad. 
Yadáfzat, gazdafág, mefterfég, tanulás, 
Papi-rend, henyélés, vitézfég, hartzolás;
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E’hez, vagy ama’hoz van fob hajlandófág, 
Mindenikbe lehet réfzfzerén igaziig, 

sie Lehet józan rendel mindent gyakorolni,
Semmi meíterféget nem lehet vádolni.
Ide vagy amoda valaki hajoljon,
Mind egy, tfak vigyázzon, hogy meg-ne romoljon. 
Egy kereíkedŐbe a’ nép hafznát éri. 

eső A Filozofujnak oktat hideg véri.
Szántás, vetés, írás, Papok’ mefterfége,
Vezérek lármája, urak kényellége,
Köztünk egyenlőül károfok, hafznofok.
Szükség hogy legyenek bolondok, okolok.

825 Ez Világunk módja; így állott-fel minden,
Hogy ellenkezéfek leheflenek renden.
Bolts nagy teremtéfe az Őrok Iftennek;
Nintfen tfalatáfa a’ba egy embernek.
Mert az Ur Világát a’ midőn alkotta,

»30 Meg-nézte, ’s hibáját a’nak nem találta.
A’ teremtófnek órókós Meftere minden jót rofzbúl hoz ; 

és minden édeíléget keferűbűl fzí; melly dolgok, 
rofz, vagy jó nevezeteket, tfak az emberi érzékeny- 
légekre való nézve, nem pedig az őrök rend fzerint 
vehetik.

Az Iften minden jót eléb rofzba oltott,
Mellyel a’ méregből édes mézet húzott.
Itt van fo mefterfég; ez fzívunknek titka,
Ez rendet vádolja olly fok bolond’ fzitka.

835 Szukfég jónak, rofznak őfzve keveredni,
’S a’ nagy erkőltfnek is gonofzból éledni,
Leikével minden teft ezek közt forogván,
Erőre jöhetnek, egy kézre dolgozván.
Mint egy vad-alma ág,.melly ha el-vágatik 

840 ’ S favanyu vizébe fzeléd fa óltatik;
Édes gyűmóltfóket (fel-nővén) teremhet,
Mellybe az íny kívánt kedveíléget lelhet:
Úgy a’ gonofzfág is keferúfégébül,
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Emberi Neműnkbe leg-elíő jókat ízűi.
815 Sok keferií bánat okozott már haíznot,

Hol fzívúnk fájdalma tengerébe úfzott.
Harag adhat erőt igaz védelemre;
Szűkfég gyengefég is az engedelemre;
A’ bújafág józan, ’s igaz határába, 

eső Sok férj fit mulattat hív házafiagába.
De a’ győnyőrűfég még is kínnal habzik,
’S kellemeteíTóge fok febbel varadzik.
Ollyan kedvelléget nem is érünk foha,
Melly nem keferubiil kolt-vólna valaha.

A’ jó a’ rolTzal el-keveredve, ugyan azon egy tzélra 
törekedő magokhoz hafonló egy dolgokká lesznek.

855 E’kópen formálta a’ termófzet magát,
Egyenlőül vívén mindenekbe dolgát.
A’ jó egéllégért nyavalyákat fzerez,
Sok fzívet érzéűel feb nélkül is vérez.
Minden nagy fzármazáft méreggel nevel-fel,

860 ’S büntet, hogy oktaíTon a’ bús történettel.
Me’nél inkáb eméfzt keferufégével.
A’nál töb jót adhat gyönyörűfégével.
Ha fokáig üldöz némelly vefzedelem,
’S végre fohajtáfra jo a’ fegedelem ;

»es Miként érezteti nyert örömünk magát!
Melly kedveffó tefzi az el-vetett igát!
Egy jó tfak a’nyiba jó, a’ me’nyibe rofz;
Azért a’ nagy rendbe femmit rofzra ne ofz. 
Minden ártalom lefz ha a’ra fordítod,

870 De jó mérfékléíTel mindenbe van hafznod.
Egy Atya, fzerelmét érzi gyermekéhez.
De haraggal is fog a’nak védelméhez :
így nintfen olly jófág, melly fegyvert nem kíván,
Magával egy ember kéntelenféggel bán.

875 Egy fegyver mivel öl, úgy látfzik ártalom,
De ha törvény fzerint vídelmez, óitalom.
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Indúlat adatott fegyverül a’ fzívnek,
E’ vezeti mívét minden kézi-ívnek.
’S ha 6 józan rendin igazgattathatik, 

eso Soha ártalomnak nem találtathatik.
Mért van mérges epe egy emberi teltbe ?
Azért, hogy fzukféges ez, minden életbe. 
Miként legyen édes, méreg nélkül bennünk? 
Kedves fájás nélkül, hogy kelljen fzeretníink? 

ess Egyik indulatod’ a’ máfikba leled,
Haragod mindenkor’ fzerelmedbe (h) éled.
Bú, gond, keferiifóg, mind jóbúi fzármaznak, 
Mellyek hogy büntetnek, azért jutalmaznak. 
Me’nyi fok fájdalom fzuli életűnket,

890 ’S igazfágért me’nyit fárafztjuk Lelkűnket. 
Mind ezt, mind amaztat gyötrelem adhatja,
’S így a’ ki nem fzenyved javát fém tudhatja. 
Egy igaz erkoltföt, me’nyi rofz formálhat? 
Fáradtfága nélkül ki mi jót tfinálhat?

895 A’ roílzat a’ jótúl nem lehet el-venni, 
Mindenkor’ egymásba kell ezeknek lenni.

A’ teremtetnek örökös tzélja, nem egy embernek külö
nös gyönyörűfégeit; de a’ Világnak nagy rendit 
nézi: mellyet egy kis réfznek öröméért vagy fzeny- 
vedéféért, meg-nem bont, fém fel-nem forgat.

Jó a’ Világ mondhad Iftenére nézve,
De roífz a’nak ki nyög kínjait érezve.
Ugyan mi kára van e’ nagy terméfzetnek?

9oo Ha vége lefz benne egy árnyék életnek.
És ha az édes is, tfak méregbul jöhet,
Életünk a’ nélkül örömbe hogy lehet?

(h) Vagy a’ magadhoz, vagy a’ máshoz vonfzó fzeretetbű 
indúlfz mindenkor’ haragra, és engedelemre; melly fzerént az 
minden időbe, ’s örökké tfak fzeretetbül jő ; legyen a’ törvényes, 
vagy törvénytelen.
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E’ nagy terméfzetet egy teltnek kell venni,
’S Alkotóját a’nak úgy Leikévé tenni ; 

tob Ol'ztán jól vifgálván e’ két eroféget,
LálTuk-meg hol lelünk erotelenféget.
Yagyon-é fájdalma a’ nagy terméfzetnek ?
És a’ benne lakó Itteni Léleknek?
Hol lehet ezeknek káros változáfok ?

910 Van-é valamivel hátra-maradáfok?
Eofz nélkül fo Jófág tfak az Iften lehet,

Λ

De már 0, mint maga ollyat nem teremthet. 
Munkájába pedig Hlyen rendet tfinált,
(Mint látjuk,) mert máfat alatta nem talált 

sie Egy O, ’s Világot is tfak egyet teremtett, 
Mellybe minden dolog tőkélletellég lett.
E’ Világnak felét mi rofznak nevezzük,
Pedig minden jó ha a’ teremtéft nézzük. 
Iftenre, Világra nézve rollz nem lehet, 

í«o Az őrők rend gonofzt magábúl nem tehet.
’S mi is tfak méregbe lelvén édeffóget, 
KedvefTégnek tartfuk a’ kefe;uféget.
A’ leg-hafznosb dolgok rofzba formáltatnak;
’S így a rollz dolgok is jóknak tartathatnak.

925 Ha hogy te még ura lehetel más rendnek,
Eredj ! ’s adj tanátfot az őrők Iftennek.

A vétkeknek minémúfégébe a’ Világ kétfégeskedik : 
A’ nyilván-való gonofzfágot pedig minden terméfzet 
utálja.

Mitfoda lett hiba az halandófágba ?
Mi lehet kárhozat egy nagy tárfafágba?
Jó tőrvényt tfak Iften ’s terméfzet fzabhatnak, 

eso Kik magoktúl hibát foha nem adhatnak.
Még is a’ Vitézek magokat vefzthetik,
’S emberi Nemünket törvénnyel ölhetik.
Sok nagy igazfágot meg-tévefzt a’ fzokás,
Sok törvényt el-ronthat az hibás oktatás.
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»35 Egyedül egy Ii'ten taníthat Kómával,
A’ ki külömbőzni indul Kálvinufs&l.
Soknál feleréget törvényünk nem fzenyved, 
Melly a’ tóbb Világnak házalfágot enged. 
Szokás, vagy terméfzet tefzi-é a’ tőrvényt,

»io Vagy az Iften maga formál hitbe reményt ? 
Ügy hifzem hogy a’ bűn mindég útállatos, 
Főidőn, ’s Egek előtt egyre kárhozatos.
Az ÜKNAK törvénye ki-van köztünk adva, 
Indúljunk a’ fzerint fzokáílal haladva.

945 KöveíTük a’ leg-job ’s leg-igazab Bírót,
Ne vegyünk törvényül minden fzegény írót.
Egy Világofodott Lélek fzépen oktat,
Minden valófágos bűnre meg-irtóztat.
A’ kit e’ nem vezet, tfak fzokásbúl élhet.

»so Kárhozatjába is idveíTéget vélhet.
Nem mondom itt mi bűn, ’s mi jó tfelekedet, 
Lát az ép Izem ha fény kórűlte terjedett.

Senki az életbe hiba és jófág nélkül erkoltfi tfelekede- 
teibe, magára, ’s az igazfágra-való nézve nem lehet.

Minden embernek kell roffzat, és jót tenni,
E’ nélkül életnek lehetetlen lenni,

955 De külön fókáknak az a’ dúhőfíégok,
Hogy ne láffák mibe támad vefzettfégek.
A’ fzóles Világot kiki kárhoztatja;
Magát pedig benne minden igazítja;
Hát ha az emberek olyan ártatlanok,

960 Hol lesznek közöttünk bűnhődött gonofzok? 
Mitfoda okokbúl fzidjuk a’ Világot ?
Ki nyomta-el benne a’ nagy Igazfágot ?
Jó tfelekedetet fok el-fajúlt tett már,
’S egyenes embertűl gyakran fzármazott kár. 

»65 Az oftoba néha tőb egy nagy okolnál,
Mert a’ hol e’ fzenyved, 6 ott nyugtot talál.
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Minnyájan követjük indulatainkat,
Sok képpen rendelvén kínos dolgainkat.
A’ magaízeretet vezérli fzívúnket,

970 0 utánna húzzuk egéfz életünket.
Ezzel egy halandó fok tőrvénynyel fárad,
Noha az örökös Igazfág egy marad.

Az indulatok a’ közönféges ’s különös jóknak hív efz- 
közei; mellyeket a’ FÓ BöltfelTég igazán el-ofztott, 
’s hafzonná tett.

A felfo BóltfeíTóg mindent jól el-ofztott,
Hogy teremtéfinek efzkőzöket adott.

975 Érdemes Bőltfeink fzúntelenül írnak,
Igazfágért fok-fzor halálra fáradnak.
Egy Vitéz, vérivel őrizi Hazáját,
A’ közfég jó fzívvel táplálja marháját.
E’nek papoláfra hajlott indulatja,

980 Amaz, tfak a’ lármás törvényt tanulhatja.
Egyik varr, más farag: kerefik élelmek’, 
Táplálják, fegítik nagy emberi Nemek’.
Kiki fzomfzédjának fzükfégével épül,
Ez fel-emelkedik; "a’ máfik alá-dul.

985 így a’ külömbözo indúlat hafználhat,
Kiválók a’ közjó foha fenn-nem állhat.
Tfak ditféret fizet fok nagy fáradfágot ;
Ne bántfuk egy boltsbe a hafznos hívfágot. 
Minden igaz végre van terméfzetünkbe,

990 A’ mi lett, fzükfég volt emberi Neműnkbe. 
Hány felé fzaladoz már az hajlandófág,
’S hol nem támadhatott benne még fáradtfág? 
Egy Király, jobbágyit vefzély közt fzolgálja,
A’ fzolga élelmét urába találja.

995 Minden efzköz másba kerefi védelmét,
’S az erős gyengébe leli fegedelmét.
Kiki fáradozik indulataiba,
Nyűglődvén fohajtván bajos dolgaiba.
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Apró rófzotskéi e’ fzóles Világnak 
ícoo így kötik erejét a' nagy gazdarágnak.

A’ kisded eízkozők külön erőtlenek,
De egybe vonatván meg-gyozhetetlenek.
Ezen fzép rend által fzeretni tanulunk, 
Szenyvedéfink Izokjuk, ’s békelléggel halunk, 

iocs Mindenre az élő táríafág vezérel,
Nemes efzkőzeit félnünk, fzeretnünk kel.
Sok aprófágbúl áll Világunk’ ereje,
Mellynek igaz Iften lett örök Kút-feje.
Mátokba fáradván, magunkat fegítjük.

1010 ’S a’ kőzönféges jót vélünk öregbítjük.
Ez tfak Ilii ofztálja emberi Nemünknek,
’S örök törvénye let a’ ditto Egeknek.

Az indúlatoknak ereje, elő efzkőzeiknek, meg elégedett 
adatnak: melly fzűkféges, ’s hafznos törvényt, a’ 
jól tévő terméfzet, ’s a’nak bolts TJKA igazán fzabtak.

Az indülat a’hol jól találtat!)atik,
Semmi okon máftúl nem vádoltathatik. 

mis Ollyan elégedéít magába minden lél;
Mellybe a’ máfikkal foha meg-nem tterél.
Melly kevély egy Vitéz, ha a’ vért onthatja,
’S emberi Nemzetét bátran fzaggathatja!
Sok fzegény kenyerét bújdoíva koldulván, 

lóié Nagynak véli magát; íemmihez nem nyúlván. 
A’ tudatlan kevély, hogy többet nem tudhat, 
Gondolatja tzerint bölts ellen is állhat.
Egy reft Filozófus henyén okoskodik,
Dolgain örömmel nyughatatlankodik. 

loss A Kimikus fűt, fóz, tüzes fzeneivel,
’S Vígan hal aranyos reményfégeivel.
A’ titokba fok nagy orvas okoskodván,
El-véfz kótfége közt büfzkén vakoskodván.
Egy 1'o.ita versbe űzi dúhólfégét, 

lose ’S a’ koporfójáig hordozza éhfégét.
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E’ mind meg-elégfzik hajlandófágával,
Járván a’ rájok vett vakító igával.

így eredt tőrvénye hú termófzetúnknek,
Hogy győnyőrúrége legyen életűnknek, 

loss Minden forfeit biztat nyughatatlanfága,
Kinek kinek lehet köztünk nyáj affága.
A’ reményi ég bennünk fzúntelen jót ígér,
’S édeífégeivel halálunkig kifér.
Yégfő óránkban is ő vele lehellúnk, 

ιοίο Nála nélkúl fohol örömöt nem lelünk.
Az halál e’ fzórnyú útállatos fzerzet,
Nem tarthat fzúntelen fzívűnkbe félelmet. 
Szerentfénk hibáját reményűnk fizeti,
Az éfz helyét fzélvéfz, ’s bóldogfág töltheti,

1045 Tfak egélfég legyen, kedvelljúk életűnk’,
Senkit nálunk töbnek mindenbe nem hifzúnk.
Kiki bízik titkon belfó érdeméhez 
Me’nyi ragafzkodik tfalárd reményéhez!
A’ tömlótzőkbe is lehet mofolyodás, 

leső Rabfágba, ’s halál közt hányfzor van ( i )  vígadás! 
Törvényével a’ fzív mindent úgy táplálhat,
Hogy kiki örömöt éltébe találhat.
Ellenben meg’ fenkit nem hágy vefzély nélkül, 
Koldus bot, és trónus, vele egy forfra dűl. 

loss Valljuk-meg hát, hogy az Iftenség igazfág,
Es tfak halandótúl fzármazhat gonofzfág.

Vége a’ máfodik Levelitek.

(i) A’ katona fzokott halál közt leg-tóbbet vigadni.

Bessenyei: Az embernek próbája. 5
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HARMADIK LEVÉL.

Az halandójágnak tulajdonjágairul a’ kSzőnféges 
nagy tárfafágra nézve.

NEM lehet más tzélja az örök Iftennek ; 
Hanem hogy egy erőt engedjen mindennek.
Ez az erő önnön terméfzetíbe van, 

ιοβο Mellyel tfak egy végre dolgozik magában. 
Törvényének rendi Tok réfzekre oízlott;
De az igazfágtul fehol el-nem állott. 
Nyájallágainknak gyermekes játéki,
A’ víg egéffégnek kedves ajándéki, 

íoés Fejedelmeinknek dagályos pompájok,
Hangos Papjainknak fen tanító fzájok.
Egy végre fáradnak a’ tőb állatokkal,
Egy Iftent tanítnak különös forfokkal.

Az egéfz Világ egy kut-fo, mellybe a’nak nagy tárfa- 
fága, teremtetéfének rende fzerint formáltatik.

El-ofzlott réfzeit láíTuk e’ Világnak,
1070 Állunk gyökerére minden lett dolognak.

Nézzúk-meg a’ rendet melly tfak egy magába, 
’S még is olly fok felé ofzlik határába.
Eget, földet, tengert, egybe-helyheztetett,
A’ mindennel mindent öfzve-fzerkeztetett.

1075 A’ terméfzet ekónt magába dolgozik,
Efzközivel tfak egy végre fáradozik.

Világi



III. LEVEL. 07

Bepúlni legit! Egeinket a’ ízéi,
Lármájára a’ mord felleg, álmábúl kél.
Ez húz fáradfággal, ’s ö is vonattatik; 

lose Szomszédjától munkás útra indíttatik.
Hányképen változik a’ Világ’ ereje?
Me’nyi folyáfra dűl örökös kútfeje?
Egyik mozgás tfak a’ töb mozgáfért fárad,
Vélek a’ nagy minden (a) egy munkába marad, 

tose Mindenkor’ új éltet hoz kózzénk az (b)  halál,
A’ tavafz a’ télbe fogantatáft talál.
A’ nap tfillaginkal meg-ofztja fúgárát,
Hogy éjjel is járja a’ kék Ég’ határát.
Plántáink egymáhal öfzve-ólelkeznek,

1090 Mellyeket a’ nagy fák köztök védelmeznek.
Egy dolog máfiknak változtatja Létét,
’8 úgy tartja többeknek hafznára-fen él’tét.
Mint a’ levego-ég, mit magunkba fzívunk,
’S a’ futó fzelekbe ií'mót viJTza-fúvunk: 

ions Minden dolog úgy jár a’ nagy terméfzetbe, 
Semmi nints magától az örökös rendbe.
Ez ama’túl vefzi eleven mozgáfát,
Kiki másba leli fzűkféges tartáfát.
A’ leg-eröfeb réfz kitfinyhez köttetik, 

noo A’ kitfiny a’ nagytúl élni fegíttetik.

(a )  A’ nagy mindenen értetik az Iften ’s terméfzet, melly 
két dolog a’ nagy örökös rendre nézve magával fzüntelen egyenlő 
munkába marad.

fb )  I tt az halált magyarázom, melly nem lehet úgy, hogy 
életet ne adjon, és femmit el-nem vefzt, tfak változtat: ó leg-elfo 
mofter ember a’ terméfzetbe, ki fzüntelen gazdálkodik, hogy új 
terméfeket fzűljék. Egy gazda egy magot a’ földbe tefzen, hogy 
az rothadjon-el, ’s teremjen maga helyett fok magokat: így vér 
az halál is mindent a’ földbe hogy új életet adhaffon : Kiáltfon 
egy búza kaláfz a’ tíéplore, hogy miért vefzi az el-tole gazdag 
fzemjeit; hogy Ötét afztán rothadáfra hajítfa, ’s belőle új termo 
főidet tfináljon ? Szóljon egy ember is az Iftcnnek, hogy gyer
mekeit belőle ki-fzedvén, Ötét halálra erefzfze. Halni kell, hogy 
élet maradhaffon.

5*
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Az ember a’ barmot, a’ barom az embert 
Szolgálja; ’s mindenik egyenlőképen nyert.
Hol lehet ez igaz gazdaíágnak kára?
Me’dig terjedhetett, ’s hol vagyon határa?

Sem máiért lem magáért egéfzleu femmi egyedül nem 
terem tetett; hanem minden réfz a’ többinek fzolgá- 
latjára köteleztetett: mellyek, Teremt8jök’ akaratjára 
egy képen hajlanak, ’s a’ rendet fen-tartják.

nos Vallyon tfak emberért termett-é hát minden? 
Vagy töb állatot is tekintett az Ilten?
Halandói mikor’ nagy erdeink zengenek,
’S a’ madarak bennek Izéllyel örvendenek,
Te érted teízik-é Izép éneklóíeket?

1110 Mellyel hangoztatják a’ tlendes Egeket.
A’ kisded bárányok lók kies eftvéken 
Futkofnak, fzökdölvén a’ zoldult réteken: 
Jádzani indúlnak bellŐ őrómöktül,
Mefzfze el-távozván lalTú ŐrzÓjoktül. 

me Egy nagy fafkefelyu túl a’ fellegeken 
A’ nap alatt tűnvén, lebeg az Egeken:
Kiált Világunkra; kettős fzava harfog,
A’ fzép dél fénye közt fzárnya alig mozog; 
Magáiról jó-alá futó prédájira, 

n:o Repül az emberek’ apró marhájira —- 
Hifzed-é hogy ezek tfak a’ te kedvedért 
Kóvetnek-el mindent futván a’ fok fzép tért? 
Belfő érzéfektiil hajtatnak egyedül,
Mellyek munkát vefznek a’ nagy terméfzettiil. 

1125 Javainkból élnek fok pufztító vadak,
Tfiirunkbe keretnek a’ gyenge madarak.
Ha e’ főidőn minden tfak az embert tartja, 
M’ért vagyon hát neki egyebekre gondja?
A’ kis kalitkába rekefztetett madár 

1130 Tfeveg fogfágába, ’s eledelt kéztiil vár.
Egy pelikán me’nyi gondal táplaltatik 
Midőn az emberi nyelvre taníttatik.
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Gazd’afzfzonya vele nyájafan befzélget,
Rút krákogáfára édefen felelget. 

üss A’ Mfzke paripák miként kéméltetnek! 
Eftállókba zárva i fznak, ’s étettetnek.
Téli tartáfokért emberek fáradnak,
Kik nyárba pufztákon kafzákkal izzadnak.
Sok, verejtékével kerefi kenyerét, 

íuo És a’ kutyájával együtt költi bérét.
így egy ember’ gondja akármelly nagy legyen, 
Felébe mindenkor’ a’ barmokra megyen. 
Szolgálja javait hogy tápláltathaffon,
Fáradozva keres — hogy parantfolhaíTon. 

i ns E’ként gazdálkodott az érék Iftenfég,
Hogy a’ nagy terméfzet leheffen egyeűeg. 
Király, fzolga, barom, egy kézre dolgoznak,
És hogy élheffenek bajjal fáradoznak. 
Tfalatkozott hát az, ki úgy vélekedett,

Uso Hogy földünkön minden tfak érte éledett.

Semmi nintfen tfupán magáért teremtve, 
Hanem a’ mindenért vagyon el-rendelve.
Ügy hogy ónnőn gondját meg-nem felejtheti; 
De hafznát, más hafzna nélkül nem teheti, 

lies Nints tárfafágunkban olly alatfony féreg,
A’ mellybe egy képen ne volna méz, ’s méreg. 
Ez terméfzetúnknek leg-édefeb titka.
Halandó toriunknak áldáfa, és átka.

A’ teremtet élo-állatoknak külömb-féle bóldogfágok; 
melly fzerént-ember, barom, egy terméfzetbe talál
tatnak.

Legyen bár Királya az ember mindennek, 
neo Még is rabja marad a’ nagy terméfzetnek. 

Nyughatatlan Lelke máfok baját érzi,
’S ámbár maga bóldog. fzlvát még is vérzi.
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Mikor egy nagy Király hever trónufába,
’S nyugfzik aranyozott fényes hajlékába; 

lies Az halál le-veri leg-kedvefeb hívét,
Mellyel nagy bánatba hozza kínos fzívét.
Egy halandó igen fokát fzenyved máfért, 
Ritkán onthat maga tfupán magátúl vért. 
Állatit firatja fzánakozáfával,

1170 Barmát védelmezi fokfzor halálával, 
így órzékenyfége, a’ melly fel-emelte,
A’ nagy terméfzetnek rabfágába tette.
Egy barom nállánál többet nem fzenyvedhet, 
Sem kínofab foha forfával nem lehet.

1175 Egy ember mindenbe mondod gyönyörködik, 
Jól van. De magával a’ként is kúfzködik.
Ha kedves jófzágát vefztette hirtelen,
Gyakorta gyötrelme el-vifelhetetlen.
A’ kit vér ellenben, kefergi fzívébe ;

1180 Fájdalmakat fzenyved gyótrelmes mivébe.
Egy Király el-pártolt népét öletteti;
De trónufán fzívét az Ég gyótretteti.
Az Atya fok ízbe meg-veri gyermekét. 
Magának is azzal nevelvén kefervét. 

nee Nints ily fzenyvedófek egyéb állatoknak,
Ok egyedül lefznek bírájok magoknak.
Sok dúló farkatok éjtfzaka bújdofván,
Nem gyönyörködhetnek a’ madár fzót hallván. 
De nem is gyötretnek fzánakozáfoktúl;

1190 Sem verettethetnek nyájafkodáfoktúl.
Mint az ember; a’ki ha nem gyönyörködik 
Tfak búfúl forfába, ’s éltével kúfzködik.
Nem jöhet belfo kín a’ préda fafokra,
Ha fellegbiíl efnek a’ fzeléd lúdakra. 

lias Szíveken félelem, ’s remény nem forognak 
Szárnyokkal a fzél közt bátran tfavarognak. 
Igaz, hogy az ember foknak örvendezhet;
De semmi is a’nyit mint Ő nem fzenyvedhet.
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Kínokkal fizeti gyónyőrufégeit,
1200 Soha nem fojthatja érzékeny légeit.

Ha az édes fzolÓ levébül ihatik,
Múzika ’s ének fzó hangnál ugordhatik, 
ügy.ezzel a’ fzívót fel-lármázván végre 
Sóhajt, hánykolódik, ’fel-tekint az Égre:

12 5 El-refzegfzik Ónként gyönyórufégétül,
Kínra ragadtatván fokfzor nagy túzétiil,
Hlyen örömökrül barmaink nem tudnak,
De bennek vefzélyre nem is ragadtatnak.
Nem tanulják édes mefterfégeinket, 

lato ’S nem is érzik velünk bilfzke gyotrelminket. 
E’ként minden élet egyenlő forfába,
Hiba nélkül el-van rendelve magába.
A’ki többet fzenyved, többet gyönyörködik 
’S ki kevésbé érez, kevésbé gyötrődik.

Az állatokba a’ terméfzet fzerint-való indulat azt tfe- 
lekfzi, a’ m it egy halandóba józan okoskodáfa önnön 
hafznára, vagy kárára a’ külömbfég fzerónt el-kö- 
vethet.

me Minden teremtetnek úgy van tehetfége,
Hogy magába legyen leg-fob fegítfége.
Nintfen bÓltfefége egy Lelkes állatnak,
De hu indulati vérébe tudatnak.
Ö hova órzéfe vifzi, oda megyen,

1220 Nem fzükfég a’ nagy ófz, hogy Vezére legyen. 
A’ mi javát nézi, azt jól keresheti.
Tehetfége fzerint hafznát fel-lelheti.
Az okoffág mindég rabja érzéfunknek,
Tfak fáj dalmit futnánk vele a’ fzívunknek.

1225 Ül fzékin, és úgy jő, hogy ha kiáltatik 
’S víg, bús; érzéfunktül munkára hajtatik. 
Gyakran itt fém fegít, hanem úgy el-fárad, 
Hogy fényes trónufán fzúnyókálva marad.
Ha pedig meg-indúl, hogy majd hafznot tefzen, 

mo Hibázhat, ’s mindennél gyötrelmefeb lefzen.
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Mint kell egy gondoló Léleknek tanúlni,
Hogy vele a’ törvényt fel-ne kelljen dúlni.
Van terméfzetiinkbe olly kínos dühőffég,
Melly ártatlanra is r ’á ront mint veízetfég. 

ízes OkoJTágnak kel ezt bennünk védelmezni,
Egy vadba nem lehet illy jó törvényt lelni. 
Egy állat máíikát könnyen fzaggathatja,
Mert az igazfágot meg-nem tanúlhatja.
Lálluk hát hogy okos emberi Nemzetünk 

1240 Haggya-ó prédálás nélkül az életünk’ ?
Soha fene vadak egymáft úgy nem marták,
A’ mint az halandók magokat fzaggatták.
Töb tehetfégekkel töb jó ’s vefzély támad, 
Bennek a’ terméfzet egy törvénybe marad,

1245 A’ kutya éfz nélkül marhat máit mérgével,
’S egy Vitéz is éfTzel, vért ont fegyverével. 
Kiilömbfég továb, hogy a’ kutya kis kárt tefz’, 
De ember’ fegyverrel fok nagy nemzet el-vefz. 
Egy hát a’ terméfzet minden teremtésbe,

1250 Tfak hogy kiíTeb, ’s nagyob lett a’ rendelésbe. 
Vefzedelme, java, állatnak, embernek,
A’ kiilömbfég fzerint egyként rendeltetnek.
Ki tanitotta-meg a' vad állatokat,
Hogy vefzedelmektiil el-vonják magokat?

1255 A’ vad lúd (c) honnan tud fortélyokat tenni? 
’S okoffág ellen is fijain fegítni?

(c) Közönféges igazfágnak ifmértetik fokaktúl, hogy a’ vad 
lúd, minekutánna fijait ki költi, apró libáival, a’ pázitokra lop- 
váft a’ vizes, ’s nádas rétekből ki-megyen: igen tfendefen jár 
ide ’s tova. Ha illyenkor’ valamelly tfavargó páfztorok, vagy 
nyughatatlan vadáfzok hirtelen reá-akadnak, ’s libáit a’ fzárazon 
üldözőbe vefzik, a’ nagy vad lúd maga el-nem repü l; de az 
ember előtt mint egy húfz, harmintz lépéfnyire, mintha el-töre- 
deztek vólna fzárnyai, fzéllyel vergődik. Ha a’ fzokatlan ember 
ezt látja, kétfég kívül az apró libákat el-hagyván, a’ lúd után 
fzalad; melly ö előtte mindég odéb odéb vergődvén, végre ha 
fejti, hogy már fijai a’ nádas rétre fzaladtak, egy-fzerre fel-rep- 
pen, ’s a’ térj levegő Egekbe el-tunik.
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Barlangokba bújnak a’ bús orofzlánok,
KŐfziklák közt tartják fzélvefzinktül magok’. 
Kitfoda oktatja az apró méheket,

1280 Hogy őfzre meg-öljék préda-heréjeket?
Mint tfinálja egy pók olly fzépen hálóját,
Mellybe kapdoshatja, ’s lesheti prédáját?
Kitfoda vezérli a’ darvak féregét,
Hogy olly mefze járják e’ Világnak Egét?

1285 Hova rejtezik-el a fetske télére?
Honnan kel-fel a’ fzép tavafz melegére?
Mért futják a’ vadak hajtó kutyáinkat?
Hogy fejtik, ’s kerülik dorgo puskáinkat?

Az okoffág, és a’ terméfzetnek indulatjai beléjek alko
tott erejek fzerént, minden élő teremtett állatok, ’s 
emberek között tárfafágot formálnak.

Az indúlat minden teremtésbe munkál,
1270 Melly magának kedves tárgyakat is talál. 

Egyiknek, máfiknak, lehet bóldogfága:
Magába van java, és nyomorúfága:
Az Iften egy egéfz Világot teremtett,
Hova fok fegéllŐ apró réfzeket tett.

1275 Engedni kell minden tagnak tulajdonát,
Mert egytiil fém lehet el-vonni vagyonát.
Az állat állat közt keresgeti párját,
Az ember emberbe találja barátját.
E’ földön alkotva minden réfz ixgy vagyon,

1280 Hogy egy is egyedül bóldog ne maradjon;
De élete módját töbekbe kereffe,
’S az egéfz Világot erőre viheffe.
Magunk hafzna (d) nélkül hafznot nem tehetünk; 
De mái k kárával, mi fém Örvendhetünk.

