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.Milton Lelke' so~sát cfúb .:! 1 em n•! to:-

Ki a ma kilentz 'z úz .Mús3_!,I·~u-. lak heHn~t 

An glia P at na1zfza b:~d-.-e 1 1rtt te:ejét 

El-hagy ván, Apolló , ki;: tifztelt 's fze retett 

M úsáival rólla illyen rendeléH tetL 

P atlér'zott gustuisá t, 's mélly gonrlo1attyalt 

R i tk a tehettségit, 's él-elme' j 2. ·ai t ..._ 
a :;. Hogy 



Hogy a' maradék-is örökké tilzteily e , 

B ESSENYE I S ÁND OR légyen lakó-hellye. 

ú gy -is lett : e' munka tanúbizony ságunk ; 

Vío-adgv Haza ! benne örök bóldogságunk 
ö .; 

(_D ebrefr,eJI ':! t-dLk Jánunr, 
l 'l () 6. 

Bielek L dfz ló. 

. , 
AZ OLVASOHOZ. 

}\1IrL TűNT ha Olvasod, kérlek 
figyelmetefséggel olvasd ; Inert Ó 
ritkánn megyen az Emberi elmének 
vagy képzelődésnek rendes tört
úttyánn, hanem többnyire . rninden
koT a' leg-felsőbb, vagy a' leg-alsóbb 
végekenn jár: vagy az Égbe ragad, 
vagy a' n1élységbe tafzítt. De nü
nekelotte ezekre vinne, úttyábann 
az egéfzfz: Terméfzetet fel-dúlni lát
tatik, és valamit elő-talál, azt elébb 
gyönyörködtető etsettyével a' bá-

, 
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múlásig le- feftvén, fzívedre hinti : 
annakutánna, midonn azokann az 
·el-ragadtatásig kéró zne érzékeny 
fzíved, és nlidónn már a' gyöny örú
ségek' özönébe ts ak · nem el- merúló 
félbenn válnál, egéfzfzenn el-bugy
gyanni nem hágy, hanein grádi
tsonként vifzi-által érzél\enységidet 
képzelódéfeddel edgyütt a' rettene
tesbe, és talám tsak azért, hogy ott 
istnét meg-edzheffe a' változás állal 
érzékenységedet; J1ogy ofztánn mi
kor innét-is ki-ragad, pihenhefs, és 
pihenésed utánn újjra érezhesd lé
tednek gyönyöruségét. T udta azt 
MILTON tökélletefenn , hogy az 
Anya Terméfzet, ám beír magci ma
gának mindenkor ugyan azon edgy
ség, változhatatlan edgyenlöség-is; 
de mínékünk belalle ki-pattant fzi~
ráknak ' eletünknek ' letellinknek 

IDUl· 

minden rzempillantáfibann n inden
kor más, az az, nlindenkor változó. 
Úgy nézte MILTON a' TerméCze
tet, 1nint edgy jóltévő nagy lelk u 
Anyát, ~, ki kebelét gyermekeinek 
lü-nyittya, öket fzüntelen fzoptattya, 
gyönyörködteti kulömbkulömbféle 
drágaságival; de maga meg-mozdúl
]1atatlan tsendefs~gbenn ul' és gyer
mekitól femmit fem kíván , Inivel 
felettek és érettek vagyo ri. Í gy hor
dozza az Ánglus Múz'sa, Olvasóját, 
a' mü1denféle változároknak gyö
nyörködtető grádittsalnn , tudván 
azt , hogy az Emberi fzivet a' ku
lömbkűlömbfél ' k gyönyörködtetik. 
Ha MILTON ,néha a' mélységbe 
rejtezik - is elótted, vagy a' fellege
kenn fellyul- hatván homály ba bo
rúl : ne aggód gy rajta femmit ; n1ert 
a' hol el- hagyott, vagy Ötet el-
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vefztetted , ott· is gyönyörködtet; 
és 1nidonn tsak hamar Ötet a' mély
ségbol fel- jani , a' homályból ki
derillni fzemléled, akkor újjra ismét 
vígafztal. 

Minden erc5Inet, igyekezetemet 
arra fordíttottam, hogy MIL TON t 
tifztánn és érthetőképpenn tégyern 
elodbe; ugyan azért fe1nnü újj Ma

. gyar fzót nen1 teremtettem, fem pe
di <Y a' Frantz.ia Nvelvnek reguláihoz 

b v 

n1agamat nem fzabtam; hanem tsu-
pán-tsak a' lVIagyar Nyelv' terméfze
tét vettem reguláúl; fö tzélom vólt 
az, hogy azt 1neg- ne fertéztef(em, 

\ vagy erolteffen1. Erzem-is magam
.bann, hogy ezen Fordíttásbann fzü
letett Nyelvemnek nyakát nem fzeg:.. 
tem. U gy an .azért, ha a' fzó fzerént 
való Fordittást kei·esed, a' Frantziá

bann 

ban n a' Magyar lVIILTONt. meg-nem 
1alátod; vagy ha n1eg-leled-is, tsak l 
ott, a' hol a' két Nyelv' terméfzete 
edgymáLfal nen1 ellenkezik. - Szüle
tettNyelvünknek, valamint minden .. 
féle Nyelveknek Grammatikabéli 
fzorofs és karikába vett Törvényit 
tsak addig tartyuk-n1eg, míg a' gon
dolatok bennünk többre 's nagyobb
ra nem nön'ek, 1nint a' Nyel':::, v.agy 
Szó; mert ekkor a' Nyelv nem hogy 
parantsolna, hanem inkább a' Lé-, 
lek' Felsége · előtt el-pirúl, és tsak 
gyenge tolmátsolását ajánlya . he
begve, ·· meg-esmérvén gyengeségét 
a' lélek' tehettségeihez képest. A' 
:Katona, Inikor az Ágyukat füle kö
rúl monnolni hall y a, akkor ingyen 
rem gondolkodik a' fzemetes dom
bokról, a' hol leg- inkább fzokták 
a' Salétrom_os foldet ásni, a' melly- _ 
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bo l ofztánn pusl<a·por lefzJz, h~netn 
más érzékenységej vagynak. En-is 
n1ikor MILTONT vérrel tajtékzó 
Pegazufsánn körtiltem déltzegesked
ni, és felséges gondolatitól maga
l11:lt el.borittatni fzemléltem: el-fe
lejtetteln minden Oskolai Törvényt, 
hanem ts ak így fohajtoztam: U gy an 

} hogy fzokta ezt a' l\1agya~· érthető ~ 
\ képpenn ki-1nondani, a' mi: én mo/ft 
belso - képpenn érezek , l atok , es 
hallok! Be fzép, 's be jó vólna, ha 
1neg-magyarázhatnám! E' vólt min
c1en Törvényem. Edgy érzékeny 
fzívnek a' tulajdonságát ~n o11yan
Dak esmérem, hogy mikor ó t ele 
vagyon, nündenkor néma fzokott 
lenni, és mihelyest fzóll, azonnal 
ereje ki-gőzölög, és kíntsét el-vefz
ti , avagy . talán tsak azért fzóllal
n1eg, hogy magát a' maga módgyánn 

· m<Hfal 

mfiJfa1 közö11yf'. E' fzei·én t tehát én 
cloHc m [l , leg· fzf'bb F ordittás' és 
frásnal a· módgya az, ha az ember 
ke véffeJ, vagy olly fzókka1 magya
rcizza mag<1t, a' mellyek inkább ér
zékenységet, min t fem hangot fzok-
tak fzulni. Sekfzor edgy könybe- ' 
Jábbogó fzem , edgy n éma fohajtás, -;.... 
cd gy kéz-fzorittás többet magyaráz, 
ntint · fok fzáz árkos papíros , vagy 
akánnelly ékefenn- fzóló Demoft
bene . 

Ez a' gondolat vólt kiváltkép
penn v:-~ló kalaúzom F ordíttáfmn
b3nn , 's azutc:ínn pedig a' Mefter
ség- is ; rHivel ezt- is addig bets1il~ 
ly ük, míg a' Termérzetet követi, 
vagy hozzá-közelitt. Sokfzor a' nagy 
IVlefterek, ha tsupánn tsak a' lVIe
fierség t forgattyák elméjekbenn, és 
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ettöl el-ragadtatYán, pennájokat a· 
rrermé[zet' feftésére vetik; el-felejt
keznek az utólsóról, és tsak az el
sot mutattyák rnunkájokbann. Ek~ ' 
kor ofztánn a' Tennéfzet' edgyugyü 
úttyánn vándorló Phil~fophu~s azt 
mondgya: " a' Mefterscget latom, 
de a' Terméfzetet nem. '' A' For
díttónak-is ' a' ki inkább l\1eltersé
gefenn, mint fem Terméfze.t fzerént 
fordítt , éppenn az a' forfa. Vagy
nak 1ninden Nyelvbenn fzók, a' rr1el~ 
lyek a' J\tlefterségbenn tün~ökle~ek.; 
de a' Terméfzeti nagy Indulatok kl
fejezésébenn fz~h·azok , darabofok, . 
hidegek, és tsekélyek. Vagynak 
ellenbenn a' T~rméfzetbenn ollyan 
fzók, mellyek a' Mefierséget fellyul , 
:inúllyák; Inivel edgyugyüek és fzív
re útat nyitták; vagy ha Felségefek, 
és mély~égefek, akkor azok, mikor 

