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XVII.
AZ

ÁNTIPÁROSI BARLANG
^Lásd: Der Philofoph für die Welt. fíerausgegeben von I. 1, Engel. I. Th. drittes Siück *)

M

, i L t v i x z Úr égy vala Liflándiábann a' fz'e- •
retetre. leg-méltóbb Nemes Ifjak' kŐzűl. A' Tudományokra tehetségeihez hafönló nagy fzorgalmatofsággal fzentelvén magát, különös alkalmassága emberré lett: de fzerentsédenebb volt mégis , hogy fem minden kínálkodásai utánn-is valamelly polgári fzolgálatra juthatott volna. El-ízánta niagát. végtéré ^ réfz fzerént kedvetlenségből,
réfz ízerérít, hogy magát meg - kedvelltefse; 's
ízolgálatotvett az Orofz hajós féregnél, melly
éppen akkor a'fzigetek köztt fekvő tengerre akart
erefzkedni. Erre annyival könnyebben el-t"ókéllé
magát, mivel terméfzete ízerént való nagy bátor-*) Ezt a' darabot már régen bá-kűldötte v61t hozzánk
V í i S E G I Tárfunk, midőn ugyan-azon darab a'
Kctnáwmi Mindenes Gyűjteményitnn-\a , fzabadabb?.n for-

dítva , ki-jött. (Lásd ai emiitett- Gyűjteménynek Sz.
András' Hav. zi-dik na$. k'éltt XV-ük Leietft, a'
236, üld. — )

D cl

396 •

•

m

&

sága mellet, forró kívánfiga-is volt, a'Világot
látni.
Szüntelen való betegeskedése, 's az Orvofok^
nak tanáttsa, kik a' tengeri levegőt ártalmasnak
taláUk nékie, nem fokára vifzlza-térni kéntelenítették. Liflándiába méné tehát a* maga' jófzágára, 's meg-latogatá ott gyakorta a'B * * Bárót,
kinek Nemeíi Ülése az övétől tsak egy néhány
mértt-földnyire fekfzik vala. A' társalkodásnak
fzük, volta barátokká tett a' mezon két embert,
kik egy nagy városban foha barátságot egymás
között nem kötöttek volna.
Egykor, midö'n MiUvit\ a' Báróhoz váratlanul bé-lépne, félre vet ez, amannak elejébe fietvén, egy-könyvet, mellyben éppen akkor olvasgatott vala. — Valami újság 1 kérdezé Millvit^
ki moft az. olvasásonn annyival-is inkább kapott,
mivel minden jó tarsalkodás nélkül fzükölködött.
ujs%, vagy óság! A ' mint akarod!
, nékem ugyan újság még; de eggy olly nagy Olvasónak , mint T e , hihető, hogy már óság. -—
Szinte fel-akará venni Millvit^, a' mint a' Báró
víg tekéntettel el-ragadá el He, 's nagy maga*
meg-elégedéfsel azt kérdé tőlle: vallyon, mitsoda Könyvnek tartaná?
Fel mernék fogadni, Báró, hogy valameíly
fzerehnes Román.
Ej-ha! Mivel én olvafom, úgy-e? — D e ,
Tudós Uram; ez egyfzer meg-tsalatkozol. Ta*
lánozzjobban!

