20

'

-

\ -VIL
A'

T E R E M T É S R Ő L ,
. KÖLTEMÉNY. ' HAT ÉNEKBEN.
Első .Ének.

-A' Mindenségiül.

ÍOGLALATTYA

EZEN I- ÉNEKNEK.

A ' munkának tárgya.
ségül - hívása.

Az örök Éfznek segít-

A' Mindenség.

A' Nap' értéké-

nek , udvarának , fzéle' körének fzörnyű nagysága : és még - is a' valamennyi Tsillagokból álló
Egéfzhez képpest parányisága.
gok ugyan - annyi Napok.
nagy

Kettő között felette

a' válafz - üresség.

rendéi.

A' tejes

dákosi képe.

utak.

Az álló Tsilla-

A' Tsillagoknak hét
E' hét í-endeknek tn-

Az égi Testek' forgása, és a' von-

fzó erő, úgy-mint amannak oka.
sem
Éther.

lehet utolsó.

Egy Tsillag

Az Erőnek mivolta.

Az Erő maga az Isten.

Az

Azoknak okos-

kodások , a' kik az Erőt' alkotmánynak állíttyák.
Ennek az okoskodásnak első tsalfasaga.

Az Erő

nem tartozik a' Testek' mivóltához, hanem azoktól egéfzlen külömb állapot.

Második tsalfasaga.

A' ki az Erőt alkottnak mondgya, hafzon nél»
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kül

valókat

valókra tsoportoz.

oka a' roffznak.

Az Er6 nem

Valamennyi mívelettyei fzám-

hoz , teherhez, és mértékhez vagvnak igazolva.
E' három fzerént történt a' teremtés-is.
Kopernik', és Newton'

Galilei',

segítségül-hívása.

Az

egéfz munkának sommás képe.

N.

I E M fzomorú hadakat, nem bajnoki névre sovárgó
Latrokat énekelek. Fel-tifztúltt elme, keserves
Irtózás nélkül, nem nézhet vifíza, tsatánként
Adázó Marsnak fene vér-ontásira. Szöroyü
Ppfztúlási helyett Isten' tnunkájinak, inkább
Támadatit zengjék én verseim. ,Egy fövenyetskét,
Egy férget nem tudnak azok termefzteni, a' kik
E' Mester' munkájit, az alkotmányokat, annyi
Drága bizony ságit bőltsessegenek, eméfztik.
ÍCnek'ly ék ezeket mások; ha le-rpntani, a'"mit
Eggy olly kéz alkot, mellyel pállyára ki - fzállni
Jíem lehet, érdemnek tartyák. Éa Téged' azonban,
I s t e n s é g 1 , kit Fö Mesternek hirdet az £g 's Föld,
Alkotmányidban fel-émeltt fzózattal imádlak.
. Oh Te ! kinek testembe-fzorúltt fzikrája tsudásan^
Élteti gépelyimet, töredék fzerfzámait elmés
Míveinek, mellyekkel ama3 felséges arányra,
A' nagy Igazságnak fzemlélésére, törekfzik;
Oh, örök Efz! Te vezesd remegő járásit efzemnek,
Majd, ha imádandó remekedben félve keresvén
B%

Tégedet, a ! fzörnyü mélJységnek erefzkedik ; a' hol
2?agy-tag gömbölyegek fzáliangnak tagos üregben.
Mindenség! nagy fzó; felségesb, hogy-sem efzünkkel
Által - hathassuk. Tsak az Isten a z , a' ki temérdek
írtelmét ki - merítheti. A' Nap-kePti Világnak
Böltsei, bámulván hajdan méllységire, I s t e n '
S z ü l t t é n e k nevezek. Méltó neve illy tsuda mívnek!
Milliom olly gomolyag, mint a' Föld, egybe-rakattván,
Volna talán olly nagy, mint a' Nap; mellynek öléből
Lelkíttö hévségek ama' Testekre lövődnek ,
Mellyek fzép renddel, noha fzerte., körültte kerengnek.
Hogy , kisded teke-ként tűnvén fzemeinkbe, parányi
Mozgással látfzik könnyen labbagni feletti|nk,
Azt tsak az eggy ifzonyú távol-függése tselekfzi.
Vesd bár egybe Venust Marssal 's Merkúrral, az
Égnek
Majd olly nagygomolyit, minta' Fold; adgyad ezekhez
Jég - kofzorújával Száturnust, mellynek ezerfzer
Több értéke vagyon, mint a' mi Gömbölyegünknek ;
Tedd hozzá több , mint más-fél-ezer annyi, vagyonnal
A' Földet haladó, 's hajdan villámba-boríttott
Zűrzavarok' fejedelme gyanánt féltt Tsillagot; ennek
Négy nagy Hóldgyaival kaptsold öt Inassait öízve
A' gyürüs gomolyagnak; utólb Földünket-is odvas
Hóldgyával gondold o d a : mind ezek öfzve - nyomódván ,
Sok íelTz, hat-fzázad' réízével hogy-ha fel-érnek

Tüz - gomolyunk' ii'zimyú testének.
ség!