' a 

- ~~~ 

a' Tennéfzetet edgyugyüenn fdtik, 
n1ert a' Tern1éfzet' edgyugyüsége a' 
l.\1lefterségnek leg- nagy 0 bb Felség. 
A' Terméfzet akkor leg- nagyobb, 
mikor tsupánn tsak n1agát mutattya 
Mefterség nélkul. Éfz, Tudon1ány, 
Philofophia, Ékefenn-fzóllás, Syn· 
taxis, Grammatica, vetkezzétek -le 
magatokat, és ha valóságos Mefte
rek akartok lenni, közelíttfetek a' 
Te ·1néfzethez Terméfzettel, nem pe
d: · Regulákkal; Inert o az egyed-Lll, · 
a' ki 1nindeneknek Törvényt fzab _, 
de o magának 'Törvényt fenkitol 
fem véfzen. 

E zeket' nem azért mondon1, hogy . 
a' lVIefterséget és Tudományokat 
n1eg-vefd, vagy azt gondold, hogy 
a' Fordittásra a' Mefterség és Tu .. 
don1ány ·1neg-nem kívántatnék. In-

gyen 



gy en fem! Ez a' be!zéd tsa l\ aLt fo 1· ~ 

/ lallya nwgába, hogy . az ErLékeny 

'k sé~ leg: nagyobb ,rv1:1ler; n1er:. 6 ~~c~ 
J eröt, ertelmet a Szóknak, o fzul1 

a' . képzelodésnek rneg- mérhetetlen 
n1ezeJet , a n1e1l.v enn ha cdgyfzer 
11yargal a' Fordíttó , és J-Ieról's:lt 

kergeti, úgy én azt Yélem hogy fze
rentsés abbann leg-alább, hogy a' 

Fordittandó Dolgokat tulajdon ter
rnéfzetekbenn t éfz.i-ki, mivel azoka t 
érzi ·is, képzeli- is. A' Szó úgy- is 
tsak tz.égére és külso héjja az alaltu. 

· értetendo Dolgoknak; ha tsak eze
kenn a' kérgekenn . n'igódunk, és 
bell y ebb nen1 hatunk, .így mindég 
ts ak Gr .. mn1atifták maradunk, és a' 
lVIagyar Litterátúra eló~t le-téfzfz='tk 
a' Tíltót: Ut:um faciendo, aliud llO!l 

omittetzdwll. Tanittsu k a' Rudimea
tát , Gram·n.: ":ik át Oskol éi in.kbann 

o .. ,.,·. r <::;J \, ~ 
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gyermekeinknek ; n1í pedig, a' kik 
lVlagyarúl már meg- tanúitunk ' és 
celgyik a' máfikunkat arra többé nem 
tanitthattyuk, kezd gy ünk- el vele 
élni ; és mondgyuk rajta Elnber
tárfainknak a' Jót, fzépet, gyönyö
rüsf:gest 's a' t. Ha a' Tálentom in
kább hibázik mint a' Nyelv, hogy 
könyvet nem mindenikünk írhat ; 
akkor fordittsuk a: más Nemzetbéli 
N agy Lelkeknek Múnkáit. , Sokat / 
hallo1n 's hallottam, hÓ gy a' 1\1a
gyar Nyelv fzük, nehéz vele ból- \ 
dogülni. Igaz az, hogy ha a' Nyelv-
t ol közönségefenn azt kívánnyuk , W 
hogy akaratunknak , gondolatunk
nak , érzékenységünknek, és kép
zelődés ünknek éppenn . ollyan me~·
teftefitthetó vagy fzemélyesitthetó 
fzólgája légyen, a· mint a' hogy b e-
löl érzünk : így nem tsak a' lV1agyar, 

de 



de rninden Nyelv tsekély, és fzi'ik 

léfzen. De-innen· nem következik 
hogy l\1agyarúl fzinténn olly bol-

1 tsenn nem tudn.ánk írni, nrint más 
N·emzetek, tsak hogy efzünk legyen 
hozzá; n1ert fzónk elég van a' fzép 
Gondolatok' ki-fejezésére; annyival 

' inkább, hogy a' fzép Gondolat té
l 1' . 'k , l (' k t d ' , ; z1 terme ennye es 10 a n1on ova · 

a' Szót, nen1 pedig a' Szó a' go nM 
dolatot. Ha valami jóltévo 1\:lűsa 
nálam úgy jelenne-Jmeg, mint haj
clanábann mondgyák, hogy az Írók~ 
nak Lelkek jelentek-meg, és igen 
bólts dolgokat mondottak nékik :. 
tsak súgna a' pennám ba böltseséget, 
fo.gadom , hogy ezzel a' lVIagyar-

l • 

sággal, a' 1nellyel birok, igen fok 
hafznost és fzépet tudnék írni. 

Mi~ 

Midönn a' fzóke Tifza' Súgetes 
kebelébenn * MILTON' Fordíttá
sábann bevűlten1, n1.agam- is meg- -
kérdeztem baráttságofann Músámat, 
hogy mit fzóll ehez a' fzándékonl· 
hoz, hogy én edgy Ánglus Músá
val Atyafiságas fzövettséget akarok 
vetni , 's képzelödéfit , gondolatit 
lVIagyar köntösbe öltöztetni'? lehet 
e ez a' bátor vakmercségem vagy 
nem? Felele l\1úsám: Ha MIL TON
nal tnint Poeta verfet ~karfz futni, 
vele nem érfz; mert az, o lJ y an mint 
Ö, érzed hogy . nem vagy~ de ha 
mint Philofophus tifztelettel késé-
red, mint a' gyern1ek Atty a utánn 

hÓ gy 

' Kilint7. nevií Szigetetskénn, idösb Tefi~ér Bátyám 
B~fi\!n y ei _'5 igmond nyári H ázatskájábann, Szabólts 
V annegyébenn ~· P ajzali kie• vídékcnn., kéfz\ilt 
Miltou. ' 

b 
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hogy fzokott indúlni, így gondo] a .. 
tit magyarázhatod; ebbennnem tsak 
A p olló, de még Márs·ÍS, kinek hí
ve v 6 l tál, fegedeln1edre lehet. Mert 
ju[on efzedbe, hogy Nagy Sándor, 
kinek fele- nevét véfeled, midönn 
az Orákuhun a' l{ún-kötést_ ( nodum 

Gordium) elibe-tette, nem fo kat té
továzott azonn , hogy és miként 
óldgya-fel, hanen1 hirtelen kardot 
rántott, és edgyfzeribe ketté-vágta 
a' gon1bolyagot, 's így ofzt~nn ~1le~
vólt óldva. L égy hát bátor, es Vl· 

gafztald magad' azzal, hogy ~ ~:
gy ar L_itteráturának f~l- fcgelles~
benn izzadozó Nemes Lelkek To
led ezt a' fzent vakmeröséget jó né
venn véfzik " és eshetett hibáida~ 
vagy meg-jobbittyák, vagy , e~_-hall· 
gattyák; kivált ha azo~ .mero,-fe~ .. 
penyöbenn tétettvén, a JÓt, _ a fze-

pet , 

~=~ 

pet, a' gyönyörködtetőt fellyul nem 
múl1yák; erre pedig én fegítteni 
foglak. - Így jelent ofztánn- meg 
MILTON Magyarúl; 1nellyet noha 
hiba nélkul igyekeztem kezedbe ad
ni, de ha 1nég - is tzélomat el- nem 
é1tem, ( mert hol az az Ember, a' 

ki tökélletes l\1unkát teheffen?) leg
alább vígafztald Inagad' azzal, hogy 
a' Fordíttónak hibái, mivel- hogy 
azok tsak a' köntöst ille lik, MIL
TON' Felségét ne1n érdekelhetik ; 
me rt mit árthat az mind N é ked , 
mind N éke1n, mind a' lVIagyar Lit .. 
teráturának, hogyha Apollónak ezt 
a' hafonlitthatatlan Herófsát, győze
delmi porripás fzekérbe' Felségefenn 
mútaton1 e mindég , vagy néha két 
kerek ü lektikánn-is húzom? V edd 
jó névenn fáradozásimat , és elé
gedgy- meg azzal , hogy én mind 
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edgyikbe, mind n1áfikba MIL TO N t 
n1útato~ ; és hidd- el, hogy fem a' 

pompás hintó, fem a' lektika az Ö 
1\tléltóságát netn nagyíthattya, vagy 
hon1ályofitthattya; mivel a' ki edgy
fzer valóságos N agy, az maga ma· 
.gát nlindenkor magával hordozza. 
Valamint az alatsony Lelket , ha 
arra Indic_1nak nlinden gyémántyát 
reá rakván, Királyi- fzékbenn tilte
ted-is , el-nem takarliatd, fen1 nagy 
·Lélekké foha nem tehetd : fziute 
úgy edgy nagy Lelket ha fzűrbe , 
gubába nu.1tatod- is; kitsinn y é nem 

t ehetfz. 

Édes kötelefségünk a) Hazától 
vett nevelésünknek gyümőltsét is
mét á Hazának vifzfza - adni. A' 
Nyelv', és a' Tudományok' paBé
rozása az. , a' mi ed gy Nemzetet fel-

elnel-

emelhet, és 1nás virágzó Nemzetek
kel edgyenlővé tehet : miért kellene 
tehát Tálentomainkat véka alá rej
teni, ámbár azok kitsinyek-is '? hi
fzvn a' leg- nagyobb dolgok-is min-
denkor kitsinyekbenn vérzik erede
tel\et.. Edgy kis fzikrából fokfzor 
mitsoda túz ne1n fzokott támadni ? 
ki tudgya hogy talá!l edgy fél-fzázad 
múlva ezen hibás Fo~·dításából MIL
TONnak cdgy tökélletes Magyar 
F énix ne1n búvik e ki , tnidőnn a 
nálamnál eröffebb lVIagyar Lelkek 
faragatlan dirib-darabjaimat n1uhe-
1yP.kbe fzedegetik? T alán ha edgy 
An.gyal 1Vlihá1y ( Nlichael Angelo , 
haJdan.n , Olafz- Orfzágnak igen hi
res Feftoje és edgyfzer'smind Met
fzóje) Etfettye és Metfzö fzerfzáma 
alá kerűlnek: akkor fog belőlJök a' 

Magyar l.Vlufeumnak mind Szegc·-
b $ let-
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let- köve, 1nind Koronája kéfzittet
ni ! ~· N e vedd rofzfz névenn tólern 
ezen képzelődéiimet , és ne hidd . 
hogy a' negédes dölföfség, ditsó
ségre való vágyódás, avagy hív
ság indított vólna ezen tsekely For
díttt:ifomnak veled való közlésére : 
Ingyen fen1; mert fzívemet n1ár an
nyira bé-mohofodva lenni érezem, 
hogy tsupán tsak két dologra rug
ja-meg ollykor-ollykor magát, úgy
mint a' Baráttságra és Jótéteményre. 
Érzek magambann, következés-kép
penn az Emberbenn olly an . ellene 
állhatatlan indúlatot, a' melly · min
denkor arra öfztönöz, hogy Ember
tárfainkkal jól tégyünk, vagy nékik 
örömet, gyönyörüséget okozzunk; 
Inivel az a' jó és gyönyörúség, mel
lyet máffal közlünk, olly_,~ nagy erő
vel hárámlik reánk vifzfza, hogy 

ab~ 

abból véghetetlenúl édefebb érzéfe 
fzárrnazik annak, a' ki· azt tseleked
te, mint-fem annak ·a· ki az.t el-foM 
gadta. Tulajdoníts~ hát a' ·Lélek 
ezen belső rugójának azt, hogy 
MILTONnal Néked kedveskedik 
a· 

Fo RDITT6. 

• 
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M l L T O N J Á N O S, erlgy az ' 
, , 

· .. Ang!us leg- nevezetesebb Irók kó"zul. 1 

Született (j 16og-ba~m, 9-dik Décember' 

napjámz , Londonbann. Az i!iAttya,_ki 

J;1bingdon nevil rég'i nemes Familiából 

való vólt Oxford' tartománnyábamz ; 

eleinte tsak a' maga házánál tanfttatta, 
azutámz közi}nséges oskolákba-is jártat- . 

ta, a' hol tsak hamar ki-tetftett kúló"

nó"s .fzorgalmatrijsága. Tizenluft ifzten

dó·s korábamz jeles kólteményeket adott

ki .Áng.Zus és Deák nyelvekenn , mel< 

ly eknek ékeflége, idejét meg- haladta. 

Meg-halván édes Annya, fzabadságot 

nyert 

uvert Attyától az z1tazclsra. Ebhenn 
./ 

az ó' dttyábamz figyelmetif.:ége minden-

Te ki_ te1jerlt , d mit ts ak lz ajználhat 

edgy jwrgal~natos búvár; kiváltképpenn 

pedig az emberek' meg- esmérését, az 

inddlatok' okainak ki - fejtését - a' 

mellyben áll a' valóságos bólifeség 

fó'-tzéllyává tette: P cfrisbann Grótil!lfal 

tárfalkodott. Olafz Orfzágbamz pedig , 

melly frffzke vólt már akkor-is a' .fzép 

meflerségek'!ek, a' leg-jobb fzlésu Tu

drffokkal esmérkedett-meg, és annyira 

meg- tanúita az Olajz-nyelvet , hogy 

azomz fzép verfeket irt. Siciliába, 's 

' onna1z Göró"g- Orfzágba .fzc(ndékozott 

akkor, mikor .Ánglidbamz ki-ütött ama' 

bóldogtalan pólgdri hartz , nzellynek 
' 

fzikrája régenn lappangott, és a' melly 

h 5 ama' 



ama' fzerentJ'étlen első' Károlynak ha~ 

láZt hozott : de igazságtalannak tartván 

azt , hogy o ak"h'tJr gyönyörködtefse 

magát az útazásbann, mikor az ő' több 

pólgár tárfai vért izzadnak ; ·vifzfza-jött 

Álzgliába , éppenn mikor Károly máfod- . 

fior indúlt a' Scótufok ellen. 1643-ban 

1neg -házajodott ; de a' Felesége edgy 

hónap múlva el-hagyta , 's vifzfza ment 

az Attya' házához. Jlfiltotz el-nézte> 

's máfl akart el-venni; a' melíyet meg

tudván az Afzfzony, meg -??álto::,tatta 

ftándékát; a' kit-is Milton .fok kért!fek 

utállll ismét mag4_!wz vett. 

JV!iltonba belé vólt óltva a' Jzabad

.sdgra vágyó indúlat ; 's ez az oka _, 

hogy nol~a ifjúságábamz azokkal a' R e· 

f ormalltfokkal tartott, kih: A ngliábanll 

P u= 

Puritánufolmak neveztetnek ; de azutdnn 

edgyik' Prot_efiáns Vallás' kulönös ren~ 

delésének Jem adta magát alá; noha 

a' Protejiáns Vallásnak közöuségifenn 

nagy óltalmazója vólt. De ezen réfzre 

való nem hajlást nem tartotta- meg 

Milton a' Király és Parlamentum köztt 

való hadakozásban; me rt edgy vólt ő' 

ama fterentsétlen első' Károlynak leg

nagyobb ellenségi küzi'il; ső't ig·en nagy 

kedvébe efttt Cronwelbzek-i.s, a' kinek 

partfogása által a' Par/amentumtól ren

deltetett 01:[zágos Tanátsnak Deák Ti

tJJ]w.okjáva lett. 

Vijzfta állittatván Angliába a' Ki

rályi Familia, 11-dik Károly A ttya 

ellenséginek meg-engedett , 's az a' ke

~gyelem ki-terjedt ugya1z Miltonra ·is _;. 

de 



ll 
-~=+~ 

de minden közönség·es hívatedokra alkal

. matlannak ítéltetett. JJ1eg·hóltt 1674· 

Ejztendő'benn 15·dik .1Vovemberbenn. 

Sok nevezetes munkákat {rt Milton J 

mel0rek halála utámz három nagy da

rabbamz Jok {zbemz ki-jöttek; de azmm 
, "'A T / ' , kivi'il, mellyet az Anglus .1vep mentse-

gére {rt, leg- nevezetefthb az elvefztett 

Paraditsom, mellyet Ánglus ~~y elvenn . 

1667benn adott - ki. Alkalmat Jjrá~>·ot 

adott lHiltonnak ezen munhái·a edg:·· 

rifzfz {z! r{f!el {r ott víg J á ték _, mel!yet 

Ol ajz- Ot:fzági zí,tazásábamz cl illedio

lánum i játfzó Szbzbenn látott ·' illy titu

l{tS alatt : Mám , vagy az Eredeti 

biitz J mellynek a' Szerzője edgy An~ 

dreilzo nevezetil Olafz' Poé"ta vólt. Akár

mel/y képtelen vólt·is ez a' ját ik J me Ily-

hem 

bemz az lzalálos buuök az Ördöggel 

tántzoltak , a' fz ivdrvdny vólt a' hege

di2 húrja, az idő" pedig verte a' ta"htust; 

mind az által már akkor ldtta, hogy 

igen jzép Tragredidra lehetne azt vál

toztatni: mert az eglfzfz Emberi Nem

zet' bólclogtalansága' elso kút fejé l en;z, 

az Ifi en' bofifzú dllasábann, olly vala

mi nagyságot látott, me l ly elég alkal

matos az érzékenység' fel- ébrefztésére. 

](úlömbenn·is találtatik ebbemz a' ma-
/ 

teridbamz olly an 'valami, me l ly az .Ang-

lus képzelJdésnek felette kedves. Az 

el·pártoltt Lelkek,' mélly ürege, me/ly

nek mofioha kebelébenn örökös fetétts ég· 

és jzívet·borzaptó tsendefség hever; a' 

komor Melanclwliának kopaft vőlgyei J 

a' hol az érzésnek minden, neme élvén 

meg .. 



meg-hal, a' fül fonunit hall, a' fzem a' 

femmitól irtózik: ezek mind olly an me

ziJk, mellyekemz e dg y termékeny Áng

lus képzelődés ftomorú örömmel legel. 

Az illyen fttét ktJrnyékekbemz és komor 

nagy ságbamz fzeretnek bzijkálódni az 

Ánglus elmék , mellyekbemz a' Lélek 

el-ragadtatván repi'tl a' p!tánt4fia' ftár

ll:)~"ainn, 's maga utámz irtózcifsal kevertt 

bddgyadt örömet lzágy. E' fierént 

mindgyárt fel- tette magábann, Izo gy 

ezen képtelen vig játékból edgy .fzomd

rz1t k{fzittsen; 's már felét el-is végez- , 

te, mikor a' dühösködő' pólg·árok közölt 

való lzartz ketté-vágta igyekezetét, 's 

elméjét-is a' pólgári dolgokra függefi. 

tette:- Cronwellel edgyütt el- aludt az -

fi külsó' fénnye-is; 's az Udvartól meg-_ 

d tál-

útáliatvtfn tsendes magánofsdgbann 

tóltölte napjait ; és ámbár .fzeme' vilá

gától meg· ~jofztatott , mind az által 

tökélletifségre 1)Ítte az elvifztett Para

ditsomot. 

Eleinte kevés betse vólt ezen munká

jának, _ am1jl"ira, Izo gy alig találkozott 

könyv-71jl"omtató-is, ki annak közö·nséges

sé való tételét magdra vállalta vólna; 

végtére edgy' Tompfon nevi'i Kö"ll:)t"város 

adott a' kéz-ír.ásért .30 aranyat; melly 

az fi maradékánqk több lza.fznot hajtott 

harmadfél fzáz ezer forintnál. 

Két emberek állittották talpra a' 

Milton elvefitett Paraditsomának betsét~ 

t. i. Lord Sommers , és Atterbury Pü

spök. Ezek jól ítélvén arról , má.fok-is 

követték eiket. Azutámz ama' hallzatat-

lall · 



lan lzíru Addison edgy értekezést irt , 

a' mell;rbemz azt mátatta-meg , hogy 

az Elvefitett Paraditsom nem, alább

való Jem Ho mb· us lliáftátzal, Jem Vir

giliul Aeneijsénél. El~ hitték azt ha

mar az /Ínglzifok, 's ma Miltont !Jie?zi 

Poé"tdnak nevezik. El-hitték azt md· 

Jok-is , magok ll.Yelvére fordított dk, ' J' 

az elvefitett Paraditsomnak betu: Joha 

meg - nem hal. Vag.Ynak , Miltowzah. 

mind betsérmlő.i, mind mentő'i; de Jenki 

Jem adta igazdbbamz elő' az o elvefitett . 

Paraditsomának valósdgos érdenzeit , 

nún~ Voltaire; lásd Eff ai fur la Poe
Iie E pi que de toutes les N ations, 

mellyet ./Ínglusból , des Fontabtes tu~ 

dós Abbds , Frantzra , Pétzeli pedig 

J.l1agyarra-is Ford [ti oLt. 
z 

AZ ELVESZTETT 

PARADITSOM 
ELSO KONJT J~ 

. --~--~---

RÖVID SU.MMÁJA. 

M I L T O N, válaJztya Poifmájánalr t árgydúl a z 

ember' engedellenségét és bilntetéJét. Elöft· 

Jz.ör-is nevezi a', Bűnne l.· Sz.erziijét , a• Kfgyót vagy a' 

Sátánt ., ki a' Kfgyó formáfábann meg-tsalta elsiJ Szü

léinl.·et; azért hogy a' Mindenhatót , kinek rettcne. 

tes igazsága, iJtet több pártos tá1jaival edgyutt, a' 

1J1ennybiJl a' mélységbe le-hányta ' meg~boJzfiúlho.ffa. 

A' midönn a' PoiJta ezen dolgot mellesleg érdekli 

fö ezéilyára által mégyen ' tfs a' Sátánt Angyaliva; 

edgyűtt mutattya a' Pokol küzepénn' mellyet még 

nem helyheztetett o.' viltfg közép ponttrábqnn mivel . ' 
A 



2 Az Elvefitett Paraditsom 

az jl;g t!s Föld még ap.·or nem teremtettek; ha nem 

a' /;ülsö jetéttségbenn t. i. a'· Ch aosbann. Ott meg· 

jcltJnnek ök a' kénliöves tóbann, mint a' mennykövek· 

től ofiromoltatott Jél hóltak. .A' SetéLtségnek Feje· 

de/me, magához jövén nwg jzóllittya /wtalmának és 

m c'ltóság ának leg · közelebb lévö társát Belzebubot , 

tanátsliozvdn véle jztJrentsétlen el-esijekrol. .A' Sá· 

tán fdfer kenti J eregél ; ezek az égiJ lángokból fel

t;meiik magokat. Láttatik irtóztató Jokaságok, iitliö· 

. zetre rendelt forjok , és elokelő Generrí!ilfai~, kik a' 

bálvánrak nevezete alatt, annak utiinna J{anahán- . 

bann és a' Jzo11ifz.éd Orjzágokbann esmérettfse!Ju/ let

tek. Az ördögök Fejedelme nél.-i!.· bejzéll, és vfgrifz

tallya az Ég' vifzjzanyerésének reménnyr!vel. Szóll 

még ezenn k iv ul edgy új j v i lág ról és olly teremtésrül

is, a' me ilynek valahdra meg-teremtelni J.·ell; mert 

jok Atyák azt hitték , hogy az Angyalok Jokkal elébb 

teremtettek a' látlwtó viüfgnál. Elejekbe terjtJjzti , 

hogy a' nagy tanátsbarm visgállyák·meg értelmét a' 

teremtésriJl VrJló profitz idnak , és végezzék-el, hogy 

e% eránt ~nit p1óbáL!wtnak - Tárjai ebbenn meg· ( 

odgyezn ek ' és edgy ' J zcmpillant á.sbann fd-épittik a l 
Pandr.emoniumot, a' Sátán palotáját. .A' pokolbéli \ 

hatalmafiágak belé gyűlnek tanátskozni. 

Ének· 

E LSO I{öNYV. 3 -
l 

Enekiem Ádám eno-edetl , , .. o enseget' és sí ral-
m as kovetkezését , , "'·I 1 • a meg-tiltott .. 

rno tsnet{ · a' p 1 · gyu-' aracutsom' el . ( t, , 
gonofzt és a ' halált m n r- v e z eset ' a' 
főldön n min d a 1 1 . ' l e ) uralkodott a' 

ccng, mig n 
ember el - jött ho-o r , em edgy Ift.en 
# 'il ' ' o} a N em zetek t 
Ite ye' es millket ' b ' ld e m eg-. a o oo·sá a k 
ba helyhezteJfen l\'.,. . '? ona orfzágá-

, . 'Iennyei Mú•s r ( 'l 
a magános Hóreb ~ s· a· za ly-le 

, ~ es ma teteJ·é ···1 
sugarohad Mófest . . ... . ro , a' ki 

k' , ' ki leg-elofzfzör h' ·d 
te- l az el-valafztatt 1 J- . . u et
jött ki az Éa e' s c··· l la ':na .. a zt : miképpenn 

· " 10 c a' Cl · 
A vag)r ha ·J'obban 1 .J laos mehéből -

u · n {Cuvell d ' · 
és Siloenak tifzta pat k' . e a Swn hegyét, 
nak azokann a ' heJ al Jait, a' melly ek foly-

k
, , ye {enn , a' hol ·Ö· .. 
e valo' akarattyát k' . l az . rok-, I-Je entette ' . 

varom fegedelmedet A , . ; ugy onnan 
feim ' méa az A , : . z en ba tor éneklé-

o omai ( I) hegyenn-is túl 

hat-

(1) Helikon Il .. .' me Y nevezetes a' l\1u'sák 
Poetat tüzet gy!ijt ·•· A . Jali -h elyéról és a' 
nevazteleit B'~ t. o G gamppe forrásróL A on'· k · ~o za örö T La-na 
réfze. g artomá1ly leg. kegyefehb 

A 2 



4 Az Elvefitett Paraditsom 

hatván; olly dolgokat fognak énekelni, a• 
mellyek fem versbenn , fem foly ó befzéd
benn az előtt nem próbáltattak. 

Óh mindenek felett te Szent Lélek! ki 
előtt kedvefebb minden templomnál az egye
nes és tifzta fzív, tanitts engemet! femmi fints 
előtted el-rejtve; kezdettol fogva Te vóltál, 
a' ki ki - terjefztetted hatalmas fzárnyaidat 
a' vég nélkül való mélységre és tetted azt 
tertnékennyé, valamint a' galamb, melly 
a' tölle fzárm azott lélektelen kisdedeit, az 
é letre kéfzitgeti. Világosítsd fetéttségemet, 
erofsitsd g}'enge fzózatomat; akarom az 
Ifieni gondvifelést mentegetni, és az Úrnak 
útait az Emberek előtt igazgatni. 

Mondd- meg nékem elüfzfzör-is ( mert 
fem az Ég, fem a' pokloknak mélysége, fern
rnit el-nem rejthetnek Te elütted ) mondd
meg mitsoda ok indította elso Szüléinket 
arra, hogy edgyetlcn edgy parantsolattyát 
Teremtojöknek által hágják ; akkor kivált, 
mikor az Ifien fzerelme ol\et mil1den gyö
nyörüségek özönével el-boritto tta. Mitsoda. 