(d) Magunk hafzna nélkül, nem tehetünk Tenkinek hafznot, 
mert, egy fém igaz hafzon az, valami más kárával eshetik : Úgy 
ellenben ha máfnak valófágos hafznot tefzünk, magunk is örven-
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1285 Valami a ízabad levegő Egekbe
Bebdeshet, ’s mi ufzkál a’ mély tengerekbe,
Együtt a’ Mennyei, ’s földi feregekkel;
Mind kerefik egymáft édes fzerelmekkel.
Tfak azért élnek, hogy máit fzeretheEenek,

1290 És töb tártaikkal Őrvendezhellenek.
Egy left, fok tagokkal munkálkodja hafznát,
Hol egy rófz hogy éljen, máiért tefzi dolgát.
A’ nagy tárfafág is e’ fzéles Világba,
Éppen hafonlóúl tartatik magába.

1295 Tfak egyedül magát fenki fém fzereti,
Búfúl minden ha hu tárgyát nem lelheti.
A’ vadak erdőkbe, mezőkön futkofnak,
Míg indúlatjokba meg-nem párolódnak.
Egy-máfért fohajtnak férfiak, aűzonyok, 

ísoo Kik a’ termófzetbe együtt lelik magok’.
Szerelmek javával mulattatják fzívek’,
Mint Atyák, és Anyák tefzik édes mívek’. 
Gyermekeket fzülvén, új él’tet formálnak,
Kik tollök el-mennek, ’s többek után járnak.

1305 Fel-lelik tárgyokat Ők is életekbe,
’S más Nem fzaporodik megént a’ vérekbe.

Az okollág fzuli, hogy az emberi nemzetbe lévő atyai 
indulat egy gyermekhez haláláig meg-maradjon.
Egy érdemes Atya okofkodáfával,
Örök kötéft tefzen hu fzármazáfával.
Emlékezeti van, gyermekét ismeri, 

isle Kinek védelmeit vénfégébe kéri.
Atyai indúlat, terméfzet, okollág,
Sziíkfég, Segedelem, és józan igazfág

dünk; mivel felebaráti fzeretetünknek láttatunk eleget-tenni. 
Mátokat ez által irántunk háládatoffágra, és hívfégre kötelezünk ; 
melly az Ő velek el-követett hafznokat vifzonozni fzokta. Törté
nik pedig, hogy valaki jó téteményeinkre háládatlan; legaláb 
nemel'i tfelekedetünknek érdemeit ő alatfonyfágával el-nem ve
heti.
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Halmokkal egymáfhoz kötik az életet,
Meg-tartják magokért a’ hu fzeretetet.

1315 ErkŐltfiink kéíéri indulatainkat,
Mellyel vadáízgatjuk kedves javainkat.
A’ fziikfég fziintelen íegedelmet kíván 
Egy öreg tanátfol, ’s uralkodik fiján.
Az ifijú kéri Attyának értelmét, 

leső Hogy fel találhaűa, ahban-a’ védelmét, 
így terméfzet, ’s fzokás vezérli élteket,
A kettős jó egybe kötözi Lelkeket.
Egy tfetfemó' gyermek, Annyátúl tartatik,
Hitül ez az Anya végre tápláltatik. 

isis Egyiket máfikat háládatollága,
’S a’ fegedelemre vivő okoílága 
Szolgálatba tefzi érzékenyfégivel,
Úgy ól ofztán ki-ki jó nemzetfégivel. 
Barmainkba illyen fors nem találtatott, 

ísso ’S azért tárfafágok közre is maradott.
Fiját fok időre az Anya tévefzti,
Indúlatját hozzá magábúl ki vefzti.
Minden állat egyfzer ha erŐEŐdhetett,
Anyai gond nélkül fzabadon élhetett.

1335 Tfak a terméfzetnek adja által magát 
Érzésre, időre, hagyván egéfz dolgát.

A’ Világnak alkottatáfa-után, mindjárt eredett álla- 
potja.

Ne gondoljuk, hogy a’ Világ diihŐskŐdŐtt, 
Alkottatáfakor’; ’s mint ma úgy ŐldŐklŐtt.
Az ember életét terméfzet oktatta,

1340 Melly a’ gonofzt, mint ma a’ként nem tudhatta. 
A’ maga-fzeretet, ’s tárfafági hívfég,
Lett bennek egyedül leg fob köteleűog.
E’ két’ indúlat ez Világgal kezdetett,
Nálok nélkül femmi élet nem lehetett.
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1345 Emberi Nemünket jobban vezérlették,
Míg a’ terméfzetet tií'ztábban követték.
Nem réfzegitet-még a’kor a’ méltókig,
Inkáb éreztetett a’ józan igazfág.
Trónufért nem dúltak pufztító («) fegyverek, 

leső Nyugodtak földeken a’ fzeléd emberek.
Nem bőgtek hegyeink füllyed bányájokkal,
Mellyeket az Ember ás már fzerfzámokkal.
Nem adott oromöt az undok gyilkoilág;
Mint ma nem tudatott ollyan fok gonofzfág. 

isse Vasba verettetett rabok nem fzenyvedtek,
Kegyetlen fejektől bőntetéft nem vettek.
Erdő ’s mezofég volt az Iften Temploma,
Mellynek ember teltből nem látfzatott halma.
De ma a’ fzentféggel fel-emelt kárpitok,

1360 Sok nemzet vérével feftették-be magok’.
Bégen az halandók élni jobban tudtak,
Búj afágért Eget, és földet nem dúltak.
Terméfzetek édes törvényét érezték;
Be-takarták magok’, ’s éltek’ védelmezték.

1365 Nem vóltak fiketek a’ fzív nyögéfére,
Nem folyt egy hibáért egy orfzágnak vére.
“A’ trónufnak fénye fok halandót fzédít;
“Eelfo méltófága háborúkat indít:
“Vérbe hozza egéfz főidnek kerekségét,

1370 “Lármázván tüzével Iftenónek Egét.
Már halandófágunk nagyon tóvelyedet,
’S vefzedelmeket fzől, hogy nagyra terjedett.

(e) A’ régi időkbe mikor Ábrahám, Izák, Jákób, ’s Mózes, 
s. a. t. éltek, nem vóltak olly liazaíijak, kik a’ törvények-ellen 
önnön nemzetekre rohanván, magokat vér-ontáffal Király fzékre 
kívánták-vólna emelni. A’ nép, elfő vezérét Atyjának, Tanítójá
nak ifmérte, ’s Ónként engedelmeskedett; el-hívón, hogy Előljáró- 
jokat Iftenek-válafztotta. Annak utánna dühöfödtek-meg fok ha
landók, többek felett Tzirus, Matzédó Sándor, Antiokhas Epifa- 
nes, Július Tfá/zdr nevezetes tolvaji vóltak az emberi Nemzetnek, 
és e’ Világnak, kik hogy koronákat vifelhefTenek, el-borították a’ 
földet vérrel.
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Örökös gyilkoía lett az állatoknak,
Magának tolvaja; hóhér a barmoknak.

1375 A’ ki nyavalyáját bújafágbúl főzi,
’S fzomjú kívánfágát méreggel Öntözi;
Hogy mikor’ már mindent meg-gyÓz diíhoílége, 
Magának leheffen kínos ellenfége.

LáíTuk inelly formába jutott mefterfégre 
1380 Az emberi Nemzet munkálkodván végre.

Széles Egeinkbe hogy nőttek várofok,
Miként vettek embert vállokra a habok.
Dühös tengereink engedelmeskednek,
Vitorlás jármok van a’ morgó fzeleknek.

Az emberi értelem, ’s okoffág, a’ termékeinek indulat
jaitól taníttatott mefterfégekre ; például látván előtte 
az egyéb állatokat.

1385 ElfŐben mindent tfak a’ terméfzet (f)  érzett,
Mellytiil okoffágunk fok dolgot kérdezett.
Ö kemény fzavait móltófággal tette,
’S az embert munkára e’kóppen intette.
“Eredj ’s tanulj a’ tob élő állatoktól! 

i3»o “Formáld mefterféged’ kis tudományoktól.
“Nézd a’ fzéllyel járó ízarvas bogarakat,
“Melly ferényen kötik apró fátorokat.

f f )  Mikor’ az emberi Nemzet gazdafágát kezdette, nem vól- 
ak a’ tudományok el-terjedve. A’ mai tfudállatos mefterfégek e’ 
Világnak titkaiba, és az embereknek tehetfégeikbe nyugodtak. Vala
mit egy halandó kezdhetett, mind a’ terméfzetnek érzófébul fzár- 
mazott. Sem vas mivés, fém áts, fém tfillag-vifgáló, fém fzántó, 
vető, fém iró,. fém olvafó, fém úr, fern fzolga, fém páfztor, fém 
fzám’adó nem lehetett; kiki külön kerefte élelmét önnön termé- 
fzetinek oktatáfábúl. Nem magyarázták Popok a’ Világot, fém 
MONTESZKIÚK nem voltak kik a’ kűlfo Világi törvényeket 
hányhatták-vólna. Tfak maga befzélt a’ terméfzet, érzéfeivel vezé
relvén fijait magába el-rejtett mefterfégeire. Miilyen laffan, mi- 
tfoda munkával, és me’nyi időre ju to tt oda, a’hol moft van ! így 
maga tanította a’ terméfzet magát ; Meftere lett fijainak, magya
rázván ditfo Iftenét, kitiíl teremtetett.
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“A’ fólyom ko-fzikla közzé rákot féfzket,
“A’ fzarka gallyakból kis házat épitet —

1395 “Nézzed a' méheknek igazgatói okát,
“Melly boltfen tartják-fen hív tárfafágokat. 
“Mindnyájan egy kézre dolgoznak fzuntelen; 
“Nem él Orfzágokba fenki törvénytelen. 
“Tanuljál igazán tolok uralkodni,

1400 “S tob nemes réfziddel híven tárfalkodni. 
“Me’nyi meiteriéget tudnak az állatok, 
“Miként igazgatják, Őrzik, ’s tartják magok’. 
“Egyik, barlangokba alá-erefzkedik,
“Máfik, az hegyek közt fákon nevekedik.

1405 “A gozu. tárházat kéfzit, ’s tölt télére; 
“Gondot tartván nyárba önnőn élelmére. 
“Vifgáld mefterfégét a’ ferény hangyáknak 
“Hogy áffák-meg Őblit apró fold váróknak. 
“Trónus alatt élni tanulj a’ méhektül,

1410 “Mellyeknek Királyjok van terméfzetektíü. 
“Soha az felettek nem kegyetlenkedik, 
“Orfzága is érte meg-nem verekedik. 
“Mindeniknek külön el-kéfzult fzobája,
“A’ melyben általa gyujtet’ett kis java.

1415 “Egyik sem fzókőtt-el kívánt munkájátul,
“’S nem fzükfég egynek-is lopni máfikátul. 
“Eredj bőts teremtés! rakj te is hegyeket, 
“Várakkal, tornyokkal toltfed az Egeket. 
“Kiálts a’ dagályos vizek habjainak;

1420 “Engedjenek hajód nagy árbótz-fájinak. 
“Tárfafágod felett tfinálj Királyfágot, 
“Minden állatokon folmálj úrafágot.
“Gyilkos fegyverid közt a’ bús fellegekkel 
“Menydórögj; ’s tfatázzál a’ magas Egekkel, 

üss “A’ főidnek fik férjét javá 'rt hafgaffad. 
“Bértzeinek gyomrát kintiéért fzaggaífad. 
“Menj-el; tanúid benned titkodat ifmérni, 
“’S őrök íftenedet fegítfégért kérni.
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A’ tárfafágnak kezdete.

A’ terméfzet e’ként végezte ízavait,
U30 Széllyel el-indítván munkára fijait:

Ezentúl az ember őfzve-fzedi magát,
Szerelem, félelem kezdi tárfafágát.
Az hú terméfzetnél nem volt egyéb tőrvény,
Senkit nem vakított a’ méltófágos fény.

1435 Házakat építnek fáradtfágaikkal,
Egyenlőül élnek gyújtót javaikkal.
Nyugofznak a’ főidőn dolgozván békével,
Eiki terméfzetbe fzól tfak íftenével.

Még a’kor’ nem tudták mi egy uralkodás;
1440 És a’ koronái nagy hatalmaskodás;

De végre a’ kózfég tfak Királyt válafztott,
Kinek minden törvény fo hatalmat adott.
Hanem jól fáradott még is a’ tehetfég,
Sem főbe fém lábba nem volt kegyetlenfég.

1445 A’ Király, Atyja volt nyugovó népének,
Formálta erejét; de tfak védelmének.
Az engedelmeífég (g) így ízűit bóldogfágot,
Nem ronthatván őfzve minden igazfágot.

(g) Kezdetbe olly vefzedelmes engedelmeíTég nem vólt mint 
ma, mert mivel a’ tudomány, ’s mefterfég kevés vólt, bűn feni 
találtatott a’nyi mint ma. Az öreg Atyák tfupán tfak a’ termé- 
fzettül vezéreltetvén, nem parantfoltak fijaiknak vefzedolmeket: 
Az egéfz alattok-való tárfafág egy vólt: Ők pedig mint a’nak 
Atyjai, ’s fejei, engedelmefféget, mindenkor’ közönféges hafzonra 
kívántak. Ha valamit vétettek, az a’ terméfzetnek homályábúl, 
és a’ történetek hirtelen változáfa miatt eshetett-meg; de el
tökéltet fzándékkal gonofzfágra, ’s közönfégs vefzedelemre gyer
mekeknek’ engedelmeffégeket nem kívánhatták: mint továbbá 
fokán tfelekedtek, kik az alattok-valóknak engedelmeffégeket rab- 
láfra, tolvajláfra, ’s egéfz orfzágoknak el-pufztitáfokra kénfzerí- 
tették. így lett továb Világunkba az engedelmeíTég is töb józan 
dolgokkal vefzedelmes ; de nem magába romlott-meg, hanem az 
emberi vefzetfógbe.
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Az elfő Atyák tfendes ’s fzeléd uralkodáfoknak niinó- 
mufégek.

A’ nagy-Atyák bírták nevelt gyermekeket,
1450 Együvé gyűjtötték fzármazott népeket.

Papjok és Királyok voltak fér egeknek, 
Eleget-tévén nagy kötelelTégeknek.
Egy ily atya, fiját élni tanította,
Szívót tfak egyedül hafzonra hajtotta.

1456 Oktatta Ót’ miként kereffe élelmét,
’S mitfoda dolgok közt érezze félelmét.
Mint fogják ki a’ mély vizeknek halait;
’S hogy lojjék az Egek fzárnyas lakofait.
Király, nép, e’képen éltek tfendefféggel,

1460 Kerefvén élelmek az hu hékeíléggel.
De végre a’ közfég panallzát kezdette,
Törvényét Teremtő URÁTÓL kérdezte.
Terhelte vállait fok fúilyos urafág,
Süllyedni, fzenyvedni kezdet az igazfág,

1465 Babilonok kezdtek egymáfra épülni,
Mellyeknek az hartzba le-kelletett dűlni.
Az Iften, ’s hű Atyák ifméreti tévedt. 
Mindenfelől lárma, vefzedelem éledt. 
Kegyetlennek tették igy örök ATYJOKAT,

1470 Yefzólyre nevelvén kínos magzatokat.
Lehetet úgy ofztán azt haragnak vélni,
Kit mindég jobban kell fzeretni, mint félni.
A’ józan terméfzet el-rejtvén törvényét,
Elibe botfátta a’ méltófág fényét.

1475 A’ felebaráti hívfég hátra-maradt,
Senki nem látta jól azt, a’ miért fáradt.

A’ félelem kegyetlenféget fzűl, a’ kegyetlenfég pedig 
bálványofzáft okoz.

Ki fzabhatot ollyan el-fajúlt rendeket,
Hogy egy meg-hághaífon minden törvényeket?
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A’ nagy terméfzetnek útját el-ronthaíl'a;
Uso ’S a’nak igazfágát fegyverrel bonthaű'a.

Honnan jött egy főbe fzabados hatalom?
Mért lett egy-órt a’nyi fok ezer fájdalom?
Egy kemény Vezérbúi hamar fél-íften lett,
Kinek botja alatt a’ nép hatalmat vett. 

üss A’ nagy gyozedelem magának főt talált,
Mellybe minden tőrvényt határ nélkül formált.
Nagy hatalmú Király, ’s Atya lett egy Vezér,
Szabad Ő úgy mondták, mert vele Iften vér.
Sok kegyetlenné vált uralkodáfába,

1490 Gyilkos mérget gyújtván fzent méltófágába.
Népe közt rabfágot, ’s vefzedelmet formált. 
Trónufárúl büfzkén ofztotta az halált.
Sok kegyetlent e’ként vakúlt buzgófággal 
Imádott a’ kőzfég alázatoffággal.

1495 Szentfégnek vette azt tudatlanfágába,
Jól tehetetlen Ion már e’kor magába.
A’ ki fegyverrel ot’ halálra üldözte,
’S egy hívét máfikra öldöfni küldözte.
E’ként egy kegyetlen magát fel-emelvén,

1500 Törvény lett; a magas Egekre ki-kelvén.
Népének tferepból Iftent tfináltatott,
Mellyel a’ mint tetfzett, mindent imádtatott.•A
0 adott hatalmat (h) formált Iftenének;
Mutogatván élit gyilkos fegyverének.

1505 A’ nép el-kezdette bálványát imádni:

(h )  I t t  a’ kegyetlen pogány Fejedelmek magyaráztatnak, 
kik nem mint kerefztyén Királyok, és a’ meg-ifmért igaz Iften’ 
igazfágának törvényes fija i; de tfak m int fzabados gyilkofok 
uralkodtak. Nabugodnozor bálványokat tfináltatott Iftenül; mely- 
lyeknek hamis tiszteletire alatta-való népét halálos búntetéfek 
alatt kónfzeritette: tűzbe, ’s egyéb kínokra hányatván azokat, 
kik vefzedelmes kívánfágának nem engedelmefkedtek: melly ke- 
gyetlenfógét Zidrák, Mi’zák, és Abednógó példa ji bizonyítják. 
Tele van a’ Világnak Pogányfága illy fzomorú, és keferves tör
ténetekkel ; mellyekbe fok kegyetlen pogány Fejedelmek, fzabad 
bálványozáft; ’s öldókléft tehettek.

Bessenyei * Az embernek próbája. 0
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Nem lehetett fellő Urára támadni;
Ki tfalhatatlannak, mint fzentnek tartatott, 
Mellyért a’ nép előtt nem is hibázhatott, 
így az emberi Nem tévelyegni indúl 

ίδιο ’S a’ nagy fetétfégbe vakoskodni le-húl. 
Irigynek, mérgeinek nevezi Iftenét.
Tűz, és hartz helyévé tefzi tfendeilégét. 
Mendőrőgni indúl nagy dúhőffégével,
Ver a’ magasághoz réfzegúlt mérgével, 

isis Életére remény, és félelem talál,
Egyik Menny-Orfzágot, másik poklot formál: 
Itt rabfág, vas, tőmlőtz, rágják az életet: 
Amott fzabadfág, ’s kints élefztik a’ kedvet. 
Az Ég nem fzent többé; templomok épülnek; 

leső Kárpitjai alá-hólt bálványok gyűlnek.
Vérezik a’ Papok förtelmes kezeket 
Kút áldozatj okkal hitetik népeket.
Embereket (i) ölnek néma Ifteneknek, 
Tóvefztvén törvényét hu TeremtŐjóknek. 

isse Magok meg-vefztettók alatfony élteket,
Az igazfág ellen lármázván Lelkeket.
Úgy vélték, hogy e’ nagy Világnak Iftenét 
Kezekbe kaphatják, kerefgélvén képét.
Kit, mint egy halandót, erőtlennek (* *) véltek; 

1530 ’S údőzéfeitől gorombáúl féltek.
Haragra kéfztették ellenfégek ellen,

f i )  Kevés Nemzetek találtattak, kik magoknak bálvány Ifte- 
neket emelvén, azoknak vefzedelmes, buzgófágokba emberekkel 
nem áldoztak-vólna ha nem mind egy aránt gyakorlottak is azt. 
A’ hol az Ifteni tifztolet gonofz, hamis, (melynek undok áldo
zatja e’ Világ Teremtöjének fzentfégét fértik) ott fertelmeffégnél 
egyéb nintfen.

(*) A’ régi pogányok, költött Ifteneiket irigyeknek, kegyet
leneknek, tfalárdoknak, fzerelmefeknek magyarázták; mellyeket 
a’ Rómaiak, ’s Görögök történeteibe igen bőven, láthatni. HOME- 
BUS leginkáb, az Iftenek Mennyei hartzának igen nagy Mef- 
tere volt, melly tévelygéfét ma a’ Kerefztyén Világ’ neveti, ’s 
tfudálja.
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A’ hol fegítfégre kérték törvénytelen, 
így ITtenek nálok of ztán olly efzköz lett,
Kit egy pap, a’ minek Izeretett, a’nak tett.

1535 A’ maga-fzeretet efzközit fel-vefzi,
’S Márjnak mezejéről, trónufokra tefzi.
Ezek az Egeknek fél hatalmát bírják, 
Szókekbül Világunk’ történetit ofztják. 
Közöttük mindenik maga parantfolna,

1540 Hogy a’ töb korona előtte hajolna.
És így egy más ellen küfzködvén fziintelen. 
Egynek leg-ellövé lenni lehetetlen,
Mindenik ízereti hatalmába magát,
A’ mellyre lenkitül lem is vehet igát.

A maga-fzeretet hibás efzközei ellen is formál közön- 
féges jót.

1545 Kintire, ’s erőre húz a’ maga fzeretet;
De foha egyedül azokra nem mehet, 
így a’ Világ egybe-Őnti tehetfégét,
És hafznos erővé tefzi gyengefégét.
Egy gazdag, kaftélyát magának építi,

1550 És a’ fzegények közt gyűlt kintiéit hinti. 
Egy király hartzra kel-ki ditfŐffégóért,
’S Őrzi Orfzágában a’ fok ártatlan vért.
A’ maga-fzeretet így mindent egyé téfz’, 
Mellybe akarja, nem; kiki fegítfóg léfz. 

1555 Mikor a’ kis réfzek fzeretvén magokat, 
Emeltetéfekre intézik dolgokat.
Tfak ditfŐÍTógekért fáradván fziintelen, 
Mit e’ Világ akar azt téfzik kéntelen.
A’ maga-fzeretet így mérfékeltetve 

isse Ragad, és zaboláz törvénynyel intetve.
6 *
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Kűlónöfón fzenyved minden réfz magába, 
De az örök renden fut kiki dolgába.

Az igazfágnak homályofodott Világa, a’ boltfeílégbul 
új fugárokat erefzt; tündökleni kezd, ’s törvénye
ket fzab.

Tévelygő törvényét e’ nagy terméfzetnek,
Ki lelte-fel újra az emberi Nemnek?

1565 Ember Angyal vólt-ó mint Iften barátja? 
Égnek, vagy földnek lett örökös fajátja? 
Honnan ízedet tifzta józan igazfágot?
Hogy azzal oktaíTa a’ halandófágot.
Fel-emelte az Ég lobogó fáklyáját,

1570 Nézte kóldus botját, ’s Király koronáját 
A’ Világ Iftenét trónufán tfudálta,
A’ kinek törvényét magán fel-találta.
Innen hozott tifzta igaz erkőltfóket,
Híven magyarázván a’ ditfo Egeket.

1575 A’ terméfzet rendi ellen nem tanított,
Mint URA teremtett, mindent a’ként hagyott. 
A’ különös rofzbúl, közönféges jót tett, 
Törvénye mindenüt e’ Világba egy lett,
Az igaz Iftennek hív ifméretiért 

leső Valláft formált; de nem hogy vele ontfon vért. 
A’ terem te tésbe ki-jelentett törvényt,
ErŐfíti, ’s adhat a’ fzíveknek reményt.
Minden réfzt egy-máshoz kötöz törvényével, 
Tanátfot tart titkon a’ Világ fejével.

1585 Egyik a’ máfiknak hafzna nélkül el-véfz,
Senki jót magának más kárával nem téfz’.
Úgy tanít az őrök Iften igazfága,
Melly ellen fel-rúg fok ember’ makatffága.
A’ leg-gyengéb tartfa. a’ leg-eroffebbet,

1500 És kitfiny oktaffa, a’ nála felfobbet;
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Hogy önnön hafznáért minden máshoz menjen, 
’S az örök íftenbe e’ Yilág egy legyen, 
így tanítja Lelkünk a’ Fellő Igazfág,
Mit köztünk fel-hozott egy ífteni Jófág; 

isse Melly fzerint jutalmát kiki tfak úgy véfzi,
Ha önnön javával, más hafznát is téfzi.
E’ként minden azon egy tzélra hajtatik,
Koldus, Király, barom, egy jótúl tartatik. 
Hagyjuk vetélkedni a’ tévelyedteket, 

moo Kik a’ törvényekkel fárafztják Lelkeket.
Politikaikat, tfak had igazgatták,
’S ki-fzabot rendeket fzéllyel had forgatták. 
Fejtfék a’ trónusnak fellő méltófágát; 
Magyarázzák a’ nép nyögő igazfágát.

1605 Ahol Iftenünk leg-jobban ifmórtetik,
Ott az uralkodás jónak ítéltetik.
Látták a’ Valláfos Lelkek is mit téfznek,
Kik egy igazfágért ellenfégek léfznek.
Mind roítz, vallami az Iftenfég ellen van; 

lem Minden fel-lelheti fo javát magában.
A’ kik tfekélyfégért dúlják törvényinket,
Látlak! tegyék egyé velek Lelkeinket.
Mind Itteniül jón mi hafznos életünknek,
0 lehet törvénye tfak nemes Lelkűnknek.

leis Az ember fzimtelen fegedelmet kíván,
A’túl gyarapodik, a’ mellyel gondal bán.
Erejét el-gyengiilt efzközöktiil fzedi,
Hogy jó-é vagy gonofz tette, máftúl kérdi.
Egy réfze mindenkor’ magáért fáradoz,

1620 Más réfze a’ Yilág köz javára dolgoz, 
így tob teremtés is mint Ö fel-ofztatván.
All mindég az örök rendért alkottatván.

Teremtéfe tzélját Iftenünk formálta,
Ki a’ terméfzetnek útját úgy tfinálta;
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1626 Hogy a’ Különös jó, köz jóért (k) fáradjon, 
’S a’ maga fzeretet hív törvény maradjon.

Vége az harmadik Levelnek.

( k) Az igaz maga-fzeretet foha úgy nem munkálkodhatik, 
hogy közönféges hafzonra is ne fáradjon ; mellyre nézve Ő örökre 
igaz és jó törvény maradhat, tfak rendes mértékéhe tartaf- 
fon-meg.
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NEGYEDIK LEVÉL.

A z embernek fórjáról, önnön bóldogfágára nézve.

BOLDOGSÁG 1 nagy tzélja kínos életűnknek 
Honnan, ’s mibe nyújtafz órómót ízivúnknek? 
Győtrelmes létünkéi mindég érted futnnk, 

íeso Mond-meg me’re vezet hozzád lármás utunk? 
Mitfoda helyekre rendelt az Iftenfég?
Hol vagy? hol leljen-fel egy fzeléd bőltíeíTég? 
Királyok’ trónufán fűggefz-é mint gyémánt ? ■ 
Vagy az Őrökös-rend koldulok közzé hányt? 

íesö Tengeren, hegyek közt, kies terfégeken,
Vitézek íiíakján; vagy papi fzékeken 
Keretiünk? Me’re vagy, mibe rejteztél-el?
’S miként tárlalkodhatfz az emberi Nemmel?

A’ Világ dolgába el-fáradt túdófok, 
íeto Mint Lelkek Izékinél úlö tanátfolok;

Szüntelen kerelik fő bóldogfágokat,
Számtalan dolgok közt fárafztván magokat:
Egyik nyugodalmat tfak fzegényfégbe lói:
Más gazdagságra vágy, ’s minden l'ziikíégtől féf. 

1645 Ezer lórira ofztják a’ meg-elégedéft,
Öregbítvén a’ lók régi vélekedéft.
Kínoktul gyakorta fzívek eméfztetik;
Örömök elüttök lemmivé tétetik.
Az órdemekrul is a’dig okofkodnak; 

íeso Míg minden 1Ó hafznot távoly nem ragadnak.
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Befzélnek, hogy itt ott lehet tfak bóldogfág;
De még fém múlhat-el bennek a’ romlotfág.

A’ meg-elégedés mindenút fel-találtathatik.

Hagyj uk-el a’ búfzke elmélkedéfeket;
1 fmérjük közöttünk rút tévelygéfeket. 

less Minden forfba lehet öröm, és fzenyvedés,
Nem fúg méltófágtul a’ meg-elégedés.
Belfö-réfzeinkbe találhatjuk hafznunk’,
Mi-okon fárafzfzuk kevélyfógbül magunk?
Az a’ koztunk képzelt keferu bóldogfág,

1660 Mellyet itt e’ földön űz egy halandófág.
Széles Világunkon mindenútt-el ofzlott;
A’ ki élt javáról ditféretet hallott.

A’ valófágos bóldogfágot az emberi Nemnek nagy réfze 
nem é r t i ; fém aztat e’ főidőn foha nem érezheti.

Mi itt bóldogfágunk? kitfoda tudhatja?
’S a’ba való létét ki magyarázhatja? 

lees Történeteink közt ezer-felé futunk,
Kívánfággal egéfz terméfzetet dúlunk.
Bóldogfágnak mondjuk gyakor’ vígfágunkat;
A’ mellynek ölébe leltük halálunkat.
Szenyvedéfek nélkül fehol nem élhetünk;

1670 Még is úgy hifzfziik hogy boldogok lehetünk.
Mindég rofzbul fzívjuk gyötrelmes kedvűnket,
Egy örömmel, ezer kín nyomja fzívűnket,
Ki nem fzenyved, mond-meg? ’s hol van olly halandó; 
5fogy a’nak vígfága ne légyen múlandó?

1675 Ha a’ fo boldogfág minden kínt ki-rekefzt 
Magából; úgy embert közöttünk nem élefzt.
Vagy a’ nem bóldogfág, mit mi a’nak hívunk,
’S halandó forfunkba fzimtelen óhajtunk.
Vagy a’ lefz bóldogfág, melly kínbul fzármazik, 

leső ’S mint öröm a’ mérges fzenyvedésbíil fajzik.
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Halandó Toriunkba kínlódáífal élűnk, 
Minden-féle kárba gyötrelmeket lelünk, 
így a fo bóldogfág földünkön nem (a) lehet, 
Mert vefzélyek nélkül halandó nem élhet.

1685 Még is mennyit mondunk közötűnk boldognak ! 
Nem tudván javát ez’ Mennyei hafzonnak.
TTak az Iften maga egyedül BOLDOGSÁG,
A’ kihez nem férhet femmi nyomorúfág.

Az Iften egy halandónak e’ Yilágba-valo földi bóldog- 
fágáért különös törvényekkel nem dolgozik.

Tudja-meg egy ember, hogy Istene érte,
1690 Az örökös-rendet ófzve-nem keverte.

Mert Ő tfak teremtés, s’ azért rab is maradt 
A’ ki-fzabott-rendnek felibe nem haladt.
Egy embernek nintfen egéfz bóldogfága,
Ezt nem engedheti meg alatfonyfága,

1695 Kívánfágátul fűg öröme mindennek,
Mellyet követni nem lehet az Iftennek.
Egy útazó járván, tfendes napot óhajt,
A’ gazda ellenben fellegekért fóhajt;
Mólt ez, az éjjelből napot akar tenni;

1700 Amaz a’ fetéten ágyba akar lenni.

fa j  A.’ Yalófágos bóldogfág, fájdalmakat magába nem fzeny- 
vedhet. E’ fzónak hafznát, a’ földön feltalálni nem lehet: vele 
ez élőt tfak a’ Mennyei feregeknek Ditfö lakáfok, ’s az Iften
nek felföfége magyaráztatott; de a’nak utánna a’ fzó kózönféges 
lévén, az halandók is, ha nyavalyájokból vagy fzegényfégekböl 
fzabadúlhattak, bóldogoknak nevezték magokat. A’ fzegény a’ 
gazdagot, a’ gazdag a’ fzegényt, a’ Király a’ fzolgát, a’ fzolga a’ 
Királyt, nös-ember nötelent, nötelen nőit, pap katonát, katona 
papot boldognak mond lenni. Mindenik önnön terhéröl panafzol- 
kodik; ’s hogy a’ máfiknak kúfzködéfeit nem érzi, azzá akar 
változni. Innen kitetfzik hogy minden forfnak van panafzfza. 
Hol lehet hát valófágos bóldogfág az halandó fórba ? Ha valakit 
keferves kínok közt lelünk fetrengeni, azt mondjuk, bóldogok 
vagyunk ! ’s nem látjuk, hogy a’ felebarátunkon-való fzánakozás 
már bút, keferüféget, ’s fájdalmat okozott fzivúnknek.
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Kiki tfak magáért tefzi kívánlagát.
Mutogatván máinak bajos igazfágát.
Azt kívánja, hogy őt’ halgatná Iftene:
’S kérőiéből íemmit el-ne íelejtene. 

no5 Ezt az őrők rendet a’ ki nem láthatja,
Sem a’ jövendőket Lelke nem tudhatja; 
Határozás képen mit kérjen Urátúl ?
Ki, ok nélkül oitort nem ereízt magátúl. 
Alatíonyiág nékűnk földi méltófágunk, 

mo ’S tíak is kínból jöhet képzelt bóldogíágunk.
Az ÜKHÖZ híjába ízólunk törvénytelen,
Nem halgat bennünket íoha haíznunk ellen 
Mert ha engedelmes volna kinek kinek, 
El-kellene veízni e’ Világ rendinek.