Gyáva kitsiny-

Eggyet hat-fzázból ha ki-vetfz, alig érzed: azon-képp'
Hogy-ha Világunknak le-fzeded valamennyi homályos
Testeit, a' Naphoz képpest kis kárnak alíthatd.
Rettenetes gomolyag! melly fzó fejthesse-ki méltáű
Értéked'; mikor azt tsak gondolatokkal akarván
Festeni, által-ölelhetlen meflzekre ki-fzéllyed
A' gyakoroltt éfz - is, 's táraétalan éjbe le - süllyed !
Így ofzlik lassan tágosb terekre vonódván
A' nagy füst - ofzlop, míg el - vefz az égi folyóbann.
Ám-de, meg-írtt értéke fzerént, e' mennyei Tűznek
Udvara - is tágas , mellyet fzemeinkbe le - rajzol,
Sík kereketske gyanánt tet'fzvén ufzkálni felettünk.
Harmintz Föld-gomolyat rakván egymásra, fel-érhetfz
A' Hóid' úttyához : de téhetfz illy ritka tetőre
Még hetvent, hogy el-érj a' Nap' karimája' leg-alsó
Pontyából leg-főbb tetejére. Napunknak ölébenn
Pl -függhetne tehát Földünk; és Hóldgya, kö'rültte
Háromfzpr mefTzebb járván, "ki nem -ütne.amannak
Pártázatyához. Mit mondgyak fzéle' köréről ?
I t t , méréfz A n z o n ! nem könnyen jutna vitorlád
Kívántt partyához. meg akarván járni talántán
E' roppantt gomolyag' környékeit. Által-evezted
Gömbölyegünk' öt-ezer-négy-fzáz mértt-főldnyi karéjját,
Míg öt nyár el-múlt: de amannak, bár ha napon-ként
;
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Tíz nagy tnértt-föld:t Ici-repüirzis, meg nem eveznéd
Száz e&tendönél hamarább tsuda-nagy környékét, a)
Szörnyű Test ! nemes alkotmány ! mi nagy Elme,
hatalmas
Kéz, tsuda Böltsesség, mi nagy I s t e n az, a' ki teremtett !
Tsak Te tnagad képes volnál olly névre emelni
Mesteredet, hogy drága kezét le-borulva imádgyuk;
És még - is, mikor öfzve - vetünk amaz figi Tüzekuek
Táborival, mi pitziny morzsája vagy a'nagy Egéfznek !
Mert valahány nem-költsönözött súgárokat ejtő
Tsillagok, annyi Napok villámnak az Égi foiyóbann;
És , mivel a' bölts Kéz ok nélkül semmi teremtést
Nem tehetett, ezek-is fzép renddel fzerte körülttök
Üfzó ~s fényetlen nagy-tag gomoly&kra világot,
'S életet árafztnak. Nagyok ök, 's többnyére Napunknak
Nem sokat engednek; vasynak hozzája hasonlók;
Vágynak náilánál több -, mint fzázfzorta nagyobbak.
Ámde nagy-is két Tsiilag köztt a' válafz - üresség.
Mert, míg a'Naptól kétfzer tizen-e^gy-ezer a'Föld,
'S a' gyüriis gomolyag tízfzer több , — addig az eggyik
Ön'tüzivel ragyogó, valamipt d-tölle, hason-képp'