tsábittó ok vitte oket erre a' gyalázatos 
párt- ütésre? A' Pokolbéli kigyó; ő vólt 

az, 

, 

EL SO Kö~YV. 5 
az , a ' kinek gono1zsága a ' gyülolség' és 
bofzfzú-állástóllelkefittetvén, meg-tsalta az 
emberi ·nemnek annyát, hogy őte t a' maga 
vef:ledelmébe borittsa. 

Dölfös vetélkedő ti rsa a' mennyei, és 
Ieg.felsőbb Trónusnak! vólt néki az a' v ak
werősége, hogy a' mennybenn ed gy fzent
ségtörő hada_t indi ttson , és a' győzede

lem Ifienével fzembe fzállyon; ele mii1den 
erőlködési hafzontalanokká lettek. - A ' 
tsillagos Égnek kárpittyáról az Örökké
való' hatalmas k arja le-verte, 'a• r émülés 
llyomorusag és verzedelem örvénnyébe ; 
hogy ott nyögjön örökre m eg-lántzolta tván 
a' fájdalmak és eméfz tö lángoknak tenge
rébenn. 

A' Mindenható , nem hagyta büntetet
len ellene való ki- kelésé t ; érzéketlenill 
hömpölygött kilentz napokig a' lángoló 
habokonn útálqtos feregével. Hogy nem 
lettek femmivé illy fzörnyii állapotbann , 
a' menny ei harag meg-hagyta nékik ·bünük 
jutalmáúl az halhatatlanságot - A' Sátán 
magához jött, és az irtózás őtet meg-lepte. 
Az el-múltt fzorongatta , a' követkeúndő 

A 3 pe-



6 Az Elvifztett Paraditsom 

pedig kéttségbe ejtette - Ide 's tova hán. 
ny a fzikrázó fzemeit ; olvasni lehet síralmas 
tekéntetébenn a' fzomorúságot , dölföfsé
get, meg-aláztatást és az irígységet. Éles . 
tekéntete ol1yan, mint a' millyennel az An. 
gyalok birnak; ezzel edgy fzempillantás. 
bann meg-fejté azt a' borzafztó 's rettentő 
helyet, mellynek lángja i, mint az égő ke. 
mentze, lobognak; de femmi világot nem 
adnak; ha nem tsak olly haldokló fényt 
okoznak, melly tsak arra fzolgál, hogy 
az irtóztató poklot , a ' hová a' békeség 's 
a' kedves nyúgodalom nem férhet, éfz
re vehefsék. A ' reménységnek nintsen itt 
hellye, a' melly l~ ülömbenn mindenütt len
ni l:zokott. 

IlJyen vólt a' barlang, mellyet az Iften 
fzorofs igazsága kéfzittett a' pártafoknak 
B ézáratván aj Sátán pártos tárfaival edgyütt 
ezen fetét tömlötzbe , fokkal távolyabb 
eftek a' mennyei Trónustól: mint a' világ 
közép ponttyá a' leg-távolabb lévő tsillag
tól. .M ennyire kiilömböz a' pokol a zoktól 
a z Orfzágoktól , mellyeket el-vefztettek ! 
Tsak hamar éfzre vefzi i tt el-esésének tár
fait, kik vele edgyütt ugyan azon eméfz. 

tő 

, 

ELSŐ KöNYV. 7 

0 's Jángal .habzó folyóbann heve'regnek ; 
' · ' hflfzke vetélkerlót ki n1eo-- esmen ama 

leg~ első vólt ő utánna m}nd , a' . hatal~m
bann, mind a' bünben,1, es a kt azutann 
a' Filifzteufoktól Belzebubnak neveztetett. 
IVI.ea -lá tván ezt a' Sátán, ketté vágta a' 
fzo 1~orú hallgatást, 's így kezdett befzél
leni: Kerúbim vagy te , ki . a' többeket-is 
fzárnyaicldal védelmezted? Te wtgy-e a z 
a z Angyal, kinek fényefsége a' mennyek 
dítsőségét meg-homályosította? N em, nem 
az vagy moft! Hajdan öfzve vóltunk k ap 
tsolva hafonló kötéfsei, reménys éggel, fel
tett fzánd ékokkal, vélekedéfsel , edgyenlo 
vefzede'lmekkel küfzködtünk ugyan azon 
dítsőfséo-es tzélnak elérésére . Óh gyötre-

b 

l ern ! moft pedig a' nyomorúság edgyesít 
bennünket! Látod millyen mélységbe , és 
melly maaa[sáoról húllottunk - le. A ' 

b b 'k 
meiinykövek fereglinket femmivé tette . ; 
kegyetlen fegyverek ! me ll y eknek edd!g 
es méretlen vólt ereje előttünk ! azonbann 
akár millyen légyen - is fzenvedésünk, és 
a' Győzedelmesnek bofzfzú - álló haragja : 
méo fen1 viheti azt véghez, hogy tsak leg-o . 
kiffebh bánatot- is beloliünk ki- fa tsa q on ; 
1;ints femmi , a' m1 változást okozh a tna 

A 4 ben-



8 Az Elvifztett Paraditsom 

bennem. Ha külso fényem homályosodott
is, bátorságom és Lelkem változhatatlan. 
.Még azon bátor fzívem el- nem hagyott, 
melly a ' Mindenhatótól, mint ellenségétól 
félni nem tudoú; még vagynak fzámlálha
tatlan fokaságú Augyalok, kik a' Minden
hatónak kegyetlenségénn meg-bofzfzonkod
ván , réfzemre á llottak, jármát le -l1ány
ták, és engemet tettek vezérjekké. Hatal
munkat hatalmával edgybe - vetetttili, és 
edgy kéttséges verekedés utánn, a~ Egek' 
fzéJes kiterjedésénn, Trónufsát meg-ráztuk 
De ámbát el- vefztettük -is a' vefzel{eclés 
mezejét, el-vefztettünk-e már azért mindent? 
uralkodik még bennünk a' meg-hajthatat
lan akarat, a' bofzfzú-állásnak lángoló kí
vánsága, a' halhatatlan gyülüls ég , és a' 
meg- fzelídithetetlen bátorság. Hát in eg
vagyunk-e győzve? nem; akár haragját, 
akát hatalmát forgaiTarn elmémbenn; ·nem 
léfzen néki még- is az a' dftsosége, hogy 
elotte térdet hajtsak , és ·a' · kegyelemért 
efedezzem : nem 'fogom foha elso hatalom
nak azt meg-esmérni, a' kinek Trónufsát, 
karjaim meg-rázhatták Ez nékem gyalá
z atosabb alatsonság, és vérefeb b meg-bán
t áfam vólna, miJltsem viadalunk elvefzté-

fe, 

ELSO 1\ö~YV. 9 
fe, hát edgy fzerentséllenségbenn már el
kell tsüggednünk? Kerefsük vígafztaláfun
kat i'L' felőliünk tett változhatatlan vége
zéfekbenn. A' mí valóságtJilk halhatatlan, 
fegyvereink mindenkor- ugyan azok , ta. 
pafztaláfunk nevekedett; vagyon tehát re
ménységünk, erőnkel, tsa]árdságunkal, edgy 
őrölikévaló fzerentsés · hadat a' mi nagy 
Ellen~égünk ellen indittani, a' ld möft győ 
zed elmeskedik, és el-hivén magáLaz egye
dúlvaló uralkodásbann, kegyetlenségél az 
Éabenn gyakorollya. Pokolbéli k.ínnyai 

b •t liözt így fzóllott a' pártos Angyal. 1\ivű -
ről tettette á1lhatatofságií t ; de belőlről l;;et
tséabe eséfsel küfzködött. Fel-fuvalkodott b . . 

társa igy felelt : 

Óh Fejedelem! óh Ura véghetetlen Tró
nufok nak és Hatalmafságol<.:nak , a' kik . 
záfzló.id ala tt fzolgálván , még az Örökké 
\'a lónak- is dolgot adtak, nagy hatalmá.t 
prób .í ra tévén ! Látom jól, és irtózom 
fori'tud\.tÓl; edgy fzerentsétlen ütközet el
vefztette vellink a' mennyet; a' ditsőség, 
rnellye.l körny ül véve vóltunk, egéfzfzenn 
el-enyéfzett , bóldogságunk' kezdete, nyo
moruságok tengerév é vMt0zott. Tehát fern-

A - mivé .") 
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mivé tétettethetünk annyibann, a ' meny i
benn az Ifienek és a' menny ei terméfzetek, 
azzá tétethetnek. Élünk, az igaz , és a' ki 
minket meg-gyozött, nékünk meg-hagyta 
bátor fzivünket és eranket ; talám azért, 
hogy el-fzenvedhefsük azokat · a' kínokat, 
melJyeket bofzfzú-álló haragja reánk mér.' 
Talám azért tart- meg bennünket, hogy 
vélünk mint rabokkal a' poklok fenekénn 
dolgoztalfon; vagy pedig a' fetét mé1y
ségbenn fáradtságos pofiaságra ford.ittson . 
Mit hafznál hát nélüínk az ero , ha rab
ságra vagyunk ítéltetve ; és az élet, ha 
rnindég fzenvednünk kell - Az Ördögöl
Fejedelme hirtelenséggel felél: 

Szeren ts étlen Kerúbim! az ero m.inden
kor hafznál, akár kelJyen valamit ts~lek e d
nünk, akár pedig fzenvednünk; azért el-ne 
t süggedgy. Ellenségünk nem azért kárhoz
tatott-el bennün,ket , hogy jót tehefsün]\ ; 
mert így hafonlók volnánk hozzá , . o pedig 
ezt nem akarja. Gyönyörködgyünl\ tehát 
a' gonofzbann , és o hadd fohajtozz él\ ma
gábann fel- tett fzándékának fel-forga tás/t nu. 
D e öfzve-fzedte o maga körül, bofzfzú -áll á
sának miJ1den ereíét , á rmádájával edgy ütt. 

A ' 

• 

ELso KöNYV. ll 

A' kénköves hegyek, mellyeket haragjá
hann reánk fzórt, el- ó It ották é go tó nknak 
lángját, me1lybe le-húllottunk. Talám a• 
villámáfok 's fz élvéfzek közt ide 's tova 
repdeso mennyliövei meg-fzüntek ordítani 
a' világ m élységes fenekénn. Hafznállyuk 
azon fzempill antást , mellyb enn ellensé
günktol nem félünk, vagy pedig gondolly uk, 
hogy bofzfzú-állását már l~i tőlvénn, ny ug
fzik. L átod ama' fzáraz fzikkadt térséo-et 

1:) 

a' pufztúlás ülo heJ y ét, me ll y tsa k ed gy 
halovány fénytol világosittatik, mennyünk 
arra , és el- húzván m:=tgunkat ennek az 
égo tengernek habjai közil l , ny úgodgy uu k 
edgy kevéfsé , azonn a' hellyenn, ha ott 
'nyúgodalmat találhatnánk. - - Szed ayük 

- b 
öfzve minden eronköt, é rtekezzünk azokról 
az efzközökröl, mellyekkel ellenségünket 
a' leg- érzékenyebb réfz érol kínozhaffuk. 
Viigállyuk-meg azt, hogy mi nékiink leg
fzüks égesbb, febünk meg-gyógyittására, és 
vefzedelmes febünk el-felejtésére. LáiTuk 
m ég azt-is, mitsoda vígafztaláft nyújt né
künk a' Reménység, és mitsoda magunk 
el-fzánására vezet a' kéttséo-be esés. Íoy 

ö o 
befzélt a ' Sátán a' tiiz habokann, fel-em el-
vén fejét, és tüzzel fzikrázott fzemeit. ~\.' 

többi 

.. 
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többi Serege pedig lebegvé'n a' tüz tenge
renn ki.ilömbkülömbféle 1.-lnghabok öblei
benn fetrengett. Nem hafonlíthatnak ez'ek
nek ré·mítto nagyságokhoz azok a' Tsudák, 
lük a' Mesébe előhozódnak, a' Títánolc, (2) 
magzattyaí az Égnek és Főldnek, kik Jupi
terrel hartzoltak, a ' Briaré vagy Tifon (:3) 

kiknek lak-hellyek vólt a' fzomfzéd Thar
Iesi Barlang , fem a' Teremtéfek között 
Jeg-nagyobb Leviátán (4) melly az Otzeá
IlOnn úfzliál, leg-inkább a' N orvégyiai Ten
gerepn , a'hol a ' hajós, midonn a' fetéttség 
a' Tengert körűl fogja , és a' kívántt Napot 
késlelteti; éjtfzaka el-tévedvén, őtet aluva 

ta-

(2) A' Titánok a' Foldnek és az l!:gnek or iáJi termetü Jij ,,i 
v ó l tak. 

(J ) Briareus Oriásnak fzáz kezei vóltak. Rettenetes formájá
_val annyira meg-ijefztette az 1ften eket , kikkel hartzolt, 
hogy azok barmoldtá vá ltozván, Egyiptombann lappan
gottak , mig nem Jupiter őtet-is villámival meg-olte. 
Edgy Királyi k rt bé-menetelénn igen fzépenn illenek 
ezek a' fzavak: Hic ./lrgos, non Briareus ejio. 

(4) Úgy tettzik , • hogy itt Milton a ' Kralrent érti , melly 
Pontopidanus bizonyitt<ifa fzerént Naturgifchichte von 
Norwegc;z II. Th . p. 394· A' Norvegyiai kiirnyékekenn 
tar tózkodik ; dc ez t az állatot, méltánn fzamlá llyák 
a' tudófabbak a' Griffc it és Phreniksek h.özé. 

találl y a , fzigetnek véli, Y as matsl·áját hal
héjas óldalbordájába akafztya, és úgy köt
ki mellette a' fzél enyhébenn. 

Éppen illyennek tettzett az Ördögök 
Fejedelme , az égo tó' ki terjedt . fzín énn 
fekü ve ; melly benn meg -lántzolva lévén, 
nem hogy onnan valaha ki jöhetett, de még 
tsak fejét fem emelithette vólna fel, h~

nemha a ' Mindenhatónrt.k akarattya; melly 
a' magafs Égbol réguláz mindent, egéfzfz 
fzabadságot nem adott vólna n'éki arra, 
l10gy gonofz fzandékát véghez vigye, és ez 
által bilneinek fzámát meg-te téz': én, ká r
hoztatását tökélletefségre vigye. A' Sátán 
io-yel..:ezik fzerentsétleneket tenni ; de melly o . . 
kéttségbe esés van réfzéről! midonn az Ifien 
véghetetlen kegyelme', irgalmafsága ', és jó
sága' napjának a' tőle el-tsábittatott emberi 
N emre való fel-derülésé·t~, fzemléli. Pokol
béli gonofzsága néki egyébre nem hafznáJ, 
hanem hogy őtet gyalázattal, haraggal, 
és bofzfzúállás' kívánásával el-bor.í.ttsa. 

A' Sátán fel-emeli magát az égo Tó .. 
ból, mozdúláfa. a' láng habok között irtÓz• 
trt.tó volgyeket hagyott maga utánn, ki-ter .. 

jefz-
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jefztette fzárny ait, és fel-répült , lebegvén 
a' fetétes levegobenn, mellyet rettenetes ne
hézségével nyomott. V égre le-fzállott a' 
kemény fold rt:, ha lehet így nevezni ed gy 
ollyan foldet, a' melly mindenkor kemény 
túzzel égett; ez a' fold, fzínére nézve ha
fonló vólt ahoz, melly minckutánna a' fold 
gyomrábann indittatott fzelelmek ereje által 
valami Siciliai hegynek fzéllyel fzórattatá 
fa utánn fzemléltetik; avagy pedig midonn 
az Aetna óldalai meg- bődülnek, cl-repe
deznek, és Salé tromos belso réfzei , égő 

kénkövei hevétől meg-tüzefedvén ; mago
kat fel-felé fzórják, a' fzélvéfzeket érlelte
tik , és magok utánn edgy fzurokkal meg
perseitt flifiölgo fold~t hagynak. Illyen· vólt 
az a' hely, a' hova az el-kárhozottak ki
fzállottak. Belzebub a' Sátánnak hív társa 
vólt. Íme el-hagyták a' Pokolbéli folyó 
vizet, 's már Ifiennek gondolták, és mind 
a' kettenn dítsoittették edgymáft, mintha 
már a' magok hatalma által meg fzabadí
tották vólna. 

Az el-kárhozott Arkangyal igy fzóll : 
Ez az a' Tartomá ny, a' melly fzámunkra 
rendeltetett, ·és menny ei vllágofság helyett 

lefzfz 

ELSO KöNYV. 

lefzfz nékUnk ez a' gyáfzos fetéttség? -
így kell ennek lenni; mivel ez edgy nek aka
I'attya igazgat mindent, örömefi: távozik-el 
a' gyülölséges Tárgytól. A' Terméfzet otet 
velünk edgyenlővé; de az hatalom Urunká 
t~tte. lften hozzátok kies hellyek, hol az 
öröm uraJkorlik örökké. A' Pokol · világ
Ilak ölelem rettenetefségeit; Te pedio- po-, o 
koibéli méJység! fogadd-el Ujj Királyodat; 
huz néked olly lelket, a' mellyet fem az 
idő, fem femmi" hely meg nem fognak vál
toztatni, A' léleknek maga magánn kivül 
hellye nintsen , és o magából tsinálhat 
Mennyorfzágot, és a' Mennyorfzágból pok
lot. N em bánom akárhol légyek-is , ha 
mil1denkor ugyan az vagyok; és ha mó
dom van a' Mennykövek Ura ellen hada
kozni , itt leg-alább fzabaclok léfzünk. A' 
Mindenhatónak irigysége nem fogja ve
liink ezt a' nyomorúságos hellyet vítatni; 
itt gyakorolhatlyuk hatalmunkat; uralkod- . 
gy unk a' pokolban, ha az Egekbenn fzol
gáltunk. De miért kell bUséges Barátinkat, 
a' kiknek vélünk edgyenlo forsok van, a' 
feledékenység tavábann hagyni? miért nem 
hívjuk oket ide ezen fzomorú hazánkba; 
hogy még öfzve vetett vállakkal máfodfzor 

is 
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j g meg- próbálnák , hogy. ha valamit az 
Égbol vifzfza nyerhetnénk-e, vagy a ' P o
.kolból valamit el-vefzthetnénk~e? 

Belzebub felel néki: Vezére ezen fényes 
Seregeknek , mellyeket tsak a' Mindenha t6 
ném vallott gyozhetetlennek ! ne tsudá l
kozz azonn ' hogy katoná id olly fzöroyü 
magafságról jele alá hílllván , a' tüzes tó 
hátainn olly bádgyadtak; de fzóily tsa].;.: lJ é

kik ; m ajd · meg- fogod oket elevenitteni, 
mind reménységekbenn, mind félelmek- és 
vefzcd elmekbenn. A' te fzód T rombita gya
n:int léfzen . az ntközetekbenn , védelmek 
a ' leg-nagyobb vefze~elmekbenn; ha fzót.. 
lafzfz a' leg-nagyobb ütközetek benn-is, azon. 
na l bátorotini .J.títod katonáidat. 

Alig végzette-el befzédét Belzebub, a ' 
fetéttség' Fejedelme, már a' kénköves Tó 
feJé iüdúlt. M ennyei mefierséggel kéfzúlt 
neh éz , vafiag , és fzéles paizszsa válla inn 
fü ggött. Hafonlóképpenn láttzik a ' hó ld, 
mikor fel-j o, és a' Tudósok , mefzfze látó 
üvegek fegedelme á ltal karikáját meg-vif
gálják, hogy a' benne lévő hegy eket, folyó 
vizeket, és újj világot k i vehefsék. Buzo-

gán-

·. 
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gánnya, mellyre támafzkodott , ' hogy az 
égő főldnek tüzes l1anttyai közt járhaffon, 
ollyan vólt , hogy hozzá képefi még a' 
Norvégyiai hegyel,benn le- vágattatott leg
m agairabb fenyo-is, melly a' leg-nagyobb 
AdnJ.irál tengeri hajónak árbotz fájává lé
fzen , tsak gyenge nádfzálkának látfzik~ 
Killömbözött ez attól, a~ me !ly H.' kék 
Egekenn járt. Noha a ' forró meleg, és q.z 

égo tilz, rettenetefen kínozták-is; de még-is 
büfzke~égéboJ fem.mit el nerp_ ve~zt.ett. 

El- érkezvén ezen lángok. tenger~.nek 
partyára, meg-állapodik, ·és ekJH~penn fzóll 
Seregéhez, a' melly mozdúHs nélkü! úgy 
feküdt ~ mint a.z ofzi fárga levél , miclőnn 
.a' V alambiosi (5) volgyeket , és patakjai 
fzínét .el lepi, .a' melly volgyekre a' fzom~ 
fzéd Hetruriai erdok fetéttséget, és irtó
.zá,l.i vetn.ek , vagy pedig mipt a' fil v. e l bo
rított tenger miként lekeg , mikor a'. fzél
véfze}i: meg-in.d(llnak, .és ordítnak fl.' veref~ . 

ten-

(5) Edgy hegy tövébenn való Apáturs.í.g Tos.lf.ánábann , a' 
ho~á fpk S:z.arándokok iárnalt, · 

B 
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Leno·erenn, mellynek l1abjai el~nyelték Bu
sírifi, a' Memfisi lovas feregekkel ~dgyiitt , 
m.időnn ördögi gyülölségtől fel gerjefztet~ 

vén a ' Göfenből útazókat . üldözték, a' 
' 

kik fzerentséfenn a' tengerek tulsó partyára. 
érkezvén, vízbe hólt tefteket, és el- töre
dezett kerekek darabjait a~ habok közt ide 
's tova hányattatni fzemlé~ték: így lepték
mea a' vizeket ezek az Angyalok, de a' 

b k ' kik, már alatsonyok , meg- vettette , es 
kéLtségbe-eséifel küfzködnek. 

· A' Sátán kiálta: A' pokolnak tekervé
nyes barlangjái között lévő fetét .üregek 
vifzfza bőgtek. Fejedelmek, Hatalmafsá
gok, Hadakozók, li"ik az Egeknek hajdan 
ékefségei , moft pedig irtózási vagytok ! , 
vallyon a' rettegés el.borittya~e az örökké 
való Lelkeket? gondollyátok e, hogy ryég 
az Olymp us' völgyeibenn vagytok; és ma
gatokat el-erefzthet.itek azokn.ak az édes 
álma dozáfoknak , mellyek el.felejtethetil~ 

veletek a' verekedésnek kemény miveit ? 
vagy pedig ehbe~n a' me~-vet~_etett álla\ 
pathann, meg-esküdtetek a Gyozedelmes-( 
nek imádására~ ki moft fzemléli a' Ken~

bimokat és Serafim.okaf, a' tüzes ·habok 
köztt 

E L s ö }\_ ö N: y v. 19 
köztt fegyvereikkel és imitt amott el -fzórtt 
Záfzlójokkal úfzkálni. Azt várjátok~e hogy 
az o véle öfzve tsatoltt fzolgái, éfzre vévén 
a' mennyei kapukann lett győzedelmeket , 
le-fzállyanak, hogy mélly álmadozáftok .. 
bann egéffzen fem_mivé tégyenek ? vagy, 
pedig hogy menny köveivel ennek a' bar
langna}\: mélységé re lövoldözzön ? nyifsá
tok- fel fzemeteket , kelJ y etek -fel , vagy 
veffzetek-el örökké. 

Hallották a' fzózatot, és gy alázattal el
boríttatván, azonnal fzárnyokra keltek ; 
valamint edgy keményTifzttőJ az álombann 
meg lepe'tett Örállók, kik Tifztyek fzavára 
refzketnek ,' és minekelőtte még az á lom jól 
ki fem ment fzemekbol, már is fel-ugrán# 
doznak. Éfzre- vették fzerents étlen álla
potty okat, a' mellybenn vóltak, és érezték 
fájdalmakat; azonközbenn Vezérek fJ.avá
ra .engedelmefek vóltak. 

Így te_rittett Ámrám fijá nak . hatalmas 
veffzeje, Egyiptomnak gyáfzos napjaibann 
a' levegobenn edgy karikát, meHy a' Nap
keleti fzélnek fzárnya-inn, ed gy sü rU sáskák
nak felleg ét , hozott , . melly rnintedgy fetét 

B 2 éjt-
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éjtfzaka, ki terjefztette magát a' fzerentsét
len Faraó Orfzága felett, és az egéfzfz Ní
lus főldét kínozta. S zinte olly meg fzám~ 
lálhatatlan foka sággal jelentel\:-meg a' go
nofz Angyalok, lebegvén a? pokolbéli }{ár
pit alatt tuztől környűl vétetve, míg fejedel
mek a' Sátán, fzörnyü buzogánny ával nékik · 
útat nem muta ~ ott; m erre mennyenek. Eire 
a' jéf-adásra le-fzállottak a' kénkovel égő 
főldre , és olly fokasággal lepték-meg a' 
főldnek térség;ét a' mellyet még a' hartzo
lók Házája, Ef zak (6) [em látott, mídőnn 
j)Ogány gyermekeit jeges öbleiből, a' Raj
uá nn és Dunánn által költöztetvén, özön-

v~z n;ó dgyár~. ~ibián~k .. föven?res vídékire \ 
k1-okadta. Ktdomb kulomb fele Sere<Yek-

. b 

nek Kapitánnyai fl ettek Füvezéreknél me<Y-
je!enni; hafonlók vóltak az Ilienekhez; fo~- ' 
májok termetek a z emberiséget feljul múl
ták; Felséges H ertzegek, hajdan Trónu
fokba hely heztetett, l\'léltóságok; de mofi: 
nevek hatalmok az Eg benn el-enyéfzett; az 
élet könyvéből ~i- töröltettek. Azoknak , 

kik 

(6) A' G otll u fo l< , Hunnufol< , V.andalufol< 'sa' t. a' kik fe re. 

gestol bori tLo tták-cl .Európa Déli Tar~OHiánnyait. 

ELSO Kö N Y V. 2 l 

kik ide alá vóitak, idovel Éva maradéki
től nevek aflattak. M.iJwr ők a ' Minden
ható engedelméből, a ' főldönn bújdostak , 
az emberi N emnek kísértesére vólnak · 

' 
gonofz intseik edésekkel, nagyobb réfzént 