3715 Szabadon mutatja ditto méltóíágát,
De veízetíégönktul meg-Őrzi jóíágát.
Kéízeg kíváníágért Egét meg-nem bontja,
Sem egy emberért nagy törvényét nem rontja.

A’ Világi dolgoknak birodalma, egyedül bóldogíágot, 
emberi mód ízerint is, íenkinek nem adhat; mivel 
e’ köz jónak m aradt: azért minden torsba is lehet.

Az Itten, ’s terméfzet úgy akarták ketten;
I . so Hogy egy férjfi erős, ’s más erőtlen legyen. 

Honnan az hatalom és rabfág fzármazzon;
De úgy, hogy egymáínak mindenik adózzon, 
így már foknál lelünk kintiét, méltófágot,
Kik néha felejtvén az halandófágot;

17 35 Aranyos fzékekbe fel-fujják magokat,
Védelemül onnan ofztják hatalmokat.
Ki hifzi, hogy ezek bóldogak vólnának?
És mint tób halandók úgy ne kínlódnának? 
Fojtfa-meg egy gazdag az halált izékébe, 

í.o;) Ne fzenyvedjen femmi gyötrelmet fzívébe :
A’ Világnak dúló történeteitül 
Ne féljen; ’s fzőkjőn-el betegfégeitül.
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Urafág, hatalom, közöttünk lehetnek,
De velek is-vagyon kínja az életnek.

1736 Nem adhatnak magok ferarni bóldogfágot,
Mint kóldúsok hordják a’ nagy gazdagJágot.
Ha az Iften minden jót tfak pénzbe adna, 
Törvénye hijjános, és tíalárd maradna. 
Világunknak URA illyen hibát nem téfz’,

17*0 Erővel, ok nélkül le nem ád, íe nem véfz’!
A’ miként levegŐ-Egét közre hagyja,
Javait mindennek egy-formán úgy adja.
Tíak kereíle kiki, meg-elégedhetik 
A’nyira, me’nyire meg-engedtethetik 

i7*5 Egy halandó forítúl; mellynek bóldogfága 
Minden karba lehet, mint nyomorúfága.

A’ Világi bóldogfág a’ mi van, mindenkor tfak remóny- 
fégen formáltatik.

A’ történet magát nem kárhoztathatja,
Haíznát, kárát köztünk ízabadon ofzthatja,
A’ mit adott, a’ba el-vette reményűnk’,

1750 Mert mindenek felett az elfő törvényűnk,
Hogyha már egy dolgot bírunk hatalmunkba 
Azért ne fáradjunk foháfzkodáfunkba:
Ha egy jót meg-kaptunk, mindjárt máit óhajtunk, 
A’ mit nyertünk, azzal nehezen nyughatunk.

1756 Tóbekre gerjefztjűk ifmét reményfégűnk’,
EzerfelŐl várván képzelt nyerefógúnk.
A’ vágyódás mindég fzomjúztat bennünket, 
Prédával biztatván reménylö fzivűnket.
Innen jö továbbá, hogy javunk felejtjük,

1760 ’S máfnak Őrülünk míg azt el-nem nyerhetjük. 
Egy ifjú jegyeiét fzivel óhajthatta ;
De meg is verte azt, ha ofztán bírhatta.
Illyen a’ vágyódás, nielly úgy gyönyörködtet.
Ha kedves tárgyáért tfak lopva eped hét.
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1765 Keményével fzuli leg-föl) vígaffágát,
Mellyel mindég várja édes nyájaflagát.
Ezzel terhes mindég nyughatatlan fzívűnk,
Vele fziintelen ízül, és fogan életünk, 
így a’ jóvendőtúl Mg Toriunk mindenkor’:

1770 Tfak a’ nyájaífágtúl újulhatunk olykor’.

Nyugodalmat, a’ képzelt bóldogfágra e’ főidőn egélTég,
’s békelfég adhat; tfak az fzükféges dolgoknak meg- 
fzerzéfekben.

A’ mit a’ terméfzet igaz jónak mondhat,
És fegedelműnkre valófággal adhat.
Az egy halandóba az édes egéffég,
Közönféges éltei, ruha, és békelfég.

1775 Egy okos ezekkel tfendes, ’s fzerentfés léfz,
Soha az Ég ellen panafzokat nem téfz’.
Ne gondold hát hogy tfak egy gazdag nyughalfon, 
’S máinak a’ terméfzet ne adakozhaffon,
Mert kónnyeb gyűjteni vefzendŐ kintieket;

1780 Mint nyugodalomra hozni a’ fzíveket.
A’ Léleknek belfő meg-elégedéfe,
Tőb kints, mint e’ Világ’ kínos meg-nyeréfe. 
Gazdagfágra köztűnk fok gonofzfág mehet,
De azért ól’tével gyötrelembe lehet.

1785 EgélTég, békelfég, ha nints kebeledbe,
Mitfoda örömöt kóftolhatfz éltedbe ?
Égy gonofz, ha fel-kél, ront, húz, von tfaláffal,
Azt mondja bóldog léfz a’ gazdagúlálfal:
’S míg itt fzerentféjét réfzegen kergeti,

1790 A’dig forfa amott fzívét kínra veti.
Ha belfő réfzink közt fzaggat a’ fájdalom,
Nem jö a’kor hozzánk kintiéi nyugodalom.
Még is e’ Világba kedves egéífégűnk’
Üldözzük; ’s mint vakok rontjuk békeífégünk’.

1795 Aranyos árnyékra feftjűk bóldogfágunk’,
A’ mellyhez kapdofván, tfak kínozzuk magunk’.
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Az Ií'ten, ’s terméfzet elég jót adhatnak;
De kiváníágaink ott nem maradhatnak. 
Királlyá, Angyallá, Iftenné kel lenni? 

lew Másként az élettel nem lehet jól tenni ? 
El-fajúlt vágyódás ! értetlen indulat!
Melly ha meg-véfz ofztán, Eget, főidet dúlhat!

Sokan, indulataik közt meg-tévedvén, a’ kevés értékű 
igazat fzerentfétlennek, és a’ kínlódó gazdagot fze- 
rentféfnek állítják.

Honnan következik, hogy fzerentfés legyen 
Valaki, ki köztünk méltófágra megyen?

1805 Hányat tett femmivé már hatalmalTága ?
’S me’nyit eméíztett-meg gyűjtőt gazdagfága?
A’ Világot Tokán akarták lántzolni;
Úgy vélvén, hogy lehet a’nak parantlolni.
De a’ koronáknak terhek miilyen, tudjuk;

1810 A’ történeteknek hartzát rajtok látjuk.
Világunk érettek vérit, a’dig ontja;
Hogy a’ terméfzetnek törvényét is hontja.
Mivel bóldogab egy Király, jobbágyánál ?
Az Ur m’ért nyugodjon töbet fzolgájánál? 

isis Egyik rend teltére nézve kergettetik,
MáTik hever, ’s belöl Tzíve gyötrettetik.
Kaidnak fzolgája a’kor’ aludhatott,
Mikor’ ura Önként veTzni mérget ivott.
A’ Világ ki-fujja keservébe magát,

1820 ’S a’ poklokra veri Nagy Sándort, gyilkolát.
Ez éltébe mindég hartzok között vérzett, 
KúTz’dótt hatalmával, ’s ifijan el-vefzett. 
SzerentTét Temmi Tors fenkinek nem adhat,
Az él jól tTak, a’ ki leg-jóbban gondolhat, 

less Minden rendbe bó-hat az halál, ’s gyötrelem 
Urat, Dolgát egyre eméfzt a’ félelem.
TTak az egélTéges józan, igaz bÖltíek 
Tudják, hogy mitiii fug leg-fob fzerentfójek.
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KülŐmben a’ közfég úgy hifzi magába, 
leső Hogy mindenik igaz nagy kívánfágába. 

Bóldogfágát iizi a’ nép hafzontalan,
Igazolja tettét, melly íokfzor oktalan.
Nem hifzi, hogy nints e’ főidőn nyugodalom,
’S a’ méltófágok közt lehellen fájdalom, 

isse Ne hidje hát fenki igaz bóldogfágát,
Mert foha nem üzi-el nyomorufágát.
A’ ki érez, a’nak gyotrettetni is kel,
Nints itt nyugodalom teftel és Lélekkel,
A’ melly bóldogfágunk néha engedtetik,

1840 A’ koztunk mindennek egyként rendeltetik.
A’ fzív, és Lólektül fiig gyotrelmes kedvünk, 
Ezeket kel bírni; mindent bennek lelünk.

Az Iften egy ember életének fenn tartáfába, a’ termé- 
fzet rendinek meg-rontáféval nem munkálkodik; 
de minden tfelekedetei; tfak önnön törvénye fze- 
rint efnek.

Mi téfz’ némellyeknek e’ főidőn a’nyi kárt? 
Miért véfz-el fokfzor, az ki életet várt?

1845 Talán úgy hifzi fok, hogy tfak Iftene téfz’
Egy emberbe mindent, a’ ki gyilkoílá lész.
És hogy Ő ki-kelvén Egéből kéntelen, 
Teremtéfért hartzot kezd törvénye ellen.
Mi fob dolog, mint egy örök rendnek útja?

1850 Ki bonthatja ezt-meg a’ ki térjét futja?
Iftene vetett tfak ennek Őrök határt,
Mellybe halandóért foha nem tehet kárt.
Ha a’ mérges habok hajódból ki-vernek,
’S ko-fziklái alá prédáúl le-vetnek;

1855 Mondjad a’ tengernek, hogy vegyen fzárnyára, 
’S ragadjon Világunk’ fzáraz határára.
Ha valamelly tfüggo hegyek meg-indúlnak,
’S mikor’ alattok mégy, nyakadba zúdúlnak.
A’ levegő Égbe tartfd-meg imádfággal
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i8bo Terheket; ’s parantfolj a’ nagy igazfággal.
Már e’kor’ el-vagyon végezve életed,
’S rendeléfe ellen, nem vihed Iltened.
Határt Izahott az TJE keferves létünknek,
Hol terméízet ízerint van vége éltünknek,

1865 Senkit nem erőltet bűnre, gyilkoHugra,
Minden futva megyen a’ mulandófágra:
Kiket hogy éltellen, magát nem tévefzti,
Se’m értek örökös törvényét nem vefzti.

Azt mondod : “Mért fzenyved tehát az igazfág ? 
is?» “ ’S mért j utalmaztatik ollyan fok gonofzfág?,, 

Yallyon gondolod-é, hogy a’ bóldog lehet;
A’ ki életébe gazdagfágot nyerhet?
Ha egy gonofz fárad, munkája’ gyúmöltfót 
Ki nyeri a’ főidből; a’ melly gazdag kintlét 

isis Tfak a’nak ajánlja, a’ ki ferénykedik;
Kebelét munkálja, és nem reftelkedik.
Miért viheti-el a' tolvaj jófzágod’?
Hogy pufztíthatja-el mint gonofz, vagyonod’ ? 
Ha egy gyilkos beléd hegyes tőrt fzegezett 

isse Kétfég kívül él’ted azonnal el-vefzett.
De kitfoda bóldog azért; Ő-é ? vagy te ?
Ha kintieddel magát végre nagyra vitte,
Szúkfég árát venni a’ tfelekedetnek,
Dologért béri van jó, ’s vefzett életnek.

1885 Ha egy gonofz néked egéfz napon munkál 
Eftvére házadnál fzalláft, ’s ’zóldot talál.
Hogy gyilkoskodik-é ? tóle nem kérdezed, 
Hanem a’ hafzonért mit tett, meg-fizeted: 
E’kor’ ha egy igaz ember hozzád be-tér,

1800 Ki egéfz nap hevert, ’s tőled fizetéft kér: 
El-vefzed-é bérit gonofz munkáfodtúl,
Hogy ót’ jutalmazzad igazfágtalanúl.
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Egy igaz ember, itt a’ főidón nem Világi javaiba, de 
Lelkének józan tanátfaiba, ’s fzívének emberi hü. 
érzékenyfégeibe érzi valófágos javát, és jutalmát.

így fizet az Iften fok nagy gonofzoknak;
De azzal nem tette ókét bóldogoknak.

1895 Bóldogfágunk, fzívbe és Lelkekbe vagyon, 
Ezekre vigyázzunk; a’ kints had maradjon. 
Munkával fzűkféges életűnk táplálni,
Mert fekve nem lehet kenyeret találni.
De bóldogfágunkért Lelkűnkéi befzéljűnk,

1900 S egy gonofztól femmi jót ne irigyeljünk.

Nemefi fzőletés.

Mit tefz’ ha egy régi Nemzetbiil fzűlettél ?
’S érdem nélkül atyád’ vérébe Ur lettél?
Ha nintfen erkóltfód, mellybe nemefiilhetfz, 
Soha a’ Világtul jól nem betfültethetfz.

1905 Hogy légyen nyugalmad úgy az útállatba ?
Mit fegit úr’ véred rajtad fájdalmadba?
Ha tulaj donfúga alatfony Lelkednek,
Nemefen nem vifzi rendit életednek:
Vigafztald magadat fzámos jófzágiddal,

«ίο Nemes vagy ’s légy bűfzke gyalázataiddal.
Tfak a’ jó erkoltsbe van nemes fzűletés,
E’re minden karba gerjedhet kéfztetés.
Egy embertelen Ur, foha nemes nem lófz.
Sem kedves híreket maga felól nem téfz’.

1915 A’ ki rabjává Ion kívánfágainak,
Tfak páfztorais lefz fzerzett barmainak. 
Mindenkor’ jófzágát futja főfvényfége,
’S kebelébe járkál vele nagy infége.

Nagyfág.

Kibe lehet nagyfág ? a’ba a’ ki vért ont ?
1920 'S mint egy ragadozó népet, orfzágot ront?
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Vagy a’ ki tudományt í'zerez elméjébe? 
Hogy a’ Világ dolgát forgalTa fejébe.
A’ nagy terméfzetbe ha nints fzelédfégek, 
Mind kettőjók’ él’tét meg-verték az Egek.

1925 Az okos manérú, tolvajló efzével,
Oily, mint egy garázda Vitéz, fegyverével. 
Egyik okoffággal tfak az igazfágba ;
Máfik fzabad gyilkos az halandófágba.
A’ hív terméfzetnek törvényéhez fzabjunk 

1930 Minden méltófágot, ’s igazak maradjunk. 
Kűlómben ha tfalárd közöttünk a’ nagyfág, 
Életünk’ oltora, és búfzke bolondfág.
A’ ki törvényeit igazán ifméri,
Az, igaz nagyfágát Királytól nem kéri.

Hír, világi ditfőieg.

1935 Mitfoda közöttünk az hír, és ditföfég ? 
Honnan ízármazhatik nevűnkre tifzteíTég?
Ti kedves árnyékok! ti r’átok esdekünk, 
Értetek fáradoz gondolkozó Lelkünk.
Magunk’ mentegetjük tőletek fzúntelen ;

1940 Még is utánnatok futunk fzúkfégtelen.
Az egéfz Világot fárafztja jármotok, 
Szenyved, ki fel-vefzi keferves igátok’,
PÓP ! mond-meg mit tettél itt a’ ditfóféggel, 
Tanátskozván titkon a’ nagy Iftenféggel.

1945 Mert te vagy egy, ki ezt igazán kerefted,
’S mind Égen, mind földön magadévá tetted. 
Az őrőkkó-való időkbe alufzol,
Hol ditfófégednek karjai közt nyugfzol.
Nem tudod mit tfinál Világunk neveddel,

1950 ’S hol kit vezérelhetz érdemes Lelkeddel. 
Illyen dolgaiba itt egy halandófág!
Ki minden mívébe tűnő múlandófág.
Hol vágynak Világunk régi Vitézei?
És a’ trónufoknak nagy Fejedelmei?

Bessenyei: Az embernek próbája. 7
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wes Mint ízelek a’ képen múltak-el előlünk,
Nem tudnak moftani létekbe felőlünk:
Mind árnyék, valamit e’ Világba látunk,
Mellybe bóldogfágot fehol nem találtunk.
Fegyverrel, pennával, fzereztetik jó hír, 

i960 Mellyel fzabadofan egy halandó fém bír.
Egy Fibzofufn&l a’ Vitéz gyilkos léfz,
Ótet meg’ fok Vitéz dühös bolondnak téfz’.
Nagy Sándor a’ porbul magát fel-emeli,
’S Diógenefi egy fél hordóba meg-leli. 

tees Mind-ketten meg-vefztek a’ nagy indulatba;
Egyik hordóba ül, máfik a’ trónusba.
Ez fegyverrel indúlt, hogy Világot verjen;
Amaz ir, ’s markából fzőrpól, hogy hírt nyerjen. 
Mellyik tévedt kóztók nevetfégefebben ?

1970 Kit érzett a’ Világ vefzedelmefebben ?
A’ Görög Nagy Sándor dühöfeb bolond vólt.
Mert fegyvere alatt az emberi Nem hóit.
E’ként életünkbe akármit tfelekfzünk,
Ha jól meg-tekíntjük, tfak tévelygőit tefzünk.

1976 Mind el-tellyefedtünk hafzontalanfággal,
’S fok, ditföfégéórt a’ nagy igazfággal 
Szembe fzőkik; tör, ront, réfzegüléfébe,
Szalad, dühöfkődik tévelyedéfébe.
A’ tifztefféges hírt mindenik kívánja,

1980 Az irigy fég, ha más felette jár, bánja.
Ezért ha valaki bőltfefféget mutat,
Az oftobák hamar találnak r’á útat.
A’ bolond fzinte úgy kerefi nagy nevét,
Mint egy bőlts; és azért rágalmazó nyelvét 

1985 Magának éfz nélkül fegítfégre vóvén,
Kiabál, az okoft bolondnak ítélvén.
Ki vólt még ollyan bőlts a’ kit nem motskoltak ?
’S a’ dühödt oftobák tfekélynek nem mondtak? 
Ellenkezés nélkül, fenki hírt nem nyerhet,

1990 Nintfen ollyan kis nyelv, melly fok-fzor nem verhet.
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Nagy tudomány, böltseffég, ’s belfó érdemek.

Mi lehet egy tudós, ki magát fáraCztja ?
’S nevét a’ Világnak könyvbe elö-adja?
Ha bÖltfeJffége nagy, kevéftül értetik,
’S a’ gyengéktül réízeg főnek ítéltetik.

1995 Ellenben ha nintfen mély okoskodáfa, 
Tfekélyfégnek látfzik mindenütt mondáfa.
Ha köz erőbe van, egy Világ öfzve-vefz 
Ki-adott íráfin; ’s belőle kettőt tefz’.
Egyik réfz dühófnek, bolondnak, kiáltja, 

í o o o  A’ máfik okolnak, és fzelédnek tartja.
Neve illy két’ kofzál között bányattatik, 
Túdófnak, bolondnak, egyre mondattatik. 
Mitfoda bóldogfág van hát e’ dolgokba ? 
Mellyek kétfégefek mindenkor’ magokba, 

íooő Egy bolts hánykolódván, vefztegeti magát, 
Kefervefen hordja a’ reá-vett igát.
A heverő' pedig munkáját meg-látván, 
Könnyen befzéll róla, elméjét mutatván, 
így a’ nagy ember is mindég hányattatik,

2010 Érdeme, ’s hibája bizonyíttathatik.
A’ nyugodalomtul melzlze el-távozott,
’S e’ Világ tengerén, mint más, úgy habozott.

Szereűűk Iftenűnk, ’s felebarátunkat, 
NyugtaKuk hogy lehet e’ földön magunkat.

2015 Igazoljunk mindent, a’ me’nyibe lehet,
A’ roJffzt mondjuk jónak, hol hafznokat tehet. 
Boldogfágunkat itt élvén, ne reméljük,
Továb törekedjünk, ’s ífteniínket féljük.
Tfak a’ reményfégbe lappang boldogfágunk, 

2020 Neveljük hát ezért bennünk igazfágunk.
A’ mi igaz orom lehet, e’be vagyon,
Éljünk ’s ne fáradjunk a’ Világért nagyon, 
Mert ez háládatlan, ’s nem is gondol velünk, 
Míg benne búj döfünk, tfak üldözi éltünk’.

7 *
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2025 Apróf ágaival kedvünket táplálja,
Hogy titkos gyötrelmünk ízívunkon formálja. 
Tfak a’ jó erkoltsbe lehet fob tfendedég,
E’be találtatik minden jó boltfeíTég. 
Embertelenfég&nk igazhoz ne legyen,

2030 Lelkímk-ifméreti rofz törvényt ne tegyen,
Mert ha BOLDOGSÁGUNK ez életbe lehet, 
Az-ezeken kívül fehol nem teremhet.

Lelkem! hív törvényem jere indúlj unk-el,
Ne emélTzűk magunk’ a femmifégekkel,

2035 Hagyjuk-el e’ Világ’ vefzélyes lármáját, 
VeíTúk-le vállunkrul teltünknek igáját; 
Hagyjuk tár fáinkat reánk zúgolódni,
Tudnak Ők magokkal miattunk bajlódni;
Ha fel-emelkedni fejtenek bennünket,

2040 Had η evedé k bátran tfelekedetünket.
Le-efúnk a’ porba? Eredetre jövünk, 
KŐriiltünk egy egéfz nagy Világot lelünk.
Mint a fás kefelyiik élo-fájink hegyén, 
Keljünk-fel mi is egy termófzet törvényén.

2045 A’ nap fénye felé tfendefen lebegjünk,
Földűnktül rettegjünk, ’s az Égtől reméljünk, 
Alattunk ütközet, hartz, lármák, hallatnak, 
Felettünk az Egek tfendefen álhatnak.
Minden véres tfata lett földünknek fzínén,

205 0 Midőn minden öröm lefz Iftenünk Egén.
Jövel erre Lelkem éneklő Múfzáddal,
Hozd-el törvényidet fzárnyaknak magaddal. 
Hagyjuk itt a’ véres nagy emberi Nemet,
’S öleljük felettünk a’ ditfoiilt Eget:

2055 Ládák, hogy Iftenünk jó ’s fzent mindenekbe, 
Éf tfak tudatlanfág Zúg az emberekbe.

VÉGE.
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JE G Y Z É S*

Ez a fordítás eset 1771-ben, mely második eszten
dőben, az a z : 72-ben nyomtattatot ki. De még akkor 
nagyon ifiu vóltam, annyira, hogy esztendeim inkáb 
gyermeki időre tartoztak, mint ember korra. Most hoz-

* [E Jegyzés első, de magától Bessenyeitől keresztülhúzgált 
fogalmazása így hangzik :]

VILÁGOSITÁS. E munkát Póp Sándor anglus iró atta ki 
Poémábann. Mely frantziára fordíttatván, én frantziábul tettem 
által magyar versekre, de szabad fordítással, tsak a dolgot kö
vetve, mivel lehetetlen vólt a nyelvnek két egymással ellenkező 
természetit sorrul sorra, szórul szóra egyeztetni, úgy, hogy a 
munka másfelől minden erő, méltóság nélkül valóvá ne legyen. 
Akkor buszon négy esztendős vóltam, és a magyar Gárdában 
szolgáltam, mely szerint a munkámnak is gyengeségeit meg lehet 
engedni.

Kezemhez küldetet most oly kéréssel, hogy igazittsam meg, 
hogy újra nyomtattasson. Néztem, de lehetetlen let az igazí
tása. Újra írtam egészlen, mely szerint az anglus irótul megént 
messzeb távoztam el, úgy, hogy inkáb magaménak mondhatom, 
mint a Póp munkájának. Az anglus gondolatok nyelvünkön ide
genek, és kedvetlenek. Lágyítani kellet.

A munkát akkor igy neveztem Az embernek Próbája. Mert 
nem tudtam e frantzia magyarbann mint tenni, hogy

ESSAI SUB L’HOMME.

Ezt tenné: Az embernek visgálása, tulajdonságainak próbákra 
tétele, szemlélése sat. Hogy állapottyában, természetiben, ki és 
mi. De köny(v)nek, kivált Poémának, hosszú nevezetet adni nem 
lehet. Most e munkát visgálván, úgy látom, hogy az emberi 
értelmet láttatik egészlen a határáig fel fedezni, melyre nézve 
neveztem így, a hogy elől látod. Külömben a nevezet leg kisseb: 
a benne és alatta fekvő dolgok határozzák meg a munkának 
semmiségét, vagy érdemét.
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zám küldetet oly véggel, hogy igazításain meg, hol 
hibáját tanálom, had adattathasson ki újra. Fellyeb, 
aláb leveleztem: néztem; De a mostani értelmem élőt 
meg jelent hibáknak sokasága az igazításnak modjátul 
el ijjesztet. Ara kellet magamat el szánni, hogy eleitül

Hogy Pop az emberi kevélységet, bolond vágyódást éppen 
az Isten székihez viszi fel, azt úgy tselekszi, mint Anglus, kik 
ha tehetik, inkáb szeretnek úgy írni, hogy óriás gondolataikon 
álmélkodjanak, mint belőllök tanullyanak. Még magyar nyelvün
kön újságnak tettzik az ollyan emberi büszkeség és esztelen 
vágyódás, mely a világ Istenét oktatná, kezébűl kivánvánn 
királyi páltzáját ki venni. De ezt tsak a poétaságnak kel tulaj
donítani. Azomban, amennyire lehetet, az Anglus elmét, változ
tattam, nem tévén ki, hol így szól:

„Mongyad hát minek utánna magad nem lehetz az Egek- 
„nek egyedül való tárgya sat., hogy az Isten igasságtalan ; ra- 
„gad ki kezébűl itéllő páltzáját; az igasságnak mérő serpe
nyőjét ; Itéllyed magad az örökké való igasságot és így légy 
„Istenednek Istene.

Nem lehet e világon oly bolond vágyódásu halandót fel 
tenni, ki meg érdemellye, hogy kevélységéhez igy beszéllyenek.

A Frantzia nemzet elméje az ily rendkívül való gondolatok 
módját egy átallyában meg nem szenyvedi. Fordittya frantziára, 
de maga soha se követi. Az anglus elme ellenben az ollyan írás 
módját és gondolatot szereti, mely álmélkodásba, sőt irtódzko- 
dásba hozza. Nézd Jungot, Sakespeárt sat. mind kettőt frantzia 
nyelven. Mert Jungnak a magyar fordítása, magához, te ljesség 
gel nem hasonlít. Nem szóba kel fordítani, hanem méjségben, 
fel emelkedésben, erőben és méltóságban. Nézd Miltont, ki Poé
májával ot állapodik meg, hogy az ördögöket táborba szállittya 
ki az Isten ellen ütközetre, hol elméjét rémitő gondolatokba 
öltözteti. De a mellyeket magyarban követni nehéz. Mert az a 
fordítás, mely Miltonban magyarul megjelent, Miltonhoz kóppest 
keveseb a semminél. Utói kellet vólna a poétaságának felemel
kedését, és elméjének méltóságát érni. De ez, nem telik oly 
könnyen, mint a pipa közben való beszéd.

Továbbá a rövid mondásu, de szélessen kiterjedet értelmű 
dolgokat nem jó magyarul is oly rövidenn Írni, mert az együgyű 
és középszer olvasásu ember, meg nem érti. Böltsnek, tanultnak 
nem írok, az együgyű meg nem ért. így  is elég meg érteni és 
benne gyönyörködni a gyengéknek, a hogy én változtatom. De 
önnön anglus természetiben való meg értelmére olvasás kel, már 
előre ; és nem kitsiny. Én olvasatlanoknak írván, úgy nem tehe
tek, hogy nyűglődve értsenek meg. Száz esztendő múlva, ha 
dolgozik a Nemzet, lehet osztán más hangon is írni.
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fogva végéig egészlen újra írjam, vagy vélle semmit se 
tegyek. Más munkáimat kellet félben hagyni, mellyek 
nékem kedveseb foglalatosságul szolgálnak. Hogy ha- 
maráb azokhoz foghassak újra, ezzel nagyon sijjettem 
és hat hetek alat el készült. Ez is haladék volt a miat, 
hogy tsak reggel írhatok két három óráig; dél után 
pedig soha sem. Azomban, házi foglalatosságaim e kis 
időmtűl is sok ízben meg fosztottak. Volt valami segedel
memre, hogy a régi fordításba néztem, melybűi mind- 
azáltal az 772-ik nyomtatás szerint éppen úgy, mint 
akkor vala, harmintz vers sem maradhatot meg. Soha1 
sem volt sorrul sorra való fordítás, hanem tsak az író 
értelmét követtem. Most is ugyan azon tárgyakra né
zek, mellyekre az Anglus Poéta szemeit függesztette, de 
versét úgy, mint a Frantzia fordításban ki tétetet, ma
gyarul 1 2 tanálni egyet sem lehet. Szó, gondolat hasonlóul 
változtatva vannak.

Az illyen erős munkákat, ha szóban versben nyom- 
rul nyomra fordítod, nem tsak hibás lesz, de nevetsé
ges is. Ara kel nézni, hogy azon nyelvnek természeti
ben melyrűl fordítasz, mi a mélység, fel emelkedés, mél
tóság és világosság. A mely szavakkal ezeket más nyelven 
öszve rakják, ha te, a magadéban, ugyan azokkal teszed 
ki, semmit se mondasz. Szót fordítasz szóra,3 de az erő, 
méltóság el tűnnek. Ugyan azért, most is e fordítás
ban, Popnak tsak tárgyai után menek, de a vers és 
gondolatnak nagyob része, mind a magamé, még is 
jobban meg látod az Anglus írót így, mintha verseit 
fordítottam vólna szórul szóra.

1 Bp. [=  Budapesti másolatban] : Ez soha . . .
2 B p.: ebben.
3 B p.: szórul szóra.
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A Frantzia nyelv, rövid szavainál és azoknak szé
lessen ki terjedet értelmeinél fogva, két versben mond 
annyit, a mennyit mi négyben, hatban mondhatunk. 
A magyar nyelv, verselésre alkalmatlan, e miat, hogy 
rend kivűl hosszú szavakkal él. Némellyek fél verset 
fognak el, s ha alkalmaztatná őket a Poéta, fél versel, 
ki sem telnek. Mongyad : Háládatlanságának—Halhatat
lanságának. Szerentsétlensége, Boldogtalansága sat. Ke
resd a szavakat, és véghetetlen sokasággal tanálod őket.

De ez még sem oly terhes mesterség, mint a szó
nak egész meg változtatása. Jön úgy a dolog ezerszer 
is, hogy ha azon szóval mondod nyelveden, mellyen 
amot mondották, a magadéban minden móltóságátul 
meg fosztod. Más szavakkal kel élned, nyelvednek amaz
zal ellenkező természete szerint, hogy azt felemelkedésé
ben követhessed.

Ezt már bajos fel tanálni, hogy mitsoda szóval 
váltsd fel amazt, mely nem az a szó lévén, nyelveden, 
ugyan azon tárgyat, méltóságot elmét adgya elő. 
A nyelvnek erejét, méltóságát, tisztaságát kel ismerni, 
mert a tsupa szavaknak tudása ide nem tartozik. A ko- 
tsisom is tsak úgy meg ért minden magyar szót, mint 
én és véllem akadály nélkül beszél. De a szavakat ragyogó 
fénnyel, méltósággal öszve rakni nem tudgya, sem fel- 
emelkedésbe nem hozhattya.

Már két nyelvnek természetiben tudni, hogy az egy
mással való ellenkezésben mindeniknek méltósága mi
tsoda gondolatok, és szavakban állyon szemközt, nem 
könnyű mesterség, ügy vélem, hogy még ezt én se 
tudom ’s te sem.