a) A' Jíapaak köre 540/OOO fcld-írási (geographi.
cum ) avagy nagy német , mértt-földekből ;
eggy illyen me.tt-főld pedig 3,805 Párisi hatlábos ölekből áll.
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Más Tsillagtól-is, kátfzerte-MlenUfz-er-ezernyiMilliom olly ifzonyú közzel meffzebbre íi - fekfzik;
Mellyet az íg-nézök egy föld - fentőre, 's ezen-ként
Nyóltz-fzáz és hatvan német mértt - földre betsülnek.
E' Napokat nagysági fzerént hét rendre fsl-ofztyák
Szint' ezek a'. Nézők : és e' hét rendet az Égea
Jó fzem üveg nélkül tifztán lathattya ragyogni.
Ám-de tovább halavány kárpit húzódik elejbe,
Melly sok ezért el-zár. A' Nép tejes útnak itéli.
Ezt á' néző - tsők tabb mint fzázfzorta továbbra
El-vetik a' fzem elöl, 's fzáznál több Égi világot 3
Mellyek előbb a' kárpit allatt el-rejtve yalának,
Öfzve - fzorúltt sok fzikra gyanánt terjeíztnek élőnkbe,
A' tsövel meffzebbre ki - vitt tejes útnak plattá
Ismét új tüzeket, sőt új tejes utakat, és így
Vég és fzám nélkül látnánk a' boltos üregbenn
Üjjabb és újjabb Napokat, ha fzemünknek azoii-képp'
Vég nélkül jobb-jobb üveget ^éfzítteni tudnánk.
E'gomolyak' fzámát, valamint amaz égi vonásnak,
Mellyben tsillognak, térségét,. véfeony efzünkkel
Meg nem foghattyuk. Most e' sár-testbe fzoríttott
Elménk, fzinte miként a' tegnap - előtti madárka
Féfzkéböl, bámulva teként amaz égi tsudákra,
'S tsak gyermek - tsevegésre fakad, ha ditsérni akarja
A' tsuda Mesternek bölts karját. Majd, ha
A' testből, fzárnyára kelend, meg-járja örömmel
E' ragyogó Napokat, 's a' közttök fzerte-kerengő
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'S éiökkcl pezsegő, de világtalan , égi tekéket:
'S fzünteler. illy tsuda testekről testekre repülvén,
Fontosb énekeket hangoztat az Isteni Kéznek.
Ám de lehet még-is nagyot ábrázolni kitsinyben.
"S ezzel gyenge fejünk' az Egek' titkára segélytni. —
Eggy égö fáklyát helyhezz egy térre; korültte
Egy - néhány kisdedke porok sok • féle körekben
Járjanak, úgy, hogy az, a'mellynek kerek-úttya leginkább
Távozik, egy lábnál meíízebb soha föllé ne járjou.
Iliyen fáklya körül rakj öt mértt-földre tizen-két
Ujjat, fzinte tizen-• hat • ezer iábokra betsülvén
Eggy-egy mértt-földet, 's két-két új fáklya között.-is
Éppen öt-öt mértt - földnyi közét, ~'s a' morzsa poroknak
Minden fáklya körül hagyván egy lábnyi köretskét.
A' közepett - égő, a' Napnak képe. Tizen - két
Bolt - formán függő pajtási jelentik az első
Rendnek Tsillagait: 's a' Fftldet többi homályos
*
Társaival,'*s a'fényt - hordó í) Göz-testeket (önnön
Üstökök ád nékik nevet) a' kisdedke porotskák.
E' rendtől öt mértt-földdel killyebbre hasonló
s
Szám' s rend-tartással negyven-Dyóltz- fáklya-világot
Rakhatlz; meilyek az Ég' másod' rend-béli tüzellö
Tsillagait képzik. Kiliyebb fzáz - nyóltzat azon - képp'
Helyhezhetfz. Százon í'ellyül el-férne kilentzven,
bj

Vagy : fényt • hányó , phosphorozó.