az emberi Nemet arra vették, l10gy az 
Iftentől eL. pártolna, és bálványozóvá len
ne. Így teh.4.t az Ördögök gy ;krami Iften 
gyanár. ; imádtattak A' honnan ofztán fok 
nevezetek és bálványok alatt lettek a' Po
gányok közt esméretefekké. 

Múzsa ! mondd-meg nékem akkori es
méretes neveket: mitsoda rendel ferkentek
fel halálos ájúlásaikból ez enn az Égő tenge
renn? - Nagy Tsáfzá rjok fz a vt. ra fokann 
tnéltóságok rende fzerént eclgymás utánn a• 
fzáraz partonn, melJette meg~jelentek ; de 
a' több öfzve elegyedett fokaság távól vólt. 
~eg-gonofzabbak vóltak azok , kik a' pok
lot · el - hagyván , 'sákmányoka·t kereftek 
a ' főldönn, 's bátorságokat idovel annyira 
vitték, hogy fzékjeket 'az Ifi:en fzéke mellé 
és óltáro~at az Iften óltára mellé hely hez
tették : mint Ifienek imádtattak Kanaán
hann; truttzólták, a ' mennydöraés és Kerú
himok közt a' Szent Sion V ár;fsába . hely-

B 3 hez-
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heztetett Trónufsát a' Jehovának, sot még 
gyakrann a' Szentek fzentéig vitték bálván
nyaikat. Ifzonyu útálatofság! ·meg-fertéz
tették az Ifieni tifzteletnej{ fzent t:leremo
niáit, és innepeit, bátorkodták az i()'azság . o 
lelkét fetéttség . lelkével oftromolni. 

Az elso ~ó.lt Molok (7) Emberi áldo
zattal, vérrel, és Sz ülék köny hú l,' a.táfival 
fol{fz·or meg-réfzegittetett rettenetes Király, 
a' kinek úgy áldoztak; hogy midőnn a' kis
dedeket a' tilznek-által adták, dob, és mu
zsika fzót indittottak; hogy a' gyermekek 
sírása ne hallattnék. Az Ammoníták imád
ták Rabba vize térsé()'énn Argob és Bá-. o ' 
sánbann , az Arn ó ni partokig; de MoLok \ 
nem elégedett- meg ezekkel a' helyekkel. 
A' fzomfzédság fegedelmévél annyira vitte 
az Em berek közt leg-boltsebb Salamont; 
.hogy meg- engedte néki, templomat az 
lften templomával által ellenbe a' gyalá-

zat 

(7) Az J\minoníták hálvánny a. ÉrtzboJ vólt öntve, és beloll 
egéfzfz ~ nn ürefs vólt. Ember formája vólt a' fejénn ki~ 
vu!, tnclly az ököréhéz vóll hafonló. Meg-tüzefed vén, 
karjai közé tétetett a' meg•áldoz.tatandó gyermek. 
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za t hegyére épitteni, annakutánna tsinálta 
a' Hinnonnak gyönyörüséges völgyébenn 
edryy fzép bokros helyre a' Pokolnak for-

~ l ' máját, mellyet Thofet és fekete gyertenna-

nak híttak. 

Ezutánn következik Charnos , kit a' Moa
bíták mint fertelmes .bújaság' bálvánnyát 
imádták., Aróertől fogva, Nébóig, H efe
boiilig, Abarainig, és Heróneinig Sionnak 
orfzákokig, és ezekenn ttd, még a ' borral 
gazdag.Szibnáig, és Elzaletól fogva· egéfzfz 
az Asfallítes taváig: l?eornak hítták azt 
másképpen·n, kit az Izra~líták Sittimbenn 
fzemtelenül imádtak, midonn a' Nílus v í
dékét el~ hagytak ; melly · tselekeQetekért 
fokat-is fzenvedtek. Tovább vifzi még {~tá
latos bújaságát tifzteletének a' botránkozás 
hegyére, a' gyilkos Molok f,zomfzédságába, 
}wl a' bújaság a' kegyetlenséggel edgyi.itt 
uralkodtak , mind addig , míg a' kegyes 
Jósiás óltárjait le-rontaná. 

· Annakutánna jöttek azok' a' Lelkek , 
kik esméretefek Eufrátestol fogva addig a' 

-határ patakig, melly Egyiptom ot Sinától 
·B 4 el-
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el-válafztya; Báiim és Astaroth, (8) Az elso 
férjfi , a' máfik afzfzony, mert a' Lelkek
nek tehettségekben van, férj fi vagy Afz
fzony teltet, magokra venni, vagy mind a; 
k étfelét-is egyfzerre. Az ő valóságok nem 
ollyan mint a' mién.k, kik nehéz, vaftag 

·húsb ól, tsontból és par.tzogókból állunk, 
niellyek benntinket Hagyann nehezittenek ; 
han~m akármi teftet , garamhát vagy fínu 
mot, vegyenek-is magokra, nél\.ik edgy en
lőiil fzolgál, hogy akarattyoknak hirtelen 
eieg tétefsék, és fzereteteket, irígységeket 
edgyenlőké pp enn gy akorolhafsák. 

Ezeh tlfztátaiah ieikekért gyakrann meg~ 
vetette Izrad a; Teremtőnek fzent óltárit, 
és alatsony oktalan allatokét temjénezte' 
el-felejtkezvén arról, hogy az áldozat az 
liienséget illeti, Az Örökké való-is ~l"fe-

lejt-

(8) Közö nsége5 nevei a' Syriai és Feniciai Ifieneknek , Hi• 
heto, hogy általok a' napot és · hóldat ábrázol ták, moft 
A f<fzony , majd ismét afzl'zony formá bann ábrázblták 
tket ; 's éppenn ez adott alkalmatofságot a' Poetának 
arra, hogy itten arra a' különiis tulajdonságokra tér. 
jen, melly fzerént n em eket kénnyek fzerént válto:t
tathattyák. 
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lejtkezett tehát népéről; ki-is a~onnal el-' 
lenség' fegyverére jutott. Imhol jó nagy 
u d varral Afraroth, kit a' Fenitziaiak Afrar
ténak (y) hinak az Ég' Királynéja fzün
telen novo fzarvakkal. ;Sidonnak leányi 
hóld világnál énekiéifel ·imádták ezt a' 
'fz iiz leányt, Sionbann-is tifzteltetett ő, a.' 
·hol a' gonofzság' hegyénn Salamon tem
plomot épittett néki ; el- fzedittetett o az 
Afzfzonyoktól, és a' bálványozó fzép leá
nyoktól ; · 's magát a' kép előtt meg-fer
téztette. 

Utánna ja Tammut ( ro) kinek febe, 
melly minden efztendőbenn edgyfzer ki új
júl , Siriának leányait a' Libán' hegyére 
.gyujti, hogy ott egéfzfz napann fzerentsét ... 

len 

(9) Edgynek tartatik a' Görögök Vénufsával. A' Hóld<~t 
imádták képe alatt. 

( 10) Tammuz, vagy a ' Görögöi, Ádónifsa, a ' mefe (zerént 
v ad kantól fzaggatt a tptt·el vadáfzás közbenn. V én us 

pipattsá valtózt at ta . Em!éli ezete ·lnnepénh , virAggal 
tele edényeket öntöttek az afzfwnyok a' foiy óba. A' 
foly ó víz l'zíné t, me Ily nevét hordozta , ma p edig Yb
tahimnak nevezteti ll , !Ha-is állittyák az Íttazók. 

B 5 . 
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len forsánn k.eferegjenek, a' hol a' gyen
génn tsergedező Adónis eredeti kőfziklá

járól a' tengerbe hömpölygeti , Tammuz 
vétével elegyittetett bársony habjait; melly 
víz újra vérzik efztendőnként Tammuz vé
rével, a' Siriai leányok véle,kedéfe fzerént. 
Ez a' fzerelmes mefe meg-vefztegette , Si
onnak leányit, kiknek tifztátalan tévely
géfeket Ezékiel is éfzre -vette a' Sz en t pit
varban~ , midőnn gyönyörűségektől el-ra
gadtatva búja fzemekkel bálványozott az 
Iftentől el-fzakadt Juda. - / 

.Ama' tsudálatos Dágon (11) követte ezt, 
ki övig ember, azonn alól p_edig hal vólt. 
Ennek temploma vólt .Asótbann, és tifz
teltetett ~géfzfz Palefztinábann, · Gét', As
kalon', és Akkarón' egéfzfz határinn. Igaz 
könnyeke't húllatott e-z, midőn baromi ké
pét az el-fogott frígy-láda meg-tsonkitotta, • 
és fejét kezével edgyütt öfzve törvén, tu
lajdon templomábann, a' .küfzöb előtt le
efet~ ., és tifztelőit meg-fzégyenittette. 

Dá-

(11 ) A' Filijieusolr l fil'ne . Lásd 1 .Sám. 5• 

. , 
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Dágon ui:~nn jött Rimmon, (12) ki lak-
.-helyul válafztotta ama' gyönyörü és kies 
Damaskust, Abana' és Firfár' tifzta pata
kinak termékeny vídékénn; ez-is ki ~olt 

áz lften' háza ellenn, és noha el- hagyat
tatott-is ez edgy bélpoklos tifztelőjétől: ·de 
vígafztalta magát azzal a' tifztelettel, a' 
mellyet néki ed gy efztelen Monárka .Ákáz, 
tulajdon meg gyozője adott, ki az Úrnak 
óltárát bé -mot11kolta, és tsinált a' Siriufok' 
bálvánnyához hajonlót ·, hogy a' tőle meg
meg- győzettetett bálvány- Ifieneknek fer
telmes áldozatot teheifen . 

Ezutánn jött edgy ez előtt híres fokaság 
u. m. Ojiri.r , ijis, Hárus, (13) minden hozzá 

tar-

(u) A' .Siriufolr Iftene. Lásd l! Kór. 5 és 15 réfz. 

. ( 13) Az Egyiptomiak fo Iliene i, Ofir is és Is ls, Férj és Fe
leség 's cgyl"zer'smind Teftvérek, a' napot és hóldat 
ábr:ízoltált. Osb·ist Apis nevu eleven tarka bikábann 
imádták. · 

ijis a' Terméfz.ett>t- is ábrázolta. Edgy of:tlopán 
fl.Z a' T zím vólt : Én vagy ok a' múltt, jelenvaló , és · 

jövendo; fátyolomat még ed gy halandó fem takarhat· 
ta- ki. 

HórrtS a' ketton ek fija, neve1.etes vólt ervofi Tu· 
dom;ínnyár91 és jövendólésérol. 
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tartozóival edgyütt. Ezeknek formája tsu
dálatos. Ezek vefztegettékmeg az egéfzfz 
Égyiptomot babonaságokkal , mert Pap
jaik olly vakbuzgók váltak valláfokhoz, 
hogy kóborló Ifieneiket még az oktalan 
állatokbann-is keresték. Az Izraelre-is el
ragadt ez a' nyavalya , ki a' Hóreb he
gyénn költsönözött aranyból borjút öntött. 
A' pártütő Jeroboám meg- kettőztette ezt 
az ifientelenséget , a' ki .l3ethelbenn, · és 
Dánbann, bika képére öntette ki 'azt a' Je
hová t, a' lü kerefztill menvén Égyiptomohn, 
edgy éjtfzaka ann ak minden első fzülöttét 
bogo Ifienivel edgyütt meg-öhe. 

Utólsó vólt Béliál: fem tifztátalanabb, 
fe.m gonofzabb, nem efett-l~ ennél az ég
ből, ki vad · gyönyörüséget lelt a' _vétek
benn. Temploma ugyan nem vólt, és tifz
teletére óltárok fem füstöltek. De ki je
lent még-is meg ná.Iánál többfzör a' tem
plomokbartn , és óltárok előtt? mikor , a.~ 
Pap az Ifienről el-felejtkezett, mint az Eli 
fi jai tselekedtek, kik az lften' házát erőfza
kos gonofzsággal töltötték-bé. Urallwdjk 
ő az udvarokbann, palotákba nn és a' búja 
várafokbann-is , .mellyekbenn a' beftelen-

ség, 

ELSO KöNYV. 

ség, paráznaság, bofzfzon~ás leg:n'a.gyobb 
divattyábann vagynak. M1kor az Ejtfza1~a 
barna fzárnyaival fedezgeti a ' Term éfze~ 

tet; akkor borral é~ vad b.átorsággal fel
fúva lévén , fzoktak leskelődni a' Béliál 
fijai , . a ' mint ezt Sodoma , és Gibei uttzái 
bizonyitty ftk ; a' hol a ' tifztelet , mellyel 
a z ember vendégjeihez vifeltetik, a' Gaz
dának tulajdon leányait az uttzára ki té
tette~ .annak el-kerülésére, hogy még en. 
nél-is útálatofabb fertelmefséget ne köves
fenek-el a' vendégekenn. 

Ezek váltak leg-elsok ·a· batalombann, 
és rendbenn. Hofzfzafan tartana, ha mind 
meg-nevezném azokat, a' kik ott meg~je

lentek. A' J 6niai 1ftenek ( 14) kjknek a' Já. 
f et maradéki áldoztak, fok id ore az utánn 

fil~ 

(Jt 4) A ' leg-régibb N élp-keleti Ifienek utánn, a ' Görögököt 
fzámlálja elo a' Poeta. Java n, Jqfi:t fi ja vólt a' Görö
gök törsök.apja. Titán vólt az Uranus' vagy .Ég' .els~ 
fzülöttye; de ez Szaiurnusnak, leg-hiffebh Telivérjének, 
olly feJ.téte.l alatt adta által az uralkodást , hogy Sza
turn us tyám\. Titán örökösi uralkodgy anak. E' végre 
tar towtt Szaturnus minden férfi gyermekét meg.enni. 
Tsak Jupitert menthette -meg a:a annya R/wa , a' ki 

az.-
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l~idonn Ilienné tennék az Eget , és a' Foi
d~t , a' kiktől• ofztán egéfz Ilieni nemzett-
5~~ fz~r~az~tt: Titán, ama' rettenetes fa'j
taJU Tit-:-n volt az Égnek elso.fzülöttye, kit 
teftvér Öttse Szaturnus idovei az elso fzü
löttségtol meg-fofztott. Azonbann SztZtur
nust-is el- verte tulajdon fi ja a' hatalmas 
Jupiter, kit fzült az o Felesége, Rhea. Ezek 
lette~ ofztán esméretefekké l{rét.ib_ann, .és 
az . Ida he~yénn . EI-llagy ván . Olympus~ 
fagyos tetejét, uralkodni kezdtek ok a' ]e. 
vegő k9zepénn : leg-fzentebb ta1;yájok vólt 
a' DeUisi. hegyenn , avagy Dodo.ryábann, 
vagy ped!g · a' ?oriai síkonn. V ól tak még 
ollyanok-Is' luk a' vén Szaturnulfal el
f~?kvén , az Ádriai tengerenn túi H;fpé
naba ( 15) és a' leg-mefzfzebb való fziaet-
be fzállottak ki. 0 

Ezek 

azutánn, nem tsak az atty át tafzittotta le az égbol ; 
hanem a' Tít<"Í no l< at -is a' poldo l<ra kergette 

. , . , vagy nagy 
h egyek , a_la zarta, a' ho l fr,foajtafs;;ild<al, és magok 

'.l~elget esJve], n r>m ts"k fó ld- indúl .i st tsinálnak: ha. 
nem tüzeket - is okádnak - k i a~ .IEtltnából 's más h t! · 
gy ekhó!. 

(15) A' mái OJafz..Orfzág. 

. E L s o . K ö N y v. 

Ezek utánn rend nélkül jött edgy fzá
mos fereg, igen komor és bádgyadt ábrá
zattal · ugyan ; de még-is Iehetett fejelitteni 
azonn való örömöket, hogy Generálilfok, 
el-kárhoztatáfokbann fem engedi oket két
tségbe esni. A' Sá.tán éfzre vette mindgyárt 
örömöket ; minekokáért ·ábrázattya edgy 
kevéfsé ki derült; dé tsak hamar ismét fel
ültözte terméfzeti komorságát, és dagályos 
befzéddel bá toritl?tta tsügged~zo vitézit. . 

Parantsolta, hogy hadi m(rsika fzó alatt 
l1atalmas záfzlóját ki- tegyék. Efete elott 
Azazael vólt az égbe záfzló tartó. Ki 
erefzti o a' Tzáfzári záfzlót, melly lobog
ván a' fzélto1 , fény lett mint a' tsillag, 
és arannyal 's gyöngyei való varrásával 
gazdagonn bujátkodván , a' rajta bámúló fze
meknek Urok nagyságát mu'tatta~ Azon
bann a' harsogó tz:ombita lármát .fúj: az 
Ármádá olly ordittálfal felel vifz(za , hogy 
a' pokolnak egéfzfz ürege .rá bömbölt. .A• 
rettento félelem edgyfzerre el-hatott a' fe. 
téttség' és Chaos' Orfzágiba. Mindjárt tíz 
ezer záfzlók villogtak , hajnali piros fzí
nel{kel a' homályos fetéttségnek tr'uttzára. 
A' foldet mint ed gy erdő el-lepte, az el- , 

fzórtt 
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fzórtt dsidáknak fokasága, a' fisakok tsil
lámlottak , a' fzámt~lan paizfók rettene
tes villámáfakat fzórtak magokból, a' po ... 
kolbéli katona-falak meg- rnozdúltak. ·A' 
tábori mu'síka fújja a' Ooriai .nótákat: ez 
a,' fzokás hajdan a' verekedő vitézek' bá
torságát a~ leg-felsabb pontra vitte, melly 
mu'sika nem dii.höfséget gyújtott a' Vité,. 
zekbenn, hanem okos bátorságot, és fzi
vekrol a' halál félelmét inefzfze üzte. Ez 
a' Vitézi felséges mu'sika olly erejü vólt, 
hogy mind az halhatatlan, mind · az ha
landó lelkeket minden fzomorúság.okb~nn. 
fetétes gondolatoknak zürzavaribann , és 
minden egyéb fzorongattatáfibam~ vígafz
talta. llly mu'sikánál egéfzf,z el-t.ökélléffcl, 
edgy.másba kaptsolván gyengénn ingadoz
tak; a' Mu'sika hangz.áfa félejtette . vélek 
fájdalmas lépéfeiket; mert a' föld, a' hol 
mentek, mindenlitt égett. Hafonlók vóltak 
arna' rég~ vitézekhez ,' kik tündöklo fegy .. 
vere.ket magokra .övedezvéh, dítsos.égeket 
,a' vereked,éfekbenu kere!lék. · · 

Minekutánna magokat e.dgy rémitto 
hofzfzú• forban n ei- renelel ték, vártá}5 Ge
.ueráliffok' parantso1attyát. A' Sátán éles 

te-
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tel{éntetével kerefztill hat népénn , és a' 
forok 1\éizt meg-visgállya k atonltinak ren~ 

del\ et, bátorságol{at, és az Ifienekhez ha. 
fonló termeteket. Annah1tám1a erejét fel; 
ofztván, egéfzfzenn fel~fújta magát, és fzí ,. 
ve' hatalmábann bízván , még jobbann . 
meg - keményedett. Ha az egéfzfz Világ' 
}{atonáit öfzvefzednök- is, ezekhez kénest 

l 

tsak ollyanak vólnának, mint ama' hü ... 
velyknyi emberek, az Indiai törpék, Jük . 
a' darvakkal birlwzJlak: éppenn illyen fem~ 
mi még az-is, ha a.' Fl egr ai ( 16) Óriáfo,.. 
l<at, éG azokat a' Vüézeliet, a' kiket ai 
Ifienek fegítettel>: , , a' ldk ké t réfzrol Thé .. 
be, és Trója (17) el.őtt verel~:edtek; q.' 

Fr an .. 

( 16) Matzedóniai V áras , hol az Ifte•!ekkel harizoltak ~ 
Gígáfok 's az Olfa hegyét Pélionra r.akták, 

( •7) Trója, hírefsé lett Hom.érus Iliáffa után n, Tlzebe, igen 
nevezetes váralfa v.olt Bceotidnak. 

Oedipus ' fzerentsétlen Királlya fijain ak Eteolr/eJ és 
Polinikesnek harttzait hofzfzan le-ír ta S tatius Deák 
Poe ta. A' melly Hartzolóknak • 's V árafoknak nevei 

·ezutá nn köv etkeznek, azok réfzfzeréntAriojio Orlando 
Fitriqfo-jában, réfzfzerént mái Írólibann-is találtatnak~ 
mellyelret úgy lehet tartani, mlnt l\1illo P. J)agy olvP. 
'ásának kellet inél több gyürnoh,tseit, 

c 
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F~antziai Vitézi nemes fer~ ge ket, a' lük 
a' mesék fzerént Vthert a z· Ánglus Ki
rály' fi ját körbe fogták; és ha még ezek
hez téfzed-is ama' Kerefztény és Pogány 
fereget, a' melly valaha a' mesés H.iftó
r.iák fzerént magát, Afpremont, Monto
bán, Damaskus, Jerusá lem, .Méi.rokko, és 
T'rebinda m ellett vitézül vifelte; és azo
kat a' }<;iket Brizertun kúldött Áfrikának 

' 
partyairól , mikor nagy Károly' emberei . 
Fontarabiáná l fzeme' láttá ra el-húllo ttak ; 
a' Pompejus·', Julius Csáfzár', és minden 
Perfiai Ki rá ly ok' h atalmas· Ármád:.í jokat : 
mind ezek ezekhez éppem1 nem hafonl.it
tathatnak , annyira feUyül múlta a' SátAn 
ármadája a' halandókét. 

Generálifsok , tsudilkozásra méltó ter
metével, és maga v.ifeletével meg-érdem
lette azt, hogy ő tét~fsék ezen rettentő 

Ármádának fejévé. Abrázattya, fzitrma
zásának méltóságát még el-nem vefztette : 
hafonló vólt még az Arka ngyalhoz; uoha 
elébbeni rendkivül való díts9fsége edgy 
kevéfsé meg -hom[]yofoclott. Mint m'ikor 
a' Nap, fel-költébenn a' süri.i köclö1111 álta~

]l;~t ; ya~y mikor a' hóldtól meg-homályo-
fit-
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fittatván, fogyatkozásával háborútól való 
félt:lmet okoz a ' Nemzeteknek és 1\.irá
lyoknak: így tiinaökl.ik még a' többek fe
lett ama' meg-homályofittatott Arkangyal; 
ábrázattya méllyen fel-van barázdálva a' 
mennykővektől reá fzórtt febhelyekkel ; 
fonnyadt tekénteténn a' nyughatatlanság 
ul; de bátorsággal' és elöl yföfséggel tel
lyes fzíve bofzfzú- állás kívánás t mútat. 
Szemeit noha }<;egyetlenül forgatta ; de 

, még-is belső marelosás , és keferü fájda
lom tetfzett ki belőle, a' midonn látta bü
nös An gy al tárfai t, kik hajdan a' Menny
orfzágbann, moft p eujg a·' pokolbann él
nek. Fájdalommai fzemléli azokat a' mil
lió L elkeket , kik az ő hibájáért vettet
tek-Ie az égbol ; de a ' ·kik néki még- is 
engedelmeskednek , poha már minclen dí
tsőfség tü l tneg - fofztattak ; valamint a ' 
mennykotbl öfz ve- fzaggattatott 's hegy 
t e tőnn ülő tserfáknak félbe égett törsökei, 
meUyek perzselt vaftag tövökönn tsak gib
befzkedni-is alig láttfzanak. 

1\.örülvették a' Satání fő-tif.ztyei, és az 
egéfzfz fereget !!.' figyelmetefség meg-némit
totta. Háromfzor kezdett-el befzéllni,, és 

c z há-
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l1áromfzor fakadtak könnyek büfzkesége 
truttzára fzeme' kútfejébol - ollyan f, ön
nyek, mellyel,et az Angyalok sírhatnal\, -
végre rést találtak a' fájdalombann ferefz
tett fzavak, és fok fohajtáfoktól kísértetve 
így omlottak ki fzájából: 

Halhatatlan Lelkeknek Légiói, kikhez 
tsak a' Mindenható h afonlíthattya magát; 
süt még azzal-is hartzotok nem vólt gya
lá zatos, ámbár ki-menetele fzerentsétlen 
vólt, a' mint ezt, ez a' hely, és a' válto
zás, mellyt:t i::tózáffa l fzemlélek, bizonyít
tyák. De avagy gondolhatta válna e a' 
múltbann, é5 a' jövendőbenn vándorlott leg

,boltsebb elme-is azt, hogy illy edgymás
sal ed gyesült 1ftenek mint mí, vifzfza ve
rettefsünk; sot még ebbenn a' fzerentsétlen 
állapotunkbann-is képzelhettyük e hogy · 
ezen Légiók, kiknek fzámkivétéfe az Eget 
pufztá vá tette, fel ne l{eljenek, és fzüle
tett lakhelyekbe ' ' ifzfza ne térjenek? Men
nyei Seregek! tít eket hívlak bizonyságúJ, 
hogy fem nem a' veletek való egyenet
lenség, fem nem a' mao-am hafzna va o-y 

~ ~ ' b 

a ' vefzedelemtűl való félelem, tette fem-
mivé igyekezetünket. N em! nem! hanem 

a' 
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a' mennyei Király, ki el-rejtette vólt ere
jét tolünk, Trónufsánn ülvén úgy tetfzett , 

, mintha az o fzélüt, a' meg-rögzött véle
]i.edés , a' meg-edgyezett hely be hagy ás, 
és tsak a' fzokás támogatná. Ö nékünk 
tsak Nagyságának fénnyét nyíJatkoztatta 
]ü , nem pedig Itatalmát is - mellyet 
fzorgalmatofan rejtegetett tőlünk - fze
rents ~t próbáltunk nralkodáfa alóli ld-fza
b adúlni : ez , ez a' mí vefzedelmünlmek 
kútfeje ! Moft már eléggé efmérjük az o 