De szenyved el, had mutassam meg egy kis példá
ban, (hogy hosszasan unalmadra ne legyek) értelmem
nek igasságát.
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A Yoltér Tragédiái esnek kezemben e 1 munka foly
tatásának idején, egy estve, hol Zaira igy szól.

J’eusse été prés du Gange esclave des faux IJieux, 
Chretienne dans Paris, Musulmanne en ces lieux.

Ezt teszi:
A Ganges mellet, vagy annak tartománnyaiban, ha

mis Isteneknek lettem volna rabjok. Parisban keresz
tyén volnék, ezen helyeken pedig Török asszony vagyok. 
Kérlek! két versben ted ki hát magyarul, hogy fénnyét, 
méltóságát el ne veszesse! Nékem kettőben elő adni 
lehetetlen. Négyben foglaltam, de már ez által is meg 
gyengül — igy:

A Ganges vidékén hamis Isteneket 
Tisztelnék; imádván álmodot neveket,
Párisban keresztyén vólnék ot születve,
It, Törökné vagyok, Mohametnek vetve.

M ás:

La Contume, la lói plia mes premiers ans 
A la Religion des heureux Musulman.

A szokás és törvény első esztendeimet a szerentsés 
Törököknek vallása alá hajtotta. Nézd, mely idétlenül 
esik.· Magyarul mondván, igy lenne: Még gyermeksé
gemnek ideje, szokás és nevelés által, a boldog Moha
metnek vallását nyomták szivembe. Versben így teszem :

A szokás, nevelés még gyermekségemet 
Török hitre vette ’s egész életemet.

1 Bp.: ezen.
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ítéld, hogy kel a szavaknak változni! Leg nehezeb 
hát a szónak változtatása, hogy nem azt mondván a 
mit amaz, ugyan azt, azon erőben, méltóságban mu
tassa ki.

Fordíthattam volna Popot illyen móddal, úgy, hogy 
a hol száz verse van, nékem legyen két, három száz, 
de tsak igen ot lettem volna vele, hol most vagyok, és 
talán ot sem, mivel a két nyelv természetinek szünte
len való fontolása a gondolatok sokasága hozzá járul
ván el tévedésbe hozhattak volna, a k é t1 nyelvre nézve.

Azomban, Póp, egyik nagy tárgyrul a másikra sebes 
szökéssel ugrál által, mivel böltseknek írt, kik a hiza- 
kot által láttyák, De nékem ezen üregeket2 bé kellet 
gondolatokkal, versekkel tsinálnom, hogy a gyenge 
olvasó egyik dologrul a másikra, kötéseken lépésrűl 
lépésre botsátkozhasson, mivel nagy ugrást nem tehet: 
sem, a sok ki rákot tzégérekrűl meg nem ismerheti, 
mit árulnak alattok.

Mindég nagyub vágyódásom van azoknak írni, kik 
nagy olvasás nélkül valók és nyelv tudatlanok, mint a 
tudósoknak és Német, Frantzia nyelv ismerőknek. Mi
nek nyújtanád kezedet annak segedelmére, ki magát 
erős és bátor lépésekbe veheti? Valakik felette méjjen, 
nagy erővel, homályoson, röviden írnak, azért tselek- 
szik, hogy az olvasót embereket, nagy tudósokat hoz
zák magok iránt figyelmetességre. Nem gondollyák meg, 
hogy ezek örökké tsak hibákat keresnek, kritizálnak; 
tsak az után szólván valamit a ditsérotrűl, nyöszörögve; 
ha eléb az írót betsiben jól alá szállították. A ki maga 
is tudomány által k ívánhíresedni, ritkán szokta abban 
szomszédját híresiteni. Ismerni kell az emberi gyenge
séget.

1 B p .: mind két. — 2 B p .: hézakokat. — 3 B p.: akar.



JKGYZÉS. 1 0 9

De én, adom tudtokra mindeneknek, hogy valaki 
job magyar írónak, fényeseb elmének, olvasottab em
bernek kíván nállamnál ismértetni, ellene magam mel
let, soha vetélkedésbe nem jövök, hanem bizonyság 
levelet adok néki, kezemmel, petsétemmel meg erős- 
sitve, hogy mindent tud felettem, én pedig tudománnyá- 
boz képpest a betűt sem ismerem.

Sok kritikus azért nem ír semmit, hogy hozzá szó 
ne férhessen, ő pedig másokat ütögethessen. Mint az 
ollyan félelmes Ember, ki setétre búvik ’s onnan haji- 
gál a nap alat jövő menő társaira, kik vissza nem 
üthetik,1 mivel hol létét nem tudhattyák. Más tekintet
ben az írásoknak 2 józan meg itéllése szükséges és hasz
nos is. Az egyűgyűek könnyen hisznek, mivel ha tsá- 
bittatnak, ellenkező okokra nem tanálván, el tévednek. 
Minden írónak hibáját jó fel fedezni, tsak betsüllete 
sérelmével és tsufolással ne legyen. A dolgon való 
vetélkedés annak valóságát tiszta nap fényre hozza fel, 
hol a gyenge elme is utat tanál magának az igasságra. 
A tanúit ember a tudatlannal majd nem mindent el 
hitethet, a mi nagyon szembe nem tűnik, hogy hely
telen. Nem tud az okokra felelni, és hódol.

Azomban soha se volt elmés könyv e világon, mely 
maga iránt olvasóit, vetélkedésbe ne hozta vólna. Innen 
van, hogy minden tanult ember végre, a maga értel
mére szorul. Én is úgy vagyok a magaméval, te i s : a 
tiéddel.

Végre, hogy Póp az emberi eszetlen vágyódást éppen 
az Isten székihez viszi fel,-azt, mint Anglus, úgy tse- 
lekszi, ki inkáb szeret úgy írni, ha teheti, hogy óriás 
gondolatin bámulásba essenek, mint belőlle köz igassá-

2 B p.: ütik. — a B p.: a másoknak.
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got tanullyanak. Újságnak láttzik még magyar nyelven 
az ollyan rend kívül való maga meg hit ’s egyszerre 
büszke bolond vágyódás, mely a világ Istenét oktatná, 
hatalmát magára kívánván ruházni. A mennyire lehetet 
enyhítettem is az Anglus írónak szavait, hol így mond: 
Mongyad hát, minek utánna egyedül nem lehetz az 
Egeknek tárgya, hogy az Isten igasságtalan. Eagad ki 
kezébűl itéllő páltzáját és az igasságnak mérő serpe
nyőjét. Itéllyed magad az örök Valóságot és légy Iste
neknek Istene. Sat.

Nem lehet e világon oly siralmas fel fuvalkodású 
bolondot fel tenni, ki igazán érdemellye, hogy hozzá 
így beszéllyenek.

A Frantziák elméje rend kívül valóságot nem szeny- 
ved. Fordittya nyelvére anglusbul, de maga soha sem 
követi. Az anglus úgy szeret írni, hogy gondolatai irtód- 
zást okozzanak. Nézd Jungot, Miltont, Sakespeárt fran- 
tzia, vagy anglus nyelven, mert Miltont,* -Jungot, ** a 
magyar fordítás által lehetetlen ismérned. A magyar 
Milton kevesek a semminél, annyira nints erejében, 
rémitő kébzelődéseiben és pennájának méltóságában 
tanálva.1 De Milton magában sem oktatásra ’s haszonra 
való munka. Ollyan, mint a tűzi mesterség, mely sze
med élőt ragyog ’s füstöt vetvén, onnan el tűnik. Ha 
jól van néked Póp igy fordítva, ahogy tsináltam,2 ör
vendem; ha nem, botsás meg! jobban nem tehettem.

Bessenyei György.

* Bessenyei Sándor: Milton-fordítására (Elveszett Paradicsom) 
czéloz, mely Kassán 1796-ban jelent meg két kötetben.

** Péczeli József: Young-fordítását érti (Yung ejtzakáji és 
egyéb munkáji), mely 1787-ben Győrben jelent meg két kö
tetben.

1 Ez a mondat a bpesti másolatból hiányzik.
2 Bp. : találtam.
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ELSŐ LEVÉL.

I. Hogy az Ember kitsoda és mitsoda az egész terem
tésre nézve.

Indullyunk hát ’s lássuk rendit a Világnak,
E nagy teremtésnek ’s a nagy igasságnak !
Mere megy szívünknek sok ezer ösvénnyé ?
Hogy van belé írva örökös törvénnyé?

5 Miben mennyen az ész töbre az álmánál, 5

’S Hova nézzen a bölts Lelke világánál?
Lássuk, hogy értelmünk ki mere terjedet,
Mikor a testünkben vélünk fel éledet?

Gyere velem Lélek! Mennyei Vezérem !
10 Te utánnad menek ! 1 Segedelmed kérem ! jo

Emely fel az Egek ragyogó térségén!
Hordozz a természet el rejtet méjségén !
Hadgyuk el utánnunk e 1 2 világ lármáját, u
Emberi Nemünkre rá vetet igáját.

15 A magasságok közt lebegjünk tsendesen,
Fel, le, botsátkozván, mennyünk egyenesen.
A teremtés mívót visgállyuk, hol lehet, 15

Lássuk, az okosság, hogy vélle mit tehet?
Keressük ki, mere van it a tévedés,

2 0  A halál, a titok és a fel éledés ?

1 Budapesti másolatban: megyek.
2 Bp.-ben: a.
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Nézzük meg az embert, hogy magától mi let,
És a nagy Istenség életével mit tét?
Dullyuk1 meg közöttünk mind a szokásokat, 19

Vegyünk fel emberi, Isten mondásokat,
25 Lássuk, az Istenség, hatalmában hogy tét,

És rendé, tsudává a természet mint let?
Lassan emelkedgyünk, alázatossággal,
Hogy ha meg botlunk is, essünk méltósággal.

II. A Természet látható, érezhető, de titkaiban és örökre 
meghatározót rendiben, fe l fedezhetetlen.

Mit szólhat az elme e világ okárul? sí
so Mit tud az Egekrűl ? mit mondhat magárul ?

A természet titka hogy és mint formállya?
Soha a Lelkében ezt fel nem tanállya.
Érzi valóságát, tapaszthattya magát,
De nem ismerheti körűlte világát.

35 A teremtés mindent mutat, de vakittya 
És titkos okait tőlle el hárittya.
Kezével tapasztya a teremtés dolgát,
Még is el téveszti világánál magát.
Tűz, víz, Ég, Föld nézi, hogy vannak magokban, se 

40 De nem láthat belé, indító okokban.
Egymás ellensége és egymást táplálja:
Az ember ezt, amaz nélkül nem tanállya.
Magokkal küsködve1 2 tartyák fen magokat,
Hartzban egyesítik a valóságokat.

*5 Hideg, meleg, tűz, víz, dolgában ellenség,
De a természetben örökös egyesség.
így, a teremtésnek Mennyei Mesterét 89
’S Az éló' világnak titkon verő erét

1 Bp.-ben : Bujjuk.
2 A bpesti és sárospataki másolatban: küszködve.
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Emberi értelem meg nem visgálhattya, 
so Noha dolgát érzi ’s előtte láthattya.

Ki nézhette ki e világnak állását ?
A természet mívét, áldását, dulását?

Ha valaki elég lenne az Egeket 
Meg futni és látni két féle rendeket,

55 Vagy töb Világot is túl ezen ismérne,
És úgy okaihoz elméjével férne :
Meg mondhatná talán a Minden, mitsoda, 
Az ember is benne, magára, kitsoda.
De egy oly, éjtzakán bujdosó halandó,

60 Kit vakon vezetnek 's mint pára múlandó : 
Által nézheti é e kék térségeket,
Mellyek tiltyák tőlle a magas Egeket ?
Ki lát a teremtés belső részeibe,
Ki nyomja rugóját titkos kerekibe?

65 Talán e dologban Neuton is vakság,
Pompás megtévedés és méj tudatlanság. 
Hogy van így a Világ, a hogy teremtetet ? 
Más rendel törvénnyel miért nem lehetet ? 
Hogy fekszik a kötés e nagy természetben,

7o Mely mindent héjén tart ez örökös Rendben 
A’ mely annyi dolgot megkülömböztethet 
’S Minden külömbséget öszve férkeztethet?1 
Hol vannak végei ? mihez van kapcsolva ? 
Hogy megyen szüntelen, mind örökké álva ? 

75 Te kevély halandó ! talán azt gondolod, 
Hogy a Világ okát végre ki tanulod ?
Hogy fel hágsz elméddel éppen Trónusához 
S közzel mellé álhatz a méltóságához ? 
Tévelygő értelmed az Egekhez is vér, 

so Büszke vágyódásod a Világban nem fér. 
Mindent magyarázna benned a kívánság,
De mindent bé fedez a nagy tudatlanság.

1 Bp.-ben : szer késztethet.
Bessenyei: Az embernek próbája.
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Szíved Lelked hogy van egymással ? nem tudod, 
Ez abban mint lakik ? hogy érez ? nem látod.

85 Az Ég és Föld közöt nagyon okoskodol,
Az örök végezés ellen is hánykódol.
Talán az Istened tsak azért teremtet,
Hogy adósod legyen, mikor vélled jól tét?
A ki mindent adót, másnak nem tartozik . .

9o Nem tudgya az ember, mit mond ’s tsak habozik. 
Hogy van az ? mért van ez ? mindég azt kérdezi, 
A dolgot most ennek, majd másnak nevezi. 
Tévelygő' teremtés I magyarázd hát okát,
Hogy a bértz fellegbe mért rejti homlokát ?

95 Fogd el a Világnak sikoltó szeleit,
Ne hívják tsatára annak tengereit.
És a méjségekbó'l fel jöt kőszálakat 
Kérdezd, miért dűtik haboknak váltakat ?
Mért nem lettél te is mint vagy, még nemeseb ? 

too A Telkedben böltseb ’s testedben erősseb ?
Nézzed e világot, bámuld a teremtést,
Melynek titkaira sehol sem tanálsz rést.
Lábbogj mint egy tsep víz a széles Tengerben, 
Kavarogj örökre e nagy természetben, 

los Erőd tsak abbul ál, hogy mindég tsudálkoz 
’S Örök Istenednek a szívedben áldoz.
Testedben szikra vagy, érzésed el tűnik,
A szenyvedés nállad soha meg nem szűnik. 

Tudgyuk, hogy az Isten mindent úgy tehetet, 
no Mely szerint a világ már töb nem lehetet.

E szerint rendiben e sok valóságnak 
Kellet, mint az Ember, lenni ollyan ágnak.
Úgy fordul kérdésre, hogy ha a nagy Isten 
Kegyetlen teremtést tét é az emberen ? 

ne Próbálja nagy elméd, hogy az UE hibázhat 
És a teremtésnek jó rendet nem adhat ?
Lehetet volna é halandó életünk 
Másként teremteni és formálni Lelkünk ?



Vagy éppen. így kellet az embernek lenni, 
iso A kit nem lehetet hej érül ki tenni?

Nagyob értelemmel talán angyal volnál,
És érzések nélkül bálvánnyá változnál.
Érzés adgya beléd a gyönyörűséget,
És ha ezt el veszti, a keserűséget.

125 Ha amazt érzetted, ezt is érezni kel,
így bánt a természet, lásd, az emberekkel. 
Helyére állatva a tudatlanság is,
Hogy ha it szorongat, másut boldogság is.

Ha az ökör maga készítné igáját, 
i s o  Húzná é számodra ésszel barázdáját?

A paripa tudod, zaboláján szalad,
Neki fut a hartznak, puskázás közt halad.
A nagyob okosság tzéljára vezeti,
Erejével a mit akar, azt téteti, 

lse  A gondviselés is ésszel meg vakítva 
így viszi az embert helyén meg állítva.
Ne kívánd hát látni, mint Isten, magadat,
Hunyd bó a szemedet, érezzed javadat.
Nem lehetnél Emher, ha mindent láthatnál 

wo 8 Az okokra mindég reá találhatnál.
Ember vagy, nyugodj meg, mert sorsod illyen let, 
Az örök végezés helyedre ide tét.

Ne mond hát sorsodrul, hogy van benne tsalás, 
És teremtetésed a többi közt hibás.

145 Tökélletes testei vagy, a mint lehettél,
Másképpen testedben nem teremtethettél.
Ezen a világon tsak egy szikra léted,
Az örök időkben szem pillantás élted!
Egy embernek sok vélt halhatatlan lenni,

150 E testben életét angyalokhoz tenni.
Emberi nemedre tartozót ez áldás,
De, hogy mi meg halunk, legyen hála adás.
Ed kívánna élni örökké e testben ?
Yénségét vonszolván hólton, az életben ?
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155  Elég θ  világot egy életben nézni,
Sorsod a sok baj közt örömre intézni.

111. A jövendő történeteknek nem tudása, reánk nézve 
boldogság.

Esetinknek száma rejtve had maradjon, 119

A végezés könyve tollúnk zárva vagyon.
A mely szakasz benne szükséges éltünkre, 121

íeo Tsak azt vehetjük fel gyenge értelmünkre.
A többi maradgyon, reánk nem tartozik,
A’ ki Isten előtt némúl meg, áldozik.
A barom nem l á t t y a  az emberi testnek 123

Okát ’s segítője lesz a bölts életnek.
166 Ostobaságával böltsességén segít

Es az élelmedre sok terhet meg indít.
0 ! ha az állatok meg okosodnának,
Az okosok véllek mit tsinálhatnának ?
Ha hát ot helyén van a baromi vakság, 

no Minket is segíthet némely tudatlanság.
Ha az áldozatra vitetet állatok 129

Előre tudhatnák oly véres halálok :
Mennének vesztekre oly engedelmesen ? 132

A gyilkos késeket néznék oly tsendesen ? i s i

175 De mivel veszteket, szegények nem tudgyák, 135

Szabadulás nélkül magok ölni hadgyák. ise
Ha mikor el kezded gyenge· életedet, 

Előre láthatnád minden esetedet :
Vissza kívánkoznál a nagy természetbe 

iso Örök halgatásra, hogy ne légy életbe. 
Minden reménységed el aludna benned,
E miatt kellene unalomban lenned. 
Bizontalanságban terem a reménség,
A ki e nélkül él, tsak örökös ínség, 

iss Elibe kerülnél a végezéseknek
’S ki tennéd magadat ütő Meny köveknek
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Az Isten kéntelen lenne halálodra 
Erőszakkal huzni vízbe fulásodra.
De igy nints gyötrelmed előre veszteddel. . .

190 Bóldog tudatlanság ! vígan múlsz élteddel!
Ha ki ki előre tudhatná dolgait, ui
Beménységek nélkül hogy töltnó óráit?
Nállunk meg jelentet napja halálunknak 
Kínzó pokla lenne keserves voltunknak. 1«

lse De így, naprul napra biztatván magunkat,
Fére taszigállyuk tőllünk halálunkat.
Hisszük, hogy meg halunk, de nem tudgyuk, mikor, 
Ezzel vigasztallya magát az Ember kor.
Agrul ágra szökdös előtte a halál,

200 De tsak kedvet érez, mig reá nem tanáL
O ! el rejtet titka a nagy eseteknek, 147

Mely nagy áldása vagy rajtunk az Egeknek !
A világ Istene viszi így munkáját,
Hogy ki ki meg fussa a maga pályáját,

205 A k i  ditsőssége magas Trónusárul 151

Örökös végezést tett a világárul.
A’ ki egy verebet héjjá által veszni,
Vagy pántzélos vitézt a fegyverbe esni. 154
Változások nélkül tekint Trónusárul------

210 így itély ezekkel a méltóságárul!
Brutus hal, szúnyog vész, zűrzavart nem teszen,
A természet meg áll, a világ így leszen !

IV. Megelégedés az együgyűségben.

Legyen hát ó  ! Ember! tsendességben lelked, 159 

És igasságában ismérd meg Istened.
215 Tanátskoz sziveddel, ismérd meg 1 magadat,

Keresd erköltsödben, sorsodban javadat.

1 B p .-b en  : tekintsed.
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Szívedet, örökös reménység táplálja íes
’S Nyűgében örömét benne fel tanállya.
Bóldogságodra vár: mosolyog szemedbe, íes

220 A földrűl fel emel, virágzik Lelkedbe.
Szenyvedésid közzül szárnyaira vészén 
S kedvednek jövendő országába teszen. íes
A jövő időkben kézen fogva vezet 
’S A’ mid nints, vigasztal. . . Ó ! bóldog intézet! 

s 25 Lássad az egyűgyű szegényt hajlékában, 173

Mely tsendesen nyugszik ot lakva, magában. 174

Nem vágy méltóságra, nem vadász hatalmat,
Töbre tartya nálla a jó nyugodalmat.
Ha szenyved, nem maga okozza magának, 

ásó Tsak súllyá terheli nyomorult sorsának.
A verejtékével fölgyeit ásztattya, 177

Jó reménységével életét biztattya.
Hiszi, hogy ha meg hal, örök életet ér ne
És nagy Istenétül boldogságot ot kér.

235 A világ állását soha se visgállya, isi
A kel, hogy élelmét benne fel tanállya.
Istenéhez sóhajt, kevéssel elégszik,
Dolgozik, vatsorál ’s az után le fekszik.
Botsát az Egekre egy két fohászkodást,

240 Fárat testei kezdi el az álmodozást.
Nem tudgya, nem érti a rangnak nagyságát,
Meg veti hatalmát ’s kínos méltóságát.
Kitsiny határok közt él vágyódásával,
És nem veszekedik híréért magával, 

sir, Mint az ollyan király, ki mindennel bírván,
Füstért világot dúl, a Trónusán sírván.
A ki boldogságát nem magába teszi,
Hanem mit mondanak rólla, fel azt veszi.
Magán kívül akar élni más eszében,

250 ügy bünteti magát testében, lelkében.
A tudós is fel ül eszének szárnyára,

El repül e világ végső határára.
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A természet dolgát mindég igazgattya,
Istenét oktatná tsufos indulattya;

í55 Tanáttsal kinállya ditsőült Egében-----------*
Hlyen bolond sok bölts, a maga nemében !

Ember! az Embernél ha töb kívánsz lenni, 191 

Próbáld meg magadon túl, hogy mit tudtz tenni. 
Fontollyad e világ nagy Rendit eszedben, 193

260 Tsinály más teremtést magadbul, létedben. 194

Ronts el mindent, a mi benned kedvet nem szül, 
Gúnyold az Egeket ’s azt, ki felette ÜL 
Forgasd meg a napnak el nyúlt sugárait, 197

\ rerd földre a bértznek kőszikla várait.
265 Dúld meg az Egeket, hágj fel Istenéhez, 199, 203

Ragasz ragyogó fényt a fényességéhez.
Királyi páltzáját ragad ki kezébfil, 205

Mellyel az időket vezérli Egébűl. 206

ítéld meg magadban a nagy valóságot,
270 Agy a természetnek magad, igasságot!

Sokan oda vitték esztelenségeket, 209

Hogy sorsok utálván, szidgyák az Egeket.
Angyalok akartak lenni emberekből . . .  211

Kérdezték, az Isten, ily világot, hogy szül?
275 Az örökös Rendet bontani akarják 21s

Es a természetet, mint veszettek, marják. 214

0 értek kel lenni e földön mindennek,
Hasznok szerint szabnak törvényt az Istennek. 
Kérgyed, kinek ragyog a szép nap világa ? 215

280 És hogy a barmokon mért van annyi iga ?
Meg felel majd reá köztünk a büszkeség,
Hogy mind ezt csak érte tette az Istenség.

A zivatarokat az idő fennyíti 
’S Meg rákot hajóit a tenger repíti, 220

* Alfonzns a kastiliai király káromlotta így a fő böltsessó- 
get, hogy ha ötét e világ teremtésében meg kérdette vólna, job 
tanátsot ad vala néki.
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285 A reá rohanó habnak zabolát vét 
És veszedelem közt táplálja életét.
Tengert, kő szálakat, szélvészeket trutt(z)ol 
És a nagy éltető állatokkal hartzol.
Hegyeinknek gyomrok ki adgyák kintseket 221

290 ’S Az Emberre fűzik drága köveiket.
Kívánságaira a szép tavasz nevet,
Látás, érzés, hallás, mind gyönyörűség let.
Kedves ézit, levét, a szőlőtő főzi
És vérünket édes füzével öntözi. 2»e

295 Érkezik az éjjel azért, hogy ujjittson,
Tart a Föld, vagyon Ég, mely felül borittson.
Mind Emberért van ez, úgy mond a kevélység,
Nem tekintet másra az örök böltsesség.
De mikor a világ olykor meg rázkódik, 231

800 Keng a Föld ’s méjsége zudul, fohászkodik,
Mikor váras, falu, omlik le gyomrába,
Mellyeket feneke alá nyél magába:
Mikor hideg szelek űzik az Egeket, 235

Kő záport ontván 1 ránk, mint rontó jegeket, 
s ó s  Mitsoda pusztulást tesznek élelmünkben,

Mennyi fohászkodás származik szívünkben !
Ha a  tűz, e mindent meg emésztő állat 239

Harsogással fel kél ’s házaink közt dúlhat,
Mikor az ütközet piattzán el terűi 

βίο Ezerenként a test, és vérében ot hűl,
Hol kényessen nevelt tagjait a sasok,
Ölyvek, hollók eszik ’s az éhes farkasok.
Meg láttya, hogy nem tsak ő érte van Világ 
’8 Hogy az ember benne egy különös kis ág; 

s i s  Hogy a természetnek Kendi, nyereségét 
Nem nézi, ’s neveti maga meg hitségét.
El üti életét viszontagságával 
És porba temeti a méltóságával.

1 B p.-ben : öntvén .
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Nem sír a természet, mikor te haldoklasz,
320 Nem tudja, magassan, vagy mójségben állasz. 

Sorsunknak örökös fergetegét láttyuk;
Merül jön, honnan üt, soha se tudhattyuk.
Esső, hideg, meleg, nap fény, bus fellegzés, 247

Zápor, föld indulás, tsattogó Ég zengés, 248
825 Égető szárasság, öldöklő háború

Zavarnak, mint néha szerentse ’s másszor bú. 
Sírunkba ezek közt mind rakásra húllunk,
De vélle változást sehol se tsinálunk. 251

Az emberi nemzet, a világ meg marad, 261

ásó Mely mindég dolgozik, soha el nem fárad.
Nem tudja, mit tsinál, még is rendin megyen,
Nem bánnya magával akárki hogy tegyen.

Egy Ember a hegynek fel emelt tetején 2β3
Ha fel függedne ot a kőszikla hegyén, 

ess Honnan egy botlással meredek mélységre
Esne le ’s szállana alá setétségre : 267

A leg főb hatalmat hívja segítségül,
Fel nem függesztetik és fenékre le ül,
Ember, balha legyen, a mi it veszni húl, 

s4o Semmi k i  nem fogyhat véllek a világbul. *72

A természet, tudod, hogy soha sem veszthet,
Mely mindég öldököl és szüntelen éltet.
A mit it veszt, amot nyereséggel eszi,1 
Ezt meg öli, amazt, életre ki teszi.

345 Ezek közt a világ Istene kegyelmes, 275

Vesződő sorsunkhoz jó és engedelmes.
Egésséget, kedvet botsát életünkre 
’S Ezer örömöt hint vágyódó szivünkre.
Mikor vagyonod közt mulatz békességgel,

350 Hív gyermekiddel vagy tellyes egésséggel;
Mikor kedves tárgyad karjai közt renget 280

És jó feleséged, kit szeretz, ölelget:

121

1 B p .-ben  : nyereségnek veszi.
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Minden érzéseddel bóldoggá változol,
Ezért háladással Istennek tartozol. 

s55 ügy ó jól van hát Így a világ teremtve ?
De ha a kólyika gyötör, meg van veszve,
Hogy kellyen az érzést tsak édessé tenni 
És mind a szenyvedést helőlle ki venni ?
Mely ha nem éhezik, édesden nem eszik 

360 És ha nem szomjuzik, jó kedvel nem iszik.1
Job volna, mondhatod, e nagy természetben, *87 

Ha örökké öröm lakna nagy eszedben,
Ha a széles tenger magát meg inthetné 
És habjait soha fel sem emelhetné;

365 Ha tüzes fellegink mind el enyésznének,
Hogy Menykövek1 2 * soha sehol se ütnének, *9»
Hogy az Ember butsut vévén keservétűi,
Soha se válhatna el, az örömétűi ?
De mi lenne hartza így, a természetnek,

370 Melyben lehellete ál minden életnek ?
Ellenkezésekkel terem, áll, van minden 297

Az UE hatalmában, az örökös renden.
Ha a Föld örökké tsak feketét mutat,
A zöld szín örömre színével nem juttat.

375 Ha soha felleges napot nem érhetünk,
A tiszta napfényben hogy gyönyörködhetünk? 302 
Hová lesz a szépség, ha a sunda el vész ?
És sóhajtás nélkül a szerelem mit tész ?
0 ! édes változás a külömbségekben, 

eső Mely nagy böltsesség vagy 8 a magas Egekben !

1 Ki vévén a részegeseket, kik szomjúság nélkül isznak, 
erővel.

2 Bp.-ben: Menylcővel.
8 Bp.-ben: van.
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V. A  reánk tartozó dolgokon túl r it vágyódásnak 
semmisége.

Mit akar hát az oly, ki esztelenkedik 
Es hogy ö fél Isten, árul vélekedik ?
Fel gerjeszt szívében minden kívánságot, 
Méltósága helyet kér alatsonyságot.

385 Majd Oroszlány lenne eró'tlenségében,
Mint sas, tűnni kíván magas menésében.
Irigyli a barmok testi tehettségét.
Szégyenli a bika élőt gyengeségét.
Nem elég, hogy ésszel mindent meg hódoltat,

390 Busul, hogy testben is mindennel nem bírhat.
Ha minden állatnak bírná tehettségét,
Tsudába vesztené el emberiségét.

Ha mindent meg akar nyerni kívánsága,
Úgy el vész örökre minden bóldogsága. 

s»5 Ezerszer ún arra reá, a mivel bír,
Bé tölt kívánsága miát gyakorta s ír;
Szerentséje ez, hogy örökké keressen 
És vágyódás nélkül soha .se lehessen,
Hogy szükségeire mindenkor vehessen 

í o o  ’S Meg elégedésre soha se1 mehessen.
A ki mindennel bír, vágyódások nélkül,
A kietlenségben, siró magával ül.

Préda kezek nélkül a gazdag természet 
Embert, barmot áldot ’s mindent hejére tét.

*05 Minden állatnak nyújt értelmet javára,
A mellyel kereshet ’s vigyázhat magára.
Egyik, mint villámlás, tűnik sebességgel,
Másik, erős tagban ballag resteséggel.
Sem ettűl, sem attul nintsen mit el venni 

*io És lehetetlenség többet hozzá tenni.

807

312

817

320

381

325

327

1 Bp.-ben : mé<jis ne.
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Mindenik meg nyugszik teste állásában,
Tsak az ember morog magára magában.
A barom tsendesen vonnya nyakán terhét,
Nem rúgja, ökveli kegyetlen Mesterét. 332

íib Az ember tsak azért, hogy okoskodhatik,
Teremtője ellen, nézd, káromkodliatik.
Azért vész el esze, hogy okossága van;
Töb gonosz van benne, lásd, mint az állatban!
Hát ? . . mint a baromnál vég nélkül okosab, 337 

*ío Az ő léte legyen köztök leg kinosab ?
Hogy lenne az Isten a teremtésében 
Oly igasságtalan fő böltsességében ?
A ki teremtését soha sem üldözi 
’S Balhéra Menykövét ütni nem küldözi.

*45 Mindenhatóságnak nintsen ellensége------
A ki feletted van, nints rád irigysége.
Nem kivánhatz te is töb érzést szivedben,
Töb erőt, értelmet emberi mívedben.
Ha vissza élsz vélle, a mit Istened ád,

*so Ellene nem szólhatz: magadra dűl a vád.
Az Ember, a  hogy van rendelve testében, 343

Nem lehetet másként a  természetóhen.
Látása, hallása, érzése, mind jól van,
Mellyeket helyben hágy a tapasztalásban.

435 Ha szemeink minden mozgást láthatnának, 3*7

S(z)omjuságink soha el nem oktatnának;
Férgeket találnánk az eledelekben,
A magunk bőre közt ’s a tiszta vizekben. 35 0

A hallás, ha nagyon véknyitná zengését, 353

*40 Mindég hallaná a természet dörgését.
Vérednek lármája zúgna a öledbe,
Tsattogást hallanál dobogó szivedbe.
Álmatlanná tenne vérednek zúgása,
Nem lenne fektédben szemednek alvása.