'S kettő a'negyedik rendbenn. Az utátma-jövendőn
Három-fzáz állhat. Még killyebb a' hatodikra
!Négy-fzáz és harmintz-kettőt; 's ei-végre küent zvent,
Nyóltzon 's öt-fzázon fellyül, az utólbra fel-ofzthatfz;
A' mint ezt a' Mérsékelés' Tudománnyá jelenti.
Vondd az-utánn e' fáklyákat sommába ; 's ezentúl
Fel-vehetended igaz fzámát amaz Égi Tüzeknek,
Mellyek üveg nélkül néző fzemeinkbe le-tűnnek.
Sőt hihető , hogy az e'mlíttett mértékre fzoríttott
Rendek-is alkalmas képzési az égi folyóban'
Fénybe-borúlttTsillag-rendeknek : tsak-hogy ezek köztt
Milliom ízekkel, sőt még többfzörte, temérdekb
Válafz- ürességek vágynak,'s hogy fzáma az égi
Rendeknek sokfzorta nagyobb ,'s melTzebbre ki-terjed,
Hogy-sern gyenge fzemünk,yagy az éfz,ki-vehesse határit.
így igaz az : hogy az Ég' 's Földnek Fő Mestere
"
mindent
Számhoz, mértékhez , fonthoz fzabdalva teremtett.
'A' fzám' és mérték' nyomadékit láltuk az Égnek
Rendéiben; most lásssuk már a' fontra-v evésnek
ííyomdokit-is, melly jaj í mi hamar fzemeiiikbe tünendik,
Hogy-ha kerengésit visgállyuk az égi tekéknek.
Mert ezek a' testek óem az Ég' bóltyára fzegezve,
Sem valamelly más gyámoltói tatnafztva, fzemenként
Más-más ösvényben fzabadon járkálnak az iCgenn;
És még-is bizonyos rendhez, törvényhez , időhöz
Szabják úttyaikat, 's fzerrel, noha fzerte, forognak. •
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Ezt mi egyéb tenné, ha nem a' kőz testi celié.íség?
A' minden testben lévő terh, mellyet Eróriek,
~S meg-válafztásúi Vonfzónak mondani fzoktunk?
Két fzomízéd Napok egymáshoztörekedtetik egymásí,
'S mint a' sík táblán a' tifztúltt kénes-ezüstnek c)
Tseppei, egybe tolódnának, ha-tsak újjolag őket
Két-réfzröi killyebb álló, 's ugyan illyen erővel
Fel-kéfzültt Tűz - gömbölyegek meg' viffzá, {miképpen
A' ki-fefzültt Iántznak gyürüji ) Jiogy öfzve ne follyoa ,
Nem tartóztatnák. Igaz ez valamennyi Kapókról.
E;rgyenlö-képpen, 's minden réfzekre vonattván
Mindenik a' környül - álló Nap 1 -társai által,
Függve marad közttők* mint a' sok mágnes - atzéítói
Környfil-vett vas-tö. A'sok közti egy sem utolsó.
Mert az utólb goroolyag, nem lévén nékie kiiíyebb
ViíTza-vonó zabolája, hanyatt - homlokkal az ötét
yáltiglan vonfzó belsőbb, fzomí/édnak ölébe
Dőlne. 'S ezen zavarék ismét az előtte - valóval,
Nem lévén ki-felé más öfztöne, egybe-tolódnék.
'S így valamennyi Napok mind egy köz-po»tra verődvén,
Azt a' régi zavart állítnák lábra megintlen,
MeltybőT lassanként, 's tsuda - mesterséggel' ered-tek.

c) így nevezem, azt a' fél-értzet, melly kénből,
avagy közönségesebben fzóilván, kén-köböl, és
kénesöböl áll. Ha ez a' kéntől meg-tifztíttatik,
eleven kénesd leíTz belölle. A' Deák cinnabaris-nak nevezi: a'meg-tifztúlttat pedig argenttan- viuum , eleven ezüstnek.

Ezt az ErSt, áiellynek munkálódasit áz Égnek
Testeibea fzint' úgy, valamint a' Földre ki - fzéllyedtt
.Alkotmányokbann, az Egéfzben fziute hason-képp',
A' mint réfzeibenn, a' nagy 's a' morzsa tagokbann
Egy formán láttyuk, belső terméfzete képpen
Eem tudgyuk, mi legyen? Titok ö, mint létté valóság;
A' mit iránta tudunk, tsak ez egy: hogy mívi hatalma
Olly renddel láttattya magát lankadni, mi-képpen
A' Testek' "távol - lettének négyzeti nőnek, d)
Voltak ugyan Böltsek. kik, eme' köz testi nehézség'
Forrását lelketlen okok köztt lelni reménylvén,
Egy bizonyos finom •, 's az Egek" bóltyara ki - áradtt,
Lágy, fzaporán mozogó, váltiglan viffza-pötzödö e)
'S minden testbe ható" folyadékot fzültek efzekkel>
A' melly fzünteienül, és fzéllyel-fzerte, fefzülvén,
A' Napokat valamint egymáshoz kífíze, azon-képp'
Egymástól mind-úntalanúl helyeikre tafzíttsa. ,
JÉthemek
nevezek. Elmés tsúda-fzernek ítélnéd,
Hogy-ha sok egymás köztt vívó dí&ével elődbe
Állna. Nem-is nyernek soha semmit vélle .Szülöji.
Mert ismét feérdhetd töllök : Mi feíkílti az £thert 1
Üj folyadék-e talán ? És ezt? Új Éther-e meg-meg'?