hatalmát; már nem kezdhetUnk hadako
záfi ; de azért kell- e tole f élnünk? Ép
pen nem ! meg- próbálhattyuk mcfiersé
günkkel azt , a' mit erf,vel véghez nem 
vihettrlnk. Majd aldwr fogja o azt tapafz
talni, hogy ed gy olly ellenség, a' me ll y 
az erőnek engedett , tsak felényir c van 
meg-győzv e. Az ido ujságot fzoiwlt fzlilni, 
a' hír futkofott az égbenn, hogy az lfien 
edgy újj világot fog · teremteni , és olly 
nemzeHséget , a' melly · néki olly kedves 
lefzfz, mint a' Mennynek Fijai. Ez az újj 
világ fog mü1ket talán vatzlu.nkból ld
]lÍvni , ha m ás okból nem-is , leg- alább 
hogy azt meg-láthaffuk. A' tündér lelkek 
nem lántzoltathatnak-meg örökre a' pokol 

C 3 mély-
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mélységeibe ; de ezt elébb a' tanátsbann 
meg-kell vi'sgálni. 

A' Sátán fzóllott, és million Kerúbi~ 
mok villogó fegyvereket ki-hó zvá n , azo
kat örömökbe forgatták; fénnyek a' pokol
bann látfzatott; káromlották az Ifiennek 
Szent Nevét, karcigyaikkal pai's'sokat ke
ményenn vervén , viadalra kéfzülő lármát · 
indítottak, és az Egnek hadat izentek. 

Nem meffze ezen hely tCil vólt edov 
h o . 
· egy , mellynek teteje. rettenetes láncr és 
f?ft -, fell~~et okádott, a' több i réfze p~dig 
fargas heJJakkal tsillámlott, mint az arany. 
nak tsalhatatlan jelével, meHyet a' hegy
nek b e lső kebelei rejtettek magokba .. . 
Edgy alkalmas fokas3gú fzárnyas fere()' 
o1ly fl ettséggel repült oda: mint mikor a~ 
ármáda előtt az ásós és J{apás katonák, 
me~nek valameily árok' ~bására , vagy 
ped1g a' foldvárnak fel- épiuésére. Marn
rnon vólt ezek' vezére, .Mammon edo)' 

' l ' o a eg- alatsonyabb máfzkáló Lelkek liö-
zu~, kik az Égből le-eftek; mert még a' 
Mmd.enh.atónak p,alotajából-is ennek gon
dolati nnndenkor a' főldre váltak függefzt-

ve; 

- - ~-~c.;r-.-- -- - -
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e; és a' mennyei menyezet, melly tsnpa 

vertt arany vólt , jobban meg-hatotta az ő 
fzívét , mintsem az örökké valónak jelen
léte , minden mennyei fzents égével ed
gyi.itt. Ö vólt a' leg-első, ki az en1bere
ket a' főldnek gyomrábann, arany t kerefni 
meg-tanította, és annyoknak belső réfzeit 
fzentség- törő kezekkel meg- fzaggattatla, 
ollyan kíntsel1:ért, m ellyeket a' terméfzet 
b olts tzélb ól rejtett-el; 's napfzámosi tsak 
hamar nagy öblököt áftak a' hegybenn , 
és onnan nagy arany rúdakat fzedtek-l<i . 
N em fzükség, azom1 tsudálkozni., hogy a• 
pokol kebele illy nagy gazdagsággal vólt 
terhes; ez az Orfzág leg-érdemefeb b arra , 
hooy ez a' drága méreg őtet meg-vefzte· 

o ' 
geffe. Oh emberi Nem! ki magad dítső-
itted a' vefzendő dolgok' fel-találásábann, 
és a' ki tsudállwzáffal fzóllafzfz a' Bábel
ről, és a' Memfisi Királyok' miveirol! Ha
landók ! láfsátok- meg ebbenn , mennyire 
múln:'lk fellyül bennetel<et a' gonofz Lelkel<, 
lök edgy fzempHlantásbann többet vifz
nek véghez, mint a' Tí Eleitek fzámtalan 
fok bányáfzfzaikkal véghetetlen fol< fáradt
~ágos munkájikkal . . . . Edgy más örd.ö-

. gi Sereg fzorgalmatoslwdott ~dgy aikal-
C 4 ma-
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matos helyenn a' tégelyek' el-kéfzittésébenn 
a' fzomfzéd térségenn , mellynek öblébol 
nagy hömpölygéffel foly-ki edgy tü zes tó, 
melly az arannyaka t tsudá latos m efterség
gel tifztittotta. A' több Lelli ek meftersége
fenn épittett malmakat formáltak a' fold
benn, a' mellyekből edgy áJott ts é; tornám1 
az arany meg- foghatatlanképpen foly t. 
Azombann hirtelen- ki - búvik a' főldből 
mu'sika hang alatt mint a ' füfi, edgy ret
tenetes nagyságú templom forma épület. 
A' Dóriai épittés' mefiersége fzerént, I1yú
godott ez az épület négy- fzegü ofzlopo
konn , és ezekre rakatott gerendákann , 
öfzve kaptsoltatván külömbkülömbféle drá
galáto.> metfzésü kötések kel. So ha, fem 
Babilon', fem Memfis' remek munkájokuak, 
büfzkeségét ennyire nem vitték, fem 1\i
rályi palotájokbann, fem Bélus és Serapis 
(t8) Ifienek templom aibann, m ég abba nn 
az időbenn-is, mikor Egy ip tom Sí riával a' 

pom-

fl 8) Bélus, Nimrotf fi ja, vólt aq; A f~yriufok Királly a , 's 
elso azok közt , kiket a' hlzcll,edés az Ill.enek fo rába 
h ely lJezicte tt. Seropis edgy vólt az. z.al, k it az. Égyip
tomi Apis ábrázolt. 

ELSO KöNYV. 

pompábann, és g<Jzdags~~gba nn vetélkedeu. 
Hirtelenséggel a' réz ka p uk lü 11yíltak, és 
a' polwl egéfzfz fénny é be' fzemlélte tett ;· 
ritka fzépség ü fzőnyegekkel vólt pádimen
toma bé húzva; közepénn fzemfényvefztő 
hatalommal 1\:éfzíilt fényes lámpálok fü g
göttek, ezeknek égó bélei ólth a tatlan ti.in
döklő túzzel lobog tak, és itt a' világofság , 
a' mennyei világofsághoz hafonló vólt. En
nek tsudájára feregenként tolyódott a' fo
kaság: ld a' palotát, ki az épittót tsudá.lta. 
Ez a' nagy mefter épittett már az Egek
ben-is fok tsudálatos tornyokat, mellyck 
palotálli fzolgáltak · azoknak az Angyalok
nak, kiket a' leg-felsőbb Király, Hertzeg
séo-re emelt-fel; hogy ki-ki közüllök a' m en-

~ v 

nyei Uralkodás' tsudálatos rendgye fzerént 
Uralkodgyék: Még Görög Orfzágbann- is 
nagy híre és betst11lete vólt' ezen épitto 
mefiernek. Az Auzóniai népek nevezték 
ö tet .lJ1ulciberne!t, ( 19) 's illy nevettség e fen 

ad-

( 19) llephaestos, vagy Vulcanus , Jupiternek és .hm o nak 
lija, Vénumak pedig Férje vólt. A z anya, rú t formá
jáért le-vetette .az f!:gból 's a' lába ki- tört . LernnOS• 
bann és Si,iliábann volt a' mu-helye ; a z. JEtnábann 

It o· 

Cs 
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aclgyák elő, hogy Jupiter otet az égbol le
ve tette, a' leg-hofzfzabb nyári naponn reg
geltol fogva eftig görgött a' fzerent sé tlen 
V ulcánus, mint a' me !ly tsillag az égnek 
k irpi ttyánn efivefelé futkos ; melly á llapot
b ann E giának fzigetébe L emnosba kalyim
pázott-le; de ez a' 'h ifiária nem igaz , mer t 
o már az elott r égenn, pártos Angyal tár
faival edgylitt e fett-le az égbol. N em hafz
nált femmit-is néki, hogy az ege1<benn olly 
fz ép épüle teket tsinált; le kellet néki es1ü 
minden mefier legénnyével eclgyLitt, hogy 
a' p okolbann-ís epittsen. 

A' Szárnyas vitézek nagy és retten etes 
kéfzúlettel Vezérek' par a ntso la tty á ból , 
trombita harfogáiTal l<i hírdették a' nagy 
gyilléfi, mellyet a' Sátán, és az o N agygyai 
a z Anya V árasbann a' Pandcemoniurnbant 

('20) 

hová tsolta Czi klopsai,•al Jupitel'll clt a' mennyhoveltct. 
J'vlárst a' fel eségé,•el l<apván , edgy vékony t(\"rrel mind 
a' kettoj 0kct mezítelen a ' levegübe, fel -függc!'ztettc, 
's tsudájára az I fien ek et öfzve tsodi ttette. A ' D e,í
hok Mulcióernek hívtak; mert o talá lta-k i a' vas meg • 
l ágy ittásá t. 
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('2o) t artani fogn ak. 1\'Hnd az UJJ, mind a' 
r eg1 tifztvifelok k öz ül a ' leg-érdemefebbek 
rangjok fzerént ide gyüld;:eztek. A' ren
delt óníra meg-jelente.k, kísértetvén fzámos 
u d v ari tselédgyektől , kik fzáz és ezeren
ként egyvelgettek. A' Palotának tornáttza 
tsak hamar meg-talt. Tanátskozni, e' fzör
nyú nagy palotábann le-ültek. Azt vélnéd 
hogy itt van az a' hely, a' hová minden
féle bajnokok kúlömbkUlömbféle fegyve
rekkel fel-övedezve a' Szúltán trónuffa előtt 
vagy győzni vagy halni öfzve gyúlekez
nek: anny i vólt itt-is a ' tem érdek kivántsi 
fokas ág. Mefzfzirol hallatott az Ördögök~ 
fzá rnyok tsa ttogtatásából fzármazott zúgás, 
kik fzámlálhatatlan fo kasággal , a' főldet 
és levegőt el-lepték. Valamint a' m éhek, 
mi1wr bika h avábann gyenge rajjaikkal kö
püjökbol ki z ú dúlnak, a ' repesésbe habzó 
i ffjú raj imitt amott kóborol a' gyenge vi
rá()"ok és harmatok ]\.özött, vagy máfzkál o . 

az 

(20) Mint!en ördögök Palotája, a' Fantheon h afonlatofsága 
fzer ént , melly Ter;nplom a' r~gi Romában minden 

lfien rlmek vólt fz.en telve. Ma R otunddnak n eveli• 
te tik. 
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az újj köpüjök előtt lévo gyalúltt defzkáts
l;;:ánn, mint fzalma várjok külso várafsán, 
's úgy tanAtskozik orfzágos dolgairól: illy 
sftrüséggel koválygottak az Ördögök, és a' 
palo ta nékik fzorofs vólt ; de mihelyt jel 
adattatott nékik, mefterségek fzerént azok, 
kik óriási nagyságuak vóltak , azonnal 
edgy mákfzemnyi kitsinségre kutzorittot
tál\ magokat , 's így hihe!etlen fzámmal 
fértek a' palotákba. Az Indiai hegyekenn 
tÚl lakozÓ arafznyi emberek, c~ 1) ezekn él 
fokkal nagyobb helyet foglalnának-eL A' 
P áfztor-is illyen formábann lá tty.a , · vag.y 
látni gondolja éjtfzaka valami erdőnn, vagy 
patak mellett az edgymálfal múlatozó tiin
déreket. Az hóld-is látván azt tsudálkozik 
magábann, és halavány viláo-ával tekeo 

reg-

(21) A' régi Hifióriá t ír r)k, Koltok, neve zete fen H ome'rus-is 
ernlékez.ik a' Pygmreu fokrol , 's majd Intliát a' Gr.n

ges mellett, majd ismét :E:gyiptomot mnndgyáh h azft
joknak lenni . Nevettség.es az , a' mi t Plinius mond 

róllok, hogy t. i. tojás héjj akbann l:tl<nak Az (,jj.1h
bak hol L apponiat, hol pedig Afriktit e ml egetik a1. 
'illy törpe emberekral ; de fzorgalmatofa bh után na 

járás utánn máf ma bizonyos; hogy rem illyen I S il 

da törpe, fem pedig Órias nemzett~égek nintsenelt . 
L . Sa1zdert p . 401. 
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recrve le- h ajÍik a' föld felé; az om b ann a' 

b 

tündérek femmit fem hajtván a' hóldra , 
.... yönyörüséges muzsiliájokkal az öröm' és 
O v 

félelembe merúlt fzívét gyönyörködtetik. 
Ezen teftetlen Lelkek- is rettenetes nagy
ságú termeteket , a'leg-kilfebb formára húz
vá~I, noha felette fokann vagynak-is, még-is 
kedvekre úllek a ' palotábann ; de a ' Sera
fimok és Kerúhimok, kik ;Felséges Nagy
ságokat meg-tartották, edgy lüllönös he
lyenn titkofann tanátskoztak. .l\1int meg
annyi ezer mEg-ezer fél ifienek, arany fzé
l\ekbe ültek. A' gyülés nagy és tellyes 
vólt ; végre rövid hallgatás és az öfzve 
hívás fel-olvasáfa utánn a' tanátskozás el
kezdődött. 

Vege az elsiJ Könyvnek. 

AZ 
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AZ ELVESZTETT 

PARADITSOM 
MA.SODIK KONYV. ~ 

----------~·~--------~ 

R Ö V I D S U M lY[ Á J A. 

'A: Sátán fejZegeli a' tarultsbann, hogy: kell- t: 

még hartzot indittimi az Ég vif:ifzanyeré

sére, vagy nem '? A' végeztetett , hogy mindenck 

felett a' Sátán ifzét kell J;Jvetni, és meg.kell vis• 

gálni azt a? jövendulé.st, a' mclly valami újj terem

tlf.rröl ft ó ll, hogy , ha vagyon-e már a' világbann 

az az Angyaloimái alább való teremtés ? Ennek 

meg-tuddsárlll nyughatatlanlrodnnk. A' Sdtán ennek 

meg-tudását magára vállalja, és azért ndk i tapfol

nak A' gyulés el-ojdik , és búftlejt ésre addig, mfg 

Generál[ffok vijzjza tér , killömbkűlömbfélc - Irép

penn múl'J ttyák magokat. A ' Sátán el- érkezik a• 

Pokolkapu_'ához , a' me/ly bé t'ólt zárva, é.s két Tsu· 

dá-

l\ l Á S O D IK. l\. Ö N Y V. 47 
dd tól üri::.tetotl . llopogtflt: a' Pol.·ol meg- nyílik: 

~J::.re-Vf{/zi az Ég <• jtUd közölt lévo mr!lyslget; nagy 

bajjal azonn dltalhatol. A' Chaos , ki ebbenn az 

tlregbenn az els ö , a' Világ' úttyát néki meg- mú

tattya. 

- E.E§WJI3Li&ZE2 mwnm: _ -

B ünönn épültt Trónuf.<;ábann fellyebb ül t 

a' Sátán a' több el - pártaitt Lelkek
nél. N o ha Koronájának fénnye fellyül 
múlja-is a ' gazdag I ndiá nak, Orm us' és 
N ap keletnek minden drága adománnyait; 
még-is fel- fúvalkodott fzÍ\'e ezzel meg
nem elégedett; hanem vágyódott a ' leg
felsőbb hatalomra , és nem gondolván az 
el-múltt történetekkel , büfzke képzelőclé~ 

fitől a' képzeitt jövendőkbe el-ragadtatva, 
igy fzóllolt: · 

T rón urok"' Uralkocláfok, Ifienségek ! 
Edgy halhatatlan erő, ámbár a' l ehetős é

gig nyoma ttafsék-is, de még fem temettet· 
hetik-el a' pokolba. Nem tartom 'tehát az 

E get 
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eget el- vefztett jófzágomnak. R a bságunk 
ból lü- fzabadúlván, annál dí tsőségefebbek 

]éfzünk , és a' tÖrténettől fem félheUink 
többé. Én Vezérelek vagyok: előfzfzör-is 
a' véo-ezés tett engemet törvényes és igaz 
Gene~álifotokká, ofztán fzabad válafztás
tok m eg-erofsittett ezen fels ő hívatalbann; 
él-hal!gatom azokat a' fzólgálatokat, mel
lyeket vitézségem mel és okofságommal\ 
tettem néktek; mert mind ezeknél jobbann 
cro fsitli ezt a' trónu st a' mí fzerentsétlensé
oünk. A' m ennyei Uralkodónak l<egyelme, 
~1 ellyet Ö el- válafztottiva l közö]; termé
fzet fzerént közüttök irigységet okoz; de 
minket az irígység fem válafzthat-el celgy
mástóL J\1i t hafznál az? m entül magaifabb 
})Óltzonn ülünk , annál közelebb' ,va?yun~ 
a, , menny]iőhöz ; és nékem ez a !angolo 
J\irályi páltza !~g-nagyobb kínoh:at okoz. 
A ' hol kérdés nints valamí jóról, ott vita
tás fints; a' fzerentsétlens égbenn első lenni 
fenki fem vágyódik ; fenkinek fints az a' 
bolond fel- fúvalkodotts ága , hogy kínnyai 
t erhét öreghitteni Jdvánny a. Tehát tökél
letefebbenn edo-yesitthettyük mí magunkat, 
mint a' menn;ei, Árm.4 da; és ősi jófzá
gunh:at hérvén vifzfza, fokkal bizonyo:,~bb 

gy o-
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gyo~edelmünk; mintha hatáliá t nyertünk 
vólna erüfzakkal : de vallyon ny ilvánsá
gos erővel fogju~k e a' dologhoz, vagy 
pedig fiket'tsalárdsággal? ezt kell jól előre 
meg- fontolnunk ; erről fzabadonn értekez. 
zetek 

Midőnn a' Sátán így fzóllott vólna , 
Molok Királyi páltzáját kezébenn t.artván 
fel- álL Ez a' Molok leg - dühöfeb b vólt 
azon Lelkek között, kik a ' leg - felsőbb 
egek térségénn verekedtek. 1\éttségbe esé
fe terméfzeti vadságát öregbitte.tte. Olly 
vakmerő vólt ő, hogy a' 1\Iindenhatóhoz 
hafonlitván ma gát, inkább ízerette azt, 
hogy femrnivé. légyen, mint azt : hogy a ' 
l\1indenható el őtt meg-hajollyon. Ez a' za
bolázhata tlan tilz elvefztette vélle minden 
fé lelmét , nem gondolt azutátm fem Ifien
nel, fem ördöggel, fem a ' maga rettenetes 
forsával, hanem így fzóllalt-meg : 

F egyverkezzünk- fel, bartzoljunk Lel
kek! még pe~lig nyilván; én . tsalárdsággal 
g}'ozni nem akarok, ahoz nem-is tudok : 
a' tsalárdság egy_edül a' félelmes gyá va 
Lelkeknek menedék he Ilye , azok éljenek 

D az.-
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azzal kiknek fzükségek vagyon reá. De 
~zekn~k a' m·illiom meg-milliom Lelkel<
nek, kik ts ak azt leJlk , hogy nékik jelt 
adgyunk az ofiromra, itt kell e ~1azáj~k~nn 

. kivill fzájokat tátni addig, .nug m1 11Jy 
hozzánk jlletlen, és gy alázatos módokat 
hányunk vetünk? hát el-kell e nekik h,a
záúl ezt a' fetét és bets telen lyukat fo 
o-adni; ezt a ' Tyra~mus tömlöttzét , ki ural
kodik, mert mi h enyélünk? Ingyen fem ! 
Kelj rmk- í'el mi1~ dnyáj ann, ·és nyiífun k úta t 
~lz Égbe mag-mllo1ak, a ' pokolbéli Fúriá k, 
és lángok .fe.gedelm ~vel. Tulajdon kínn y a
_i nkat ... fordi_ttsuk fegyverill Tit·annufunk 
e llen, hadd láffa - meg, hogy a' pokolbéti 
dörgés, mennykövét kezébenn meg-fzégye
nitti; villámásának feleljünk azzal az ha
lálos túzzel , meHyel ernéfz te tünk ; mútas- _ 
funk hafonló dühöfséget ; rettentsük- meg 
Angyalait' · hadd refzkeiTenek,. a' mido1:n 
látni ·fogj ák, hogy Urok trónufs.i t el-bont
tottuk ugyan azon büdös kénköves láng
gal, mellyet fzámunkra kéfzittett. De t~
lám azt fogjátok tí ri1on<1ani, hogy nehez 
olly magafs hellyre edgy húzomba fel
reptÜni, a' hol ellenségünk lakik; , de go~I
doljátok-meg tsak , ha a' felerlekenyseg 

ta-
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taváb ól lett iváfiok benneteket még fzun
nyadozásbann nem tart: hogy nékünk kön~ 
nyebb Hazánkfelé rep ulni; ·és a' le-esés 
nékünk terméfze tünk ellen vagyon. Mü ! 
hifzen tudgyátok; hogy mikor a' mí kevély 
ellenségünk feregiinket meg-fza<><>atta és 

v v bb . ' 

. a' melységekenn üldözött bennünket, mil-
lyen nehezen húllottunk le-felé, noha pe
dig hátúl der.::~kafint tafzigáltak bennün
ket. Tehát könnyU néh:ünk felfelé menni. 
Vagy talá m attól féltek; hogy . ha a' ná
lunknál hatalmafabb ellenséget újjra meg
bántyuk; haragja bóldogtalanságunkat öreg
bithetné? Hát a' Pokolbann félhetünk még 
valamitol? Lehet-e meg valami ennél ke. 
fervefebb, hogy mí ·a' bóldogságtól meg
fofztatva , fzüntel en föhajtunk ebbenn az 
útálatos barlangbann, a'hol az ólthatatlaa 
tüznek prédái lettünk, · és fzüntelen vár~ 
juk azon ·rerentsétlen fzempilla:otáfunkat : 
melly benn a' Pokol Iántzaival meg-lántzol
tatván örökös kínokra tafzíttatunk. Hát 
mitüt félü nk ? miért félünk ellenséaünk' 

b 
harag)át elleniink .fel-bizgatni ? Hadd ha· 
ragudgyon; 11ifzen így nagy haragja vagy 
meg-em éfzt bennünket egéfzfzenn, a' halál 
pedig az örökös fzenvedésnél iobb · vaa't.-

' , b.7 

D ~ pe-
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pedig h·a terméfzetünk Ifieni és halhatat
lan ; így mindenkor vigafztal bennünket 
az, hogy femmivé nem lehetünk; az a' 
gyönyöruségünk leg-aloább lehet, hogy a' 
Mindenható trónufsát meg~ ráztuk; ezzel 
már bofzfzút állottunk ·maounkért, ha ép-

o n 
penn győzedelmefek nem lettünk-is. 

Itt öfzve rántzoltt fzemoldökkel meg
fzünt a' befzédtől. Tekéntetébenn fziluázott 
a' bofzfzú-.állás' kívánsága , és olly vereke
désnek forral.ifa, melly az Ifienenn kivül 
akár kinek is vefzedelmes lett válna. 

A' m·ás óldalonn fel - állott Béliál, de 
h:edvefelfb és mértéldetefebb formábann. 
Ez vólt Olimpusnak leg-fzeb b lakofra; ne
mes és vitézi tefte azt mutatta, mint ha 
nagy dolgokra termett vólna; de benne 
egyéb ravaf.zságnál, és gonofzságnál nem 
lalwtt. A; leg- nagyobb bilnöket:is tudta 
o ékefe1~ fzóllásával paláftolni; vólt még 
az a' meftersége-is, hogy még a' leg-job-· 
bann ki-dolgozott plánumokat-is boltsőjük
benn meg- fojtotta : valamint a' vétkek
benn alatsony és gyors , úgy a' nagy dol
gokbann félelmes, és túnya vólt; azom-

0 lilann 
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bann a' füleket ts:J.dándoztatta és fz.íveket 
ígézo befzédét így folytatta: 

H2zánk ofzlopi, Orfzágunknak N~oy-
0 • l ' b gyal . en ugyan a' hadakozást fzeretem ' 

és rajtam kivül fenki azt jobbann nem 
ohajtya; de a' leg- fontofabb okok ,' mel
lyek bennünket r~-öfztönoznének , éppen 
azok, a' mellyek engem attól el- idegenit
nek Mit reménylhetünk, midőnn leg-vi
tézebb katonáink nem bízván efzekbe és 

' . ' ereJekbe, ts ak a' kéttségbe es~sbenn ;hely-
he;ztetik o bátorságokat , és bofzfzú-álláfo
kat örökös elvefztekenn akarják meo·-vá
sárolni. De bogy-is állhatunk bofzlzútma
gunkért? Az Örökkévaló. kapul\at győz
lJetetlen vitézek őrzik; a' Mindenhatónak 
tábora imitt amott sátorozik a' Pokol 
határánn; Húfzárjai béhatnak a' Setettség 
orfzágába, és ezzel meg-akadályoztatnak 

' bennünket, a' magafs Egekre hirtelen való 
rohanásunkbam1. Kerefztül vághattyuk-e 
magunkat rajtok erővel? Ha az egéfzfz 
~ okolnak mil1den erejét öfzve fzedgy ük-is, 
es fokaságunk síiriiségével a' mennyei vi
lágot meg-homályofittani akarnók-is mé<Y 
fem hafznál femmit; mert a' Mind~~ható n 

' 
D .; ro-
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romolhatatlan tróm fsánn ülvén, fzemél
lyének fénnyével bennünket meg- vakit
tana, és meg-sérthetetlen pajzszáról gyenge 
nyílaink le-pattognának. Ha pedjg m ég · 
edgyfzer ·meg- győzettetünk; úgy utólsó 
edgyetlen edgy mened ék helyiink lefzfz a' 