445 Sokkal több szaglásod ha volna fejedben, 357

A nagy gőztűi, szagtul, tévednél eszedben.
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El nyomnák velődet az erős illatok,
Job renden lennének nállad az állatok.

Ha érzésed igen nagy lenne testedben,
450 Mind bánat, mind öröm meg ölne szívedben. 36* 

Hidegnek, melegnek ellent nem állanái,
Kis esés, ütésben igen hamar halnál, 
így a mit Istened életedtől meg vont,
A boldogságodban semmi jót el nem ront 

455 A mit adót, el vet, mindenikben igaz,
Tsak az elme zajog V, az ember néha gaz.

VI. Az állatoknak egymástul különböző tehettségek, és 
alkottatásoknak módja.

Ez a világ, a mint Istenétűi ered, 367
Alkotása egész tsudákra ki terjed,
Az egész természet előttünk tsuda let 

460 ’S E felet az ember tsudákat kereset.
Érzés, értelem van a véres állatban, se»
Melynek fel kel magát tartani magában.
Okosság, vigyázás vagyon ő bennek is,
Dolgok úgy mutattya, hogy lehet eszek is.

4β5 Matska járásában a fetske nem fészkel,
Oda rakja fészkét, hová ez nem ér el.
A farkas meg tsallya az embert prédáján 
És pusztítást teszen marháján ju nyájján ;
Nem lehet az Ember oly okos ellene,

470 Hogy sok nyeresége barmábul ne lenne.
Minden élet, a mely érez eszmélkedik,
Önnön óltalmárul, láttyuk, vélekedik.
Ha az élő állat magára nem vigyáz,
Mind meg öldöstetik ’s a teremtés hibáz.

475 Az erősseb vadnak vak prédája lenne
A gyengéb, ’s az ember mindent ölne, enne.
Az állatok, fajban sorra el vesznének 
’S A teremtés rendin többé nem lennének.
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Próbáld tsak a legyet kezeddel meg tsapni,
480 El tűnik ’s fortéllyal lehet majd meg kapni.

A galamb, ha ölyvöt lat, a fellegekbe 
Repül fel ’s úgy forog a magas Egekbe;
Az ölyű nap le ment tájon üt duttzára,
Tolvajul lopja meg és úgy ül hátára.

486 Mind egyik, mind másik okosságot mutat 
És nyereségére keresi az utat.
Tiszta vizen a hal hálónak nem megyen,
Bár meg rekeszted is és szorúlva legyen.
E szerint tekintsd meg az állat világot,

490 Értelmekben leled ezt az igasságot.
Szörnyű külömbségek, nézd, az állatoknak, 373— 4 

Mellyek fen tartásra elegek magoknak.
A tenger vizében hömpölygő Tzet halak, 3 -5

A levegő Égben tsevegő madarak 
496 Mennyit külömböznek magoktul távozva 

E világnak színén ’s fenekén lakozva?
A kietlenségben bőgő Oroszlánok 
Erővel és ésszel tartyák ot fen magok;
A pók pedig gyengén kötözvén hálóját,

500 Lopva és aluva lesi ot prédáját. »81

Repeső zengéssel, a méh virágokon 
Szedi eledelét ’s rajzik a kasokon.1 
A vakondok mindég a föld gyomrában túr ;
A szúnyog úgy eszik, ha a testedbe szúr,

505 Hogy lehettek ezek' így a teremtésben,
E vég nélkül való nagy ki terjedésben?
A mellyet halandó soha el nem láthat,
Sem az elméjével többé meg nem foghat.
Tsak élethez köti az érzékenysége,

510 Ösztönbűi szükségbűi áll a böltsessége.

1 Bp.-bon : az ágakon.
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VII. Gondolkozás, érzés, mint egymásba r ej tét és 
magokhoz vonszó dolgok.

A természet tsinált1 kettőben egy dolgot, 889
Hol tsupán az érzés tanít valóságot. 2 
Gondolkozás, érzés egymásban lakoznak, .990

Még is magok ellen gyakorta változnak, 
sis Az Ösztön és érzés tettet ollyat akar,

Mellyet az elme tilt ’s kezével bé takar.
De az ember azért tsak úgy gondolkozik,
A hogy a szüksége testében dólgozik.
Az érzés, értelem tart fen minden éltet. . sei

520 Nem lehet kivűlök venni élő létet,
Kívánság gyújt tüzet mindég, gondolattal 
’ 8 Okosság vezeti titkos akarattal ;
Kejtet ösvényeken kíséri czéljához, 
így köti az elmét a test ’s vér, magához.

525 Kívánságon kívül nintsen gondolkozás,
Ha van kébzelődós és tsak álmodozás.
Szabadság, nyereség, élelem, ditsősség 
Kergetik az elmét, és a rang ’s felsőség. 
így a gondolkozás, érzésednek fája 

.530 Ot termet, onnan nőt ’s azért van hibája.
Híjában ismeri vétkét maga körül,
Ha a testnek édes, a bűnnek is örül.
Testi haszon tzéllya minden akaratnak,
E’ szabja törvényét embernek, állatnak, 

see Még Meny Országba is fel kel a testednek 
Menni ’s úgy örülni vólle Istenednek.

1 Az eredetiben: bennünk áll, de az értelem a Bp.-bcn o 
helyett álló tsinált szót követeli.

2 Sp.-ban e két sor :
A természet bennünk kettőben egy dolgot 
lóinál, hol tsak Érzés tanít valóságot.
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Nem eszel, nem iszol, nem alszol, nem szeretz, 
Nints szükség testedre ’s a nélkül nem lehetz. 
így érzés, gondolat két felé ágazván,

540 Vannak két magokban, együt virágozván,
Az Ember eléb test, azután lesz lélek, 
Valameddig a vér nem mozdul, nem élek.
Ha a véred el foly, Lelked fen nem tarthat, 
Sem hideg testedben továb nem maradhat.

V i l i .  A nagy Rendnek állapottya.

545 Tekintsd e világnak örök tenyészését, ii~
Oly sok származását és el enyészését 
A vízben, szárazon, levegő' Egekben;
Nézzed az örök Rend, hogy áll mindenekben. 420  

A Föld halva fekszik ’s tele van élettel,
550 El nyeldes bennünket ’s fen tart uj szülöttel.

Az élő és meg hóit emberi nemzetet 
Kebelében tartya ! . . szülő ágy és sír le t;
Mennyi ézt, színt, szagot, terjeszt ki magábul, 
Véghetetlen termést osztván el javábul.

555 Nedvességébűl jön, de m ind külömbözik,
Ember, állat, övé és egymást üldözik. « 7

Tűz, víz, Ég, Föld, öszve vannak mind köttetve, 
Egymás ellenébe magok közt tétetve.
A víz, ha rá ömlik, a tüzet el óltya;

5βο A víz, meleg nélkül a termést meg fojtya.
A szél melletted fut, de ha nints testedben,
Halálra kel jutnod kínos életedben.
Mennyi életből van az a lántz formálva 
És ellenkezésbűi együvé tsinálva, 

see Mely az UE kezébül jöt ki, alá nyúlva,
Szüntelen mozogva és örökké álva?
Ennek egyik vége a teremtés méjjén 
Tartódzik; a másik, a világnak fején.
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Úgy fekszik szeme közt a véghet.etlenség,
570 Idő, mellyet kézzel tart a nagy Istenség.

Oh ! el láthatatlan Isten kiterjedés!
Be el-sijjeszt henned a nagy elmélkedés !
Bó lep a gondolat! el nyél a természet 
És az okoskodás bennünk mind füstöt vet! 1 

575 Magas Tronusodtul az alsó mélységig, 433

A setét mélységtől a magas térségig 
Minden hízakot hé fogtál nagy voltoddal;
Semmi nints kívüled ! . . csak te vagy magaddal! 436

IX. Az örökös Rend leg kisseb esetben is változást nem
szenyved.

Ha már it emberi sorsunk változtatva, 437

580 Angyalokká lennénk hejekre állatva.
Ha az állatok is fellyeb mehetnének 
És úgy emberekké végre lehetnének :
Egy lántz szem az örök Rendből ki szakadna, 4*1 

Mely kötéseiben mind széllyel bomlana.
585 A Föld meg rázkódna, állását tévesztvén 

És a nagy természet forgását el vesztvén.
Tsillagok esnének a nagy térségekre,
Mélységek dűlnének a töb méjségekre,2 
Az egész teremtés magában 3 rázkódna 447

690 És a Zűrzavarba mind vissza szaladna.
Emberi kívánság hozna/* illyen bomlást 
0 ! pára ! sár halom ! te tennél ily romlást ? 45*
Nem lehet a tagnak az egész termettel 
Háborúba jönni semmi féle tettel.

1 Különös eset, hogy az emberek 0  világban fellyeb aláb 
jönek mennek és a természet tsudáit fel sem veszik, tsak azért, 
hogy gyermekségektűl fogva vannak liozzájok szokva. Tsak a 
bölts tsudállya.

2 Bp.-ben e so r: Melységek dűlnének alá melységekre.
3 Bp.-ben: dörgésben.
4 Bp.-ben: hozni.

Bessenyei: Az embernek próbája. 9



130 AZ EMBER ÉS SORSA.

595 Tagjaink a főtől ha el pártolnának rs
És magok közöt is hartzra indulnának:
Mit tsinálna éltünk e háborúsággal?
Hogy maradhatnánk meg ily állandósággal ?
Az örök Renden is, ha ez, az, költözik,

6co Egyik dolog más, új voltokba öltözik. 46»
Minden el változik e nagy természetben 
És semmi meg nem áll illyen ditső Rendben. 46* 

A napnak sugara tűnik, ragyog, hevít; 467
A szél szalad közte ’s mindenüt hívesít.

605 Kavarog a galylyon, zug az élő fákon,
Süvölt Egeink közt, tűnik a habokon;
Mindenre ki terjed, el oszolhatatlan,
Mindent gazdagítván, maga fogyhatatlan. **»
Sem töb sem keveseb, testében nem lehet, 

βίο Sem aláb sem fellyeb magán túl nem mehet.
Isteni erő ez, ki terjedésével,
Nagy méltóságával és végezésével.
Ki, mint első oka minden valóságnak.
Örökös kút feje let az igasságnak. 

βίε Bennünk él ereje, a mely elevenít 477
És minden állatot érzésekre segít.
Világát fen tartya, fuj lehelletünkben,
Édes tüze hevít és dobog szívünkben.
Hidegen, melegen terűi ki oltalma, 

eső Minden féle dolgot védelmez hatalma. 482
Mindent ősz ve foglalt roppant világával,
Mennyet, Földet bé tölt egyedül magával.
Senkihez semmiben nintsen tartozása,
Magátul magában vagyon fen állása.

625 Szabadon alkotót, szabadon igazgat 
Teremtése beszól, ő örökké halgat.
Ég, föld hirdetik it szörnyű böltsességót,
Nem láthad személlyét ’s azon, Istenségét. 
Természetbűi sugdos törvénnyé füledbe,

630 Lélek ismeretben tanátsol eszedbe.
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Benned körülied van, de még is nem látod,
Érzed a szívedben és 1 meg nem foghatod.
Ez az a Valóság, mely Istent magyaráz,
Kit meg lél az, a ki magában rá vigyáz.

635 A ki nem keresi LÉTÉT rejtekekben . . .
Nem lakik ez1 2 más hol, tsak igaz lelkekben.

Hódoly hát magadnak kínos halandóság, 487
Benned van, tsak tapaszd, az örök igasság,3 
Elméd a természet világosította 

βίο És bóldogságodat a kezedbe atta.
Vigyáz intésire, a miképpen oktat,
Kövessed tanáttsát, soha meg nem tsalbat.
Abból jön szerentséd, a mit kárhoztattál, 489
Mivel halandó vagy ’s előre nem láttál.

646 Másszor oly esetért sóhajtasz lexkedben,
Mellyet el érsz, ’s kínra vezet életedben.

IS I

Tsudáld e világot gondolkodásodban, 4oz
Tanálsz nyugodalmat némelykor magadban. 491

Ez a nagy teremtés oly szörnyű mesterség, 4»5
eso Mellyet meg nem érthet nállad a böltsessóg.

Botsássad Istened tettzésére magad. 497

Békételenségre ne botsásd ki szavad.
Ha már hogy teremtet, el rendelte sorsod, 499

Széllyel hányattatva meg leled halálod. 500

656 Akár így, akár úgy, eseted emberi . . .
Az embert Istene, hol álgya, hol veri.
Önnön esetidet magad sem ismered,
Tsak, hogy ne verjenek, Istenedet kéred.
A szenyvedés, tudgyuk, segedelmet sóhajt — 

660 Ha nem érkezik is, remél és tsak óhajt. 
Mindég háborúval forog a természet,
Hol az ember bóldog, majd szerentsétlen let.

1 Bp.-ben : de.
2 Bp.-ben : lakhatik a lakik ez szavak helyén.
3 Bp.-ben : valóság.

9 *
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Ellenkezést mutat az ember sorsában, 505

Ha rósz nints, nem lehet a jó is magában. so«
«65 Hát vigadtz, vagy szenyvedtz, az örök vógezés 1 

Rajtad nem kegyetlen és igaz intézés.

VÉGE
Az első szakasznak.

1 Bp.-ben e sor : Tehát vigadsz, szenvedsz, az Örök 1 égeze's.



A(Z) EMBER,

MÁSODIK SZAKASZ.

I. Hogy az ember, magára nézve, kitsoda és mitsoda.

* Tanuld hát halandó sorsodat ismérni,
Ne fárazd lelkedet magátul el térni. sít
Véges böltsességed tsak úgy gyakorollyad,

670 Hogy javadra legyen, és kárát ne vallyad.
Az emberi faja e nagy természetnek 
Remek munkája let az érző életnek,
Mely ha éppen nem, vagy nagyon okoskodik, 517 
Egyenlőül hibáz, és meg tébolyodik ;

675 Széllyel mindent meg dúl gondolataival,
Egekig megyen fel tudományaival.
Történeteitől szüntelen intetik;
Megyen, de uttyában fel fel függesztetik. stt
Zivatarban forog, nem tudgya, mit tsinál; 

eső Hol meg iramodik, hol egyszerre meg áll.
Földi Istenséggé teszi méltósága,
Osztán földhöz üti az alatsonysága.
Ezer féle képpen teszi itélletét, r.»7
Tapogattya magát, de nem érti létét, 

ess Prédául tétetik ki vágyódásának, 529

Angyala egyszersmind ’s ördöge magának,
Testében háborog, mindég okoskodik,
Uttyában szaladoz, esik, tántorodik. sse

Méjségekre szál le, magasságra ül fel,
690 Nem tudgya, mit tegyen a testei, lélekkel.

Mulattságai közt szenyvedéssel vigad,
Kergettetik, kerget: össze vissza szalad;
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Méltóság, tsekélység, erő és gyengeség,
Böltsesség, okosság, szörnyű eszetlenség 

ear, Erköltsei közöt, egyre másra vannak;
Hol ennek hajlik meg, hol enged amannak.
Okos é, vagy bolond, néha nem tudhattya,
Igaz é, vagy gonosz, sokszor nem mondhattya.
Néha menni se mér, meg állani nem tud, sssi

700 Alig veheti fel, hol mond jót, hol hazud.
Magának vezére, a szívének rabja,
Javainak ura, szolgáinak foglya. 5«
Let úgy, mint tsudája a ditső Egeknek 1 
’S Érthetetlen titka a nagy természetnek.

705 Eregy tsudállatos teremtés, a mere 
Elméd, tüzed ragad, Egekre, tengerre;
Kötözd meg alattad hömpölygő habjait, sn
Lapossitsd meg széllyel a földnek halmait; 5ís
Űzd el a bértzeket mind az egész földről, ess

710 Hoz uj világot fel végre a méjségrűl!
’S Ha ennyire vitted fel eszetlenséged,
Szály magadba osztán ’s lássad semmiséged.1 2 sse 

Sok lelkek fel mennek a magas Egekig, 557

Bujdosván elmében e nagy messzeségig,
715 A hol a természet munkáit visgállyák 

Es e világot így, hol amúgy tsinállyák.

1 E rajzolat Poppét, az én elmém szerint ugyan, majdnem 
tökélletesnek mutattya. Nem lehet az embert eleveneb színnel 
festeni, sem sorsáról többet, akar ii/azabbat mondani. (Az aláhúzott 
szavak csak a budapestiben.)

2 Poppének majd nem szüntelen való és ellene álhatatlan 
vágyódása, hogy az embert, Istenével, az az a Mindenhatóság
gal állatván szemközt, mentül nagyub semminek mutassa. Az 
első szakaszban már eléggé ki van beszélve; it is reá jön ismét. 
De az örök valóságra nézve életünknek, tehettségünknek semmi
ségéről, túl a meg győzettetésen is, annyira el vagyunk hitetve, 
hogy meg aláztatásunkban inkáb szánakozást érdemiünk önnön 
magunktul, mint pironságot szenvedgyiink oly kevélységünk 
miat, mellyel a világ Istenének hatalmát és böltsességét kíván
nánk a magunkéi alá vetni. Minden ember érzi és láttya a maga 
semmiségét.
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Hóidnak, tsillagoknak forgását intézik 
'S Mi lesz az időbűi, előre ki nézik. 562
Magátul az elme minden dolgot kérdez 

750 És a természetben sok titkot felfedez.
Menydörgést tsinálnak tsendes Egeinkben,
Űzik a Menykövet tüzes felleginkbon.
A színt más színekre el változtathattyák, 567
Apró tsudáikat köztünk mutogattyák.

725 De ezek a böltsek, titkok közt fáradván,
Ismernek e minden dolgot, szemmel látván ?
Hogy van a plántába nevelő ereje
El rejtve? hogy nyúlik magasra vesszeje? 575

Vagy tudja é a bölts vezetni érzését:
730 Éjjel igazgatni a kébzelődését ?

A vérbűi változás hogy szökik lelkében ?1 
Hogy tartya fen szive értelmét testében ?‘~

II. A z élet-szeretet, ösztön és okosság egy tzélra dolgoznak.
Két rugó ösztönöz bennünket testünkben, 577

Kerget és tartóztat tselekedetünkben.
736 Az élet-szeretet és józan okosság:

Úgy vannak felettünk, mint fő hatalmasság. ββο
Érzésünkből ered az élet szeretet,
Mely szívünk gyökerén erős ösztönné let,·*1 
E’ hát az a rugó, mely magával ragad,

740 Az ész, zabolázza, és Trónusán marad. 582
Mint a tüzes lovak a napnak szekerét, 
ügy horgya az ösztön az emberek eszét.
Józan okosság vét szájába zabolát,
Ezzel tartóztattya repülő tűz lovát. 1 2

1 Sp.-ban : leikébe ?
2 Bp.-ben : elibe ; Sp.-ban: testébe?
* Jegyezd meg, hogy a maga szeretet két féle : egyik bűnös, 

mikor inás romlásával dolgozik részemre; a másik ártatlan, 
mikor mások pusztulása nélkül sorsomat jobbíttya. Élet szeretet
nek nevezem hát az ártatlan maga szeretetet.
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745 Az ösztön mindég vak, okosság a szeme,
A melynek ő benne nintsen semmi neme.
Jobra balra nem néz : örökké tsak szalad,
Annak örvendezvén, ha uttyában halad.
Hegynek, völgynek, víznek, fűnek fának megyen, 

750 Nem bánnya, esete akár miilyen legyen.
Tsak kedvét keresi, és él érzésével,
Akár hogy tsinállya az ember eszével.

Az ösztön ’s okosság, ha barátok lesznek, 
Vigyázó éltekkel igen nagy jót tesznek . . .

755 A józan okosság szíve ösztöneit 
Törvényes utakon viszi, mint híveit.
Egy üt igyekeznek javokat meg tenni, ess
Igaz, gonosz tzélbul, lehet nékik menni. 584
Az élet szeretet, mint tettünk Mestere, 587

780 Pálya futásunkba sok dolgot kevere,
Az okos lélektűl tanátsot is vészén,
De indító okot, belé, maga teszen.
E’kánt az életet javára nógattya,
De ha az értelmet felül haladhattya: 592

783 Földhöz vér, öszve tör el tévedt uttyában . . .
Veszély e kívánság, ész nélkül, magában.
Mint a tűz, mellyet ha konyhán raknak, táplál,
De ha fedélbe kap, veszedelmet tsinál.

Az élet szeretet bennünk ollyan ösztön, 597

7 -0  Mely okossággal j ó ,  és tsak tolvaj külön,
Szüntelen dolgozik, sürgeti menésünk,
De segedelmére legyen böltsességiink.
Mikor igassággal fárad : tette használ.
Okos munkáiban veszélyre nem tanál. 602

775 A lélek, okosság és élet szeretet,
Igasság, emberség, mind egy dologgá let.
Életednek kedvét keresik mívekben,
Tápláltatásodra vigyáznak tettekben.
Életem szeretni fő kötelességem !

780 Hogy rabolnám hát el raagamtul hűségem ? er*



MÁSODIK SZAKASZ.

Érzésed okozza kínod, boldogságod,
A hogy vezéreli elméd, okosságod.
Szeretni kell éltem, gyönyörűségemért,
Zabolázni kedvem, a nyugodalmamért.

785 Az életnek tehát minden féle tette
Rám tzéloz ’s törvénnyé a természet tette.
Még a gonoszság is magát úgy hiteti,
Hogy bűnét részirűl, haszonná teheti.

A lélek és a szív öszve keverednek 
790 És boldogságokra együt kereskednek.

Egyik tengert áraszt érzékenységébűl,
Melynek színén az ész egy hajótskában ü l; 
Igazgatna, de a meg mérgesűlt habok 
Néha zivatarral szegzik ellent, magok.

795 Fellegekbe hánnyák fel kis hajótskáját,
Fel tépik fenekrűl le hant vasmatskáját.
Kő szálakhoz verik: hajó törést tesznek,
Magok is tettekkel kárvallottak lesznek.
Hol vélt hát oly vitéz a kit indulattya 

800 Meg nem vert ? Magárul ezt melyik mondhattya 
De még is a lélek, szivét meg öleli,

Látván, hogy örömét tsak ő benne leli.
A szív sírva fakad, előtte le borul;
Tsókollya vezérét ’s vérébül könyve hűl. 

sós Láttya, hogy öröme nints okosság nélkül.
’S Ha ennek fáklyája meg alszik, ő el ül. 
Mindég barátkoznak, mindég veszekednek, 
Egymást taszigállyák, újra ölelkeznek.
Ez az a házasság, mellyet születésben 

βίο Teszel meg magaddal it a természetben.
Szabad az embernek sorsát javítani 

És a veszedelmet rólla hárítani.
Tsak másoknak vesztén ne vegye magának 
Soha, a’ mit meg hit már bóldogságának. 

sis Egyet ért a lélek mindég érzésünkéi,
Ha törvényben nézünk előre lelkűnkéi.
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Úgy, hogy lélek és szív nem külömhöztetnek, esi
Mikor igaz tzélra együt ki tétetnek. ess
A mit szived érez, telkedre fel veszed, 

eső A hol az érzésed, mindég ott az eszed.
Nem tudtz it magad közt tenni külömbséget,
Tsak az Isten láttya ezt az egyessóget!

Lássák továb már az oskola Mesterek,
Hogy vannak alkotva testben az emberek, 

sas A kik mindent tudnak és kiilömböztetnek:
Tsak szokást tanulnak ’s bétzéhez köttetnek;
Kik az okoskodást hajszálakra fűzik 
És a valóságot üres szókkal űzik;
Kik sokszor dolgokban, mind egyet értenek, 

eső Még is a szón, hangon hóltra vetélkednek. 644
Okossággal szülnek oktalanságokat,
Mennyei bírákká ütvén fel magokat.
Ha nékik nem tetzik, mindent el átkoznak 
És mint ész, királyok, othon úgy lakoznak, 

ess Nekünk is szabadság, mint nekik ítélni
’S Ithon, róllunk, mint ők othon, annyit vélni.
Ha bennünk nevettség, legyen ő bennek i s ------
Szükség, látod, lenni tévedt Embernek is.

III. Az indulat tsak érzés és jó, hanem tárgyaiban 
változik gonosszá.

Az indulat bennünk a mikor fel gerjed, ββι
840 Tugyuk, miilyen messze ’s szélessen ki terjed.

Akar miben legyen, örökké szenyvedés,
Öröm, keserűség, mind tsak tűz éledés.

Minden indulat jó önnön védelmében 671

És igaz magának a segedelmében.
845 Az érzés a lelket nagyra fel emeli 

És indulatival örökké érleli.
Érzésből származnak a méj gondolatok,
E nélkül magamtul semmit se tudhatok.
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A hol indulat nints, ot érzés sem lehet,
850 Az ember oltalmat magáért sem tehet.

Az indulat, látod! tsak érzés lázadás,
Mikor még sebhetnek ’s tsupa vér gyuladás. 
Szükséges tűz, mellyel oltalmazod magad 
’S Az erőszak ellen fen tarthatod javad.

855 Indulatra ragad, a ki ellened hajt . . .
Erőszak hárittya az erőszakos bajt.
A ki haragudni nem tudna éltében,
Vér nélkül kellene lenni a testében.
Mihent érzésed van, meg gyújt a sérelem, 

eső Szükség indulattal itt a segedelem.
Az érzés magában két részre oszlik e l:
Egyike fájdalom, másik él kedvekkel. 
Örömödnek tárgyát indulatod őrzi,"1 
Mellyet ha elvesztesz, a szivedet vérzi.

865 így hát, a ki érez, vagyon indulattya
És hogy nem haragszik soha, nem mondhattya.

Had vetélkedgyenek az ollyan okosok,
Kik indulat nélkül hevertetnék magok.
Ha nem mutattyák is, erköltsök tettetés;

870 A kit ütnek, nálla1 2 nints megelégedés. 
Érzékenységeket magokbul ki űzték;
Azt hiszik ’s szíveket eszekkel meg győzték. 
Egésséged, pénzed, szabadságod, ha van,
Igen tsendes, okos maradhatz magadban.

875 Ha Ínség, gyalázat, sajtójába teker,
Szívednek érzése 3 bölts fejedben meg ver.
Oly az érzés, mint víz, mely szélveszek nélkül 
Tsendes, de mihent szél indul, habokra dűl.
A léleknek, ha nem érzünk, nints ereje, 

eső Meg fagy, tüze ha nints, az embernek feje.

1 Bp.-ben : érzi.
- Bp.-ben : abban.
3 Bp.-ben : fájdalma.

679
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689
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Indulat vezeti a szeretetedet,
Tűzben védelmezed, társad, gyermekedet.
A szeretet válik nálad indulattá,
Angyaloddá ’s másnak pusztító állattá.

885 így a harag, látod, szeretetbűl ered,
Magad oltalmazod, ellenséged vered.
Az indulat érzés, védelme magának,
Ha eszköze nem lész a bolondságának.
Ahol rá szükség nints, ot bolondot mutat,

890 Mivel el téveszti magátul az utat.
Ok nélkül másokat üldöz dühösséggel 
’S Magán is sebet ejt az esztelenséggel.

Az indulat, tudod, tüzével is olthat 
És ha tántorodtál, egyben másban oktat.

895 Ollyak nekünk, mint a tanító Mesterek 
És általok mennek nagyra az emberek.
Hibád által oktat mértékletességre, 
Meghonnyászkodásra ’s igaz Emberségre. 
Azonban a hartzon győzedelem lészen,

900 Pántzélba öltöztet és vitézzé tószen.
Meg külömböztet az alázatos paptul,
Ki könyörög távoly a véres hadaktul,
De mégis ama lesz hazája védelme 
’S Vitéz indulattal papok segedelme.

90s így minden indulat egy érzés szívünkben,
A mely oktat, táplál egész életünkben 
És tsak vezérellye uttyán az okosság, 
Tselekedetében örökké igasság.
Tudatlanság szül tsak benne gonosságot,

910 Meg veszet vér viszen belé hamisságot. 
Szerelem, reménység, mind érzés, indulat 
Éleszt, gyönyörköttet, ha ránk nem fordulhat. 
A gyűlölés, harag, rettegés, félelem,
Úgy láttzik, hogy együt átok, veszedelem;

915 De ha ezeket is hejekre el osztod: 1

705

706

709

711

715

7*3

725

726

1 Bp.-ben : ki osztod.
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Jónak, igasságnak, helyesnek tanálod.
A gonoszt utálni: érdem és kegyesség,
A tolvajt gyűlölni: jóság, egyenesség.
A félelem pedig sok rosztul oltalmaz,

920 Gonosz tetteidtől fére el tilalmaz.
Utállat őrizi a ruttúl életünk, 729

A szeretet pedig édessíti szívünk. 700

Mind kettő indulat, ’s jól folyván erében, 731

Örömöt, kedvet gyújt az ember vérében. 732

925 Indulataink közt szüntelen keresünk,
Minden lépten nyerünk, minden lépten vesztünk. 
Nyereségben vesztünk, veszteségben nyerünk,
Erőnk fogyásával kapjuk meg kenyerünk.
Ó ! boldog zűrzavar fáradt életünkben,

930 Mely indulatok közt tart fen reményünkben.

IV. Az uralkodó indulat születik és kegyetlenkedik.

Talán minden Ember még foganszásában 7 4t
Húz oly titkos erőt vérével magában,
Mely egy vágyódáshoz kötvén inkáb magát, 7*3

Maga vesz magára magát vesztő igát.
935 Ebben az indulat nagyra nevekedik,

Alatta a többi el erőtlenedik 
És végre hatalmát úgy ki is terjeszti,
Hogy azt, kiben lakik, magát is el veszti. 748
Ha minden kedvedet egy dologba veszted,

940 Más felől el pusztulsz és fel fordul eszed.
A ki egy kedvének áldozza fel magát,
Meg nem bírja vállán az oda tét igát.
Az uralkodó kedv igen ritkán enged 
És a vágyódásán zabolát nem szenyved.

945 Sokszor a tudóst is hatalma meg veti 
És a sok írással sírjába temeti;
A buja vért addig űzi szerelmével 
Mig rothadásra nem veti a testével.



1 4 2 AZ EMBER.

Kit egybe, kit másba veszt fő indulattya,
950 Melyben már a többi nem tartóztathattya.

Hlyen az ország is, mely tsak katona lesz,
Vagy tsupa gazdaság ’s más mesterségbe vesz. 
Egyben nagyra megyen, de másban sehol sints, 
Nem egy eszközzel gyűl rakásra a nagy 1 kints! 

955 De ha a vágyódás boldogságra tzéloz 
És magának mindent vakon fel nem áldoz: 
Lelkedet oktatván ditsősségre emel,
Érdemet szül benned ’s Egekig viszen fel.
A vitéz indulat mindennek neki dűl,

960 Egy egész nemzetnek gyó'zedelmeket szül.
Kabság, veszedelem közzfil szabadíttya 
Hazáját és a kárt haszonra fordíttya. 
így ésszel, erköltsel ha van az indulat, 
Érdemmel mindenen, tudod, túl haladhat, 

ess Az igaz ditsősség székit kedvelteti,
Örül az ember, ha nevét hírelheti.
Nagy vágyódásbúi jön nagy indulatokkal 
És nevedet hírre viszi szép dolgokkal. 
Demostenes addig kényszeríti magát,

970 Míg ki nem terjeszti értelme világát.
Hebegő nyelvőrül ékesen szóllást szül 
És a hírnek, névnek Trónusára fel ül . .
Tsak az uralkodó vágyódás vihette 
Ennyire ’s kitsinybűl nagygyá a tehette.

975 Ditsősség, szeretet ád ösztönt szívünkbe,
Mellyel bálványozunk titkon a lelkűnkbe. 
Uralkodik ez az indulat egyedül,
Ahol ki kap és a többinek fején ül.
Meg veti magában még az életet is, 

őse El foglalja bennünk a lehelletet is.
Inkáb meg hal némely, hírrel, ditsőséggel,
Mint a nélkül éllyen hosszas békességgel.

1 Sp.-ban : sok.

7*9

750

768
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Akhilles is a hírt választya magának 
A halállal együt ’s ezt veszi javának.