-m # m

397

Valami Utazás ? — 's már nyúghatatlanúl hozaá akara kapni — vagy talán éppen.
De
nem; Ezt ugyan Te nállad nem kell keresni.
Mit nem? Mit nem kell én-nállam keresni?
— Azt tsak nem hiteted-el talán magaddal, hogy
itt Liflándiában. Te volnál az eggyetlen egy gondolkodó ember?
Ez én-tőllem nagy fzeöitelenség volna. Hifzen, Te nállad vagyok.
Tsúfolódás! tsúfolódás! Értem. — Ám-de,
a' mi nem vagyok, az még idővel lehetek; és én
azt tartom, hogy ahhoz jó ösvényen vagyok. —
Filozófia, Barátom, Filozófia! — győzedelmeskedő tekéntettel tartván eleibe a' könyvet. — És
ennek-is valójában nem a' külső fzinérol 1 A' legméllységesebb Metafizikából!
Hogyan? Azt én fajnáUanám, Báró. Jele
volna ez, érkező halálodnak. — EI-vevé tőlle,
1
's nem keveset álmélkodék, látván, hogy ama
híres Syfleme de la Nature vala.
Lehettséges-e ? 'S illyen egy munkát olvasfz
Te?
Tehát ismeretes már előtted? —
Még Livornóból. Eggy Ánglus kolrsönözé
azt nékem betegségemben.
No 's? nem találtad-e valóban derekasnak?
Derekasnak! Eggy illyen állittásokkal rakott
•Könyvet derekasnak!
Az írás' módgyábap, értem, az elő-adásban.
pd »
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Mire való az elo-adas, Báró? — A' méreg,
melly édefségévei az ízlelést gyönyörködteti, nem •
kevésbé méreg, és annyival-is-inkább fzflkséges3
tólie őrizkednünk. — Az Iílenért! Miképp' jutottál Te ehhez a' Könyvhez ?
Miképp'? —Igen terméfzet fzerént!— Nagylárma vala rólla. Tudakozódtam történetből utánna, 's akkor nem lehetett meg-kapni. Ez engem'
még heveísebbé tett iránta. — Végtére azutánn,
a' mint.elo-találtatott, drágán meg-fizettették velem. Az egéfz Könyv, a' mint itt látod, hatrublómba került.
Az Egekre, Báró! — Akarnám! hogy azon
hat rublódat inkább valamelly fzegénynek, vagy
—. — leánynak, adtad volna. Az eggyik nem olly
rofzfz, minta' máíikV
' •
Aha vakarodgy, Millvitz ! Úgy befzéllfz j
mint a' Papok, — és — úgy-is tselekfzel, mint
a' Papok. — Előbb ezek az Urak magok gyönyörködnek, és azutánn, ha mí-is, fzegény Világiak , gyönyörködni akarunk, kárhoztatnakbennünket. — és miért ne olvasnám? Lám, T e
magad-is olvaftad!
Jó Báró! Én és T e , nagy kúlömbség. —
Ha íoha fzáraz Német Metafizikát nem olvaílam
volna, úgy én az ékesen-fzólló Frantziától félnék.
— IVlondd-meg,' kérlek: mi-képpen juthattál,
olly annyira utálván minden fo-törést, olly tehetetlen lévén minden méllyebb gondolkodásra, olly