kéttségbe esés : fel- gerjefzfzük-e ellenünk 
még edgyfzer az Iften haragját, hogy ve
fzedelmünket kettőztefre, é~ ezzel bennün
ket femmivé tégyen ? Nyomorúlt büfzke
ség! Kitsoda az közülliink, ki ebbenn a' 
bóldogtalan állapotunkbann-is az örökl::é
valóságbann inl{ább nem kévánna élni , 
míntfem örökre m eg-halni? 's a' darabos 
éjtfzaka kebeléb enn, a' hol fem éle t fem 
mozgás 1~ints, el-süllyedni? De tegyük-fel, 
Jwgy az halál n ékünk hafznunkr;.J. lenne, 
avagy meg-ad gy a -e azt ellenségünk? és 
vallyon hatalmábann vagyon-e? mert k ét
tséges' hogy az olly an dolog ' mellyet foha 
fem akarhat hatalmábann légy e'J. Hogy-is 
tefzitek azt fel-boltses égérol, ho~y o mao-á t ....., t , b ' 

egéfzlzenn , eméfztő h aragjának által bo· 
tsátaná, és hogy gyengeség ből, vagy ví
gyáza tlanságból, ellenséginek meg- adná , 
a'mit ohajtanak? femm ivé tenne-e benün
ket ugyan azon haragja, a' m elly örökös 

" fze n-

M .A s o D I K l{ ö N y v. 55 
.fzenvedésre rendeitt? A' kik az ütközetet 
javafollyák, ez t niondgyák: miért kell t é
továznunJ<, hifzen fz abadúlás nélkül örökre 
eJ .. vagyunk kárhoztatva; kínnyaink több é 
nem neveked hetnek, akár mit tsinállyunk
is, mit f4envedhetünk több et ? Hát olly 
igen fzomorú állapot ez , holott .van fza
badság~mk nem tsak b efz éln.i és tseleked
rÍi, hane m öfzvegyillekezni -is. El-felejt
kez tetek már arról , mikor a' p'okol ke
belét ohajtottuk, hogy bennünket a' Min
den ható haragja elott r ejtsen-el , mikor 
ru ennyköveivel zúzott és kergetett. A' Po
kol nékü nk akkor menedék helynek tet
fzett. Az, az vólt igazá nn leg-rettenetefebb 
á ita pot, midőnn m eg - lántzol tatva a z égő 

tengerbe el- tem eHetve vóltunk Hát ha. 
e llen séo-ü nk , lehelletével kétlzerefenn- is 

Ll 

{ .,.etübbé tenn é ezt a ' mérges tüzet. és va-.., '-' ' 

Iame nny ire el - tsendefedett h aragja fe l - in -
dúlna ·ismét; ha eméfztü haragjána k min
den tárház'ai ]{j-nyílnának; ha a' poklok
nilk l~árpittyai, le omlott l~lngo ló darabjai
val fejü nket el-borittanák, nem volnánk-e 
fokkal inkább fz ánakozásra méltók '? Ta
lám ebbenn a' fzempillantásbann, midonn 
· ' fze rentsés ü tk ö zetről álmadozunk , eilgy 

D 4 ollyan 
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ollyan fz élvéfz támad ellenünk, melly ben-___ 
n ünket lánggal fog el-borittani ; talám edgy · 
láthatatlan kéz kéfzúl ellenün}{ ; hogy kü
lömb külömb kőfziklákra ki-fzegezzen, és 
a' dühös tüz forgó fzeleitől ott kaly impaz
tafsunk. Ezen állapotunk nem vólna-e fok
kal rettenelefebb? 

Nem, nem! tegyünk-le a' hadakozás
ról! ne hitefsük-el azt magunkkal, hogy 
azt meg-győzzük, a' ki az erővel bir, és 
hogy azt meg-tsallyuk, a' ki edgy tekén
tettel mindent lát; valamint hatalmas ben
niinket meg-győzni; fzinte úgy b ölts, min
den fel-tett fzándékunkat el-fzélefzteni-is; 
neveti az Égből , hafzontalan rugódozá
finkat. De hogy éljünk kedves hazánkann 
kivül betstelenül, lántzok és ldnok között? 
A' végezés úgy hozta · magával, enged ( ,. 
meskedgyünk. Az erőnk meg-van; hát hi
bázzon-e a' békefséges türés? Elébb kel
lett válna nékünk a' dolog' kéttséges ki
meneteléről gondolkozni, még minekelőt_. 

te illy hatalm~s ellenségünkhöz nem fog
tunk; de mí tsak .egyedül bátorságunkba 
bíztunk. Miért refzketünk az erőfzaktól, 
rnellyet rajtunk el-követnek? A' meg-győ-

zet-
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zettetteknek el-ker ülhetetlen forsa a' fz á m
'ki,,etés, gyalázat - ·és r abság - tehát 
hódollyunk - a' mí győzedelmes Urunk 
talá m meg- fog valaha engefztelődni. Ha 
mí meg - fzününk őtet bofzfzontani , talám 
tsendefenn hágy bennünket ebbenn , a' tőle 
távol lévő helybenn. Ki tudgya, hogy 
valaha még nem elégfz;ik-e meg fzenvede
sünkel, és kegyelemre nem hajlik e erán
tunk? Ezek a' perzselő tüzek meg-fognak 
fzünni , ha lehelletével annak lángját töb
bé nem tá plállya. Akkor a' mí tüz által 

' m eg-tifztúlt lelkünk meg- fogja győzni a' 
túznek árt~lmas gőz ét, és ezt az Orfzá
got meg-fzokván, nem fognak többé fzen 
v edni. Ez az írtózAs kellemetefséggé , 
és a ' homály ofság, v ilá gofsággá változik. 

· A' dolognak állhatatlansága az időtől fzlin 
t elen változás . alá van rekefztetve ; tehát 
ne efsünk kéttségbe. Szerentsés változás
s~l hízelkedhetlink m agunknak; a' mí for
funk-is ez €lőtt lzerentsés vólt , moft pe
dig síralrnas; de ez még terhefebbé val
lJatik , ha magunl~at nagy obb búntetéfekre 
tefzfzü l.;.: ]{i . 

D 5 Bé-
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Béliál illyen fzókkal illette mellesleo
a' b ékeséget, takarózdván az okofság pa
lástyával: edgy átallyábann nem állittotta 
o azt-meg, és ki-tetfzett b efzédéből , hogy 
o betstelen hevéresbenn al<:ar vefztegleni: 
Ö utánna Mammon így b cfzélt : ha hada~ 
kozunk, vagy olly végből had.akozunk , 
lwgy , a' l\1ennyei Riráiy t trónufsából le
vefsük; vagy azért, hogy el-vefztett hi 
rodalmunkat vifzfza nyerjüle Hogy Otct 
fzékéből le-vefsük, erre meg- kív~{ntatj k , 
hogy a ' változhatatlan végez~s, a' tünd ér 
fzerentsének engedgycn; és hogy a' Chaós 
légyen a' győzedelem ítélő Bírája. Az a~ 

tsekély fundamentom , melly az elsohöz 
fem nyújt reménységet, mútattya a ' má
filmak hafzontalanságát- is. Tegyük- fel 
hogy irgalmas lenne-is erántunk, és min
dent el-felejtene, ha hogy engedelmefségé
re újra meg-esküdnénk: mitsod a artzával 
jelennénk-meg flőtte, reánk hozott kemény 
törvényét el-fogadni? lehete tlen olly a la
tsonyoknak lennünk , hogy otet mint Urun
kat trónufsába magaf.ztalnók , lftenségé
nek erőltetett ditséreteket énekelnénk, ól
t árá t drágalatos füveknek üla tty!tval fli s
tölnok ; mert ez a.' kötelefségünk vólna a.t:: 

E ·,.ek-o 

1\ I Á s o n I K l( ő N Y v. 59 
Egekbenn ; ezeun kivül ott más bóldogság 
nem' esmértetik; de ez ránk nézve bün
tetés. Edgy ollyan örökkévalóság , a' 
mellybenn az Ember titkos gyülülőjét kén
fzcrittetik mindenkor imádúi, ugyan hofz
fzú, és únalmas ! N e fogjunk a' lehetet
lenséghez ; nem tehetün l): erofzakot ·a• 
Mennyei kapukann; de ha bé- botsáttat
nánk-is , meg- kellene vetniink az olly as 
kegyelmet. Fényes rabságnál egyebet 
nem vefztettünl~-el: kcrefsük bóldogságun
k-:-t t magunkbann, és ne gondoljunk egyéb
bel; hanem hogy ebbcnn a' kietlen ma
g~~nofságbann, mag.unlmak éljünk ; de ne 
fiíggjünk femmi · kegyetlentől, és mutafsuk
m eg , hogy nékünk kedvefebb a' terhes 
fzabads<íg , a' rabság leg- fényefeb b jár
mánál. 

Nagysá.gunk egyedul magunké fog
lrumi ., a' midőnn - dítsoségünkrc , e lomen e
telünkre és bóldogságun1ua fogjuk még 
azokat-is fordillani , m ellyek magokbann 
meg-vet~sre méltók, ártalmafok és vefze
delmefek ; és mid onn okofságunk fzerént 
a' gonofzból-is meg-elégedést tudunk ki
hozni. Miért irtózzunk mí ezen melység 

fe-
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fetéttségétol? ~ifze~ hAnyf~or lá~tul~, h~_gt 
a' nagy Monarka ~IS maga t fe tet es su ru 
felleo-ei,be rejtette~el. Titkos mennykövei 

b ' 

minden felé mormolnak, és az Eg pokol~ 
nak látfzik: De noha a' fetéttségnek fel- • 
ségélbl k5r11yill vétetik~i.:; dítsósége, még-
is meg ~ tartya magábann .tifztáságának 
fénnyét. Ha ó a' mí fetéttségünket követi, 
nem követhettyük e mí-is mikor tetfzik 
az ó világofságát? Ennek a' dl!rva főld

nek vagynak el-rejtett fzépségei, az a;any 
és o-)' Öllo-y edáymást érik benne. M1 eb-c b b 

ből mind efzünk, mind mefterségünk fze-
rént kéfzitthetünk drágalátos dolgokat, é.s 
ezeknél egyebet mit m.utathatnak-meg az 
Ifieni paloták ~is. Ki tudgya ; hogy még 
idovel ]\.énnyaink nem váltaznak e- meg 
tartá funk efzközivé ? talám még valaha 
ezek az eméfzté) ti'! zek olly édefek léfznek, 
mint a' millyen kegyetlenek moft? - Ha 
edo-)rfzer terméfzeteket maounkra óltözzük, o o 
ofztán nem fognak többé ldnozni. B ékefsé-
ges tanátskozásra, és möftani nyomorúságos , 
életiink édesütésére hí bennünket minden . · 
Tegyünk-le a' hadakozásról, és ne gondo!
kozzunk egyébről; hanem hogy gazdagsa
gunl;;at, mellyel birunk , hafználhaifuk. 

1\Iam-
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Mammon alig végezte befzédet , a' ta
ná ts meg-zúdultt; inint mikor a' r ettene
tes fzélvéfz utánn a' kőfziklák barlangjai 
a' beléjek fzorúlt kemény fzélt 61,. melJy 
éjtfzakánként a' tengert fenekeftól fel - ke
vervén süvoltésével az álmatlans;íg és 
faradtsig miatt el - epedt hajós legénye
het , a' kiknek hajójok vasmatskánn áll , 
edgy köfzirtel tellyes ki-kötü helybenn el
a}tattya. Hafonló zúgáffal hagyták heJy
be Mammonnak befzédét. Hogy a' bé
]\eségre hajlott, fzerették; újjabb hadnak 
indittásától inkább féltek_, mint a' pokol
tól; me rt nem felejtették-el, . melly 1\e

ményenn verte- meg oket az Iften. Arra 
igyekeztek, hogy ioovel a' Pokolbann a' 
lVle1myorfzághoz hafon!ó Orfzágot fognak 
fundálni. Belzebzí:b, ki a' Sátán utánn elso 
vólt a' tifztségbenn, éfzre vévén mire haj
lanának; fel-állott férjfiúi tekéntetteL Fel
~o-yenefedéfe mint edgy ofzlopát mutatta 
a~ · egéfzfz Orfzágnak. Olvasni lehetett 
homlokánn a' közönséges vélekedéfekkel és 
gondolatokkal való mély küfzk?désé.t ; ~cl
séo-es tekéntetibenn noha valtozott- Is , 
még-is edgy Nagy Királyhoz illő méltóság 
tündöklött; vállainak temérde-kségével A t-

List 
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lást fellyill múlvá n , elegend ő \ró!t Á' 
leg- hatalmafa bb Királyságok terJ1é 1 eJ.; _is 
el l!ordozására : az egéfzfz tanáts reá bá
múlt, és olly t sendes lett a' palota, mint 
~z éjj, vagy p edig a' dél, ny á ri naponn. 
Igy kezd_e tte ezen rémittő ha!Jgatásbann 
befzédét foytatni. 

'Tsáfzári Hatalmafságok, Mennyei Erők 
és 1ftenségek! vagy inkább pokolnak ala
tsony lakosi ( rnert le- mondván elébbeni 
méltóságtokról, úgy látom , hogy itt újj 
Orfzágra vágy ódtok ) mitsoda tévelygés
benn vJgy tok ? ai Örökkévaló, nem ki
rályi fzékli>e; hanem tömlötzbe ültetett ben
neteket. Koránt fem helyheztetett ide a~
ért, hogy hatalma alól magatokat ki húz
zátok , vagy pedig eliene újj kötést tehes
fetek; hanem hogy, rabságbann tartafsa
tok. Hidgyétek nékem, hogy egyedül ő 
a' ' leg- felsőbb, első, és utólsó, o egy edüL 
a' !\irály, ki uralkodik , és hogy a' mí 
párto lkodáfunk , dítsoségén ek fenunit fem • 
árthat. Valamint a' l\1ennyei Lelkekenn ' 
arany páltzájá val uralkodik : fzint úgy 
vagyunk rní-is még hatalma ala ft , és vas 
vefzfzejét felettünk feJ-emelvén, kénfzeritt 

ben-
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bennünket törvénye el- fogadására. Hát 
mi fzükség azonn tanátskoznunk, hogy 
J1adakozznnk e, vagy, békéljünk? - a ' hi
ború forfankat meg-h a túroz ta : békes éggel 
nem kináina k ; ne ]>:.ere fs ük há t azt : de 
mil!yen békesége t reménylhe tnének az 
illyen rabok ? Nem várhatnak a:' győze

delmestOl egyebet m éltatlanságn á l és bé
kónál. Fizefsünk gyűlölséggel a' gyülő l
ségért, ellens égeskedéffel az eitens égeske
desért ; álljunk bofzfzút magunk ért, noha 
későre-is ; mivel a' mí állap otunk nem 
olly an, hogy hirtelen ígérhe tné11k, ma
gunknak gyozedelmet. Edgye tlen edgy 
tzélunk ez légyen , hogy a' gyuzedelem 
gyümoÜseitŐl őtet meg-fofzfzuk. N e en
gedgyük néki békével ezt a' védzopó gy ö
ny örüséget érezni ,. a ' melly et ldnozta tá
fnnkb ól fzí. .Mi fzliks ég nékünk az E ge t 
ofiromlani, mellynek büfzke bás tyá i ben
n(inket ki-n evetnek. K önnyebb és bá trabb 
út-is van még az oda jutásra. Tudgy átok 
e, mit tart ed gy régi m-ennyei Jövend ő lés, 

hogy t . i . femmih Ol m ég edgy V ilág fog
teremtetni. Ha jól értettem a' jövendölést , 
már meg-is lett az a' Világ , olly végre 
hogy az újj teremtés az Ember lakjon 
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rajta. Az embernel;; te.rméfzete olly~tt 
mint a' m.iénk; de méltósága még- ifi aláb o 
való a ' miénknél : ezt az újj. teremtést az 
lften fzereti : ez eránt az Egeknek aka 
rattyát ki-jelentette, és az t esküvéifel me o--

, b 
erofsittette, mellyenn az Eg meg rázkodoti.. 
Id e gondolkozzunk; tudgyuk-meg, mitsod.<t 
teremtéfek azok, formájok és lelkekre néz
ve, bOltsek e, és mibem1 áll erejek , gyeil
geségek , és meg- gyozettetéfekre milsoda 
módok kivántatnak tsalárdsáo- e vao-y 

' b ' b 
erüfzak? az Olimpus kapui úgy-is bé-vagy-
nak zárva. Ott fil a' nagy lVIonárka clí
tsóségébenn; de talám a' más Yilág nem 
oriztetik olJy erofsen ' és nintsen egyéb 
l-.atonaság benne újj lakofin ki,,.Ul. Fordil
fsuk oda. fegyvereink et, gyozzük-meg oket ' . 
és Orfzágokkal bánnyunk úgy, mint a' 
karddal nyertt Orfzággal fzoktak b.inni. 
Miv.el mí az Egekből le. hányattattunk, 
hajtsuk-el mí.is a' fold fzínérol azt az újf 
teremtést; avagy bizgafsuk fel őtet Ifiene 
ellen, hogy légyen néki · .ellensége, és ha _ 
ragjábann a' maga munkáját eméfzfze
meg. Hát nem érzitek e, millyen ;édes, 
m elly kívánatos ez a' bofzfzú-allás? meg
zavarná ez azt az örömet, m elly.et néki 

a ' 
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a' mí meg-fzégyenittetésünk ahoz; ellen
benn mí örülnénk az o meg-aláztaJásánn. 
Szánná o fzerelrnes gyermekit, kik minek~ 
utanná réfzf vejendenek vétkeikbenn és 
kínnyaikban , eredeteket, és rövid bóldog
ságokat káromolni fogják. Láfsátok tehát , 
hogyha ez az én elotökbe tett fzándékom 
meg-érdemli e figyelmetefségteket? vagy 
pedig inkább kívánnyátok magatokat ha
fzontalan képzelodéfekkel ezen fzomorú 
hazábann múlatni ? Így nyílatkoztatta ki 
Belzebzió az Ördög tanáts elott irtóztató 
fzándékát, mellyet elébb a' Sátát! kültött 

. ki 's közlött Belzebúbbal. Kinek-is ötölhe
'tett vólna ez másnak efzébe á' Sátánann 
kivűl, hogy kezdetébenn az Emberi nem
zetet gyökerestől ki irtsa , a ' főldet a ' 
pokoHal el-boritts~, azért, hogy az Iften 
rajta fzomorkodgyék? d'e az o pokolbéli 
gonofzsága annyival inkább neveli az Iften 
dítsoségét. Köz al{arattal helybe hagy
ták a' több ördögök Belzebúb vakmerő 
tanáttsát, és az öröm Tzikrázott ezen fe~ 
téttség' Angyalinak fzemeíbol, mellyre 0 
ismét így fzóllott : tehát vítatás toknak is~ 
mét vége fzakadt, okaim benneteket mea-~ 

o 
győztek. A' nagy vitézi dolgok Iftene~ 

E ket 
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ket illetnek; ez~k által fzabadúltok-meg 
· éO' a' pokoltól ámbár a' végezés gya~ m b . ' 

krann ellenetek mond-is ; ez által fogtok 
réO'i hazátoldwz közelitteni ; talám még 

b 1 , 'l . valaha birtokotok dítsőséges 1atan 1oz IS 

el-fogtok jut{li; 's ki tudgya ha a' fzomfzéd
ság fegedelmével, fegyveres kéz~el nem 
foO'tok e oda rohanni, vagy pecllg edgy
mfs mértéldetes Ég allyára akadtok , a' 
hol békével fogtok lakni, a' mennyeí vi
lágofsAgot látván? Ott a' na!Jnak' ragyo~.ó 
s{wári fényiinket kettőztetm, a levego 
nek pedi(}' drágalátos illattya, eméfztó tüze
inknek ~ardosó fájdalmait enyhitteni fog
. ' l De mindenek felett edgy farkalatos ja{. , . . 
dolo(}' adO'ya ~lő magat. Melly1tek fogJa 

b b lé l ' b. 1 7 me mérni a ' Poklok fene { t a aiVa · 
g k · ·rr· , u , t • Ki ts oda az ' a' ki enne ? tóvi es u y a a 

,.. téttséo-benn me(}' találya? mitsoda erő és 1C b b , 

mefterséO' fog oda kívántatni, hogy meg 
ezekenn ° a' rettenetes üregekenn által re
pül valamellyitek, el-ne fárad gy on , és a' 
fzerentsés tzélra érkezzen? Hogy leheffen 
a' mindenféle el-Izéledtt Angyalok feregi
nek orállóit meg- lopni ? am1ak a' ki ezt 
közillletek magára vállailya , tsudálato
fan kell magát vifelni, és véghetetlen bá-

tor-

MÁSODIK Kö NYV. 

tornak kell lenni. )VIinden okofságunkat 
fel-tekerjük, hogy erre alkalmas vitézt 
válafzfzunk; mert nem utólsó dolog ám 
forfunkat és reménységünke.t valakire biz
ni. Itt meg-állapodott, le-tilt, fem homlo
I~át, fem fzemőldökét öfzve nem húzta; a' 
:flgyelmetefség pillantását fenn tartóztatta , 
hogy léfzen e valaki közilllök, a' ki fel
állyon arra a' végre, hogy befzédét hely be 
hagygya, vagy ellenze, vagy pedig ezt a' 
vefzedelmes követtséget magára vállallya. 
Eclgymásra tekéntgetnek a' hartzolók; dc 
a' bátortalanság nyelvek' lí e rekét öfzve 
l' ötötte. Mindenik látta a' máfik' fzemé
benn tulajdon rettegését , és még a' leg
maga- vetibb Ördögök köztil fem talál
kozott edgy-is, a' ki magát merte vólna 
ajánlani ezen vefzedeimes útra. Míg vég
re a' Sátán büfzkélkedvén elsőségével és 
méJtóságának (Htsőségével , a' mellyel ő 
a' többieket fellyül múlta; befzédét mint 
·edgy Monarlía így kezdette: Ó h Tí Men
nyei Hertzegek! nem ok nélkül lepett-meg 
bennünket a' mély hallgatás , noha a ' ne
hézségtol, nem pedig a' vefzedelemtől tar
tunk. Felettébb rofzfz és hofzfzú úttya van 
innét a' Világofságnak. Tömlőtzünk körül 

E 2 van 
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van korlátolva, minden felol kilentz-fzere. 
sen vagyunk bé-keritve ; rettenetes eméfz. 
tb tuzzel, és kem ény kapukkal vagyun~ 
bé- zárattatva. De ha k apuinkon ki- me
hetnénk-is , a' fetéltségnek mélységes ürege 
fel-t átott fzájj a l lés bennünket, és talám 
örökké femmivé téfzi azt, a' ki öblébe 
le-fzállani méréfzel. Ha innen valami es
mé retlen világba jut ' ott-is újj verzedelem
re lefzfz kitétetve , és vifzfza térésével 
ugyan azon akadályokkal fog-lüifzködn i. 
De én nem vólnék érdemes erre a' dítso · 
séges és hatalmas Királyi fzékre, ha a' 
köz jónak munkálódásábann akAnni 'do
log- is késleltethetne. A' Királyság mel
lyel birok, és a ' Királyi páltza, me Ilyet ke
zem benn hordozok, azt adgyák tudtomra, 
hogy Királyi fzékem dítsoségéért minden 
vefzedelmeket meg- próbállyak A' nagy 
tifztségek nagy vefzedelmekkel járnak 

N ofzfza hát Tí rettenetes Hatalmafsá
gok! kik le-hány attatástok utánn-is re tten
titek az Egel~et, fontolj átok-meg magatok 
közt , hogy mitsoda módonn tehetnéteJ{ 
lakhatóvá a' Poklot addig , míg benne 
kell tartózkodnotok. Találjatok valami 

mó-
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módot kínnyaitoknak gyönyöri:.séggel val6 
enyhittésére. Vígyázzatok fzüntelen távol
tétem benn, me rt ellenségünk fzemfül. .1\'Ia
gam mégyek közönséges meg- fzabaclitta
tá funkért a' poklokann által. M agamann 
J.;:ivül ezt fenkire fem bízom. Ezelí.:et fzóll
ván a' Sátán fel- állott: el- akarta okofan 

'• 

maga ajánlásával azt kerülni, _hogy ne ta
lán valamellyik az elso m éltóságok közül 
b ' l f:' ' ' l ' ' ' f: a tor maga e - z anasat a L v an, ver- ze-
met ne kapjon, és magát ne ajánllya erre 

, verzedelemre ' melly elso tekéntettel 
üket annyira meg-ijefztette. 

A' ki erre magát ajánlaná, az ez által 
a' Sátán vetélkedő társává lenne , és így 
ha valójábann nem ah:arná- is magát ki
tenni ezen vefzedelmekre , a' Dítsőség 

még-is kettajöké lenne, noha még ennek 
e~-éréfe véghetetlen vefzeclelmektül füg
gött; meg-tíltya tehát, hogy véle fenki fe 
mennyen , fzavával, valamint úttyának 
rettenetes vóltával, őket el- ijefztetle. A' 
Sátánnal edgyüt mind fel-állottak. F el-állá
fok olly zúgást okozott; mint mikor még 
mefzfzérol hallik a' mennydörgés, és nagy 
tifz telettel meg- hajlottak előtte. l\'lint a' 

E 3 Min-
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.Mindenhatóhoz hafonlót, úgy magafztalták 
o tet' bátor fzívét dítsér ték ' melly fzerént 
a' köz jóért magát fel-áldozta. 

.Az Ördögöknek noha terméfzetek meg