985 Nem kel hossza élet, ha nints ditsőssége,
E ’ let az embernek fő esztelensége.1

V. A lélek oktat, tanátsol, vezérel, javai, de érzésünkéi 
• nem bír.

A vágyódás, hogy h a  uralkodó leszen, 771
Az okosságra is h a m a r  igát teszen.
Ki kél és a lélek ellen addig hartzol,

990 Míg a böltsesség is néki meg nem hódol. 774
A lélek párántsol, a kívánság szolga,
Még is felől halad vezérén a dolga.
Engedetlen jobbágy, te é r z é s ,  kívánság ! 775

Mi let hát feletted a lelki királyság?
995 0 ! hol van hatalmad emberi böltsesség,

Mellyet belénk óltot az örök Istenség?
Királyi székeden uralkodói, állasz,
Parantsolsz, de erőt mindenkor nem adhatz.1 2 ns 
Fel ülhet érzésünk trónusod karjára 7«s

1000 ’S kívánságot állat okaid sorjára.
Te vagy uralkodó ’s néked kel engedni,
Édes gyengeségünk nállunk meg szenyvedni. 
Parantsolva engedtz, lélek ! érzésünknek,
Ur vagy ’s rabja lettél testi szükségünknek, 

loos Mihaszna biztattyuk magunk hatalmúnkat,
Érzésnek hódolunk tsak okosságunkkal.
Lelkünk is oda néz, hogy szívünk örömét 
Keresse testünkben és életünk kedvét.
Nem tudod a lélek test nélkül magában 

1010 Hogy örvend ’s hogy leszen más hol világában.

1 E példák, dolgok és vorsek Popban Hintsenek, de én kén- 
telen vagyok értelmét tzéllyáben világosítani, mert nem Anglu- 
soknak fordítok, hanem Magyar falusi nemeseknek.

2 Bp.-ben e sor : Parantsolsz, de erőt nem mindenkor adhatsz.
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Néha méltóságát magában m e g  hiszi. 791

Hogy az érzésen túl hatalmát fel viszi;
Meg gyógyulást jelent testi országának, 793

Ekként hízelkedvén Trónusán magának.
1015 De meg tsalatkozik ígéreteiben------- 795

Meg marad az ember, gyengeségeiben 
ügy, mint az oly Doktor, ki gyógyulást ígér, 797 

A midőn a halál már áldozatot kér. 798

Orvos ez, ki köztünk mind élő nyavaja 
1020 ’S Mivel halálbúi él, betegség a java.

Természet tesz útra minden érzéseket, sói
Ösztönökre osztván fel számos nemeket.
It a szív a lelket vezérének kéri, 803

De ez vélle nem bír ’s tsak uttyán késéri. sót
1025 Nem kíván, nem keres a vér okoskodást. . . 

Boldogságra nem tesz az érzés álmodást.
Lélekre tartozik magát látásokkal 
Éltetni ’s életét huzni tsalásokkal.
Egy érzést sem fojthat meg a lélek bennünk, soe 

1030 Hanem tsak mérsékel és utazik véllünk.
Mint ordító szelek, a kívánságaink
ügy ragadgyák éltünk ’s kavarják dolgaink. soe
A hol a vágyódás a többire árad,
Majd nem minden erőnk igen tsak ot marad.

1035 Vadászat, Mesterség, gazdaság, papolás,
Bulyaság, építés, fegyverben tzapolás;
Éhez, vagy amahoz for a hajlandóság, sis
Abban van a kedvre nézve állandóság.
Lehet rendes móddal mindent gyakorolni, 

low Semmi mesterséget nem lehet vádolni. sie
Mértékletlenség szül mindég veszedelmet,
Mikor fére veti a józan értelmet.
Ere, vagy amara, bár ki hol halyollyon, 817

Mind jó, tsak vigyázzon és meg ne romollyon.
1045 A kupetzben a nép a tzélját el éri . . .

A Filozófusnak oktat hideg véri. 820
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A módik forgása, átsok mestersége,
Vitézek lármája, papok tsendessége,
Jó rendel fojtatva minnyájan hasznosok, »23

1050 Mikor szépen élnek véllek az okosok.
Ellenkezéseknek kel forogni renden sse

E világnak módján; igy áll e nagy Minden. 825  

Magával hartzolva vagyon tsendessége,
Örök háborúban áll a békessége, 

ices így let teremtése it a nagy Istennek, 827

Nintsen kifogása benne a léleknek. 828

A mit lát, tapasztal az ember, azon túl 
Nem tud gondolkodni ’s eszébe belé fül.
Világ nélkül nem tuttz világot gondolni, 

ιυβο Halgas ! ne böltselkegy ! meg kel it hódolni.

IV. A természet és annak URA a roszbul jót, a keserű 
bűi édest hoznak ki.

Az Isten minden jót szenyvedésbe óltot 
Es a keserűből édességet hozot.
It van a mesterség! ez titka éltünknek,
E’ let öröme és keserve szívünknek.

1065 Keserűt kel enned, hogy édessel ólhes, 
Tsatáznod kel azért, kogy békével lehes. 
Szükség jónak, rosznak öszve keveredni 
És a nagy erköltsnek bajokbul éledni. 
Fájdalombul nő fel körültünk az öröm 

1070 És gyönyörűségben tenyészik az üröm.
Mint a vad tsemete, melynek ágaiban 
Gallyat óltnak ’s édes lesz jó almáiban :
Úgy a fájdalom is keserűségéből,
Zűrzavar éltünkben gyönyörűséget szül.

1075 Sok kár vallás hozot, más oldalon hasznot,
Hol a szív, fájdalom tengerében úszót.
A szerentsótlenség szerentsében terem,
Az öröm a bubán, a hogy azt esmerem.

Bessenyei: Az embernek próbája. lü

855

848

845
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A harag ád erőt a hív védelemre . . .  8*3
ιοβο Szükség a gyengeség az engedelemre------  848

A szerelmeskedés, igaz határában 
Sok férfit mulattat, jó házasságában.
De gyönyörűsége még is búval habzik,
Kellemetessége sebekkel virágzik, 

loss Kedvességet ollyat nem is érünk soha, 854
Mely kedvetlenséggé ne válna valaha.

VII. A  Jó és rósz egymásba el keveredve, ugyan azon 
tzélra ütnek ki.1

B szerint formálta a természet javát,
Jóban, roszban azon tzélra tévén dolgát.
A jó egésségben fájdalmakat termeszt, 857

íoso Ki kap kedved közzűl és nyavalyába veszt.
Mérget ültet minden embernek testébe 
És bánatot zár le leg nagyob kedvébe.
Szomorú esetünk, mikor büntet, oktat, mo
A tapasztalással elménkben ápolgat;

1095 Először meg hervaszt keserűségével,
Az után fel éleszt gyönyörűségével.
A fájdalom után édes az egésség
És a hartznak végén kedves a békesség.
Soha jó nem lehet, hogy rosszat ne szűllyön, 864 

íioo Ha jól nem élsz vélle és bura ne dűllyön.
Minden ártalom lesz, ha oda fordítod ess
És a kárát ésszel fére nem hárítod.
Akár mely indulat, de van nyeresége 
És a keménységnek láttzik embersége, 

nos Az atya szerelmet érez gyermekéhez en
’S Abbul haraggal fog annak védelméhez.

Nintsen oly szelédség, mely fegyvert nem kíván; 
Az ember, magával kéntelensógbűl bán! s77

1 E czím a bp.-ben 14 sorral később következik.
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A fegyver, mert meg öl, úgy látod : ártalom, 
mo De mikor éltedet fedezi: óitalom.

Indulat adatot, mint fegyver, a szívnek, s-n
E’ titkos rugója jó, rósz ember mívnek.
Vérünk folyásában így kel ennek lenni,
Kedvét, baját érzed, nints más mód, mit tenni! 

me Mért van mérges epe minden éló' testben ? sei
Azért, hogy szükséges az érző életben !
Nem lehet szelédség bennünk méreg nélkül.
Ha nints tűz vérünkben, a szerelem meg hűl. ssi 
A mérget, a mézet, a but, a kedvedet 

n í o  Mind egymásban leled, tsak nyisd fel szemedet.
Egy felől jutalmaz, más felől meg büntet,
It ölel, ápolgat, amot ostorod let.

Halálos fájdalmak szülik életünket, ss9
Mindég bóldogságért fárasztyuk lelkünket.

1125 Fájdalmát mind kettő reánk áraszthattya, 
így, aki nem szenyved, javát sem tudhattya.
A nagy erköltsöket mennyi 1 viszontagság 
Szüli s mennyit vérzi a titkos gonosság.
Nagy Lelkek viselik, tudod, a nagy terhet,

«so Terhes iga tartya it fen az életet!
A gonoszt a jótul nem lehet el venni, 895
Egy valóságban kel e kettőnek lenni.
Mindkettő egy tzélra sijjet veszekedve,
Egymással küszködve, együt növekedve.

VIII. A világnak tzélja nem egy állatot vészén fe l kü
lönösen, hanem az örökös Rendnek meg állását tekinti.

use Minden jó, mondhatod, a Mindenre nézve; 897
Nem jó annak, ki nyög, fájdalmát érezve.
De mi baja van hát a nagy természetnek, S9»
Ha fájdalma támad benned az életnek ?

1 Bp.-ben : tsupa.
10*
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Ez egész teremtést egy testnek kel venni 
ti4o És úgy nagy Istenét fő okává tenni; 904

Osztán meg tekintvén e két ditsősséget,
Visgáld, hol lelsz benne erőtelenséget.
Az egész világnak vagyon é  fájdalma, 907

Mikor szenyvedsz ’s érted meg gyengül hatalma?
1145 Nem te vagy kérdésben, hanem a teremtés,

A nagy ki terjedés, ’s állandó éltetés.1 
El törli halálod a napnak világát ?
És a természetnek fő Emberi ágát?
Nintsen e világon általad változás,

1250 Életed a nagyban tsak apró kis mozgás.
Foglalhatot Sándor tíz ezer országot,
De nem tette mássá vélle a világot.

Próbáld meg hasznodért az időt forgatni,
Meződet a jégtűi, fagy túl takargatni,

1155 Igyál mértékletlen, meny veszedelmedre,
Lássad mitsoda kéz lesz segedelmedre ?
Az ember mind meg hal, a faja meg marad;
Mindég fogy a vére ’s mindég újra árad.
Emberi nemedet tekinti az idő,

1160 A felső végezés : az örök esztendő.
Ennek az élete világra tartozik,
De a tied külön, halálra változik.
Minden esetednek alá vagy vettetve,
Hol fel emelkedve, hol le verettetve,

1165 Hánynak vetnek széllyel, viszontagságaid,
Nem szabadíthatnak meg igasságaid.
Veszteség, nyavalya, meg dullyák éltedet,
Noha segittségre kéred Istenedet.
Nem ment meg éltedben kártul nyavalyátul, 

ine Az ember sírjába, nézd! rakással, hogy hűl.
A tűz házadba kap és hamuvá teszen,
De azért a világ szegénnyé nem leszen.

1 Pép azt targya (így), hogy minden jó így, a hogy van, 
de én magamra nézve nem hiszem. Okát is adom.
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Felleg szakadásban a víz mindent seper,
Eagad vagyoniddal s örvényébe teper. 

lue Nem nyalnak ki kezek a segedelmedre,
El ragad eseted a veszedelmedre.
Azomban a világ mindég jó magának,
Tökélletes tárgya az Isten tzéljának.
Istenre, világra nézve, rósz, nem  lehet, 919

use Az örök Kend gonoszt magábul nem  tehet.1 920

IX. A  vétkek kérdésbe jönnek. A gonosság közönséges 
utállat alá vettetik.

„Mi hát az a vétek a nagy Igasságban ? 2 927

„Mi szül kárhozatot a halandóságban?
„Törvényt tsak az Isten, természet szabhatnak, 929  

„Túl rajtok az élők semmit sem láthatnak, 
lies „Még is a természet tsupán ösztönivei 

„Igasságtalanság, dúló érzésivei.
„Lelket ád bírónak, de ez is magában 
„Tsak haramiaság vad állapottyában.
„Tudomány, törvény kel, mely világosittsa 

1190 „És tévelygésibűl helyére állittsa.
„Az Isten magátul gonosságot nem ád,
„Hát e sok bűn közöt, kire essen a vád?1 2 3

1 Popperiek ez hát az értelme, hogy minden jó, így, a hogy 
van. Én úgy látom, hogy minden jól van a Mindenre nézve. De 
én, magam, a Minden közt, különös állapotban vagyok helyhez- 
tetve. Mikor az Ember veséjében kő, Calculus terem, mely rette
netes kínokra veti, tsak nem állithattya, hogy jó a kő a vesé
ben. Hogy a nehéz nyavalya törés, őrjűlés, boldogság annak, a 
kiben egyik, akár másik magát jelenti. E’ nyavalyák pedig a leg 
mértékleteseb embereken is meg esnek.

2 A hol it a versek [sorok], széleken pontozva vannak, 
Poppéban nem találtatnak. De elméje úgy m utat, mellyet e kép- 
pen világosítok, hogy könnyeb értelembe jöhessenek.

3 Ezen kérdések, ellen vetések a legméjjeb tudományra, 
böltsességre terjednek ki. Legnagyob hányattatásban, kéttség- 
ben, vetélkedésben tartyák az Emberi nemzet elméjét. Poppé 
tsak keresztül fut rajtok, mivel látta, hogy Poémában oda ki
terjeszkedni nem lehet,
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„De a tudomány is a természet felet 
„Sok gonosságot tét, törvényei mellet.

1195 ,,Ez valláshoz ragad, naás a természethez,
„Ez illyen szózathoz, más más nevezethez. 
„Zűrzavarba jönnek a bűnök, érdemek,
„El téved a világ ’s nem ismeri nemek.
„Ez a tselekedet e tájon áldozat,

1200 „De más vidékeken gonosság ’s kárhozat. 
„Ellenkezésekre oszlik az igasság,
„Sok helyen érdemmé válik a gonosság.
„Az UBAT tisztelik, de ezer módokkal,
„Egymás ellen szegzet sok áldozatokkal.

1205 „Ki így, ki úgy kiált hozzá inségéhűl,
„Ki vérrel, ki böjtéi áldozik szívébűi.
„Égetés, gyilkosság, törvénnyé változik 
„És az ember véllek Urának áldozik.

Nézzed 1 a vitézek hogy vesztik magokat 931

1210 És mint sijjettetik önként halálokat.
Egymás gyilkolása a győzedelemmel 
Törvénnyé változik az engedelemmel.
Törvény mellet ölik az emberek egymást, 932

Úgy töltik vérekkel e nagy köz, dög rovást, 
isis Sok szép igasságot meg téveszt a szokás, sss

Jó törvényt is el ront a hibás oktatás.
Az egy igaz Isten lakozik Eómával *35

És külömbségre jön benne Genevával ?
Ennél feleséget a törvény nem szenyved,

1220 A többi világnak házasságot enged.
Szokás és természet teszik ó a törvényt? 939

Vagy az Isten maga ólt hitben jó reményt?
„A kik hogy tanulták és értik, visgállyák,
„Nézzék Isteneket, vagy némán tsudállyák.

1225 Úgy láttzik, hogy a mi bűn, az utállatos 941

E’ széles világon, egyre kárhozatos. 9 4*

1 Bp.-ben: Nézd el.
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„A mi tsak tévelygés, legyen büntetőtlen . .
„A vakot, hogy nem lát, verni lehetetlen.
A UBNAK törvénye lelkünkre van szabva, 9*8

1230 Indullyunk el köztök szokással haladva. 944

Kövessük a leg job és igazab birót,
Ne vegyünk törvényül minden szegény írót.
A böltsé let lélek igen szépen oktat 
Es a valóságos bűntűi meg irtóztat. 94s

1235 „A mely tetten lelked meg nyugszik és örül, 
„Kárhozatba, hid el, a miat nem merül.
„Érzi a természet, mi van Isten ellen,
„A bűnt nem ismérni, böltsnek, lehetetlen.
A kit e nem vezet, tsak nevelósbűl él, 949

1240 Szokáson tartódzik, hol így, majd 1 amúgy vél.
Kárhozattyában is hiszen idvességet. . 950

Pepetselósekben formál reménységet.
Nem nevezem mi bűn, mi jó tselekedet, 951

Lát a szem, ha a nap rajta ki terjedőt. 952

1245 Minden embernek kel jót és gonoszt tenni,
Életnek e nélkül lehetetlen lenni. 954

De külön némelynek az a dühössége,1 2 
Hogy ne lássák, mibűi jön a veszetsége.
Az egész világot minden kárhoztattya,

1250 Melyben külön magát mind meg igazgattya. 958

Ki legyen hát bolond, ha mind okos benne 
És ha ki ki igaz, köz gonosz hogy lenne ?
Melyik oknál fogva szigygyuk a világot, 9βι
Ki nyomta el benne a köz igasságot ?

1255 Kárhozatra ítélt ember sok jót tét már
’S Ditsórt férfikul is gyakran eredet kár. 964
Az egyűgyű néha hasznosb az okosnál 
És nyugodalmára job módokat tanál.
Minnyájan követtyük kívánságainkat, 

ixen Szivünkhöz módolván igasságainkat.
1 Bp.-ben, Sp.-ban: hol.
2 Bp.-ben: nagy szentsége.
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Az élet-szeretet vezeti szívünket, 969
E’ rúgj a tollával egész életünket. 9 7 0

Az örök böltsesség mindent jól el osztot, 978
Mikor a köz jónak eszközöket adót. 97*

1265 A böltsek, tudósok oktatnak és írnak 
Tévelygéseinken a szívekben sírnak.
„Meg aszallya magát, hogy világosittson
,,’S E’ sok tévelygés közt mást jóra tanittson.
„Űzőbe is veszik, bolondnak kiáltyák 

1270 „Először ’s végtére majd szentnek állittyák.
A vitéz vérével őrizi1 hazáját, 977

A község haszonra neveli marháját.
Ennek papolásban zajog indulattya, 979

Amaz tsak a törvényt űzi ’s forgathattya.
1275 Egyik varr, más farag: keresik élelmek,

Fen tartyák, táplálják it emberi nemek.
Ki ki szomszédjának szükségével épül
Ki fel emelkedik, ki a földre le dűl. 98*
így a külömböző indulat használhat,

1280 A köz jó, haszonra jó módot tanálhat.
Ditséret fizet meg sok hív1 2 fárattságot ------
Ne bántsuk a böltsben e’ hasznos hívságot. 988

„Holtig tanít mindég, tsak azért, hogy mongyák 
„És halála után a sírját meg álgyák.

1285 Minden igaz tzélra fut a természetben, 989
Szükség volt mindenre, mi van az életben.
Ezer felé terjed el a  hajlandóság, 991

Soha sintsen benne, látod ! állandóság.
De még is köz jóra megyen ki tettével,

1290 Híjában tévelyeg annyit az eszével.
A király, szolgáját székibűi szolgálja, 993

ő  parantsol, ama vezet3 és hálálja.

1 Bp.-ben : őrzi a.
-  Bp.-ben: jó.
3 Bp.-ben: amaz enged.
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„Urának vezeti titkon akarattyát
,,’S Ezt vallya, hogy ő tsak követi szózattyát.

1295 „Ki tudgya ki szolgál, kit szolgálnak jobban . . 
„Néha az urak is szolgák hatalmokban.
Minden állat másban keresi védelmét, 99η
Az erős gyengében leli segedelmét 996

Apró részetskói e nagy természetnek 
1800 Készítik vagyonát el a köz életnek.

„Különös javadrul bár hogy álmodozol,
„Akarod avagy nem, köz jóra dolgozol.
„Nem lehet magadat használni más nélkül,
„Egy ember magában el vész, fenekre ül.

1305 „Magadért fáradva másoknak keresel,
„A köz jó, köz szükség mindent így mérsékel.

Apró tagotskái e roppant világnak 999

Tsinállyák eszközit e nagy gazdaságnak.
A kitsiny részetskék külön erőtlenek,

1310 De öszve tétetve meg győzhetetlenek. 1002

E’ szép Kendet látván, az Urnák hálálunk 
Mindent ’s utunk végén reménységgel halunk. 100* 

Lépésinkben a nagy társaság vezérel,
Betses eszközeit tudni érezni kel. 

i s i s  Apró ízekbűl áll e világ ereje, 1007

Melynek egy Isten let örökös kút feje. í o o e

„Az életnek módja it csak következés,
„Nem tesz külömbséget, hát más tsak nevezés. 
„Kezednek ujjai apró gyengeségek 

1320 ,,’S Belőllök jönnek ki várak, erősségek.
„A hertz por szemekbűl vagyon alkottatva 
„És terhén örökre hejébe állatva.
„Apró mívek szerzik kintseit házadnak, 
„Kitsiny falatokkal atz erőt magadnak.
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X. A magával való meg elégedés.
i3ís Kinek kinek elég a maga szeretet------

A természet belénk meg elégedést tét.
■ Oly tulajdonságot magában ki ki lél, íoir.

Mellyet szomszédjával soha meg nem tserél.
A vitéz is kevóly, ha a vért onthattya 

1380 Es emher társának testét szaggathattya.
Sok lakos kenyerét tsaknem majd kódulván, 1019

Nagyra tartya magát, a porba le hulván.
A tudatlan örvend, hogy ő sokat tudhat 
És a böltsekkel is szóbul szembe álhat. 1 0 2«

1335 „A kinek esze nints, magát böltsnek véli 
,,’S a nagy embereket szabadon ítélli.
„Ostobaságának Trónusára fel ül 
„ügy hívén, ő lehet bíró tsak egyedül.

A rest Filozófus hever, vakoskodik, 1023

13*0 ’S E’ világ állásán bámul, okoskodik.
Fél lélek, fél állat a tudatlan ember,
Úgy mond, és székiben álmai közt hever.

A kimikus süt, főz, tüzes szemeivel 1025

’S Éhezik aranyos reménységeivel. io«e
1345 „Meg elégszik vólle,1 hogy aranyat tsinál,

„Mindég kereskedve,1 2 3 semmire se tanál.
Az orvos testünkrűl sokat okoskodik 1027

És a természetben böltsen vakoskodik. io*s
„Világosságot gyújt vérünk folyásába,

1350 „Belé lát kívülről az ember gyomrába.
„Mint a pénz kereső, ki a földbe bé lát
,,’S Nem gazdagithattya kintsekkel meg magát; 
„Világos szemekkel büszkén 3 vakoskodik 
„És szerentséjérűl kevéllyen álmodik.

1 Bp.-ben: elhiteti magát.
2 Bp.-ben: kereskedik.
3 Bp.-ben: höltsen.



1S6B A Poéta versel űzi ditsó'sségét, 10*9

Halálig követvén ezen dühösségét.1 
E’ mind meg elégszik szívében magával íosi
És túl lát szomszédján betseseb dolgával.
Hasznosnak tanállya magát a világban, 

tseo Tudod, minden Ember, e’ nyomorúságban !
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így let meg állása a hív természetnek, 1033

Hogy legyen öröme jó és rósz életnek. 1034

Minden sorsot biztat titkos valósága------ -
Kinek kinek lehet köztünk vígassága. 10.%

1365 ,,A maga meg hitség hibánkat pótollya,
„Kevés az oly ember, ki magát vádollya.

A reménység, tudod, job job idó't ígér, 1037
Mindég biztat, meg tsal ’s koporsónkig kísér.
Nem lesz már, mond, mint most, majd annyi költsé- 

1370 Azomban mindég töb, meg töb a szükségünk, [günk, 
A halál, e végső és borzasztó eset 1041

Édes reményünkben kisseb ijjedés let.
Bóldog életünket túl rajta, el hisszük 
És lelkünk örömét a sírbul ki visszük.

1375 A reménység tudod, a semmibűi dolgot 
Tsinál és úgy viszi ezt a vak világot.
Örökké biztattya testi javaival 
’S Mint özön borittya el nyavajáival.
Szerentséd nem létét, álommal fizeti, 

leső Magát, mint bóldogság, mindég úgy tetteti.
Minden ember szokta szeretni életét,

És jónak ismeri benne természetét.
Az észnek hibáját a gőz ki pótollya 1044

’S önnön ditséretit fejébe fel tollya. 
isse Helyben hadgya magát, ha más nem hiszi is,

Hogy mint akárki az, oly érdemes ő is. ιο4β
Kiki bízik titkon a tehettségóhez, 1047

A természetihez és derókségóhez.

1 Bp.-ben : szenvedélyei (későbbi kéz írásával).
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„Vak az ember mindjárt, ha magára tekint,
1390 „A maga szeretet a szemébe port hint.

„Nints oly tsekély erkölts, a mely 1 magát titkon 
„Nagynak ne ismérje, bűnei közt, vakon.
,,E’ szerint magával rósz, jó, meg elégszik,
„Jóra magyarázván, ha rosszul tselekszik.

1395 „Ezer féle módja van minden dolognak,
„Huzhatz ki értelmet belőlle magadnak.
„A részedre valót sorjábul ki veszed,
„A mi ellened szól, azt mind félre teszed.

Minden ember ragad édes reményéhez i o í s

i í o o  Nyomorúságban is hozzá jut kedvéhez.
A tömlötz házban is van kedv, mosolyodás, io*9
Vigad lántzai közt!. . bóldog tébolyodás ! ιοβο
Eeménység hát látod, a mi úgy táplálhat,
Hogy benne örömöt a rab is tanálhat. 1052

1*05 A koldust a királyt egy formán táplálja,
És a valóságot füstbűi ki tsinállya.

Vallyuk meg hát, hogy a z  Istenség f ő  j ó s á g  1055 

’8 Békételenségünk előtte bolondság.

VÉGE
A második szakasznak.

1 B p.: a ki.
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I. A z Ember a közönséges társaságra nézve.

Nints b e n n ü n k  m á s  tzélja it a nagy Istennek, 1057 

utó Hanem, hogy oly erőt adgyon az embernek,
Mely egy tzélra mennyen kész akarattyában
’S A többiért legyen, dolgozván magában. ιοβο
Ezer felé oszlot törvénye, birtoka,
De minden dolgának egy tsak a fő oka.

1415 Mulatságainknak gyermekes játéki 
A jó egészségnek ezer ajándéki;
A fő embereknek dagályos pompájok, mos
Kegyes papjainknak predikálló szájok 
Egy tzélra mennek ki, a többi dolgokkal,

1420 Minden esetekkel és az állatokkal.
Mind egy Istent jelent: Életért dolgozik, 10*8

Magának keresvén, köz jóra adózik.
Széllyel oszlot részit lássuk a világnak, ιοβ9

Tapasszuk kötésit a nagy társaságnak.
1425 Tekintsük a Rendet, mely tsak egy magában,

Még is annyi részre oszlik el dolgában.
Tüzet, Vizet, Földet, Eget, egymásba tét,
A Mindennel, minden, ellenség s barát let. 
így, e nagy Test, maga ellen hadakozik, 1075

1430 De még is mindenben egy tzélra dolgozik.
A levegő Eget fel rettenti a szél,
Közte a bús felleg Menydörgésre ki kél.
E’ húz erejével, ő is vonattatik,
Magában és másban útnak indíttatik. íoso
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üss „A szél, levegő Ég, még is Eget1 viszen,
„Ha nem rijjad Égbűi, zivatar nem leszen.
„Más a szél, más az Ég, még is egy valóság,
„Hlyen a természet ’s örök állandóság.

Sok képpen dolgozik a világ ereje, íosi
i44c Millióm mivekre terjed el kút feje.

De egyik mozdulás, más mozdulásért van, loss
Amaz ebben lehel; e pedig él abban.
„Mindég uj életet szül köztünk a halál,
„Ennek éltét veszti és vélle mást táplál.

1446 „Mikor már öldököl, el fárat véredből 
„Élletet fogyasztva, ismét uj embert szül.
Rothat büdössógbűl bort és búzát termeszt 
’S A ganéj, essővel eleven vért éleszt.
A tavasz melege, hidegben foganszik ιοββ

1450 ’S A nyárnak szépsége Telében el alszik.
A nap a tsilaggal meg osztya, sugarát iost
’S Hóidban futtya éjjel az Égnek határát.
A plánták egymással öszve ölelkeznek,
Mellyeket az esső ’s harmat védelmeznek. ιοβο

1455 Egy dolog másikba formállya életét 
’S E’ roppant világgal egyé teszi testét.
Mint a levegő' Ég, a mellyet be szivünk
És a szelek közzé ismét vissza füvünk, io»4
„Jövóssel menéssel táplál: meg nem esszük,

1460 „ügy tarty a fen Létünk, hogy adgyuk és vesszük. 
Minden egyéb így van a nagy természetben, lose 
A fel állót Renden, az örök életben.
Minden dolog másban tanállya mozgását.
Ez amabba tette létét és tartását.

1465 Az erősseb dolog kitsinyhez köttetik,
Gyengéiül hatalmas sokszor segittetik. noo
Az ember a barmot, az barom az embert 
Szolgállya ’s ügyében ez is, amaz is nyert.
Miben lehet e nagy gazdaságnak kára?

1470 Mennyire terjed ki ? hol van a határa ?
1 Bp.-ben : fergeteget.
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II. Tsupán magáért, vagy másért semmi és senki nem 
teremtetet; valami van, magában lécén, másnak segedel
mére l.öteleztetik, hogy élete lehessen abban, a mit má

sért tselekszik.

Valyon tsak emberért van é hát, it minden ? nos 
Vagy más állatot is tekintet az Isten?
0 ! ember! Mikor az erdeink zengenek,
A szárnyas állatok bennek örvendenek:

1475 Éretted teszik é szép énekléseket?
Mellyel hangoztattyák a tsendes Egeket ? mo
Az apró bárányok a meleg estvéken 
Eutosnak, szökdösnek az árok széleken,
Önként vonattatnak belső örömöktűl,

1480 Messze el távozván lompos örzőjöktűl.
A nagy sas keselyű, túl a fellegeken, 1115
A nap alat tűnve lebeg az egeken.
Kiált e világra, hangzik kettős szava, 1117

Ember nélkül érzi, mi öröme ’s java.
1485 Kedvedért kóvályog a nap világában ?

Vagy kedvéért van ot ’s örvendez magában ?
Ösztönt, érzést kapót a nagy természettűl,
A mely ő benne is, mint benned, kedvet szül.

Javaidbul élnek az Égi madarak, 11*5

1490 Aklodban laknak jól a pusztító vadak.
A kalyitkába be rekesztet kis madár
Fogságában tseveg ’s eledelt kéztűi vár. nso
A papagáj mennyi gondal tápláltatok,
Mikor az emberi szóra taníttatok,

1495 A kényes paripák szobában lakoznak,
Hol az élelmekre emberek adóznak ;
Téli tartásokért lovász, lakos fárad,
Nyárban kaszájával a nap alat szárad. 1138

Más verejtékezve keresi kenyerét 
1500 És kis kutyájával osztja meg a bérét. 11*0
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így az ember gondja, ő bár mely nagy legyen, 
Felében örökké állatokra megyen.
Kémélli javait, hogy tápláltathasson 
Szolgállya szolgáit, hogy parantsolhasson.

1505 Iüyen Bendet szabót it a nagy Istenség,
Hogy éltünkre nézve legyen egyenesség.
Ur, szolga és állat egy kézre dolgoznak, 
Egymásért költsönben futnak, fáradoznak.
Nem foglalhatod el a földet magadért, 

ί δ ι ο  Az állatoknak is kel rólla adni bért.
Tsalatkozik hát az, ki hiszi magában,
Hogy minden ő érte termet e világban.
Tsak érted teremtve nintsen minden dolog ?
Ha hiszed, fejedben tsak füst ’s álom forog, 

isis Életednek javát el nem felejtheted,
De javad, más java nélkül, nem teheted.
„ A  férgek tengere károdra tenyészik,
„De még is fajában lásd! el nem enyészik. 
„Büdös féreg, balha, tetű s úndaságok. 

le ső  „ A z  alvó ágyakban tenyésztetik magok.
„Meg aláztatásra itéllik Létedet,
„Testedben mardosván kevély életedet.
„Te érted van minden és te a férgekért, 
„Éltedben is szopják testedből ki a vért.

1525 De legyen királlyá az ember mindennek,
Még is rabja marad a nagy természetnek. 
Nyughatatlan lelke a más baját érzi,
Szerentsés magában ’s szívét másban vérzi.
Mikor a király is nyugszik Trónusában,

1530 Hever szobáinak híves árnyékában :
A halál el üti győzedelmes hívét,
Mely eset bánatra zárja kevély szívét.
„Kiért szenyvedsz többet ? magadért, vagy másért ? 
„Sokszor mi hasznodra ontasz magadbul vért ? 

1595 „Noha úgy tettzik, hogy nem is magadért élsz, 
„Babul vagy köttetve máshoz, bár hogy ítélsz.