égéfzlen fzűkölködvén minden ismeretek nélkül,
mellyeket eggy illyen Könyv az Olvasóban elore
meg-kíván: mi-képpen juthattál arra a' gondolatMi-képpen ? Mi-képpen ? — igazat fzóllván,
úgy, hogy a' Ti társaságtqkban, Uraim! tsak úgy
ül ott az ember mindég , mint a' bálvány. Ideje
már egyfzer, hogy bele-is tudgyon izóllani.
. Belé fzóllani, Báró! Abban, a' mit Te ebból a' Könyvből fzóllhamál, jobb volna tsak hallgatónak lenned. — is azon4civül-is, meily igen
ritkán fordul a' befzéd az efféle állapotokra.
Reájok kell hát fordíttani, vefzfzen-meg!
Hogy az ember magának tekéntetet ízerezZen! Úgy-e?
Bátor\ 'S miért nem? — úgy tetteted magadat, mint-ha biz' Iften tudgya! mi nagy velzedelemre vetném fejejmet. Én itt íemmi vefzedelmetfem látok. — Múlattya az ember magát,
olvas, elmélkedik.
•
Ha elmélkedni tud, édes Báróm.. — i.s ha
ezt jól nem tudgya, kételkedni kezd, el-haggyá
magát ragadtatni, kezet ád; el-vefzti:Iftenben
való hitét, nyugodalmát, talán jó erkoltsét-is, és
mind ezek tsak kicsinységek. Nem-e ? —' . —
Hallódé, Barátom! A ' T e kandalódban ki-alfzik
a' tűz, 's én pedig fázom. Azt gondolnám, hogy
jó vólna^, nagyobb lángot élefztenünk.
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Menykövet! kiáltá a' Báró, még jókor kap*
ván a' könyv után; efzeden vagy-e ? — Meg-botsáfs, Millvitz! — úgymond, egykeyefség ismét magához térvén, — detsak ugyan nem ízokott ám az ember hat rublóval fűtten i , ha egy
kupiekkel meg-teheti; 's a'könyv — ez a' könyv
nilr egyízer az enyim, és én olvasni akarom.
Veízedelmedre talán!
Ah,gyermekség! gyermekség! — Tegyükfel bár, hogy líten-ragadóvá lefzek; 's ölztán?
— Ha azzá lefzek, el-hívatom a' Plébánosomat;
ő majd engem' az Iften' igéjéből meg-tzáfol, 's
megint Kerefzrénnyé lefzek,
Gyere, gyere! — Üllyünk ide a' kandalló mellé; majd én
Teneked, mivel ollyfagyos vagy, tüzet tsinálok:
és, ha ínég-is fogfz fázni — t e h á t ! — Tsendítt e , 's egy palatzk Burgundiáit parantsola*
Oh fzerelmes Barátom! úgy mond ismét,
cggyet fohálzkodván; Te utaztál; láttad a' Világot. Melly efztelen voltam, hogy veled nem
mentem! — Ezerfztr mondottam ezt már magamnak utolsó látogatásodtól fogva ; mert, a'
mit Te akkor nékem befzéllettél — mind ez ideig
fzüntelen az efzemben forgott. Az egéfz útazáfodat meg-tettem veled; minden eftve, mikor az
ágyba megyek, hajóra ülök a' Livornói réy-partnál, és reggel a' fziget közi tengeren ébredekfel. — Kedves, jó Mjllvitzem! Többet még
ollyan történetetskékból! többet!
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De ha többet mar nem tudok.
Éj! kell még tudnod. Imhol: frissítsd-fel
emlékezetedet! — mert éppen el-érkezett vala a'
Burgundiái.
A' tengeren Való utazást, úgy
tetfzik} már el-végeztük; a' Török hajót porrá
égettük! már most jó vólna talán, a' tartományt-is
meg-tekénténünk. Hihető, hogy fzép Orfzág ? —
Szép volt, Báró! míg a' fzabadság és tudomány benne lakott. — Ugyan tsak még moft-is
De mit mondgyak rólla, mikor belé feni
mentünk? —Bé feni mentetek! De tsák láttál még-is valamit?
Není fokkal többet, a' fzigeteknél.
No? 's a' fzigetek? — közelebb húzván íze.
két az afztalhoz, 's nagy kívánsággal által-hajolván.
Azok nem foglalnak éppen fokát magokban,
a' mi emlékezetre méltó vólna. Mert az emberek •— —
Ah, az emberek! az emberek! — ezeknek
v
a fejek fellyül, 's a' lábok alól van. Úgy-e? —
Egy pohár Burgundiáival, 's örÖm-hahotával jutalmaztatá-meg .magát ezen elmés gondolattyáért.
-— Nem, nem 1 valami mást, Barátom! valami
mást! Ollyast valamitj mint a'minap! Ütközetekről, tengeri örvényekről, tüzet-okádó hegyekről! Illyést valamit, a' mi az emberben borzadást
okoz! Semmit fem hallok a' Világon örömeftebb.Dd 4
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Jele, hogy fzíved van, Báró. —• El-mofolyodék, — De valójában, rudnék ám még-is
eggyet. — Hallottál már valamit, hihető, Antipáros' ízigetéről ?
tígy vélném! —r Eggy olly híres fzigetről!
Nem, ha már fokat-is hallottal rólla, tehát
én későn jó'vök. Mivel úgy már azt-is fogod
tudni, mitsoda barlangot épített légyen ott a'
'Terméfzet.
Barlangot? barlangot épített ott a' Terméfzet? — N e m , igaz lelkem re mondom! Arról
még íemmit'íem tudok. Hifzen, itt az ember a'
mezen él. Mit tudna itt a' Világról? — Boldog
Ifién! Mi újságot hallhat egy faluíi Nemes Ember ?
No n o , Báró !• Tsak Vgyan nem olly igen
új ám még-is ez az újság. — Erre el-kezdvén
Millvitz, által-vezeté a' Bárét egy hofzfzas le-írással ezen fzigetnek ofzlopokon-fekvo^ pompás,
és homlok-írásokkal jegyezett barlangján , egéfz
addig az áital-menetelig, melly ahhoz az emlékezetes gó'dörhez yifz, mellybe, régen ten Nointd,
és azután Tournefort olly nagy vefzedelemmel
le-hágtanak* A' Báró. eggyenként fel-fogta minden fzavait, • olly nagy kívánsággal j a' minémüvel gyermekségében dajkájának kísértet-meséjit
•hallgathatta.
'S azutánn ^M^lívitz? azutánn? —
1
A' fold, a" mellyen mentünk, hová tovább.,
mind tsak meredekebb, 's meredekebb lett. Vég-
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egy fetét lyukhoz érkezénk, mellyen egyébpp^által nem harhatánk, hanem meg-görbed,
v e , 's
's a' ízevétnekek' világánál. —
Kéfzülly
egy felette vefzedelmes tselekedetnek hallására,
toelly néktm nfem annyira betsuletemre, mint pirongságomra válik, 's a' rhellyrŐI én foha irtó?is
eélüül meg fem emlékezhetem.
; _ A' jó Báró már igenis kéfzen vala. Tátott
fzájjal ült előtte, 'smár-is érezte hajában azijé4ésnek egéfz ilzonyúságát..
Mindgyárt a' bé-menetelnél egy kötelet akafztottunk-meg, % ennek fegedelmével hágtunk-le
az első méllységbe,,|nelly már elég rettenetes
vala. De mennyivel rettenetesebb vala még a'
második , mellybe félig-fekve mint-egy le-tsúfznunk kellett! Más valaki,,kinek tsak kevéfsel vóltanak volna gyengébb inai, mint én-nékem, ts^ak
egy meg-gondolására-is azon feneketlen méllységeknek, nídlyek bal felól mellettem valának,- 's
a' mellyekpél plly kö'.zel kellé el-mennem, minden bizonnyal el-ízédíilr, 's le-esett volna,
A' Báró, kezével takará-bé fzemeit. —
'S gondold-ei, Barátom! éppen azon part y í a fezeknek a' méllységeknek,. melly mint a'sík
jég, olly tsúfzamós, 's következendo-képpen
felette vefzedeímes volt, egy lajtorjátállkottunk•fel, mellyen eggy egyenesen ki-függo kŐ-íziklára,
martunk-fel — térség kivül, hogy egy kis bor-,
zadás' és fzíy-^obogáfsaí; a' mint magad-is. el-,
gondolhatod,