romlott; de még- is, tudgyák mit kell dí
tsérni, vagy gyalázni. Ez által fognak 
még valaha fzégyennel borittatui az ol
lyan el-romlott Emberek, kiknek kiHönös 
tselekedetek , noha a' nagyra- vágyódás
nak hivságos dítsőségéből fzármazik- is ; 
még-is a' buzgóságnak nevét vifelik. Kú
lörnbkUlÖmbféle gondolatoktól terhefell, 
ki mentek a' tanáts házból: hozzá hafon
lithatatlan Generálilfoknak örülvén. Va
lamint mikor még az F...:.fzaki fzél ny·ug
fzik, és a ' fe tét felJegek, a' hegy· tetők
ről el-ofzolván, bé boritty ák az ég' kies 
ábrázattyát, és magokból efsot, vagy ha
vat húllatnak , és ezzel az egéfzfz főlcl 
fzínét bé-borittyák; ha történetből a' fé
nyes nap le-nyugtábann súgárit ,múta ttya 
és a' Jz envedő terméfzetre utólsó píllan
tását veti, akkor a' mezők meg.:újjúlnak, 
a' madarak újra kezdik énekléfeket, és a' 
barmok bőgéfekkel, mellyekkel a' fzom
fzéd völgyeket, hegyeket bé-töltik , örö-

m öket _ 

MÁs o D IK KöNy v. 71 

rnöket mútattyák. Ah ! hogy meg- nem 
fzégyenitti ez a' kép az embereket l Az 
Ördögök a' Pokolbann edgyefségbenn éi 
nek , az embere_k gyalázattyara ; de az 
ember a' leg-okofabb teremtés, egyenetlen
ségbeim él edgymáfsal, és mikor az Ifien 
örökös b ékeséget hírdet' ok aldwr .irígy
gyei, ellenségei edgymásnak, k~"gyetlt>nill 

bartzolnak edgymálfal, és ' a' főldet pufz
tittyák, hogy m?gokat annál inkább ron
tsák; mintha nékik úgy-is nem vólna elég
láthatallan ellenségei<' kik éjjel 'nappal ví
gyáznak, hogy oket meg ronthafsák. · 

Így végzadött-el a' Stygiai (n) tanáts: 
a' na gyságos Ördögök, fzép renddel el-ofz
]ottak, köztök ment .nagy Tsáfzárjok, az 
Éo·nek enaefztelhetetlen ellensége. Ezzel b b 

a ' külso pompával Ifieni nagyságot akart 
mútalni a' Pokolbéli Király; lángoló Sera
fimok fokasága vette otet környül, menny
köveket fzóró feuyvereivel. Négy Kerú-c-. 
bim trombitáfok meg-fútták harfogó trom-

bi-

(22) Így neveztetik edgy Styx nevu pokolbéli viztol. 

E 4 
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bitájol{at, és Királyi hangzáfok a' négy 
anya fzeleknek a' tanáts végzését á ltal ad
ták. Ennek hír<;letésére a ' polwlbéli á rmáda 
ordított, és a' pokolnak tekervényes ürege 
viffza-bőgött. 

A' tsa 'árd reménységnek vakító fénnye 
így ketsegette oket ' és az által l~:edves 
tsendefségre jutottak. Eh-váltak edgymáfiól 
a' pokolbéli hatalmafságo.k, és ki ki kö. 
vette Litty át; a' maga hajlandósága , és fzo
morú változáfa fzerént, kíván y a ezen ret
tenetes -. állapottyábann - fájdalmát tsende
síteni, és Rirályok távozását , melly az 
időt mind hofzfzabbnak, mind fzomorubb
nak tette, felejteni. 

N érneily réfze a' térséget és levegő eget 
fogta, gyakorolván magát a ' futásbann, 
mint az Olympiai és Pythoni játélwkbanri 
fzokás (23). Némellyek tátos lovaikat úgy 

• 
ve-

(23) Az Olympiai bajnoki játékok leg-régibbek vóltak a' 
G örögöknél . Úgy tartyák , hogy H erkuLe.< á llittotta 
vólna fel azokat. Minden ötödik efztendóbenn tartat
tak Olympia Várafsánál, 's az idot-is to llök fzámlál
ták , 's edgy illyen öt efz tendokbol álló fzakafzt 

Oly m-
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· vezették, hogy el-raga dt fzckerelmek ten. 

gelyei foha öfzve nem ütköztek : Amott 
formálja magát ed gy négy- fzegü k atona 
fal : hn.fonló ehez az a' hartz, melly az 
Euekenn fzemléltetik , és ném elly V ára
fok el~Yefztésének előljáró poftája. Ebbenn 
a' hartzbann látod az Ármádánalt fere
genként edgymásra való rohanását ; a ' ga
rabontzás Húfzárok előre hátra nyomják 
edgymáfi, buzg<.lnnyokat kavargattyák, és 
tsak hamar öfzve keverednek. Az ütkö
zetnek heve meg - gyújtya az egéfzfz ki
terjedését a' Szent határnak. 

N émellyek a' Títánokat felly ül mÍllÓ 
dühöfs éggel , hegyeket és köfziklákat gyom
lálván, forgó- fzél módra kavarognak a' 

· le-

Olympiásnak neveztek. A' ki nyertes vólt, borofiyán
nal kofzor úzták-meg. És az ollyan nagy tifztségnek 
tartatott, hogy rnikor edgy éltes ernbernek mind a' 
:két fija ugyan azon edgy já tékb an meg-kofzorúztat-
nék , ennek h allására örömébenn meg-halt. 

A' Pythoni já tékok Apolló tifztefségére , ' s a' Python 
nevezetil sárkányonn való gyózeaelmének enilékeze
tére fzereztettek. Eleintén nyóltzl'ldik, a.utánn pedig 
rnind~n negyedik ef7.tendóbenn já tfzattak. 

E 5 
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l evegobenn : hánykSdásokat , és mozgáso~ 
kat alig birja a' Pol{ol. Így d ühöskö dölt 
Herkules is Oechalia (24) Varafsának meg~ 
llódoltajója, Jeg~ nagyobb kín ny ai közö tt , 
midőnn a' mérges dolmány égetné ; a' Tes
:;aliai fákat ki nyütte, és L ik áH az Oeta 
hegy ' tetejéről az Euboai Tengerbe repi-

tette. 

(24) B oeotia V áraiTa, mellye t Herkules el.-pufztittott azért , 

bogy annak 1\irállya Eurytus fza vának nem á ll ott. 
meg , 's l dle nevu leányát néki nem akarta adni ; jól
l ehe t közönséges' helyenn annak igérte , a ' ki o tet és 
:fi jait a' nyílazásbann fellyul hal adná , és Herkules a zt 
meg tselekedte. Vi fzfza jövetel e utánn E ffhaeaba -
ma Negrepoute - Jupiternek áldozni akarván a' ldl!: 

el-vételénn meg-bofzfzonkodott feles ége D ejanira; arra 

a ' pompára éppcn n azt az á ldoza ti ruhát l1ul dötte fér
jének Herkulesu"k, mellye t Nefsw; nevezetti' Centau . 
l'Us a kkor ajá ndékozott Dejan írán;tk, mikor Herkules 

o tet a' L ernai kígyó vérébe má rto tt nyílával hal á
lof,m meg- fe befsittette, avirt, hogy D ejaní rá nn e ro

fzakot ak'!rt tenni . Jó vólt a' tzé lja D e ja nírána k 
ezen ruha kuldésébenn; mert arról a' bo fzfz ú álló 
N efsus álnokúl azt á llította, hogy ha azt a' ruhá t 
vife lné magánn Herkul es, az akarmelly fzere tojé ölé
b ol-is, Dejanirához húzná vifzfza otet. Hitt a' fze
reltnes afzfzony; de alig vette magára Herk ules ezt 
a' N efslls vé r~ vel meg-mérgefi ttett ruhát, azonnal olly 

égető' kínoka~ érzett, ho~y a' bort és húst-i s fzag
gatta magá ról r Lychast , ki ezt a' ruhát ,·itte , a' 
Tengerbe vetette, 's magát meg.égette. 
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tette N émellyek tsendes vőlgyre húzták 
mao-oliat _ lantt ro l\at, 's hárfájokat vették o , . 
elő, vitézi tselek ede tekct, és fzeren tsétlen 
vefz teségeket fz ép hanggal éneklették: pa
nafzolkodtak a' végzés kegyetlen törvénye 
ell en, melly fzerént a' Virtus, ~z erő és 
fzerentse a lá van vetve. Ez az Enek hív ~ 
'>ággal vala te1Iyes; de a' há rmóniája , melly 
bájoló, és érdeklő vólt, ( mert mi lehe
tetlen az halhatatlanek há rmóniajának) kín
nyaikat fel-függefztette, és ezen hányké dó 
ny ugha tatlRn Lelk~kbenn némin émú tsen
cle fsége t ok.ozott. Némellyek édefe bb befzé
dekbenn fogla latoskedtak, ed gy magános 
halmonn ( mert a' hang tsak az érzéken_)-
s~gel{et gyönyörködte ti ; de az ékefen fzól
lús a ' lelket) Ezek, mélyebenn botsAtkozta k 
a' dologha: okoskodtak a' gondvifdésről, 
előre tudáfról, fzabadságról , előre való 
vá!afztásról, a'· meg-határozott vélekedé
feluo l és fz abad akaratról; de annál job
h ann el-vefztették magol, a t ebbenn a' fzö
vevénybenn , vetélkedvén fzüntelen a' jóról 
és gonofzról, idvefségrol vagy k.-irhozat
ró1, dítsőségról és gyaláza tról , fzenvedés
rol , és fzenvedhete tlens égről. Ha fzo ntalan 
h olts es ég ! tsalárd Filozofia ! N oh a ezen 

okos-
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okoskodáfok femm it fem értek- is, még - is 
olly édes boltsojébenn ringatta oket a' re
ménységnek, hogy fájdalmokat ei-felejtet
ték , és értz fzíveket vakmero békeséges 
túréffel , erofsíttették. 1\'Iáfok ezerenként 
fzély.edtek-el fereg efial, hogy fzomorú 'vilá
gokat meg-esmérjék, és ofztán azon n tufa
Jwdtak, hogy ennél kedvefebb Hazát mitso
da Egek alatt találnának: repűléfeket ama 
négy folyó vjzek felé intézték, mellyek 
l1alálos habjokkal az égo tóba folynak. 
Itt látnád az otsmány Stixet, itt a' fzomorú 
Acheront, melly fekete mélly árkábann 
l1alálos únalmat hord sík vállain. Amott 
zúg Koczítus : ezt a' fájdalmak fenn fzóval 
való panafzfzairól, mellyek kínokkal habzó 
tajtékokkal folynak , nevezik így. Nézz 
hátra, de meg-ne ijedgy; meg-látod a' ke
gyetlen Fl egetont, melly lángoló habjával 
a' Lelkeket dühöfségbe hozzá. Távól ezek
túl a' négy folyó vizektol tekervényes fo-

~ Jyását ingattya ama lafsú , és békeséges 
Lethe. V alaki ebből ifzik , azonnal el
felejtkezik elébbeni állapottyá.ról, és még 
tsak leg- kiJfebbet fem emlékezik múltt 
gy önyörüségirül , v agy fájdalmiróL Túl 
ezenn . van erlg)' irtóztató fivatao Tarto-, '-- o 

n ·: ány, 
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mány, hol a ' rettenetes fzélvéfzek örökké 
ordítanak, !lz öldöklq jég efso húll, melly 
a' J< emén y foldönn foha el-nem olvad, ha
uem darabokbann úgy hever , mint valami 
réoi épületnek maradványi. Ez a' Tar-

ö . 
tomány határos olly mélly havas öblök-
kel: vaJamint Damieta és a' C.cí.Gus hegy e 
köz t lévő Scriboniai (25) tó' homokkal , 
melly egéfzfz ármadákat nyelt el. Ezenn 

J ll '' ' 'l ' a' eges 1e yenn a zuzma raz per se , es 
itt a' hideg a' rneleggel edgyenlüképpenn 
éget. Ide hurtzoltatnak az el- kárhoztat
tak bizonyos időbenn a' Fúriáktól (z6) és 

Hárpiáktól (27) hogy a' tU;r;nek .és jégnek 

ed gy -

( 2s) Ezen tónak party ai homok Ctiklákból állanak : inn ét , 
mikor a' fzél fúj , a' Te11ger edgy réfze a' vékonyab b 
homok f1.emekkel annyira bé- borittatik, hogy a ' f,.á. 
raztúl meg-kíilömböztetni, !~hetetlen. l!s tal/tm illyen 
hom nk Tenger lehet az, rnellybenn Herodo tu' fz~Jrén t, 

egéfzf1. hadi feregek vefztek, 

( 2 6) A' Fúri.ákat Eumenidalrnak és Erinnyselrnelr-is nevezték. 
Kötelefségek vólt, a' halál utánn a' gonofz emberek 
búntetéfe. Hármann vólt ak, u. m. Tijiphone, Alef'lo 
és Megaera. Ifznnyú Afzfzony formábann 1\brázolják ; 
hajak helyett kígyókat, edgyik kezekbe lobogó fál>ját , 
a' máiikba kígyós páltzá.t festenek. 

(27) A' Hdrpidkról Lásd Dltgonit& Úr Gyupjul Vité;.it . 
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:dgy ~1 áffal~ ellenkező rettenetes kínnyait. 
ere.zzek. Ezen vá ltoztatás bóldogtalan lé
teket még kínofabbá téfzi. H a I\i _ jóttek 
a ' rettenetes T uzbol , azon;1al a' Zajos 
Vh:be bukhatnak, és így a' tilznek heve 
bennek el- ólta,tvá n , bjzonyos ideig meg
merevednek, es mozdúlhatatlanokl\ á Iélz. 
11ek ; majd ismét a' t üz be vifzfza ve ttet
Ilek ; így edgyikbol a ' mánkka h úHvá nn · 
gázollyák a' L etét fzörnyi.i kínnyaiknak 
öregbítésére. 

Sokfzor , miko r habjai fzájokhoz köze
lit~enek , . er~ivel ~s kív~nnának belolie edgy 
t seppet mm , kumya1kna k el- fe_lejtésére ; 
de a ' végezés ellent áll, Medttza (28) ret
tenetes , teldntetévei, és Jdgyokkal fontt 
karjaival, őket vifzfza veri. És valamint 

'I'an -

~ 

(28) A' Gorgonok három, Tettvér Leányok \'ól tak ; ugym int : 

St;zeno: Euryale <:s ll1edú.ra. Ez az ntolsó ollyaa 
f1.e~ vol t, hogy N eptún-is belé fz ere tett. Min t J

1
ogy 

pe~Jg enge~e~t még M inerva Templomábann-is N eptú· 
~~s olclgc tes•nek; Minerva, 1\l ed úsa' fzép fürtös ha
JaJ t ollya n borzafz tó kigyókl<á vállozztatt h ~ · k ' , , a, ogy ~ 

J re a n Pzett, k igyó ,,oi változott. 
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Tanfalus (29) elott el futott a' YÍz: ítgy 
ezekhez fcm mér közelítteni. Így egyve. 
legytek a' Pokolb éli L égiók ; nem t alál
ván magokn ak egyebet a ' kéttségbe esés
nél. Az írtózás oket el-borította: h aLiios 
refzket ésbenn di.i dörögtel'\, fzen: eik bé-es
tek, homlokok fonnyadt, haH l fz ínt mú
tatott : akár hová vetették- is fzemell.et , 
mindenütt ts;. k sí r<l1rr:a s forsokat fz emlél
ték , a' nyúgoda lom el tiint elollök.- Hi
jába járkálnak rémitta fet étes volgyekbenn' 
hijába a' kfnok T a rtomá'nny á bam1, hijába 
jéggel 1és tüzzel t e lly es tetőkönn , l1ijába 
hágják- meg a' kőfziklákat , hijába rejtik
el magokat zúgó Vizekbe, és tól<. ba, nem 
lell.1ek egyebet ijefzto fet é ttségnél, és halál 
árnyékánál, m ellyet az Iften, l1aragjábann 
formált azonn a' N aponn , m ellyenn rofz
fzat teremtett a' gonofzokért ; tsak olly 

he-

(29) Tró ja vidékinn lakó Fejedelern vólt; de rn ivel hogy 

az Ifienek ellen vétett, a' Tartarushann arra buntették, 
hogy fzüntden víz és gyümolts-fák ),ö,t l egyen ugyan, 
de a1.ért 1\lindég f1.0mjúzzék és éhe1.zék: mert a' v iLet, 

me ll y a1. álláig ért, ha inni akart heloile, a' fold bé
fzívtil ; a' fák ágai pedig, ha hozzájok nyúlt, mái fel• 
bajlot tak. 
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helyekre akadnak, a'hol az élet m eg-hal , 
és az hé! l ál é lő ; az el- romlott te n n ef ze t 
ott egyebet nem mútat tsud:inál és rette
netefségnél. Valami a' pokolbann van, a ' 
rnind irtóztató, ki magyarázhatatlan , és 
fokkal gonofzabb annál, a' mit a' mesék
benn valaha a' félelem képzelt magáuak , 
az Hydrákról és egyéb ember - húffal élŐ 
tsud.ikról. Még- is az Ifienn el ellen kez ő 
Sátán, nagy dolgot forgatván elméjébenn, 
febefs fzárnyaira kél, és a' Pokol kapui 
felé fzándékozik , hol jobbra hol balra ; 
.moft egyenefenn a' Polwi fzínénn ; majd 
ismét emelkedik , és tzélúl véfzi a' Po
kol' Padlását. 

Valamint edgy Tengeri h ajó , melly a' 
Izelek fegedelmével ki-repul, Bengal Or
fzáo·ából vacry a' Ternate, és Tidor fzi-b ' b 

o-etiből, a' honnan a' Kereskedők drága fü-o ~ 

fzerfzámokat hoznak hajójokkal, a' Sze-
retsen Tenger híg térségénn lebegvén , a' 
Pólus felé igyekeznek; nem gondoln al;;: 
fem fetéttséggel, fem pe·dig a' tenger ke
vés időre való el-bútsúzásával: illyennek 
gondolhatd a' Pokolbéli Fejedelmet, rep
tibenu. 

Ed gy-
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Edgyfz€r meg-fejditti a' Pokol fzélét, 

de bezzeg rettenetes Kapuit-is meg láttya. 
Ezenn femmi erő bé-nem hathatott; há
rom réz, három vas , és három gyémá nt 
kapuk váltak környül véve olly tüzzel , 
melly magát fo ha meg - nem eméfztette. 
Két rémittő Tsuda vólt itt őrá,lláfonn. Az 
edgyik félig' hafonló vólt edgy fzép Afz-: 
fzonyhoz; de több réfze ofztán ... eclgy em
ber-evő Sárkányt mútatott. Ov helyett 
Pokolbéli ebek kerittették ágyék át: ezek 
fziintelen ugattak körüllötte, és a' Cerbe
rusénál fokkal nagyobb tátott fzájjal, és 
mély öblii torkokkal irtóz ta tó ordittást 
vittek végbe. i-Ia ki ezen Ebeket el-akar
ta hajtani , azonnal bé- bújta k Tsudájok' 
Jtasába, és el-rejtvén magokat belső ré
fzébe, ordittáfoka't ott folytatták. Soh a. 
Scilla ícr\r nem kínoztatott, mikor a' Ka-c ." 
labriai, és Szitziliai Tengerek közt fere<]. 
vén , a' Ts u dáktól meg-étetett; sot a' Bo
fzorkány fem tud illyen irtózást, mikor a' 
Gyermek vére' fzagára , valahol titkonn 
meg-jeleník. 

A' .Második, formátlan Yalami, a' kinek 
'f7. n!lyu n.:~gyságábann femmi rendét a' 

F t~4 



82 Az Elvifztett Paraditsom 

tacroknak éfzre nem lehetett venni , hogy b 

valami lé tel, vagy hogy valamihez ha fon. 
liltott válna; fetétebb vólt az É jtfzakáná l , 
vér fzop óbb tíz Fúriáknál , a' Pokol fé 
nyes dá rdájá t forgatta, és tsud3 latos bo 
lond nagy fejénn király i lwronát hordo
zo tt. lVI ihelyt éfzre vette hogy a' Sátán 
feléje közelget , azonnal óriási lépéfekkel 
elébe mégyen; lépéfe a' Poklot ·meg-ráz 4 

ta. A' Sátán tsudálkozott ezenn a · 1átá
fonn. Ts ud3lkozott; de meg-nem rettent , 
mivel ő fenkitől fem félt az Iftenenn és 

' 
ennek Í géjénn ki vül. Kemény fzemek et 
ve tett e' Tsudára és így fzóllittya- meg : 
Honn an j őfzfz te? ki v:1gy te ? fertelmes 
Ts u da! hogy lehetfz olly vakmerő,"' hogy 
útálatos formáddal merfz nékem ellent .. 
á llani? azt gondolod, hogy ezeket a' ka
pukat előttem bé-z.3 rod '? a kár-mit követfz .. 
js- el de m é0'-is ki- me~yek rajtole Ló-' o 0 

dúlly innen ; vagy ha nem , majd m eg-
Játod, mi fo g-lelni bolondságodért; m eg
foO'od ta núini te Poklok tsudája, mi lé-o 
gycn a' lVlennyei L elkekkel fzemb e fzál-
lani. 

A' 

~ · 

l\1Ás o D IK Kö NYv. 

A ' Pokolbéli Tsnda ezenn meg-bofzfzon
kodvá n, így felel vifzfza: Te ,vagy az a ' 
hitetlen An~yal , a ' ki első vóltál a' Men
nvei hitnek és békeségnek meg- fzegésé
b.enn, mellynek meg bánthatatlannak kel
lelt válna maradnia? Té vagy e az a ' 
Negédes, ki harmad réfzét az Angyalok. 
nak párt-ütésedre hódittottad ? Ki k a' te 
péld<ldat követvén, öfzve esk üdtek a ' l\'lin
de nható ellen; az Ifien' fzerne e1üll 'o kel 
el-üzte, és veled edgyütt az örök kárho
zatra í télte? Pokolnak belstelen prédája ! 
hogy mered te magad .Mennyei Lelkek
hez hafonlíttani? bá torkodol itt orfzágorn
ban n engemet truttzolni? vagy meg-esmé
red kéttségbe esésed meg-tetézésére, hogy 
Jobb ágyom vagy ? T érj vifzfza a la tsony 
fzökevény a' honnan jöttél ; fiefs, mert 
külömben majd elő véfzem Skorpiókból 
fontt kantsukámat , és el-lódittalak ; h a 
pe~l.ig vakaradni nem akarfz dárdámmal 
.\1gy meg-döflek , hogy miólta élfz, fo ha 
ollyan kint nem érzetté!. 

Így befzéllt a' rémíttő Tsuda. Haragos 
tekültete ezerfzer irtóztatóbbá tette őtet , 
és tsúnyábbá .. . A' Sátán, haragjától meg-

F .z gy ú-
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gyúladván, fzemeit ezer meg-ezer m enny
kövekkel fzikráztatta; mint mikor az üfiö 
kös tsilla g a z Égen m eg-jelenik , és rette 
netes fzak á llibúl a' p eflis t és a' hadako
zást ki- rázza : illyen dü hös tekínteteket 
vetvén edgymásra, öldöldő k arjokat edgy
más ellen fel-emelék - Rettenetes az 

' 
mikor a' Tengerek felett, két m enny kö-
vekkel terhes felleg, ifzony ú morgáfsal 
edgym ás ellen ki I< él a' leveo·ő érrbenn 

o o · ' 
és mind addig fzem 1-.özt :ill, míg a ' fz é l 
a.z öfzve kapásra jelt n em ád ezen fet ét 
Arm/idána:K: de még ennél- is k~gyetle
nebb indúlattai fzemlélte edgymást ez a' 
két rettenetes bajnók. A' Pokol feté ttsé
ge ez által még fetétebbé lett; oket illy 
rettenetes formábann lá tván, azt mondtad 
vólna, hogy ezen két Rémíttő vetélkedő 
társ azonnal próbára téfzi. ki erejé t. A' 
Pokol órdittott vóJna ezeknek öfzve tsa
pásán, ha az a' más Sá rkány-farkú Tsu
da, a'kire a' Pokol Iddtsa vólt bízva, ma
gát fzörnyü ordittálfal l< özikbe nem vetette 
vólna. - Óh Atyám' így orelitty a-el ma
gát: mitsoda okból kelfz Jd edgyetlen eclgy 
Gyermeked ellen? és tégedet, édes FiaiV, ! 
mitsoda diihöf.ség ind itt arra hogy öldök-

lő 
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Io dárdáda t Atyád ellen fordittod ? kié rt ? 
a' Tirannusért , a' ki bennünket meg-aláz, 
és a' ki neve ti azt , hogy igazságának , 
y agy- is inkább bofzfzú- álló haragjának 
efzközei vagyunk. Nem tudod, hogy o 
bennünket valahára femmivé téfzen? -
E rre a' befzédre a' Pokol o ft ora, a' Sátá n 

meg-némúlt ..... kiábátáfid és reményte
l en befzéded , edgyfzerre fel-fi.iggefztették 
karo mat. M eg-enged em azt, hogy l< arom 
nehézségének véled való éreztetését ~ddig 
f el-függefzfze, míg meg-nem tudom , hogy 
ie ki légy ébbenn a' kettős formábann . 
Még a' Pokolbann fzemembe nem tnntél ; 
h ogy nevezhetfz te engem' Atyádnak ? Iem 
edg)'ik , fcm máfik formádat nem esmé
re m , és foha még illy útálatos tárgy, I'ze
mem látását nem bo)'zfzontotta. 

Hát el felejtettél? és az én forrn ám olly 
ú tálatosnak tetfzik 11éked , felele -a' Pokol' 
kúltsár- AJ'zfzonya; nem vagyok e többé 