d) D U G O N I C S Úrnál a' Quadratum-nak magyar
neve Derék,
M o i N á s Úrnál pedig vN'égjreHet. A' Terméfzetiekröl. II. lí. II. R. 82-8é) M o i N á s Ür Corpora elastica pötzkölődö testeknek nevezi,
"
•

'S végtelen iliy kérdések utánn el-végre tsak annyit
Tudfz ez Erö' bel-vólta felöl, mint annak-elötte.
Még többet mondok. Valamint a' testi tehernek,
Ügy általijábann az Erőnek tudni mivoltát,
Jíern dolgunk. Titok ö minden-képp' vékony efzünknek.
Vágynak míveletek: láttyuk, sőt mérjük-is őket:
Tudgyuk azon-fellyül, liogy ezek mindenkor okokból
Származnak. *S az imilly okokat mondgattyukErőknek,
A'nélkül; hogy, mikiegyenek? ki lehetne tanúinunk.
Nem volnék első, hogy-ha azt Istennek alajtnám,
Ö tart-fel mindent: ö hordozgattya hatalmas
Karjaibann a' Földet, Eget, Zsellérivei eggyütt:
Benne vagyon, mozog, él minden: nem nézi henyélve
Emberi Mester-ként meg-tett munkájit: öröktől
Fogva teremt, 's*fog-is úntalanúl alkotni örökké.
Vágynak ugyan, kik az Istentől alkottnak alíttyák
Ezt az Erőt, úgy, hogy kezdettől fogva leg-ottan
A' Terméfzetnek tétettvén fzéles ölébe,
Most már, régenten ki-ízabott törvényre, fzünetleii,
Szorgos kéz-vezetés nélkül, maga meg-tegye tifztét.
Tsafc felső gondot visel ö lettére az Isten.
Mint mikor a' már kéfz kerekes gépelyre az Órás
Terhet akafzt, 's ott haggya magán ingadni; ki-vévén.
Hogy mozgást okozó terhét fel-vonnya koron-ként,
„ A' Mindenségbenn „ (így efzmélkednek ezentöl
A' nevezett Böltsek) „ nem eredhet semmi magától.

„ Mástól váu minden. Vagyok én. De fzülöim' öléből
„ Vettem lételemet; valamint ök meg-megí öyéjktől
,, A' magokét.

Ezek-is másoktól lettesek ismét

,, És így mind végig : míg olly egy Párra találunk,
„ Mellynek az Istenség önnön-maga ád vala léteit.
,, így kell minden e.gyéb dolgokról fzóllani fzintén,
,, így az egéfz Mindenségröl.

Mire nézve Világunk,

„ Melly mástól eredett dolgok' sommája, hasonló
„ Okra tekéntve f nem önn' erejéből támada: inkább
„ Más egy tölle külömb állat f)

volt, a' ki teremte.

„ Mert Jia Világunknak leg-kissebb réfze külön-ként
„ Romlandó, 's rniad - úntalanúl változni törek'fzö:
J, Ö maga-is nem örök, nem változhatlan.

Az Istea

,j Ellenben, mert iéíte' okát foglallya magábann,
„ Állandó, fzükséges-, örök.

Mire nézve amattól

,. Minden-képp' külön állatnak kell ötét alajtrii.
Igyök.
Fekfzik.

Ám de befzedgyekben két-féle tsalárdság

Mert, ha Világunknak nevezettye tsupán-tsak

A' fzerek' g) és testek' sommáját zárja magába,

f)

Substantia.

g)

A' Matériát Szernek
mondom. E' köztt és a'
Testek között a' külömbséget talán nem-is vólita
fzükséges'fel-jegyeznem. Testeknek tsak azokat a<5 .
érezhető, állapotokat nevezzük , mellyeknek mái:
bizonyos formájok vagyon.
A' fa , a' vas, a*
föld., az arany, fzerek : a' zöldellö fa, vagy a*
fa-kép , a' kard, a' fazék, és az arany-pénz,
testek,.
•