1145

1148

1158

1154

1159

116»



így érzékenysége, a mely fel emelte im
Az embert, magának rabjává is tette. im
Másokat szolgálva kel lenni magáért,

1540 Ha közre dolgozik, úgy kap illendő bért.
Testedet a világ tsak egy tseppó tette,

Nem atta úgy kedvét, a mint szenyvettette.
Az állat nálladnál többet nem szenyvedhet 1173

És terheseb sorsot éltével nem lelhet, 
i s i s  Legyen, ha az ember annyit gyönyörködik, 1175

De hogy gyönyörködjön, magával küszködik.
Ha kedves tárgyait veszti remóntelen,
Gyötrelme tsak nem majd el viselhetetlen. 1178

A mi gyönyörködtet, keservedre szolgál — 
le s ő  Más módot a z  ember, kedvére, nem tanál I

A kit üldösz, sokszor, keserged szívedben, 1179
És magad ellen jársz kedvetlen mívedben.
A király a népet el pártolásáért nsi
Fegyverrel bünteti ’s széllyel1 onttya a vért,

1555 De szívében titkon földhöz verettetik 
És a mikor büntet, akkor büntettetik.
Az atya sok ízben vesszőzi gyermekét 1183
’S Magának neveli általa keservét.
Nints ily állapattyok töb, más állatoknak, íiss

1560 Osztályba jutót ez tsak az okosoknak.
A rabló farkasok bértzek közt bujdosván,
Nem.örülnek, a szép madár szókat halván,
De nem is sebheti meg a szánakozás, nea
Nem könyvez, nints nálla zokogó adózás ; 

i s s e  Mint az ember, a ki sírva gyönyörködik 1191

’S mindég fogy kedvében, a m int öröködik.
Akkor vét élete füstöt e világban,
Mikor használhatná magát okosságban.

Nem jöhet bu, bánat a préda sasokra, 1193

HARMADIK SZAKASZ. 161

1 Bp.-ben: ezzel.
Bessenyei: Az embernek próbálja 11
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1570 Mikor a fellegbűl tűnnek 2 a Ludakra.
A halál félelme fejekben nem forog, 1195

Lelke, kárhozattyán soha sem háborog.
Törvény, parantsolat, bíró, király, nintsen,
Hogy szabad életét tarthassák bilintsen.

1575 Igaz, hogy az Ember sokszor örvendezhet, 1197 

De az állat annyit, mint ó', nem szenyvedhet.
Búval kel fizetni gyönyörűségeit,
Gyakran meg fojtani érzékenységeit. 1200

Mikor a jó borbul kedvében ihatik,
1580 Ének szó, Musika hangon ugordhatik :

Öröme királyi, de el lankad végre 
’S Gyakran ez által jut nagy keserűségre.
Meg részegszik elób vérének tüzétűl, 1205

Az után tsömört kap gyönyörűségétűl.
1585 A természet halgat: már meg elégedet,

De még a kívánság le nem tsendesedet.
Torkig van mindennel, még is kényszeríti 
Ökrendezésére, meg vissza téríti.
Hlyen bóldogságrul barmaink nem tudnak 1207

1590 ’S A kik jónak mondgyák részünkre, hazudnak.
Nem érzik éltekben mesterségeinket,
De nem is szenyvedik kevély gyötrelminket.
így hát minden élet egyforma sorsában 1211

És igazsággal van, el osztva javában.
1595 A töb gyönyörűség, töb szenyvedéssel jár,.

A kinek kitsiny jut, nagy szenyvedést nem vár.

111. Minden állatnak meg van a maga fentartására való 
tehettsége sorsához képpest; úgy, mint az embernek, ma

gára nézve.

Minden érzó' testnek az a tehettsége,
Hogy magában legyen első segittsége. 1216

2 Bp.-ben : jőnek.
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Nintsen böltsessége, tudod, az állatnak, 
ιβοο De okosság, ösztön, benne tanáltatnak.

Értelem, vigyázás vezeti uttyában,
Javára, vesztére rá gondol magában.
Életét meg őrzi, élelmét keresi,
Hason tsusz ’s prédáját olálkodva lesi.

1605 Az okosság mindég rabja az érzésnek,
Az űző ösztönnek ’s kenyér keresésnek.
Uralkodik ugyan, de szükség kiáltya :
Eugó tolnak belé az érzést állattya.
Az állatokban is igen tsak igy teszen 

lelő Az ösztön, értelem, ’s nállok törvény leszen. 
Legyen az embernek nagyub böltsessége,
De ezerszer töb is vélle az ínsége.
’S A mennyivel böltseb minden állatoknál, 
Annyival kinosab sorsa is azoknál, 

leie Töb jóval töb rosszat tanál életében,
Az állat kis rosszat ’s jót érez létében.
Mind egyben, mind másban a sors egyre megyen. 
Valaki, bár ember, akar állat legyen.

A nagy ész nagy veszélyt és hasznot is teszen, 
leső Az emberi elme, kár, nyereség, leszen.

Mit kel az embernek ollyat meg tanulni,
Hogy úgy ne lehessen javait fel dúlni?
Igasságot szerez, törvénnyel törvényt ront,
Kötést teszen erűi, mellyet tulnan el bont.

1625 Okoskodásunkban vagyon oly veszettség,
Mely az igasságra rá ront, mint dühösség.
Eá támad gyakorta önnön életünkre 
És bolondságot fűz el tévét eszünkre.
Hát a nagy okosság 1 Emberi nemzetünk 

1630 Éen tartya, de kárba veszti az életünk.
Soha a fene vad egymást úgy nem marja,
Mint a világ magát eszével zavarja.

1 Bp. : Így hát az okosság.
11*

1223

1226

1231

1241
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A Tigris, mint állat, téphet mást mérgével — 1245

Az Ember is vért ont magán fegyverével.
16:.5 A  külömbség ez, hogy az állat kis kárt tesz,

De a fegyver közöt egész ország el vesz.
Egyenlő hát a sors minden teremtésben,
Tsak hogy kisseb nagyob let a rendelésben. 
Nyeresége, veszte, állatnak, Embernek, 1251

1640 A testi életben tsak egy formán mennek.
Kitsiny, nagy mértékben, értelem vezérel . . .
Az állat egymásnak a szaván meg felel.

Ki tanította meg a vad állatokat, 1253

Hogy veszedelmektől e l1 húzzák magokat ?
1645 Okoskodásunkat a vad lúd meg tsallya,

Hogy rá szedet, maga az ember meg vallya.1 2 
Barlangokra bújnak a nagy oroszlánok 1257

’S A kietlenségben védelmezik magok.
Eletek táplálván, kezünket kerülik, 

leső A kősziklák közöt, magok újra szülik.
Melyikünk oktattya a gyenge méheket, 1259

Hogy osztán meg öllyék tunya3 herójeket ?
Hogy szövi a pók is oly gyengén hálóját, uei
Melyben rá lesheti ’s meg kapja prédáját?

1655 Emberek vezetik a darvak seregét,
Hogy bátran járhassák e világnak Egét?
Hová rejtezik el a szártsa télére,
Meg hal ’s hogy támad fel a nap melegére ? ΐ2ββ 
A vadak meg tsallyák vadász kutyáinkat,

1560 Meg sejtik, mellőzik töltőt puskáinkat.

1 B p.: veszedelmekbűl ki.
2 A vad lúd, mikor libáit fogdosnák el a szigeteken, tiz, 

húsz lépésre vergődik az ember élőt, mintha szárnya törve volna. 
Eléb eléb repül, úgy tsallya a vadászt maga után, mig apró 
libái a vízre és nádas rétre bészaladhatnak (Bp.: akkor eltűnik.)

3 Bp.-ben, Sp.-ban : Annya.
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IV. A társaságbeli élet az érzékenységnek ösztöneibül és 
elkerülhetetlen szükségébül származik.

Az érzés mindennél szomorú magában,
Nem édes egyedül, hanem a tárgyában.
Ha más nem éleszti, majd ollyan, mint semmi,
Tárgy nélkül nem lehet szerelmessé lenni, 

tecs Egy testnek más testben él a boldogsága, 12:1

Meg öli ha más nints, a magánossága.
Az állat állatban keresi fel párját, 1*77

Az Ember emberben leli meg barátját.
E földön az élet formálva úgy vagyon,

1670 Hogy jó, magánosán, egyre se maradgyon. 1280

Osztani kel köztünk a köz boldogságot:
A gyönyörűséget és köz igasságot.
Ember társak nélkül, ki örül magában 
A kősziklás hegynek setét barlangjában?

1675 Az élet egyedül, tudod, élő halál,
Melyben semmi érzés örömöt nem talál.
Más élleszti nállad szívednek örömét,
Szomszédban találja fel az Ember kedvét.
A mások kárával keveset nyerhetünk, m3

le s ő  H a  jót nem tselekszünk, nem örvendeztetünk. m *  

Ha az életedet senki sem szereti,
Gyönyörűségedet semmi se teheti.
Tsak jó tselekedet szülhet szeretetek 
A gonoszt utállyák ’s élete bánat let. 

less Gyönyörűség köt hát egymáshoz bennünket, 
Társasággá tévén, egész életünket.
Az állatoknak is tsak ez a világok,
Ők is egymás által tarthattyák fen magok.
Valami a széles levegő Egekben mr.

lego Eepes és úszkálhat a mélj Tengerekben :
Együt az emberi tanult seregekkel
Mind ölelik egymást, kedvek ’s szerelmekkel.
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Egymásban élnek, hogy együt lehessenek,
Egymás életében örvendezhessenek. 1290

1695 Ez a nagy társaság széles 1 világában 
Ez által tartya fen nagy testét1 2 * magában.
Minden kötései ösztönből állanak,
Á kik másba teszik, semmit se mondanak.
Tsak magát magában ki kedveltetheti ?

1700  Ki örvend, ha mássát sehol sem lelheti ? 1290

A madár az erdőn8 mind addig énekel,
Mig magának társat és örömöt nem lel.
Egymáshoz hajlanak férfiak, asszonyok,
Kik a természetben egynek lelik magok. isoo

1705 Mindenik mássában örvend, magán kívül,
Kinek kinek 4 tüze, tsak magában, meg hűl.
Uj életet formál az édes szerelem,
Mely a halál ellen örökös védelem.
Nem hal meg, a ki szül, érez életében, 

mo így let halhatatlan, az ember vérében.
Az uj hív magzatok egybe ölelkeznek 
’S Mint mások előttök, uj emberek lesznek.
Az ember sírjába mindég rakással dűl,
De elmarat vére, helyébe másat szül.

1715 Ez hát az a kötés, mely nemünk fen tartya,
Örökké pusztittya ’s meg helyre állattya.

V. Az atyai és fiúi kötelességet nem tsupa ösztön, hanem 
okosság, emlékezet, költsön segedelem terjesztik ki az élet
nek végéig, mely dolog az állatokban fe l nem találtatik.

Az ész és értelem okoskodásával 1307

Az atyában kötést tész származásával.

1 Bp. : itt a.
- B p .: kötését.
8 B p .: a mezőn.
4 Bp. : Az életnek.
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Emlékezete van, Gyermekét isméri,
1720 Kinek segedelmét vénségében kéri.

A sokaság közöt nem téved el tőlle,
Vagy láttya mellette, vagy halhat feló'lle. 
Kettős segedelem: természet, okosság 
Kötik öszve éltek, mint kettős bóldogság. 

1725 Vérrel, keresettel egymásban lakoznak, 
Egymásnak örökre, mindennel tartoznak.

A szükség tudod, hogy segedelmet kíván, 
A vénség tanátsol ’s uralkodik fián.
A gyermek használlya attyának védelmét 

i7so És keresetiben leli fel élelmét.
Költsönben vigasztal ’s a hideg vénséget 
Éleszti ’s helyette nyújt gyönyörűséget.
Ó ! mitsoda vénség nem örül fajának, 
Gyermekiben látván életét magának?

1785 A tsetsemő gyermek karokon tartatik, 
Kitűi végezetre annya tápláltatik.
Egyiket másikat háládatossága 
Kényszeríti ’s egyé teszi okossága.
Költsön szolgálattyát keresi a szükség,

1740 így lesz okossággal örökös egyesség. 
Barmokban böltsessóg nem tanáltathatik 
’S Ez a rend közöttök fen nem tartathatik. 
Szárnyakra repíti fiait fészkébűl,
El megyen párjával és más fészekre ül.

1745 Nem kérdi hová let, nem tudgya hol létét, 
Nem kivánnya tollök, hogy tartsák életét. 
Külön tulajdona ez a társaságnak,
Az emberi szívnek és az okosságnak.
Fiait az állat tőlle elszéleszti 

1750 Ösztönit irántok végre el téveszti.
Minden állat osztán ha meg erőssödöt,
Apai gond nélkül magátül élődöt.
Nints a vad állat közt kereset örökség, 
Nem hágy szántó földet magának e község.

1*10

1311

1317

1319

1323

132

1831

1334
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1755 Öröksége körme, foga, szárnya, lába, 
Ha meg erössödöt, éljen már magába. 
De it a kereset az embert attyához 
Köti haláláig, hogy jusson javához.

VI. Az emberi természetnek együgyű és ártatlan álla- 
pottya, végezetre romlása.

Ne hidgyiik, az ember, hogy úgy dühösködöt 1337 
1760 Kezdetiben, mint most ’s annyira öldöklőt.

Akkor az életet természet oktatta,
A mesterséges bűnt még ki nem mutatta.
A tsendes kereset, baráttsági hívség isíi
Volt nállok mindenben leg fó'b kötelesség.

1765 E kettős vágyódás a természettel let,
Nállok nélkül ország soha sem lehetet.
Az életet sokkal jobban vezérlették,
Míg a természetet tisztábban követték. iste
Nem részegítet meg, mint most, a méltóság,

1770 Nem fúlt a törvénybe belé az igasság.
Trónusért nem dúltak széllyel a fegyverek,
Nyugodtak honnyokban a szelíd emberek.
Nem zúgtak a hegyek arany bányájokkal, isbi
Mellyeket a világ ás, vés, szerszámokkal.

1776 Nem adót jutalmat a véres gyilkosság,
Nem tudatot, mint most, ollyan sok gonosság. 
Lántzra öszve fűzöt rabok nem szenyvettek 
És mint jobbágy szolgák meg nem verettettek.1 isse 
Erdőség, mezőség volt az UK temploma,

1 Pép Sándor ezen beszédével it az arany időkről okosko
dik. Nem kel éppen a természet állapottyára gondolni, mert az 
Ember minden nevelés, vallás, törvény nélkül, tsupa természet
ben vétetetvén, valóságos oktalan állat. Az emberi nemzet életé
nek együgyű és ártatlan idejét érti Póp. De az a ki híreit arany 
idő is tsak álomra tartozik. (Bp. folyt. : Minden időnek meg volt 
a maga nyavajdja.)
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1780 A jövendölésnek nem volt annyi álma.
Osztán a kezekkel fel emelt kárpitok
Emberek vérével fertéztették magok.1
Élni is az ember akkor jobban tudót, ísei
A maga vérével soha sem áldozot.

1785 A természet józan törvényét követték,
Testek bé takarták, éltek védelmezték,
Nem voltak siketek a szív nyögésére,
Bolondságért nem folyt egész Nemzet vére. í.-ies
A hatalom, tudjuk, sok embert meg szédít,

1790 A felső méltóság fegyver zörgést indít.
Tűzbe hozta sokszor a föld kerekségét,
Öldöklőt ’s gúnyolta az Istennek Egét.
így a halandóság osztán el tévédét i87i
’S veszedelmeket szült, hogy nagyra terjedet.

1795 Örökös farkassa már az állatoknak
Ostor let magának, Hóhér a barmoknak,
Mellyeket jármában, mig huzhattyák, kínoz,
Az után meg hizlal ’s hasának fel áldoz.
A ki betegségét bujaságbul főzi 

1800 Szivének és kedvét1 2 halállal öntözi, íaie
Hogy mikor már mindent meg győz, elméssége 
Magának lehessen dúló ellensége.

Lássuk! miilyen utón kapót mesterségre 
Az emberi nemzet, munkái közt, végre? 

isos Hogy emelkettek fel földről a városok ? i38i
Hogy vettek fel embert vállokra a habok?
Enged a tengeri háború eszének 
És a veszedelem meg hódol kedvének.

1 Nem éppen a mostani időkre tzéloz Póp. Sok helyeken 
áldoztak a pogányok emberekkel. A mi életünkben értheti a 
vallásért let (Bp. : sok)  vér ontást. Tűzbe hozta a föld kereksé
gét sat. A Rómaiak, Nagy Sándor ’s más ollyak értessenek rajta. 
(Bp. folyt.:) kik megdulták a világot.

2 B p .: És szívének kedvét.
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VII. Okoskodó természet vezette az együgyű és tudat
lan Embert mesterségeihez, mely időben az állatoktul is 

oktattatot.

Az ember is kitsinyt gondolt, sokat érzet,
1810 A fene vadakkal hartzolt ’s mindég vórzet.

Az embert magában tsak állattá tette 
A természet, osztán sorábul ki vette.
A midőn fiait hozzá szóllitotta,
Oktatván, uttyoknak akként indította: is se

isis „Eregy hát tanulni a töb állatokkal,
„Keresd mesterséged a tudományokkal.
„Nézzed a repeső szarvas bogarakat, 1391

„Mely szép mesterséggel szövik sátorokat.
„A sólyom kősziklák közzé rakja fészkét, 

leső „A szarka kunyhót rak, ot tanállya héjét.
„Tekintsd a méheknek uralkodásokat,
„Törvénnyel tartyák fen köztársaságokat. 13«6
„Minnyájan egy kézre dolgoznak szüntelen,
„Nem ól országokban tsak egy is rendetlen,

1825 „Tanuly hát bölts Ember töllök uralkodni 
„És töb társaiddal aként társalkodni.
„Mesterséget, rendet tudnak az állatok, ι*<ί
„Mellyekkel fen tartyák és meg őrzik magok.
„Egyik barlangokra alá ereszkedik, 

leső „Másik a bértzek közt, fákon nevelkedik.
„A gözű tárházat készít el felére,1
„Nyárban gondolkozván téli1 2 élelmére. woe
„Visgállyad hordását a serény hangyáknak,
„Hogy teszik fel halmát apró föld váraknak, 

isse „Tanuly király alat élni a Méhektűl,
„Melyeknek urok van a természetektűl.

1 Bp.: télére.
2 Bp.: önnön.
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„Soha sem esik it pártütés fő ellen,
„Henyélni egynek is telly es lehetetlen.
„Az anya felettek nem kegyetlenkedik 

1840 ,,’S Országa is érte meg nem verekedik.
„Nints a tagok közöt soha meg hasonlás, 
„Semmi tanátskozás, egy, sem más javallá'·. 
„Köz jóra megy törvény és tudomány nélkül, 
„Az Ember nagy ésszel dolgaiban el ül. 

wo „Külön mindeniknek meg készül szobája, 
„Mellyet eledellel meg hord gyenge szája. 
„Egyik sem szökik meg kívánt munkájától, 
„Nem szükség szomszédnak lopni szomszódjátul.

„Eregy bölts teremtés ! rakj te is hegyeket! 
i860 „Bástyákkal, tornyokkal töltsd el az Egeket! 

„Kiálts az ordito szélvész habjainak, 
„Engedjenek hajód nagy árbotz fáinak! 
„Sokaságod felet emely királyságot,
„Lántzold Trónusához a köz igasságot! 

isse „Bettentő ágyúid a bus fellegekkel 
„Dörögjenek! tsatáz a magas Egekkel!
„A mezőnek színét ekéddel hasgassad, 
„Hegyednek méj gyomrát kintséért szaggassad! 
Eregy és tanullyad titkaid ismérni 

i860 „’S E’ Világ Istenét segittsógre kérni !

A természet hát igy végzetté szavait,
Mikor mesterségre hívta meg fiait.
Ezen túl az ember öszve veszi magát, 
Reménység, félelem szüli társaságát, 

isos Egy felől kárvallás, más részrűl nyereség 
Készteti a jóra ’s űzi a vereség.
Józan okosságbul állót it a törvény,
Természet parantsolt, nem volt járma kemény. 
Hajlékot épitnek száraz ágaikkal,

1870 Egy tsomóban élnek gyűjtőt javaikkal.

141»

1418

1416

1421

1426

1481

I486
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Tsendesen keresnek, nyugosznak békével, 
Ki ki szivébűl szól titkon Istenével.
Nem tudgyák még sehol, mi az uralkodás, 
Kemény parantsolat ’s véres hadakozás.

1875 Végre osztán a nép tsak urat választót, 
Törvénnyel kezébe nagy hatalmat adót.
De még is meg marat bennek a szelédség, 
Nem tudatot nállok az Istentelenség.
A király attya vólt szolgáló népének, 

isse Ezek eszközei voltak védelmének.
Királyság, szolgaság igy szült boldogságot, 
így tsinált maga közt jót ’s köz igasságot.

VIII. A tyai uralkodás.

Atyák vezérlették a népet kezdetben, 
ők voltak királyok, papok, eredetben, 

isse A ki nemzet, fiát élni tanította 
És tapasztalással sok jóra oktatta.
Mutatta hol, mere keresse élelmét,
Mibe helyheztesse hasznát, segedelmét, 
Hogy fogdoshassák el a Tenger halait,

1890 Hogy lőjjék a földnek tűnő madarait ? 
Királyság szolgaság vóltak tsendességgel, 
Keresvén élelmek békés szelédsóggel.

De osztán a község jármát meg érzette, 
Mikor a hatalom fegyverrel vezette, 

isse Istenétűi kéri vallását, törvénnyét,
Oltárok szarvára ülteti 1 reménnyét.
El kezd tévelyegni a köz jó igasság, 
Ostorral parantsol a nagy hatalmasság. 
Meg indul Babillon tsudával épülni 

woo És a hartzal osztán magára le dűlni.

I M I

1446

1451

1455

1461

1466

1 B p .: függeszti.
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Ügyében a világ elméje meg téved 
És a bóldogságbúl a veszély fel éled. 
Kegyetlenné teszik e világnak attyát,
Ki ki háborúra neveli magzattyát.

1905 El busult ortzával rajzolták az Urat 
És kegyetlenséggé tették a hatalmat.
A józan természet el rejtvén törvényét, 
Törvényűi állatta a gonosság fénnyét.
A pompás bűnöket vették érdemeknek!

1910 Győzedelem kellett a nagy embereknek!
A felebaráti szeretet el marat
’S Az ember, hogy egymást rontsa, abban fárat.

Ki rendelhetet hát ollyan embereket,
Kik felül mullyanak minden törvényeket?

1Ή5 Hogy a nép kötésit magok fel bonthassák 
És amit egy ország tsinál, el ronthassák? 
Honnan jöt egy kézre a szabad hatalom, 
Melybűi mint tenger, úgy áradt a fájdalom?
A vezér, ha győzőt, végre Istenség let,

1920 A nagy vitézekkel a bolondság, így tét 1 
A szörnyű sokaság Fejedelmet tsinált,
Ki magának osztán törvényeket formált.
Isteni, királyi személy let a vezér,
Azt mondták, kezével, hogy az UE, maga vér. 

19*5 A kegyetlenség is uralkodásában 
Mennyei akarat lesz gonosságában.
Szentségénél fogva tsallyák az Egeket,
Vakságra, rabságra vetik a népeket.
Egy kegyetlen ezer veszedelmet formált,

1930 Székéből küldvén ki másokra a halált.
A vakság, sokaság, tsendes buzgósággal 
Imátta hatalmát alázatossággal.
Istenének vette tudatlanságában,
Abban élt és semmi let önnön magában.

1985 Ekként sok kegyetlen magát fel emelvén, 
Törvény let, az Egek ellen is ki kelvén.

1*70

1*75

1*81

1*85

1*91

1*96
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A népnek, tapaszául, Istent tsináltatot 1501

És az okossággal barmot imáttatot.1 
Ó szabta törvénnyót tsinált Istenének, 

is« ’S Emberrel áldozot fel emelt nevének.
A maga tettzését néma Istenébűl 
Hirdette ki, mely jöt eszetlen fejéből.
Orákulumokká lettek az Istenek,
Hozzájok a böltsek ajándékkal mennek. 

i9íB Istenek is halgat, ha meg nem fizetik 
És Mennyei gyomrát hússal nem étetik.
Egyenek, igyanak, aludjanak ők is,
Ennél fogva legyünk, mint Istenek, mink is.
Nem emelkedhettek fel az Istenekhez,

1950 Tehát ők szállyanak le az emberekhez.
í g y ,  az emberi Nem tévedésre indul, 1509

Józan okossága benne meg bolondul.
Irigynek, tsalárdnak adgya ki Istenét, 1511

Menykőbe, haragba öltözteti nevét.
1955 A bosszú állásra magáért indíttya 

És ellenségire szemközt ki taszíttya.
Verekedj érettünk, mond, eszetlensége,
Tsufolván Istenét, a kegyetlensége, 
így hát az élethez félelem, remény áll, 

ΐ9βο Egyik Menyországot, másik poklot tsinál. ísie
Tömlötz, lántz hervasztya a bűnös életet,
Amot, kints hatalom adnak feleletet.
A hit nem szent töhhé. Templomok épülnek, 
Kárpittyai alá bálvány képek ülnek.

1965 Ember vérrel mossák fertelmes kezeket 1521

Az áldozó papok ’s vesztik a népeket.

1 Úgy ne ved olvasó, mintha Póp it a mai keresztyén, tör
vényes uralkodókra tzélozna. A pogányok idejérűl beszél, hol 
bálványoztak. Buziriseket, Nérókat, Nimródokat ért. Farahókra 
gondol sat. Mikor az Emberekből Isteneket tettek. (Bp. folyt. : 
akkor meg a Jehova nem ismertetett.)
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Okoskodva mennek az igasság ellen . . . iste
Az URat ismérni már it lehetetlen!
El rejtik magokat a sok szent titkokban,

1970 Hazugság lakozik nyelveken, száj okban.
A világ Istenét szegbe szugba dugták,
Titkait az ember fülébe úgy súgták !
Bálvány üregekben lakot a végezés,
Onnan hirdetet ki az örök rendelés.

1975 Haragra késztették ellenségek ellen, 1531

Segittségül legyen értek törvéntelen. 
így Istenek nállok végre oly eszköz let,
Kit papja, a mivé akarta, azzá tét.

XI. A maga szeretet egyedül magáért nem lehet. Magá
ért lévén, másokért is héntelen lenni.

A maga szeretet az embert fel veszi,
1980 A község sorábul a Trónusra teszi. 1536

Királyok ’s az Égnek fél hatalmát bírják,
Az emberek sorsát székeikre írják.
Köztök a többinek ki ki parantsolna,
Hogy a töb korona eló'tte hódolna, 

less E’ szerint küszködvén mindég egymás ellen, 15« 
Egynek mindenen túl menni lehetetlen.
Ez is az is őrzi hatalmában magát,
Nem vehet szomszédtul Trónusára igát.

Kintset, hatalmat kért a maga szeretet,
1990 De maga töb nélkül, ere nem mehetet. 1546

Másokkal együvé önti tehettségét,
Magán segít ’s mástul kéri segittségét.
A király várait másoknak építi,
Pénzét, mint fizetést, kezébűl el hinti.

1995 Hartzba i s  k e l  menni néki védelemért, 1551

Egész táborának kel fizetni a bért.
A különös haszon közönségessé lész,
Magának keresve, másoknak hasznot tész.
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Senki sints magáért e nagy társaságban! 
í o o o  Nem lehet egyedül lenni a Világban !

Tselédid eszik meg a keresetedet,
Szükségek terheli egész életedet.
A fukar is közli akarattya ellen 
Másokkal kenyerét, bár essen kóntelen.

2005 Vagy akarod, vagy nem, a köz társaságnak
Szolgálnod kel úgy, mint része e világnak. isse
így az ember, magát szeretve dolgozik 
Másokért és a köz haszonnak áldozik.
Ekként megy dolgával az örökös Eendben, um

2010 Király, koldus, vitéz, e tűnő életben.

X. A  bölts természet kiterjeszti világát, oktat és törvé
nyeket szab.

Ki szabhatot törvényt it minden életnek?
Ki olvasta könyvét a bölts természetnek?
A tévelygés közöt a józan okosság
Hogy láttzot meg úgy, mint igasság, boldogság ?

2015 Ember, angyal volt é, mint Egeknek szája ΐ5β6
És a nagy Istennek fel szentelt postája?
Fel jöt a böltsesség ’s ragyogó tsillagát 
Vívón, fényességgel tölti el világát.
Tévelygéseiből Emberi Nemzetünk 

*020 Vissza kiáltozza ’s oktattya életünk.
A világ Istenét Egében tsudállya, 1571

Törvénnyét lelkében maga fel tanállya.
E szült igasságot, józan erköltsöket,

E’ termet a szívben betses gyümöltsöket.
2025 Semmit sem tanítót a természet ellen, 1575

Túl a teremtésen menni, lehetetlen!
A józan okosság e szerint oktatot,
A bölts, a mit nem lát, árul el halgatot.
Istene világát törvénnyében veszi 

2030 ’S Magát Trónusának felibe nem teszi.
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Valami valóság, mind természettel let . . .
Az Isten ez ellen más Rendeket nem tét.
Mindent ítél, fontol a józan okosság,
Természet ez, még is 1 örökös igasság, 

t o 35 Az igaz Istennek nagy esméretére 1579

Hitet ád, de nem tör egymás életére.2 
A teremtés által ki jelentet törvényt issi
Allittya és nyújthat a szívnek is reményt.
A részt az egészhez köti erejével 

soáo És bír ebben minden ember elméjével.
Egyik a másiknak keze nélkül el vesz,
A községnek veszte jót senkivel sem tesz. isse
így tanít az Isten ’s lélek igassága 
És a természetnek józan okossága.

2045 Apró gyengeségbűi áll fel a hatalom,
Szegény emberekbűl lesz kints ’s birodalom.
Ez a sok gyengeség együt eró't teszen,
Erőtlenségében nagy hatalom leszen.
Kitsiny rang oktattya sokszor a nagy rangot 

2c5o És szolga vezeti túl urán a dolgot.
H át3 önnön magáért ki ki máshoz megyen, 1591 
Hogy ez a sok féle ember mind egy legyen.
E’ ként tanít minket ez a nagy társaság,
A józan okosság és a köz igasság.

2055 így az ember magát emberré4 úgy teszi,
Ha keresetinek más is hasznát veszi. í.vm

Had vetélkedjenek az el tévelyedtek,
Kik a könyvek közöt törvény tudók lettek.

1 B p .: azért.
2 Minden képpen kerülném a magyarázatokat; restellem is, 

de it lehetetlen. Nem azt állittya, hogy a tsupa józan okosság 
Menybűi alá szállót hitet adhat, hanem hogy okosság az, mely 
vélled a vallást elfogadtattya. Értelem nélkül való állatoknak ki 
papolna hitet ? Ennyiben veszi hát, hogy minden féle tudománti 
dogmát, értelem által fogadunk el, mert a kinek esze nints, hit, 
sints.

3 B p .: így . — 4 B p .: hasznossá.

Bessenyei: Az embernek próbája. 12
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Ellenkezéseket igazgattyák mindég, ιβοι
mo A hol az igasság tsak úgy van, mint vendég. 

Mutassák a Trónus felső méltóságát,
Hirdessék a népnek tévedt igasságát.
Nagynak és kitsinynek, ha elég tétetik,
Ot az Uralkodás jónak Ítéltetik. ιβοβ

1065 Lássák, még a dogmás elmék is mit tesznek,
Kik a szó és hangért ellenségek lesznek.
Mind rósz, ha a köz jó ’s boldogság ellen van. . .  
Nem tsinál háborút, az UE, világában !
A versengés, tudod, ördögre tartozik,

2070 A’ ki békével él, Istennek áldozik!
Mutattya az Isten, a mi nékünk szükség,
Továb okoskodni, hid el 1 eszetlenség!

Az ember egymástul segedelmet kíván, iei5
Meg vész, ki mássával, mint ellenség, úgy bán.

2075 Az ember egymásnak kezéből szedi ki 
Javát, bóldogságát, legyen bár akár ki.
És valaki embert üldözőt hasznáért,
Magábul ontotta más oldalán a vért.
Fele az Embernek életéért fárad,

2080 A másik felébűi köz bóldogság árad. 
így a teremtések egyre fel osztatván,
A világért vannak, benne megtartatván.

A teremtés tzéllyát Istened formálta, 162s
Ki a természetnek rendit így tsinálta.

2085 Hogy a különös jó köz jóra maradjon
’S Az élet szeretet másokért fáradjon.* ιβ2β

VÉGE
A harmadik szakasznak.