Icta'Báró fel-ugrott, de ismét leg-öttan le-ük*
Mi lelt, Báró? —
Semmi fem, Millvitz! femmifem! — Tsupán tsak a' nyomoráitt fejem — Vefzfzek-el, ha
már ott-lentt nem feküdtem gondolatomban!; —»'
Tsak tovább!
Azután valamivel kevefebb vefzedelemmel
előbbire tsúfztam; de fzintén midőn azt gondolnám , hogy már bátran léphetek, a' leg-rettenetesebb helyhez érkeztem,'s kalaúzimnak elo-kiáltása) nélkül minden bizonnyal nyakamat törtem
volna.
Itt a' Bárp ismét fzem-látomást vifzfza-tartóztatta lélekzetét, '$ ábrázattyának minden inatskiji mozogtak.
Egy lajtorjára akadtunk, de a' melly már
olly régi és porhonyó volt, hogy a' leg-elso hágásra öfzve-törött volna. Mire nézve ujjat vettünk-elö, mellyet ugyan e' végre vittünk volt magunkkal. — Itt újjolag más kötélre kellett akafzkodnunk, 's így, minek-ütánna még eggy ideig
majd hason, majd hanyatt elobbre-elpbbre tsúfztunk, végtére magamat nagy örömemre a' gödörben láttam, mellynek kedvéért olly nagyra vetettem volt fejemet.
No már valahára! — Hála Mennek! — 'S
init találtál hát a' gödörben ?
Mit találtam ? —* A' gödörmég-is tsak ugyan
rendes vélt.
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D e , vefzfzen-meg! mi volt tehát benne elvinni való ?
Rendes kérdés! — Éppen femmi fem!
Éppen femmi fem ? — tsudálkozó fzózattal.
— 'S fzerentsésen kí-jóttél ismét beíőlle?
Kétség kivul! Külomben nehezen innám Itt
moft Burgundiáit.
Az igaz! az i g a z ! — D e hát ha hanyatt-homlok' ie-fordúltál vólna ? mint lett vólna dolgod?
Akkor Orvost hívattam vólna magamnak.
Igen bizony, majd ez néked oda pokolba
utánnad máfzott vólna! Antipárosban úgy-is, derék Orvofok lehetnek. — 'S hát ha éppen nyakadat fzegted vólna? Egy ollyan mélíjségben!
Millvirz nevete. — Mi nagy vefzedelem! —
'S még-is Báró; — a' vifzfza-máfzásban mégrofzfzabbúl ment a' dolgunk, hegy fem a' le-erefzkedésben. Ekkor vóít ám még fzük a' jó tanáts.
-— -^- Több ízben le-tsufzamodtam a' síkos köfzikla darabokon, és pedig fzintén a' leg-vefze1 delmefebb helyeken; még-is mind ez femmi feni
volt ahhoz képpest, a' mi a' lajtorján történt ve^
lem — emlékezel még róla > — azonn a' lajtorj á n , mellyet arra a' ki-függo kö-fziklára támaíztottun.k volt! Mert itten
A' Bárónak feje újjolag el-fzédült. Öfzveharapván ajakait, 's vifzfza-tartván lélekzetét,
egéfzlen meg-görnyedett, 's ijfzve-húzta magát;
mint fzintén az az ember, a' ki yalamelly
ságból efik-le — —
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Itten, nagy ijedttségemre, a' lajtorjának
cggyifc foga le-törött alattam, és ha magamat még
a' felsőn meg nem tartottam volna —. —*
. Iítenem, AtyámI fel-kiált a' Báró, hirtelen
meg-ragadván karjánál fogva, mintha el»eílét akarná meg-gátolni, -r- Millvitz nevetett, 's folytatván még eggy ideig befzédgyét, ezen fzókkal fe.jezé-bé: Ide-fenn vagyok, Barátom l
A' Báró fel-ugrott, úgy hogy a'poharak-is
ó'fzve-ütödtek, 's majd fdUdóntöite örömében az
afztalt.
Ide-fenn? valóban ide-fenn vagy ismét? —
ismét a' fold' fzínén vagy, Barátom ? — N o , lé->
gyen hála az Egeknek! — 's forrón meg-Ölelé.
T— O h , maradgy mindenkor ide-fenii, 's vigye
^' vefzély mind. azokat a' fold alatt lévő barlangokat! — Maradgy ide-fenn, Barátom! ide-