-

Sem pedig egyfzersmind az Erőt-is, melíy az idétlen
Szert és formátlan testet képezte, 's időn-ként
Képezi, akkor ez a.' nevezet tárgyára nem illik.
Hogy-ha vifzoht ezen ige alatt az Erönek-is adfz helyt,
Mint mondhatd, hogy az illyen Er5 a' testi fzerek-ként
Romlandó, 's bel-volta fzerént változni törekfzö,
É.s így fzükség képp' alkotmány ? Nem-de mivoltát
Által nem látván, egyedül tsak míveit érzed?
Vagy táa azt véled, hogy külső míve fzemedbe
líem tűnvén, maga-is meg-változik, és íl-enyéTzik ?
Ott ugyan, a' hol fzer, vagy test nints, nem vefzed éhre
A' terhnek ínívét: de azonban, i ^ j ! mi hibásan
Vélekedel még-is, ha imitt nem lenni alíttod
Azt az Erőt, melly minden fzert a'Főidre le-tóldítt.
Vígy oda fzert: és míveletét meg-látod azonnal,
így a' többiek-is, bátor fzemeinkbe ne tünnyöo.
Munkálódások, munkájokat űzik örökké.
„ Űgy de talán az Erö a' belső testi Mirálíhoz
„Tartozik? A' Testet képezvén, képsred amazt - is ?
„ Semmi vifzont 5-is, mihelyest a' Testek enyéfznek ? ,»
Bár mit előbb, mint ezt!
ezeknek

Mert így, valaraeddig
.

BTem változtatnád bel-voltokat, addig azoknak
Szüntelen eggyenlő - képp* ismertetni kivülrői
Kellene azt az Erőt, melly abban zárva lakoznék.
Ám de nem ezt mondgyák a' tett terméízeti próbák:
Mert, ha tsak eggyikböl a' másik helyre le-téfzed
A'

=
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A'Testet, bel-volta fzcrént nem változik úgy-e ?
És még-is: mennél közelebb' vifzed onnan az Ofztó
Kó'gtöl a' Földnek bár-melly sarkához, h) azon-képp'
Terhe-is egyre nagyúl.i) Fogy majdan, hogy-ha ma*,
gassabb

A) A' Pólust Sarknak, és az Aequátort
nevezem.

Ofztónak

i) Történetből jutott ennek a' valóságnak ismeretére
R í C H E R , a' ki 1672. eízt. Rajenna'
fzigetére
( melly a' heves Öv alatt fekfzik ) érkezvén ,
éfzre vette, hogy ingó órája , melly Parisban
minden másod-fzerü idö - pertz alatt eggy ingáüfc
tett , itt már e' tifztében sokkal késedelmesebb
volna, és hogy napon-ként. 148. ingásokkal kevesebbet végezne, mint-sem <végzett volt Párisbann. Ez által ö arra a' gondolatra jutott, hogy
Kajennábann a' közönséges testi nehézség' erejének kissebbaek kell lenni, mint-sem Párisbann,
Éggy eggyügyü függőnek hoITzaságát tehát ,
melly a' Fzigetbenn egy másod-fzerü pertz alatt
e
e
S§y- §Sy iogást végzett, felette-nagy fzorgalommal meg - határozta; több tapafztalások által
helyesnek találván, értzbe vágta , és .magával
Parisba vitte. Itt ismét hasonló ízorgalommal
tett éfzre - vételei utánn fel-találta, hogy annak
a' függőnek JioíTzaságát , melly Kajennábann
eggy - egy másod-fzerü pertz alatt eggy ingást
tett, Párisbann eggy egéfz líneával, és ennek egy
negyed'réfzevel, kénteleníttetnék mee-tóldani, ha
azt akarná ,. hogy eggy-.idejű ingású légyen, az _
az : hogy Párisbann-is eggy-egy másod-fzerü
V

C
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Hegyre vifzed, k) 's nyóltz - fzáz - hatvan mértt-fÖMnyire fellyebb
JNégyfzer lefíz kevesebb, mint fdíd-fzíntt nyom vala *
terhe.
Högy-ha tovább egy sík táblán két viíTza-pötzödö
Tsont-glyóbíska közül függősen ütödik az eggyik
A' másikhoz: amaz, mellyel közlötted erődet,
El-nyugfzik töstént, és ez, melly áll vala, el-fut,
A' ki tehát az Erőt a' Test' voltának alajtya,
]VIonddgya~meg: ennek amaz bel-voltát adgya-e által?