* Az anglus író it azt érti, hogy nem az egész van a részért, 
hanem a részetskék vannak a Világnak egész testéért. Követke
zés, hogy néked kel és sorsodnak a természet Kendi után menni 
és nem annak magát kívánságodhoz, önnön folyása ellen alkal
maztatni. Végre, hogy az emberek is közre maradnak a társa-
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ságban, hol senki sem keresheti élelmét úgy, hogy másoknak 
véUe hasznot, szolgálatot ne tegyen. El felejtette még ezt Póp 
ki mondani, hogy a gondviselés és természet rendi egy embert 
se hattak a naga irigységére, hanem önnön élete fen tartása 
alat kényszerítik, hogy másokat nem táplálván, magát se táp
lálhassa. így állót lábra a felebaráti kötelesség, melynek tör- 
vénnyét és szentségét az Isten és természet okoskodásunkra 
nem bízták, hogy vélle meg ne bolondullyunk. Elég nemzet 
vélt, ki e világot külön eledelévé kívánta (Bp. : volna) tenni, 
(itt a bp. példány másolója majd három sort kihagyott), de a 
helyet tsak őtet ették meg. Elég fukar kivánnya köztünk is min
denét tsak egyedül enni, mások nélkül, de reá nem m ehet; 
szüntelen belső könyhullatások közt nézvén körülte, hogy vagyo- 
nait mások is élik, melynek minden tépelődésével is akadályt 
nem vethet.

Szerettem vólna e munkát végig magyarázni, mivel az ide
gen nyelveken nem értő tsupa magyar és együgyűb olvasóknak 
számára még hamar jö n ; de nagyra terjedne és reá időm sints- 
Vannak oly versek, hogy értelmek egész könyvre is ki terjed
hetne. Ha oly rövid értelemmel, szóval adnék mindent elő, mint 
az anglus író, némely gondolkozáshoz nem szokot tsupa magyar 
olvasó tellyességgel azt se tudhatná, mit olvas, nem értvén egye
bet a szónál. De én falusi olvasóimat ismérvén, a verseket szün
telen világosítom, százanként rakván közzéjek azokat, mellyek 
Popéban Hintsenek. Ő sebesen, röviden szökik egy tárgyról másra, 
azt kívánván, hogy értsük a többit. Nem lehet. Poémájábul a 
tettzik ki, hogy kevés olvasásu Embernek és együgyűnek Írni 
egy betűt sem akart. Valaki szélessen ki terjedet olvasásával, 
az emberi nemzetnek viselt dolgait nem ismeri, soha e munká
nak tökélletes meg értésére nem juthat, mivel öt hat vers néhol 
a legmesszebrűl való régiségekben, két három száz esztendőnek 
erköltseire és eseteire is mutatnak. Egy szóval, valaki nem histo
rikus, nem mesés Poéta, sem Filozófus, a felsőb rangú világi 
írókat, valójában meg nem értheti, bár úgy láttasson is néki, 
mintha tisztán értené.

12*



N E G Y E D IK  S Z A K A S Z .

I. Az Ember, önnön boldogságára nézve.

Bóldogság! 0 ! tzélja egész életünknek, 
Foglalatossága testünknek, Lelkűnknek! 
Mindenkor te feléd tsinálljuk az utunk — 

ioao A merül szavadat halljuk, ara futunk.
0  ! mibe és hová rendelt az Istenség ?
Hol találjon reád a szeled böltsesség?
Királyi koronán függesz é, mint gyémánt ? 
Avagy az Istenség szolgák szivére hánt ?

2095 Tengeren, hegyek közt, kies térségeken, 
Vitézek sisakján, vagy papi székeken 
Nyugszol? Miben lakói? hová rejteztél el? 
Hogy tetted kötésed itt, az emberekkel?

Az ember sorsában el tévét okosok,
2100 Mint a természetben el merült tudósok, 

Szüntelen fárasztják a tzélra magokat, 
Mindenben keresvén a bóldogságokat.
Ez a boldogságát szegénységbe teszi,
Amaz kintsért fárad és aranyan veszi.

2105 Más más utón megyen ’s heverósben leli, 
Vagy a tanulással fejében neveli.
Ezer felé viszik el a vélekedést,
Szomjuzva keresik a meg elégedést.
De a viszontagság kedvek meg emészti 

2110 És bóldogságokat keservekbe veszti.
Az érdemekről is addig okoskodnak,
Hogy valóságokrul osztán tsak álmodnak.

1631

1636

1641

1643

1646

1645
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Hirdetik, hogy it ot vagyon a boldogság, íesi
De örömben nintsen sehol állandóság.

II. A  meg elégedés kevésben is fe l tanáltatik.

sue Hagyuk el a kevély elmélkedéseket,
Hosszas okoskodást és tévelygéseket!
Minden karban lehet öröm és szenyvedós, íese
Nem füg fényes rangtul a meg elégedés. 
Erköltsünkben leljük fel a nyugodalmunk!

2120 Javunkra más utón ne fárasszuk magunk!
Az a köztünk kébzelt el tűnő' boldogság,
Mellyet kerget, keres it a halandóság: ιββο
E’ széles világon szerte széllyel oszlot,
De soha senkinek sorsán meg nem állót.

2125 Minden helyre le szál, mindenüt el tűnik,
Bujdosni e földön soha meg nem szűnik.

III. Állandó boldogsága, senkinek sints.

Mi itt a bóldogság? ki az, ki tudhattya 
És magát szüntelen nyertesnek mondhattya ? 
Viszontagságink közt minden felé futunk, íeso

2130 Bura és örömre oszlik el az utunk.
Boldog vagy, mig örülsz; boldogtalan, ha sírsz,
Hogy reád ne rontson, a veszéllyel nem bírsz. 
Bóldogságnak mongyuk a vigasságunkat,1 
Melynek keze 1 2 közöt leljük bánatunkat.

2135 Szenyvedések nélkül lehetetlen élni, i«oe
Baj nélkül nints élet: úgy lehet ítélni.
Pájdalomrul szedgyük keserves kedvünket, 
így az öröm bú lesz ’s le veri szívünket.

1 Bp.-ben : Bóldogságnak mondjuk azt a' vigságnnkat. Első 
fogalmazásban így volt: Boldogságnak mongyuk az oly rígsá- 
gunkat.

2 B p.: kedve.
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Ó ! ki nem szenyvedet ? ’s hol az a halandó, 
sí« A kinek öröme, kedve nem múlandó ?

Ha it a hóldogság minden baj nélkül van, 1077 

Kinél ’s hol leled fel e széles világban?
Nintsen valósága környűi állás nélkül,
Az esetek szülik ’s tárgyrul tárgyra repül.

2145 Ha nints történeted oly, hol meg álhasson 
Es gyönyörűséged, melyben mulathasson:
Magában sehol sints, nem nyujtya kezeit, 
Elizeumodnak nem Iád szép mezeit.
Azt a boldogságot, mit mi annak hívunk, 

íiBo Idó'kre, órákra, fájdalomhul szívunk.
Mert a gyönyörűség, mely bura változik, ιβ7β
Egész boldogságra soha se tartozik.
Pertályrul fertályra rehdeshet kedvében,
Fordul mulattsága ’s el múlik nemében.

»iss Testi érzésünk közt nyűggel, bajjal élünk,
A boldogságban is fájdalmakat lelünk.
E’ szerint állandó bóldogság nem lehet, íess
Keserűség nélkül az ember nem élhet.
Tsak a gazdagokat tartyuk bóldogoknak,

2160 Kik mindég szegények házoknál magoknak.
A nagy jövedelem1 pompával, szükség lesz,
A fukar, mint koldus, életével úgy tesz.
Yagyonai közöt szüntelen éhezik,
Meghal, másra hadgya ’s bolondnak nevezik, 

ales Tsak az Isten maga állandó bóldogság, lesi
Kihez nem közzelít bűnös halandóság.

IV. Az embernek különös kérésére a természet önnön 
fíendit és annak állandó örökös folyását nem változ-

tattya.
Az egész teremtés emberi tettzésre,

Forgásában, tudod, hogy magát nem mérte.

1 Bp.: gynzedeUm.
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Mászó bogár után a nap nem fordulhat,
®i7o Egy ember tettzése mindent fel nem dúlhat.

Tud meg hát halandó, hogy érted Istened i«89
Nem tsinál uj Eendet! Békével kel lenned!
Te tsak részetske vagy. Az egésznek rabja,
Szikra a többi közt ’s a szívednek fogja.

2176 Kérésedre soha a Bend fel nem fordul,
Mihent tsudát kívánsz: tettzésed porba huL 
A természet az a tsuda, a mely táplál,
It élelmed ennél job módra nem talál.

Külömb külömb féle tettzését mindennek íesr,
2180 Nem lehet fel venni az örök Istennek.

Ellenkezést kémek tőlle, egy időben 
Kéttzer aratnának a szűk esztendőben.
Minden Ember tsudát kérne Istenétűi 
’S Az URnak kellene függeni eszétűl.

2185 A természet Benőin ki ki bóldog lehet,
Az Isten minden nap uj Rendet nem tehet.
A vándorló szegény tiszta napot óhajt, « 9 7

Ellenben a gazda a fellegért sóhajt.
Most ez az éjjelbűi napot akar tenni,

2190 Amaz a setéten ágyban kíván menni. noo
Ki ki tsak magáért teszi kívánságát 
’S Erőltetvén a nagy Isten igasságát.
Minden kivánnya, hogy hallya meg Istene 
És Bendet, végezést ne tegyen ellene.

4195 De a ki az Eget által nem láthattya i7oe
E világ fekvését, hogy áll, nem tudhattya. 
Határozásképpen mit várjon UBától,
Ki törvénye ellen nem tér el magátul?
Alatsonyság nekünk földi méltóságunk 

2200 És gyengeségbűi áll tűnő valóságunk. 1710

Híjában kiáltunk, ha szavunk helytelen,
Nem nyerünk, hogy ha az kérés törvéntelen.
Mert ha engedelmes lenne, kinek kinek 
Az UB, veszni kéne e világ Rendinek.
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2*05 Változhatatlanná tette igasságát nir,
És a természetben mútattya jóságát.
Irigy vágyódásod törvénnyét nem rontya,
Érted e világot, tudod, el nem bontya.

V. A hints és uralkodás másnál boldogabbá nem tesznek.

Az Isten ’s természet úgy akarták ketten,
2210 Hogy ez erős Ember, más erőtlen legyen. 1720

A honnan hatalom, szolgálat származzon,
Egyik parantsollyon, a másik adózzon.
Fel megyen az Ember és nagy méltóságban 
Él a többi felet, a halandóságban.

2215 Uralkodó székbe helyhezteti magát, 1725

Szent testei hordozza ezt az arany igát.
Ki hiszi, hogy ezek boldogok volnának,
Mint töb más halandók és ne 1 kínlódnának ?*
Fojtsa meg a halált királyi székében,

2220 Ne szenyvedjen soha pompás életében ! 1730

E’ világnak dúló viszontagságátul 
Ne féllyen ! Bújjon el a nyavajáitül.
Uraság, hatalom, kezednél lehetnek,
De meg lesz gyötrelme véllek az életnek.

2225 Méltóság nem adhat soha boldogságot i 7s s

’S Nem mindenkor érdem szerez gazdagságot.
Ha az Isten minden jót tsak pénzbe tenne,
Az igasság ellen maga hibás lenne.

1 Bp.: úgy nem.
* Eleitűi fogva, valamennyi Filozófus Poéta, erköltsi tanító 

vólt e világon, mint Póp is, it a fejedelmeket, gazdagokat örökké 
nyaggattyák, halandóságokat, viszontagságaikat hányván nékik 
szemekre, mintha valójában hinnék magokrul a hatalmasok és 
gazdagok, hogy ki nem rázhattya őket a hideg szinte úgy, mint 
a kapásokat. Ők ezt felelhetik: Kinek beszéltek Tudósok? Hanem 
már ezt meg szoktuk a szegények vigasztalására. De tsak ugyan 
a kinek tehettsége van, mindenkor közzeleb éri boldogságát, mint 

szükség szenyvedő szegény. (Bp. folyt.: ha okossággal bir. 
szükség betegség.)
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Nem pénzért teremti az UE a jó szívet, 
siso Kints nélkül boldogít minden igaz hívet.

Eget, földet, vizet, napot, közre botsát, mi
A ki véllek élni tud, mindenfelé ád.
Az élet szüksége meg szereztethetik,
Ha a testnek vagyon, meg elégedhetik.

2*35 Minden sorsra jutót e szerint bóldogság,
Mint a gazdagokra veszély ’s nyomorúság.·*'

VI. A  boldogságnak egy része reménységben lakozik.

Az ember a sorsát nem kárhoztathattya, 17*7

Minden keresetre magát el oszthattya.
Reménységet ád ot, a hol valóság nints:

*240 Ez, örökké semmi, még is leg nagyub kints!
Mikor már a dolgot bírjuk hatalmunkban, 175t

Nem reméllyük többé fohászkodásunkban.
Abban van a remény, a mi nints kezednél,
A vágyódás nálla üres kosarat nyér.

**45 Mindég oda visszük, tudod, reménységünk,
A holot még nintsen semmi nyereségünk.
A vágyódás mindég szomjuztattya szívünk 1757

’S Odéb odéb veti tőllünk reménységünk.
Mindég fut előtted, soha el nem éred,

2*50 Akár mit agyon rád, mindég töbre kéred.
Soha sem telik bé nállad a reménység,
Hóltig késér ez az örvendetes ínség.

* Ne úgy ved olvasó, mintha Póp minden világi tehettség 
és pénz nélkül tenné it Európában köztünk a bóldogságot lehe
tővé. En soha se hiszem, hogy ot megelégedés lehessen, a hol 
szüntelen való szenyvedés van. Az ínség gyötör: a gyötrelem 
nem bóldogság. Tsak így vegyük, hogy miként az okosság a 
testnek szükségéig magának eleget szerez, boldog lehet, túl az 
oly fejedelmen, kit határ nélkül való vágyódásai vagyonának 
közepette szűkölködővé és a szomszédok ellen való küszködés
ben, szerentsétlenné tesznek.
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A mivel már bírunk, gyakran elfelejtyük,
Uj tárgyért sóhajtunk mig el nem nyerhettyük.

2*55 Ezt is fére veted, ha sokáj használtad,
Másért van reményed, már ezt meg utáltad.
Agrul ágra szökdös benned a reménység 
’S Kedvet ád szívednek e’ tsalárd Istenség.
Meg vakít és ot is gyönyörűség lehet,

2*60 A hol gyengeséged semmire sem mehet.
A semmiséget is szerentsóvó teszi 
Benned álmaival ’s eszedet el veszi.
Elób el bolondít, boldoggá úgy teszen, 
Győzedelmeskedvén semmivel az eszen.

2*65 Bangót, nyereséget, feleséget ígér,
Hivatalt, a hová kis léted el nem ér.
De mind addig hiszed, mig sorsod fel nem üt 
És reménységeddel végtére el nem dűt.
Ha álomban volt is, elég! gyönyörköttél,

2*70 Ha e gőz el oszlot, újra másat leltél.
így a reménységet szívünk mindég üli, ιτθβ
Mindég fojtogattya, mindég újra szüli.

VII. A  lehető boldogságot, a természetnek meg elégítése
adgya.

A m i t  a  természet tart bóldogságának, 1771

Kevéssel meg tudja szerezni magának.
2275 Eledel, ruházat, szabadság, tsendesség,

Okos gazdálkodás, jó asszony, egésség*
Minden boldogságnak határát szabhattyák,
A mi életedre szükség, meg adhattyák.
Az okos ezekkel bóldogságra mehet 1775

*280 Annyira, a mennyi it a földön lehet.

* Pop ki háttá az asszonyt, a mit Yoltér hibának vet. De 
ezt Pop együt értette a többivel. Már én tsak oda teszem : ne 
legyen meg ütközés.
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A házi baj tudod, soha ki nem marad,
Király, vitéz, bölts, szent, akárki hogy fárad. 
Másokhoz vagy kötve gyönyörűségeddel 
’S Hányattatásba jösz véllek életeddel.

«285 Alkudni, egyezni kel, lásd! a sorsoddal,
Hogy nyugodalomra juthass el magaddal.
Egyre másra a bajt javaidhoz méred,
Melyikben nyersz többet, eszedhez úgy méred.

Ne h i d  hát, hogy tsak a gazdag mulathasson 1777 

22»o És mást a természet ne bóldogíthasson.
Híjában halmozzák öszve a kintseket,
Nem teszik bóldoggá a romlot szíveket.
A lélek isméret meg elégedése (a) nsi
Magával: töb, mint a kintsnek meg nyerése!

2295 A gonosz közöttünk nagy rangra fel mehet,
De titkon szívében gyötrelmek közt lehet.
Nem az a bóldogság, ami pompát mutat;
Az, a mit a lélek belől maga tudhat.
Ha tsendesség nintsen nállad a lelkedben,

2300 Mitsoda bóldogság lakhatik szívedben ? i7se
A gonosz ragadoz, húz, von életében,

Ditsekszik, hogy olyan szerentsés tettében.
És mig bóldogságát részegen kergeti,
Addig lelkét amot mardosásra veti.

2305  Ha pedig it titkon emészt a fájdalom, 1791

Nem gyűl kintsel beléd, tudod, nyugodalom.
Másfelől gyakorta rontyuk egésségünk,

Indulattal űzzük el a békességünk.
Tsak a bosszú állás ezer felé üldöz 

2310 ’S Hasonlít bennünket néha az ördöghöz.
Aranos fellegre festyük bóldogságunk, 1795

Tzifraságért, névért, füstért verjük magunk.
Az Isten, természet, eléggel áldanak,

(a) E’ versek, gondolatok nintsenek Pópban, de it helyeket 
leltem ’s ki tettem.
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De a vágyódások ott meg nem állanak,
2315 Királlyá, angyallá, Istenné kel lenni. . .

Nem tud már az Ember magával mit tenni. 
Te 1 szörnyű vágyódás! Az élet belé fúl
És ha tüze ki kap, egy világot fel dúL 

Következik é hát, hogy szerentsés legyen 
2320 Mind az, a ki köztünk méltóságra megyen ? 

Mennyit vert már földhöz a hatalmassága ? 
Mennyit éheztetetet meg a gazdagsága?
A világot lántzra kívánta sok tenni,
Úgy hitte, hogy majd tud feje felet lenni. 

2825 De az ily hatalom fent a fellegekben
Füstöt vét az égő ’s dörgő Menykövekben.

Mivel bóldogab a király jobbágyánál? 
Nyughatik a vezér többet szolgájánál?
Ez talán testében inkáb kergettetik,

2330 Amaz, nem dolgozik ’s belől gyötrettetik. 
Kátónak szolgája tsendes időt töltőt,
Mikor ura véres halállal küszködöt.
Kassius és Brutus magokat meg ölik, 
Szolgáik utánnok élnek ’s helyek lelik.

2335 A világ ki fújja magát keservében 
’S El törli Nagy Sándort ifjú életében. 
Senkinek sem adhat a rang bóldogságot,
Ha nem isméri a józan okosságot.
Minden karba bé hat a halál, gyötrelem,

23«) Királyi széket is üt a veszedelem.
Tsak a valóságos, igaz, szeléd böltsek 
Tudják, miben nyugszik javok, szerentséjek. 
A tudatlan lélek úgy hiszi magában,
Hogy mindenkor igaz a vágyódásában.

2316 Bóldogságát várja ot, hol nints, oktalan, 
Szüntelen remélli 's mindég haszontalan.

1801

1806

1816

1819

1825

1831

1 Bp.: Ó.
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Nem hiszi, hogy nints it tellyes nyugodalom 
'8 Mindenüt terülve van a sok fájdalom.
Ne hidgye hát senki egész bóldogságát,

2350 Mert el nem kerüli a nyomorúságát.
A ki gyönyörködik, annak szenyvedni kel, 
Háború van nálla a testei ’s lélekkel. 
Esetünk ’s eszünktűl jön bánatunk, kedvünk, 
Ezekkel vigyázzunk: Mindent bennek lelünk.

V i l i .  Az ember szabad akarattyára hagyatik.

2356 Mi tész az embernek e földön annyi kárt? 
Miért vész el sokszor, mikor szerentsét várt?
Ki hiszi lelkében, hogy tsak Istene tész 
Akaratot belé, mikor gonosszá lész ?
Hogy igasságátul el álván, kéntelen,

2360 Ember által mennyen az ártatlan ellen ?
Ki taszithattya hát vétkét Istenére?
Ed vetheti bűnét az Egek szemére?

A bolond igy kiált: az UK kényszerűét! 
Vesztemet végezvén ’s lelkem gonosszá let.

2365 Van szabad akarat a vad állatokban ;
Leikeink vólnának rabok nagyságokban?
Az érző életnek akaratot adót 
Az Isten, a mikor örök Kendet szabót.
Esetünk, értelmünk vontzollyák sorsunkat . . . 

2370 Nézzük ki utunkat, őrizzük magunkat.
Mikor a nagy habok hajódbúl ki dűtnek 
Es a Vizek közöt kő sziklához ütnek:
Mongyad a tengernek, hogy vegyen szárnyára, 
Tegyen ki a földnek száraz határára.

2875 Ha az el hanyatlót hegyek meg zúdulnak, 
Alattok utazol és fejedre hulnak:
A levegő Égben esedezéseddel
Állítsd meg ’s szabaduly tőllök kéréseddel 1

1836

1851

1856

1853

1856
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El van it végezve tettedben életed 
2880 És eseted ellen nem kél ki Istened.

Igaz, határt szabót az UE életünknek,
De természet szerint lesz vége létünknek. 
Senkit sem erőltet az UE bolondságra,
Bűnre, erőszakra és más gonosságra. 

isse Hogy tzéllyát elérje, bűnünkre szüksége 
Nintsen. El rendeli ezt nagy Istensége!
Miért szenyved tehát annyit az igasság 
És jutalmazta tik az undok gonosság?
Yalyon gondolod é, hogy a boldog lehet,

2390 A’ ki a bűnöktűl bért, j utalmat vehet ?
De a gonosznak is, ha fölgyein fárad,
Fejére, mint másnak jövedelem árad.
A természet annak agygya, a ki veszi 
’S Mivét idejében érette meg teszi.

2395 Nem tudgya, nem érzi a föld, ki szántotta? 
Akárki: gyümöltsét, annak ajánlotta.
A dolgot veszik fel, nem azt, ki dolgozik!
A ki verejtékkel keres, jól áldozik!

Ha a rósz erköltsű ember néked kaszál 
two Egész nap, estvére jutalomra tanál.

Gonosz é lelkében, tőlle nem kérdezed,
Hogy néked dolgozot, érte ki fizeted.
Ha az igaz ember estve hozzád be tér,
Ki a napon hevert ’s tolled jutalmat kér:

*405 Meg fizeted azért, hogy magát igaznak 
Mongya ’s te se tudod, tetteiben gaznak? 
E’ként a gonosz is szerentsés dolgával,
Mivel keres, fárad ’s szépen él javával. 
Ellenben az igaz, ha keresni nem tud,

2410 Szenyved ’s büntetésnek, ha kiáltya ,1 hazud. 
Értetlenségének a következése,
A hogy van erköltse és volt nevelése.

1 Bp. es Sp.: kiáltja.

1861

1865

1871

1876

1885

1890
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A sors jóval fizet némely gonoszoknak, 1893

De nem tette vélle őket bóldogoknak.
2415 Az igaznak java erköltsében vagyon,

Ere tűd vigyázni: ezzel jó a vagyon. ιβ»β
Szükséges munkánkal életünk táplálni 
Nem lehet heverve élelmet tanálni;
De a békességért lelkűnkéi alkudgyunk,

5420 Hogy boldognak mondván magunk, ne hazudgyunk.

IX. A vérnek régisége érdem nélkül nem nemesit.

Mit teszen, hogy régi Nemzetbfil születtél? 1901 

Érdem nélkül atyád vérében Ur lettél?
Ha nintsen erköltsöd, mellyel Nemesedhetz, 
Méltóságos ember valóban nem lehetz.

2425 Mi a ditsó'ssége fő nemességednek ?
Ha nem látzik jele az Emberségednek ?
Ha erőtlensége tsekély kis lelkednek « 0 7

Nem viszi nemesen rendit életednek :
Pótold ki magadat örökségeiddel,

*4so Mutasd méltóságod semmiségeiddel!
Tsak érdemben lakik az igaz nemesség 1911

És e nélkül a rang kevély eszetlenség.

X. Hír, név és annak nagysága.

Kinek van nagysága? annak a ki vért ont 1919 
És mint győzedelmes országokat el ront?

2435 Vagy az, ki tudományt szerez elméjében, 1921

Hogy az igasságot ismerje fejében?
Egyiknek másiknak, ha nints szelédsége,
Nem lehet érdeme ’s igaz Embersége.
A manéros tudós tőrt hányó eszével 

2440 Ollyan, mint pusztító vitéz, fegyverével. i9*e
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Egyik tudománnyal tsal1 az igasságban,
A másik fegyverrel dúl a gonosságban.
Tudósnak, vitéznek egyenes lélek kel,
Nagy veszély származik a rósz, nagy elmékkel 

2445 Kosz szívben közöttünk az a külső nagyság 
Éltünknek ostora ’s tsak büszke bolondság.
A ki az érdemet érzi és isméri:
Lelkének nagyságát a rangtul2 nem kéri.

XI. Ditsösség.

Mitsoda közöttünk a hír, név ditsösség?
2450 Honnan lesz, mibűi jön nevünkre tisztesség?

Ti kedves árnyékok! reátok esdeklünk!
Ti értetek fárad majd egész életünk.
Mindég mentegettyük magunkat télietek,
Még is örvendünk, ha lehetünk vélletek.

2455 Minden élő ember vontzolná jármotok —
Örökös szolgátok, vitézek, okosok.
Mond meg hát Póp, hogy vagy te a ditsősséggel, 
Annyit tanátskozván a szép böltsességgel ?
Te vagy itt, a ki azt igazán kerested 

2460 És természet által magadévá tetted.
A kit a természet nem segít, nem tanúi 
És a tudományba hig esze belé fúL 
A böltsesség pedig felette van ennek,
Melyre tsak egy néhány erős lelkek mennek.

24β5 Az örökké való időkben aluszol
Póp ! És híred, neved karjain nyugoszol.
Nem látod mit tsinál a világ neveddel 
És hogy világítasz érdemes lelkeddel.
Illyen életével, lásd, a halandóság,

2470 Kinek volta, mivé, füst és múlandóság.

1931

1936

1941

1946

1947

1951

1 S p .: tsak (hibás másolás folytán).
2 Sp. : aranytól (hibás másolás folytán). 
a B p.: Itt a Fordító beszél (jegyzetben).
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Hol vannak e Világ régi vitézzel 
És a Trónusoknak hatalmas kezei ?
Mint a futó szelek, el tűntek előliünk,
Nem éreznek semmit, nem tudnak felőliünk.

2475 Mind árnyék, valamit e világon látunk,
Széllyel nézünk benne és azzal meg halunk. 
Kardal, vagy pennával szerzünk nevet és hírt . . 
A ki értek fárat, kedvében sokszor sírt!
De ebben is ezer a sok vetélkedés,

2480 Költsön ellenkezés, egy ’s más vélekedés. 
Filozófus élőt a vitéz gyilkos lesz 
És őtet sok vitéz mord eszetlennek vesz.
Nagy Sándor kargyával magát fel emeli, 
Diogenest a fél hordóban meg leli.

2485 Mind ketten tévednek nagy vágyódásokban 
És a magok módján bolondok magokban.
Egyik veszedelmet kiált a Trónusban,
A másik fél eszűt az üres hordóban.
Ez hadakba megyen, hogy világot verjen;

2400 Amaz ír ’s markábul szőrből, hogy hírt nyerjen. 
Melyik téved köztök töb eszetlenséggel ?
Hol van a vágyódás nagyob veszetséggel ?
De Matzédó Sándor dühösebb bolond volt,
Mert fegyvere által sok ezer ember hóit.

»tos így hát életünkben akar hogy tselekszünk,
Tsak ínséget mutat dolgaink közt eszünk.
Tele van a szívünk haszontalansággal,
Kesereg életünk a múlandósággal.

A nagy hírt és nevet mindenik kivánnya,
2500 De hogy érte fárat, végre sok meg bánnya.

A mikor valaki böltsességet mutat -
Azt mongyák el tévedt és tsak elmét futtat.
Tudatlan a böltset meg nem ismerheti,
Mert ostobaságát hozzá nem mérheti.

»505 Mit tud gyengesége nagyságárul vélni,
Ha a böltsességrűl nints mivel ítélni ?

.1956

1961

1967

1971

1979
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Sőt az igaz böltset bolondnak állíttyák 
A bolondok ’s betsit a porba szállityák.
Ki volt e világon, kit nem rágalmaztak?

2MO És a gyalázatnak benne nem áldoztak ?
Az ember Istenét meg köpi szemébe 
’S Fára feszíti fel a véres testébe.
Ellenkezés nélkül ditsősség nem lehet!.
Hírre, bánat nélkül, egy ember se mehet!

2515 Nints oly hebegő nyelv, mely kárt ne tehetne 
’S Tündöklő ortzádra piszkot ne vethetne.

Mi az oly okos is, ki testét szárasztya? 
Magát könyv írással, pennával fárasztya? 
Világát meg unnya, vastagíttya vérit 

2520 ’S Nyavalyában kapja munkájának bérit.
Ha méj az elméje egynehányan értik,
Kevesen ditsérik és sokan nevetik ;
Ellenben, ha tsekély az okoskodása, 
Gyalázattyát szüli tudatlan mondása, 

seas Ha fel nem emelik nevét a tudósok:
Füstöt vet, akár mit beszéllenek mások.
Vagy az egész Világ munkáján öszve vesz;
Ez bellőle kegyest, amaz hitetlent tesz. 
így az erősseb rész rajta megy, meg fojtya, 

2530 A gyengéb ügyében nem oltalmazhattya. 
Törvénybe idézik, büntetik életét 
És szívekben titkon helybe hadgyák tettét. 
Neve e két kőszál közöt hányattatik, 
Gonosznak, igaznak egyre mondathatik.

2535 Mitsoda bóldogság van hát az írókban,
Kik örökké busák ’s nyöszörgők magokban? 
Az okos küszködik, vesztegeti magát, 
Fohászkodva huzza e keserves igát.
A heverő ember, munkáját fel veszi,

2540 Olvassa, rá ásít ’s osztán fóré teszi.
Kostállya értelmét, hogy meg mutathassa, 
Mennyivel töb nálla ’s felül haladhassa.

1987

1991

2001

2005
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Segíti tzéljában a vélekedése 
És magárul való nagy kébzelődése.

2545 Szeressük az Istent, felebarátunkat I
Huzzuk öszve e nagy lármában magunkat. 
Hadjuk úgy a dolgot, a mennyiben lehet..
Az okos magának mindenbűi jót vehet.
Egész boldogságot köztünk ne reméljünk;

2550 Dolgozzunk, szenyvedjünk, osztán Istent féljünk l 
A jó reménységben bujdos bóldogságunk, 
Tápláljuk bajunk közt a füstivel magunk.
A fö vigasztalás reménységbe vagyon,
Ne kínozzuk magunk a Világért nagyon.

2555 Magának állandó, mi benne el hullunk,
Halomra temettyük halálunkat magunk. 
Gyönyörűségével szívünket táplálja 
Egyfelől ’s más részen gyötrelmünk tsinállya. 
Tsak a szép erköltsben lakhatók békesség,

2580 Mely tsendessé tészen, más felől ékesség. 
Nyelvünk egymás ellen káromlást ne tegyen, 
Gonosz ítélettel a lelkünk ne legyen!
Mert ha a bóldogság halandóban élhet,
Nemes erkölts nélkül a szívén nem lehet.1 

2585 Jer hát véllem lélek ! Ketten indullyunk e l!
Ne fárasszuk magunk e semmiségekkel!
Hadjuk el a világ veszéllyét, lármáját,
Vessük el a testnek keserves igáját!
Nézzük2 el az Embert magával vesződni,

2570 Leikével küszködni, sorsán tépelődni.
Örökké valóság hívja életünket,
Hogy meg oszlattassa együt lételünket.3 
Mint a sas a magas fának tetejérűl 
Fel megy az Egekben a fellegen felül :

1 B p .: szívére nem mehet.
2 Bp. : Hányjuk.
3 B p .: testünkben létünket.

2013
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2012

2025

2031

2035
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2575 Mi is az Ég felé tsendesen lebegjünk,
Földi lakásunkból felly eb emelkedjünk.
Véres fergeteg it minden a föld színén, 
Boldogság, tsendesség lesz az ólet végén.
Jövel erre lelkem ! éneklő Musáddal,

2580 Ved fel igasságod szárnyaknak magaddal!
A földön tévelygő ‘emberi Nemzetet 
Hadjuk itt ’s öleljük felettünk az Eget;
Lássák, hogy az Isten jó, szent, nagy,1 mindenben 
És tsak tudatlanság ziíg az Emberekben!

VÉGE.

1 B p .: jó e's szent.
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