fenn \rrr-.

Ez a' Te örömed fzeretetrq méltóvá tefz Téged' én^elpttetn, Báró!
líten, l,áttya lelkemet t hogy fzeretlek ! —rÚgy fzeFetlek, mint fzinte faját életemet: 's tqdod-e, hogy merő fzeretetböl haragfzom teád,
hogy abbataz átkozott barlangba le-máíztál ? fc'ggy
ollyan lyukba,, nrellyben mindent el-vefzthettél,
és femmit fem nyerhettél! ~r~ Mitsoda ördög vezetett Téged' abba?
Az újságon való kapkodás, Báró.— Hiízen,
azért élünk a'Világon, hogy körül-tekenrsük ma-.
gunkat —•. —5. ;

De nem olly nagy vefzedelemmel! —
sutt valahol tekén tsd-köríU magadat! Miért éppen
Antipárosban ?
Tekén tetet fzerez az embernek. Meg-ismérteti a' fzívünket, kedves Báróm* — És mitsoda,
végtére, az egéfz állapot? Meg-elégítti az ember az ő újság utánn Való kívánságát, lé-hág}
meg-nézi eggy kevefség a' gödröt
'S nyakát tori! Egyébét femmit fem!
Tehát Báró '—* ha Te jelen-lettéi volna; hfhezen erefztettél volna bé engemet? •=—
. Én Tégedet? Hajadnál fogva tartóztattalak
volna vifzfza. — FeMcele., 's kezet ada néki.
Igen-is, az Egekre esküfzöm, Mülvitz! 's ha
pifztolyra kellett vólna-is veled jönnöm! Hajadnál fogva húztalak volna vifzfza.
.
Valósággal ? — Nékem tehát ízégyenleneni
kell magamat,. hogy Te nagyobb fzeretetet akar*
tál volna én-hozzám mutatni, mint én Te-hoz*
zád. — Gyenge fejed vagyon ^ a' mint elébb
mondád, úgy-e?
Igen-is , gyenge. Miért ?
FŐ-ízédelgéseket-is fzerivedfz?
:
N-éha-néha! Ifjúságom' vé±eire emlékeztet-^
nek-meg.
•;. . Jól van! — 'S ha pifztolyra kellene-is veled
mennem, Báró! — Fel-kelt, vifzíza-jött, 'sa*
Syjime de la Nature a' tiazben íeküdr,