pertz alatt eggy ingást végezzen. Ezt az-utánn
több tudós Férjfiak - is , úgy-mint H A i L é közel
az Oíztóhez, M A S Í I K T U Í S Lapóíriában ' s a ' t .
meg - próbálták, és többfzöri tapafztalások utánn
igaznak találták. Azt, hogy a' Kajennai függőre
nézve az egéfz küIömbségeÉ*" talán az ötzve* fzoríttó hideg, és a'tágíttó meleg okozta légyen, nem
lehet állíttanl. Mert N K V I O K bizonyos éfzrevételekböl meg - mutatta, hogy ebbenn a' függöbenn a' hideg és meleg nem okozhatott többet , egy líneának hatod' réfzével íel-érd külömbségnél. A' többit tehát, melly eggy egéfz
líneából, és annak egy negyed' réfzéböl, fenn• marad , a' meg - változott nehézségnek kell tulajdoníttani.
i}

K O N D A M Í N E azt vette éfzre , hogy az ö fiiggöje Pikinka'
hegyén, mellynek magassága 750
hat-lábú öleket tefz , bizonyos idd alatt kevesebb ingásokat vitt végbe, mint-sem eggyenlö
idö Alatt a' föld' fzíaén végezni fzokott vala.
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Légyen elég! Mert fzamlalan illy jelenések akadnak
Á' gazdag Termétzetben fzemeinkbe napon-ként,
Mellyekböl ki-tanulni lehet j hogy az, a' mit Erőnek
Mondunk, fzinte magán-álló, 's külön állapot attól,
A* mit az érzések' fzerízáma le-festhet efziinknek.
Tsalfa tovább az előbbi befzéd : mivel , a' mit
az első
Tételbenn állítt^ ismét meg-rontya utolsó
Bé-fejezésében. „Nints (úgy mond) senimi magától:
i, Fa n hát egy kút-fő — ezt hözza-ki régre belőle —
i, Melly mástól nem ered. ,, Van hát, és nintsenÍ3, úgy - e ?
' Olly állat j tnelly létté' okát foglallya magábaa ?
"Hogy-ha tsak a* Testek' külső ábrázat.it érted
A' fzernék más-más eiegyíttödésivel eggyütt:
Akkor ugyan jól mondhatod azt, hogy sernnü magától
Nintsen; mert ezeket láthatd változni napon-ként.
Am de nem így fzóllhatfz az Erőről, melly ama1
zökbann
A' formát, 's elegyfllödést váhozrii tscíekfzi.
Lelfz-e tsak egy jelenést •, az egéfz Terméízetet által*
Nézgetvén, melly ezt áz Erőt változni tanítná ?
És ha találnál-is : ttiondd, kérlek•,mennyire mennél?
Hogy-ha talán egy tőlle-külömb lsút-föi valónak
Állandóságát ki akarnád hozni belőlie
Eggy illy tsalfa befzéd által j melly a' mit áz eggjfik
Tételbenn építt, ugyan azt el-végre lé-döuti? '
C 2

Jobb hát azt az Erőt, melly • a' mint alkota
mindent ,
Úgy fenn-tart, mozgat, képez, változtat idön-ként,
£s éltet mindent, egyenest Istennek alítni.
Bár-mint efzmélkedgy, oityan kút-főre jövendefz
Mindenkor, melly létté' okát nem vette kül' októl.
Mondd hát : m'ért egyenest az Erőt nem tartod
imillynek,
2Cem lévén okod, azt mástól eredetinek itélni?
Nem-de, hafzon nélkül halmozni valókra valókat,
Nem fzabad a' Böltsnek? Rövid úton jár az okosság?
Ám az-alatt nem vitatom azt: hogy az Isteni volthoz.
Számláld a' ízereket, vagy, mint sok 'hajdani Böltsek,
Isten' réTzeinek gondold a' testi valókat.
*
Vagy nem egyéb tsupa látásnál a' testi közönség,
Vagy leg-alább bel-vólta fzerént maga nem bir Erővel.
A' Test tsak fzenved, 's íigy haggya magára mivelril,
Mint fzerfzám, az Erőt; és hogy-ha vifzontagi mívvel
Tetfzik-is a' vett mív elfén törekedni: nem önnön
Voltából ered ez, hanem a' viffzályos /) Erőtől.
Hogy-ha tovább az lenne talán vefzedelmes elötted>
Hogy majd így a' Roffz' Attyává téfzed az Istent,
Gondold - meg: hogy ez' óráig még senki határit

/) Az Erőt viíTzályosnak, húzónak, közép-pontinak , rugónak 's a' t. nem belső mivolta , hanem tsak külső míveletei fzerént, nevezhettyük.
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A' roflznak nem tudta ki-jegyzeni; 's a* mit az eggyik
RoíTznak vél, sokak azt ellenben jónak ítélik.
Értheted ezt amaz úgy-nevezett erköltsi gonofzról
Színt' úgy, mint arról, a' mit terméfzeti roflznak
Mondanak a' Bőltsek. Hány roKz , hány durva gonofzság
Jár közttünk az igaz jóság' fzínének alatta ?
'S hány jót tart a' tompa Világ erköltsi gonofznak?
Ám-de az út-félen mit járok vélled ? Akármelly
Vélekedést válaffz az Erdröl, erre felelni
Mindenkor köteles léfzefz, 's mindenkor az' egyre
VitTza-fzorúlfz, a' mit mindnyájan vallani fzoktak:
Nints rollz, melly az Egéfz' bizonyos hafznára ne
vállyon.
Isten hát az Erö, melly mindent rendel az Égenn
És Földön, 's ö fzinte az-is, melly alkota mindent.
Söí, valamint bizonyos törvényhez fzabja napon-ként
Mankájit: bizonyos törvényhez mérte azon-képp'
Mivé' teremtését, mikoronn a' durva zavarból
Égi Tekéinket bölts kézzel rendre ki-fzedte.
Szám, terh, és mérték, mellyhez munkájit igazlya:
Szám , terh , 's mérték volt, mellyhez kezdetkor
'
igazlá.
E' három nyilván tündöklik az Égi Tekéknek .
Táboribann, és Gömbölyegünk' valamennyi kitsinded,
És nagy réfzeibenn. Ez uralkodik itten az élö
Alkotmányokbann: ez amott á' bánya - erekbenn :

Ez

ragyog a' gyönyörűn - festett NövSfényi
bann. m)

Yilág-

Ehhez mérséklik fzorgalmas kézzel akarmelly
Míveiket, mikoronn a' fö ÍLSZ' isteni karját
Itt-lenntt apróban követik, valamennyi fzerentsésb
Emberi Mesterkék ; 's munkájokat akkor itéllyük
Tsak fzépnek, jónak, 's rendesnek, hogy-ha belölle
A'fisam, terh, 's mérték kémlö ízemeinkbe lövődnekOh hát, Ti i kik az Istenség' titkába ( fzerentses
Kémléssel rnívt'nek ör'ík törvénnyit időn-ként
Üjjú'ó jelenésekből majd egyre ki-tudván )
Oily mellyen bé-törtetek ; oh! GALixér, KOPER-NTIK,
Nagy NEVTOW ! legyetek tehetős segedelmeim akkor,
Majd ha meg-íranciom : mint ábrázolta Napunkat
A* nagy ER® az Fgek' fzörnyú térjére ki-fzéllyedtt
Zűrzavaros Ikerből. Mint vonta-ki annak-utinna
Fényetlen Gomolyínk' nyáját a' Napnak öléből,
És a° fényt-hányó gdzökböl öfzve - akafztaltt
Tsillagokat, Népünk' vázit : mint meg-meg' az odvas
Holdakat annyokbói. Mint ékítette-fel ofztán
Földünket gyönyörű, bátor sok-féle darabból
Rend nélkül fel tornyosodott, bértzekkel: a.z álló
Tengerrel, 's a' folydogaló patakokkal: az él8
Fákkal, 's fa-fzerrel. Mint ábrázolta-ki lelkes
Állataink' népét: és mint el-végre Izerentsésb
m) NSvötények : Vegetdbilia. M ó i u á R Űr. KönyvHázának IV. Szakaíz. 177. oldal.

Leikünknek mester-fzerfzámú földi lakását.
Leikünknek! ki, miként e' fö, ,'s forrási Erőnek
fléfze, n) hasonlóiképp' meg' hozzá viíTza-törekfzik.
VÉRSÉGI

FEREJÍTZ.

?

p) A mí Lelkünk (participatio Diuinitatis) réfzesülése az Istenségnek. „ Ez volt Görög Orfzág'
„ leg-tifzteietr?-méltóbb Böltseinek,' ama' Stoi,, kuspknak vélekedések, kik az Emberi Termé„ fzetet magán - fellyül el-annyira fel - emelték ;
„ ez vélekedések az Isteni ylntónínuso£nak
;
„ és meg kell vallanunk, hogy, nagy erköltsöket
.. súgallani, ennél semmi nem vala tehetősebb.
„ Magát áz Istenség' réfzének tartani, annyit
„ tefe, mint magának azt a' törvényt fzabni,
„ hogy semmit ne tegyen; a'* mi eggy Istenhez
„ nem illenék, i,
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