A' Báró nagyobban el-bámúlt, hogy íent
leg-ottan fel-találhattá volna magát. Végre fcelé
kapott a' tüzbe, de későn. A' Könyv már féligre el-égett. — Hallod-e! így fzóllal eggy kevés
hallgatás utánh,fel-bofzfzonkodva : Jó lélek vitt-e téged' erre, vagy az ördög? —
A' baráttságnak lelke, Báró, jó lélek. Te
az én meg-tar fásomért fzprgalmatos valál; kötelességem, hogy én-is az legyek a' tiédért.
De mit akarfz? — Te a' Te átkozott barlangodban nyakadat fzeghetted volna: és én
És Te? — Te ennél még nagyobb roízizat
várhattál. — Az Iftenrol és Gondviselésről kételkedni; a' jó erkőltsöt, melly a' nélkül-is már
gyenge lábonn áll— meg-botsáfs, Barátom! -—
még ezen kevés erejétöl-is egéfzlen meg-fofztani; azokat az okokat, mellyekkel az ember magát a' fzerentsétlenségbenn és halálban meg-nyúgofztalhattya, elvefzteni; eggy-fzóval: mind azt
el-vefzteni, a' mi -eggy eízes és gyarló teremt" menynek — az embernek — javai köztt leg-nagyobb, 's leg-nyomosabb: ezt,'Báró — ezt én,
többnek állíttom, mint nyakunkat fzegni! —jHeveskedel. 'S hát már el-veíztem-e mind
azt? —
El-vefzthetnéd. Fejed' gyengesége, és a?
fzédelgések ellen panaizolkodtál. — Nem illy
egy főnek ízámára írattarott ám a' Syjieme de
la Nature. Erős inakat kíván ez, és olly te-,
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kéntetet, melly a' méllységekbe bátran le-néz* .
heísen. A' ki e' nélkül fzükölködik, az nem
.olly könnyen jöhetne ismét ki belólle. — Az
eset, Báró, igen hafonló. Az én barlangomban,
a' mint mondád, femmi fem volt, a' mit nyerhettem, de mindenemet el-vefzthettem volna.
Ennek a' Könyvnek efzmélkedéseiben fints femmi-is, a' mit nyerhetnél, de mindened vefzendöben vagyon. — És, hogy a' hafonlatosságot
m é g a' nevetségésre-is ki-terjefzfzem: Azt itéléd, hogy az én fegítségemre femmi-féle Orvos
le nem maizott volna utánnam: és a' Tiédre a'
Te Plébánosod? — Ah, ez a' betsületes ember
— ez a' Te boldogtalan lelkedet Iftennek ajánlaná , barlangod előtt kerefztet vetne magára, 's el-lietne, hogy Tólled meg-menekedhetnék. —
A' Bárónak gondolatokba kellett merülnie,
mivel komoran maradt.; noha leg-kedveíébb befzéd-tárgyáról vóit a' fzó, a' Plébánosról. —
Millvitz, forró barársággal nyújtánéki a' kezét:
Meg-esméred-e,,hogy Izeretlek? —
Édes Barátom! — monda a' Báró; 's fzemei
k'ónybe- borúlának. —
• Hallyad tehát.' Te engem' hitemre kéníze*
rítettél, hogy foha többé eggy ollyan barlangba
le ne máfzfzak, 's íme, itt a' kezem! fzavadat
fogadom. —
De én-is hitedre kénfzerítlek Tégedet; hogy foha olly könyveknek olvasásába

né avatkozz, mellyek az Iítent és a'Gondviselést
a' trónusról le-tafzíttyák. A' helyett, hogy magadat azokba a' komor homályokba merítsd,
5
maradgy-meg inkább a közönséges emberi-értelemnek fényes világofságánál, és a' helyett,
hogy eggy porhonyo kötélen feneketlén méllységekbe erefzkedgy, maradgy az érzésnek és lelki-esméretnek íikeres 's bátorságos síkján !
A' Báró meg-ölelvén, fogadást tett néki. —
Ám de, úgy mond tovább; leg-jobb efztendeii
met már el-álmodtam. Oftoba ember vagyok ,
•— meg-ütvén a' homlokát — és hogy az vagyok, haragfzom magamra! Az maradgyak-c
tehát örökké? —
Nem, Báró, nem. Olvafs. — Vágynak
elég tudomány-béli esméretek^ mellyek az embert betsefsé téfzik; de, hogy ezek közül egy-'
gyik a' maiiknál többet ér, az-is bizonyos. —
Tudományra való vágyódásod, ha ez a' vágvódás volt valójában, melly benned fel-ébredt, nem
roízfz átnak indult, és én kötelefségemnek tartom, hogy azt előbbre fegélytsem.
;
Más-nap' Reimárust kuldötte-el néki;
4
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