Leányod , Li t az égbenn olly lzépnek tar- , 
tottál? Emlékezz-meg c;trról, mikor a' Se
rafimok jelen létébenn , kikkel az Ifi:en 
ellen eslnidtél, a' fajdalrnak egyfzerre meg
leptek , fzemeidbe pókhálóztak, és az ájú-

F 3 lás -
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]ásnak homállya edgy fzerre el- borított. 
Homlokod lángba borúlt, azomba!\11 ba l 
réfzre I{i hasadt , és én fel- fegyverli ezctt 
Ifien Afzfzony bújta m-1\i belőile :· az H a l
hatatlanak ezen el-fzö rnyill\: ödtek; az jr~ ~ 
tózás miatt hátrált~k , és nél<..em ez t a' 
nevet adtálc B ú N. fzépség~m fo kat meg
nyert azok közill, kik engem' leg-job ba11n 
útáltak. Te magad-js fel-ta lálván benn em 
valóságo~ képedet, fzépségem ért meg .fze
rettél: Te tudod, mitsoda fzereteltel! gyö
nyörúségünkért fzörnyú fájdalmakkal la
koltam. Azombann a' hAborLt ~1- kezd6-
dött; az ütközet meg-efett; a' mí o-yöz-a. 
hetetlen ellenségünk gyűzött, a' te el-fz él-
ledt 1\.aton:lid le-húllottak a' maaafs éo-. 

b b 

ből, én-is velek edgyütt le-estem: a' m ély- -
ségnek kúltsai reám bjza ttattak, mellye
kenn által foha fenki fem mehet paran
tsolatom nélkill. Itt ültem magánofonn , 
bádgyadt fohajtáfok akadozva re1 ültek-ki , 
mellyemből, ·komor gondok ültek-ki hom
lokomra , fzívemre a' bú kt"ny ök ol. .. 
Edgyfzer belső réfzem meg-indúlt , és ki 
magyarázhatatlan kínokat érzettem : végre 
ez az útálatos magzatod, a ' kit moft látfz 
erofzakosan úta t nyitvá n m agá nak , belső 

, 
r e-
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réfzemet öfzve t épte, fzaggatta. Ítéld-meg, 
mit fzenvedtem ebbenn a' fzülésbenn? ke
gyetlen Gyermekem a~ig, bújt ki e' v~lágra , 
már-is mindent femm1ve akart tennt, ha
lálos dárdáját forgatta: el- f'z a lacltam, és 
féltembenn ez t a' nevet kiáltottam; HALÁL ! 

A' Pokolnak öblei meg- bodültek erre a ' 

11évre, és ezerfzer ordittották v.ifzf'z a : ha
lál! Futottam; de ó engem kergetett, bú
jaságtól inkább, mint haragtól fel-gerjedve. 
EI-ért, ki-nem vájhattam magam keze !(ö
z ú l, meg-lepett, nem hajtott fenunit fem 
arra, hogy féltem, fem pedig hogy Annya 
vólnék : erofzakos ölelési utánn fzültem 
ofztán néki ezeket az ordittó Tsudákat, 
kik engemet az ólta környékeznek , a' 
mint lá tod , és fikó,ltáfokkal fá rafztan a k. 
Edgy fzer'smind f~gantatván és fzületvén , 
minden órábann , minden fzempillantás
bann okozzák a' fzúlésnek rettenetes fúj
dalmit; mert mikor tetfzik nékik, akkor 
hújnak vifzfza a' méhbe, mellybe hordoz-

. tattak , és gyönyörködnek abbann , hogy 
belső réfzemet fzaggattyák Ha bennem 
meo--elé<Ye[znek, ·ki .rphannak ismét, és köo b 

rlilöttem feregeivén, fzüntelen v~ ló rette-
gésbenn tartanak. A' sárga halál, Fiam , 

F 4 és 
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és ellenségem edgyfzer'smjnd ; 17-iintelen 
fzemem előtt forog, és hóhérimat ellenem 
ingedi: Annya vagyok ugyan, de '-.még-is 
di.ihöfsége edgyfzerre bé-f;1lna, nem lévén 
más prédája, ha nem tudná azt~ hogy az 
én életem az övével edgyütt jár. Tudgya 
o azt, hogy ha engemet meg-enne, én né
ki méreg lennék. A' végezés hírdette ezt 
ki. Hid gy azért nékem, és kerüld-el az 
o öldöklő nyílai t. N e biztasd magadat 
azzal a' hafzontalan reménységgel, hogy 
ezek a' villámló fegyverek, ámbár men
nyei mivek légyenck-is, .tégedet febhetet
lenné tegyenek. Senki fem állhat fúlánk
jának ellent; hanem tsak az, a' ki az egek
benn uralkodik. A' 13ütL el-végezte befzé
d ét. A' Sátán tudta n1indgyárt, mit kell 
tselekedni; azért meg- juházódva, magát
kedveltetO- képpenn felel : Kedves Leá
nyom! mivel Aty~idnak meg-esmértél, és 
a' mí mennyei házafságunk~1ak drágalátos 
gyi.imőltsét, az Halált, mútatocl, a' melly 
edgyesül ' s ugyan édes vólt az égbenn, 
de annak utánna a' fok vefzedelmek miatt, 
mellyek helOile reánk áradtak, méreggé 
változtak: tudd-meg, l10gy nem úgy jöt
tem én ide, mint ellenség: kívánok ezen 

töm-
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tömlötzből, véled , fi jaddal , és annyi fok 
ezer mennyei Lelkekkel meg-fzabadúlni; 
azért, hogy törvényes jufunkat az által 
fen .. tarthafful<.: . ·Egyedül vállaltam ma
cramra a' k öz-J. áért ezt a' terhes hívatalt, oc 
hogy a' meg-mérhetetlen poklot meg-lábal~ 
ván, fel-kereifem azt az újj világot, melly
nek a' jövendölés fzerént már teremtelve 
kell lenni. Ezért bújdofok ebbe a' vég~ 

h etetlen üregbe. Ezt a' fzerentsés vilá
got adta az Iften edgy újj N en1Zettségnek, 
a ' métiJrct sárból teremtett, kiket talám 
az Örökké való arra rendelt; hogy vélek 
ürefs l\irályi- fzékünket bé- ülteire: még 
ugyan azt nem engedte nékiek, vagy at
tól va ló féltébenn , hogy ne talám , ha 
annyi fok hatalom gyulne öfzve az Olim
plisra, ismét újj párt-ütést forralhatnának; 
vagy más valami titkofabb fzándékból. 
ltövid ic!Onn meg-térek, hogy bennete](et 

· edgy gyönyörüséges lak-helyb~ bé-iktaifa
lak ; mind ketten kedvetekre fogtok ott 
látha tatlanúl és tsendefenn lakozni. Rep
deshettek kedves fzagokkal illatozó le
vegő - égbenn ; ott minden, prédátokká lé~ 
fzen. 
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A' Sátán el hallgatott. 
(rfzkáltak örömökbenn. 

A' Bún és Halál 
Az Halál hízel-

kedvén azzal mag~inak , hogy telhetetlen 
b élit majd meg - tőiti prédával, mofolyogni 
akart, 's ez az öröm1<nek ki- nyílatkozta
t ására lett el-kámpitsorodáfa még ezerfzer 
fertelm efeb bé tette . .A. z b gonofz Anny a a' 
Enn fzinte úgy örr ilt , és örömé benn a' Sá
tánhoz fordúlva így kezdett befzélleni: 

Az igazság parantsnlt::t azt nékem , hogy 
a ' poJdok' kóltsaira gondot vjfellyek, és 
n1eg-tíltotta ezen gyémánt kapuk fel-nyit
tásá_t. N em fé lek femmi éla hatalo.mtól, 
J10gy rajtam erat vegyen. .A.z Halál meg
esküdt, hogy fel- emeli öldöklő dárdáját 
azok ellen a' vakmerők ellen, kik rajtam 
erüfzJ.ko t akarnának tenni ; de már nem 
tartozom az Ifiennek femmivel, m ert en
gemet gy ülő l, és a' pokol mélységes fene
l'- ére Je-tafzittott, azért, hogy üt gyaláza
tofan kúltsárkodgyam. Eredetem mennyei. 
Ez e l őtt az egek lakoifa vóltam, maii pe
(lig itt vagyok fzáml{ivetésbenn , örökös 
kínok és bádgyadtságok között orrromol
tatván fzüntelen a' retteo-éstől és az en-

o ' 
gemet fztintelen martzongó gyermekeim' 

si rá-
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sírMoktól. Te vagy az én Atyám : Te 
:Hl tál nékem lé telt, rajtad kivill kinek en
gedelmeskedgyem? Te bé-fogfz engemet a' 
, ilágofság és bóldogság újj világába vezet
n ; ; a' hol az Ifienek élnek, ott fogok én 
~' Te jobbodann gyönyörködve ülni, minl 
edgyetlen eclgy kedves leányod' a' kit ez 
illet, és hofzfzas időkre fogok uralkodni. 

lVIikor ezeket mondotta, búneinek fzo
morú efzközét a' Pokol' kúltsait elő- vette 
öve melloJ, és ezt a' fzörnyü kaput, mel
Jyet nála nélkül az egéfzfz pokolbéli ha
talmafság még tsak meg-fem mozditthatott 
vólna ~ edgyfzerre ki- nyittotta. A' pokol
béli kapu rettenetes zúgáfl:al hátra tsapócl
ván, kétfelől ki-nyílik. Sarkainak menny
(H>rgéshez hafonló . z ú g áfa még a' leg- na
gyobb mélységet-is meg-refzkettette. Ö 
ugyan ki- nyittolta a' kaput , de bé- nem 
z'árhatta többé. Ennek a' kapunak olly 
nagy hézakja vólt, hogy ed gy egéfzfz ár
ni á da ki- erefztett záfzlóival, fzekerével, 
ágyúival, egéfzfz azzal a' fzélefséggel, mint 
mikor edgymáffal fzembe fzáll, rajta ke
n ::fztillkosúl járhatott vólna. V aHag fekete 
füfi és lángolmak habjai ömlöttek-ki belő-

le; 
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le; valamint mikor a' tűz' hévségétül bé
omlott kementze a' tüzet olddgya. 

Akkor a' mélység núnden titkaival ed
gyiitt magát nékik meg-mútatta: meg-lát
ták azt a' rendetlen határ nélkül való mély
séget , mellytül a' hofzfzaság , fzélefség, 
mélység, ido és hely· el-nyelettettek. Ez 
az, a' hol a' fetéttség és Chaós, mint osi 
elei a' terméfzetnek, állandóúl uralkodnak 
a' fziintelen való bartznak lármái között, 
a' melly az edgymáffal való ellenkezéstől 
( Antipa thiától) lelkesiltetik. A' zurzavar 
tartya-fel trónufsokat. Itt ama négy büfz
l\.e baj110k, úgy m . a' Meleg, Hideg, Szá
raz, Nedves, veJzekedik a' birodalomért, 
és Atomus bajnokjaü hartzoltaUy ák. Az 
.Atomufok ofztályokbann , nemzettségele 
záfzlói körül minden rend, és mérték nél
Jai! olly sürilséggel nyüzsögnek mint a' ten
ger i'ö ven ny ei. 

A' Chaós, mint Monárka, uralkodik, 
és végezésivel még jobbann fel-zavarja a' 
.zűrzavart , a' melly által uralkodik. A • 
történet néki fő tanátsoifa. Itt mlltattya 
magá t a ' terrnélze t b o ltsője v agy talám 

si rj d . 
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Itt 11em látni tengert , fem foldet, sirja. ..., 

leve uo··· euet fem tüzet: ez egéfzfzenn vauy b o ' • "'-
b euyébb hanem ec10'y t.4rfasitthatatlan netn 0 ' ·o 

öfzve-tsoportozáfa az edgymáifal e1lenkezo 
eredeteknek ( Principiumoknak ) mind ad
dig tart ez a ' zUrzavar, míg a' leg-felsőbb 
hatalom edgy fzavával ezt a' fekete vala
mit edgymástól el-nem válafztya, és belől
lök Lok újj világot nem teremt. 

Midőnn ezeket látta vólm1.. az Ördögök' 
Fejedelme, a' polwl' partyánn meg- álla
poclék ·, és körős ]{örül nézvén, gondolko
zik azor111, melly rettenetes útat kell néki 
tenni. Ha fzabad a' nagyokat kitsiny ek
hez hafonlittani; olly rémitt(j és siketittő 

.zuhogáfi hallott, mint mikor Bellana (3o) 
erőfs várat ví, és minden ::lgyuival dörög. 
Ha a 7. ég' bóltozattya le- romlana , és a• 

dühös éltető- állatok a ' kemény fold et, 
1helly tengelyénn _meg-mozdúlhatatlan, fel-

for-

(3o) A' Romaiak Ifie:1 Afzfzony a. A' PoetAk Márs' köYe
tojévé 's ló-hllitó j.-ívá tettlik , k i a' h.-!lrtzolókat a' vi a· 
dalra buzdjtt•mn. 



94 A z E'Lvtjztett Paraditsom 

fo rga tnák-is ; m ég fem vólna ehez l1afonl6 
rend eleLlensé g. , 

A ' Sátán reptiléshez kéfzul , l{i terjefzt i 
1zárnyait, mint a' hajó vi torlái t, és a' föl
<let a' r efz ketés ig meg-rugta; fe l-em elked . 
v én barom teftével a' füftnek hömpölygő 
ködébe : a' felhő trónus gyaná nt fzol o·ált 

"' . d k b ne1u; e tsa hamar támafzfza Ie -omlott· 
' le-efett ed~y rettenetes üreo-be mint edo-y 

'-' b ' b 

tíz ez er rnillió ölnyi ólom hegy, noha fzár-
nyaival iparkodott-is. Nl éo- moft-is me,nne 

b . 

le. felé; hanemha e dg) ' tűzzel és falétrom-
< • 

m a l ·meg- r ako dott felleg, febefs vifzfza-
ü tésével újjra, fellyebb nem kalyimpá zta tta 
vóJna, mint a' honn an le- efe tt. Ezutánn 
ismét edgy föv eny özönbe efett ; e' nem. 
vólt fem tenger, fem főJd. I tt nem fegét 
hetvén magánn má sképpenn , ezt az öfzve 
nem á llott híg foldet egéfzfzenn bé- fa lta. 
Sebeirenn kergeti ugyan fzárnyas futásával 
a' Grtif (31) a' Scytha tolvajt, ki t óle az 
aranya t el-lopja, a' volgyekenn , térsége-

kenn, 

(3•) OrofzUny és fas-tagi aiból Mzve fz e•·keztctett kóltött 
m"dár, A' hintsek óu.és t:t bíz ták reá a ' Koltoli. 
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kenn; de febe!febbenn úfz il , bukik , gázol, 
máfzkál, repiil az Ördögök' Fejedelme a ' 
kö-fziklákonn, a' fzorofs és fzéles útakann , 
sürúnn ' ritliáfonn ' hegyenn ' volgyönn . 
l<ézzel, fzárnyakka(, fejjel, lábakkal. A ' 
mikor h ir telen , hallv!tn valami tsudálatos 
zsinatot , arra mégycn bá tors ágg:d , és a' 
pokolbéli Lc.lkeket , kik ott zsiboHgo tta k, 
meg-akarván fzóllittani , ha ezek őte t rövi
debb útra igazithatnák, hogy a' világos
ságra ki-juthatna ; eclgy fzerre fzeme eleibe 
tünil~ a' Chaós' t ró nuJra , re t ten e tes nagy 
záfzlóval. Biroda lmá ua k pajtás afzfzonya 
a z Éjj, a' ki r égis égéért tifzteJetre mélt<) , 

véle edgy trón usba ült : körúl ö tlök ud va
roltak Pltító , Ade.r , (;32) és ama' rettenetes 
Daemogorgon; (3.3) ezek ut[um edgym !i sb:t 
]{aptsolva a' Hír, Történ et, 'Sina t , öfzve 
l~: evered éfe núndennek , és az ezer fz:.íi ú 
Discordia. A' Sátán bátran n igy 'fzóllilty a-

meg 

(32) A ' H ades G örög neve, a ' íold alatt való Ifienn ek f'/ú. 
t ón al< . 

(33) A' fOld k özepinn lakó Lélek. Így írják. Je őtet • min t 
valam , Ily golyóbifon n i'ilo , bé- mohofodott rettenete~ 

öregc·t . A' n e vé t nem fzo:1ba.d v61t k i-mondani, 
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meg óket: Hatalmas L elkei ennek a ' mély
ségnek ! Chaós, és Te- is ö rC k Éjt!z aka ! 
nem jöttem birodalmatok' titkaina k meg
háborittására, fem pedig ki- kémlelésére. 
Kalaúz né lkül jöttem ide , el - tévedtem 
ezenn a' fetét ingoványonn. Az én igyeke
zetem az, hogy a' világofságra l~i -jntha!fak . 

Kerefek olly nyí!Jst , a' me Ilyenn el-é rkez
hetllém arra a' helyre a ' hol a' Tí fet é t 
barlangotok az Éggel határos. Mútafsátok:. 
meg nékem, mellyik réfzét birja birodal
motolmak újjabb törvénytelenséggel a' fel
séges Monárl<a ! ki verem otet onnan ; · 
hafznotok kívá11nya azt; fegíttsétek útn
mat. Az én fzándékom az, hogyha ezt a ' 
Tí el-vefztett orfzágtok:lt vifzfza nyerhe
tem , azt törvényetek alá erefzfzem, é~ 

benne az örökké-v::tló Éjtfzakának záfzlój:lt 
lü- függefzfzem. l'\'lindent által- adok nék
tek, meg-elégfzem én a' bofzfzú-állá!fal. 

Így befzéllt a' Sátán, és a' vén Chaós 
zokogva így felelt néki: Te vagy e' hatal
mas Elő ljárója a z Ifien ellen pártot ütött 
Angyaloknak? fzememmel láttam le esé
fedet, és zuhanár.;t azonnal fülembe hatott. 
Rettenetesnek kell annak lenni, mikor olly 

ár-

MÁ S OD IK KöNYV. 97 
á rmád át, mint a ' T iéd , meg-futtatnal\:. A• 
p okolbéli m élység el-irtózott rajta; a ' győ
zedelmes Angy alok milliomonként to1y6d
t,al}. lü fe lé a' M ennyeknek kapujánn; melly 
m ég jnkább öregbittette a' rendeletlensé
get. Én itt a' határo.m' fzélénn épittettem 
lakó p alotámat. Az.t a' kevefet, a' mi még 
meg· mara?t, védelmezni akarom. Belső 

hafonláfaink újjabb újjabb vefzélyeket hoz
nak reánk , és már az örök fetéttséonek o 
hatalma napról napra gyeng~!. 

Leg- elbfzfzör- is el - vették hatalmam 
alóll ezeket a' m élységes üregeket, mel
lyek a' P okol' tömlötzét form áHyák , annak 
utá nna fejem fe lül a' tsillagos E get, a' fő l d 

nek l<erekségét, és a z Olympusna k a zt a ' 
réfzét , honnan a' Te Légióid le-há nyattat
tak. H a azért fá radozol, már nem me!fze 
vagy t zélodtól, ellenségünk közel van. 
I n1hol az útad, ereclgy, repülly, hartzolly, 

. győz~, edgyetlen edgy liíváuságom az , 
hogy mind~nt fel-forgafs. 

A' Sátán azonn val6 örömébenn, hogy 
m á r közel v6lna, nem - is feJelhetett ~ 
Chaós' végzett befzéclire, hanem . újj erőt 

G vévén 
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vévén magának , lá ng-ofzlopbann fel- emel ~ 

kedik; a' meg-mérhetellen üregbe, az élte
to állatokonn, mellye knek edgymásba való 
ütközéfek őtet minden felü l fzorit tolták , 
m ao-át á ltal fúrta. Sem Jázannak ( 34 ) b 

Kolkisba az arany gyapjuért' való vefze-
-delmes h ajákázáfa a' keskeny tengern ek 
kő~fziklái k öz ö t t; fem pedig Ulijfes', (35) 

Scylla, és Karibdis köztt . lett há ny kódáfa, 
és a' tenger örvényétol lett félelme illy 
verzedelemmel öfzve - füzve nem váltak. 
Járatlan vólt ugyan ez út; de egéfzfz óttyá
bann gyozedelmeskedett minclenenn , és 
minekutánna elso Szüléinl<et el-tsábittotta, 
a ' Bün és Halál buzgósággal követvén a' 

Sátán 

(34) A ' ki más nyelvet Haza- nyelvén ki vi'>l ~r.m tud , J >i 
zon útazásáról ol va fia - meg DJtgonits U r' Gyapj as 
V itézi t. 

(35) F.:dgy vólt ez a ' leg · nevezetefeb h Bajnokok köz {il, h ik 
Trójat oflromlották, Milwr Hazájába Ithaka fziget

tyéb e akarna vifzfza jóni, még to. efztendókig vólt 
kémelen bújdosni ; m elly ido alatt való történeteit 
fzépenn meg- írja ama' halh ata tlan Poe ta Homérus, 

Ödylfea nevii munk,íjábari ; mellyet magyatúl-i5 igye
l< ezet t elói adni Dugon its Úr. Több bajai közt, leg
fé lelme[ehb vó lt az Ulilfesnek , mikor Sicil iánál a' 
Scylla és C1arybdi~ két örvény i k özt ·rólt, 
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Sátán nyomdokát , vas útat tsináltak a' fe
li e te méJységenn, 's akkor ofztán a' . forró 
öböl békével fzenvedte hátánn a' hí'dat, 

l 

mellynek hofzfzasága a' Pokoltól fogva a' 
leg- mefzfzebb fz élére hatott a' gyarló Vi
lágnak : még moft- is fzol gál a z a' híd a ' 
gonofz L elkeknek , k ik a ' Halandókat kí
sérteni, és arra venni elo-jőnek, hogy oket 

· mint Iftent imádgyák ; de a ' lVIennybenn
lakozónak fzólgái a ' ki válafztattakat ettől 
meg- őrzik. 

Annyi fá~adozás i titánn kezdi érezni a1 

fetéttség' Fejedelme a' világofság fzent élefz
tését. A' mennyeí bá ftyák' tetejé ről kezd 
n'l ál' edgy barna világofság , a' fet ét éj t
fzakának kebeléb e hatni. -Itt kezdodik-cl 
a ' terméfzet birodalma. A' Chaós olly fom 
polyodva húzza i t t . magát hátra ; mint nü. 

l\Or a' gyengébb ellenség núnden lárma 
nélkül , táborá t az eroifebbnek .. hagygya. 

. Tsendefebb tengerenn lebeg már a' Sát.in, 
és l:ttyát a ' 1-;é llséges világofságnál meg~ 
esmcn. Val amint a> fzé lvéfzektol hányat. 
tatott -te11geri h ajó, meJlynek árbotz fái , 
vitorlá i és kö telei el - fzaka doztak, mikor 
a' tz él fel é közelget, tse.ndes rév ~ partra. 

G :J való. .. 
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való fzerentsés kikötését lebegve várja ; 
fzinte úgy lebeg a' Sátán- is örömébenn a• 
levegann fellyül való üregbenn ; fzárnyait 
alig mondittya , fzemmel tartván minden
kor a' Menny- Orfzágot. Moli: retten etes 
nagyságá t tsud:Uly a , és l~ i- nem veheti, 
hogy gömbölyü e, vagy 1zegeletes. Drága. 
kőből tsináltt tornyai, és ragyogó zafir 
falai, fájdalmi't meg- újjittották. 1\'lajcl pe
dig a' hóldnak fzomfzédsagába, meg- faj
dittya a' foldnek golyóbifsát, hogy moz
dúlhatatlanúl edgy arany lántz által vifz
fza-tartattatik, melly nem nagyobb a' leg
kifre bb tsillagnál. Erre a' látásra di.ihöfsé
ge benne meg-indúl, a' bofzfzú-állás el-ra
gadgya, és bánván el-vefztett fzempilian
táfait, útty át nagy tűzzel folytatty a. 

J7ege a' nzásodili Könyvnek. 

AZ 

• 
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AZ ELVESZTETT 

PARADITSOM 
liARlVIADIK KONYV. 

- -----··------
R Ö V I D S U M M Á J A. 

A_ z Örüliké. vaM maga(s Tltr6nujsából ldttya a' 

Sátánt az ú;j Világ felé repülni; meg· mú

t attya Job!Jjánn űlö Fijának; m eg- jövendo/i néki, 

hogy az Ember el-esik, é.s meg-mútattya, hogy nz ö 

fgrtz.ságdt és Bölt.se.ségfft az Einber nem vádolhattya; 

mivel iJ az Embert jzabaddá és a' };tf.sértetehnek el-
' . 

hnt rílláJára dégségrjsé teremtette. Hi jelenti ma-

gát, lwgy az ,Embemek meg-kegyelmez, mivel ö nem 

mrtgát6l ifett-el, mint a' Sdtán, hanem meg-t.salat

tatott. A' Fiu Jflen d!tsöitti az Atyát , é.s az Em

beri IYem erdnt-való jó nknrattyát háláilya; ·ae a' 

Mirzdenható Ignzság ,ínak eleget ldván t étetni; 's 

edgyjzersmirzd felenti, lwgr mivel az Ember a' leg-

G 3 fel-
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fel.söhó Felség ellen vétett , rangjdra vdgytfdvdrz, 

meg ·Ir ell néhi iJfaradékdval edgyütt halni; hanem 

ha edgy vaialii a' hunért elegendo enge{ztelést té. 

ften érette. .4' Fiu ljlcn magát önként ajdnlya ; 

az Atya elfogadgya, é.s meg- t'!fie.sillésébr:ruz meg· 

edgyez, é.s ki .lz!rdeti a' Fiunak mindcnek fi:lctt való 

jel- HZagaJztaltatá.sdt az Égbenn é.s a' fiildönn. A' 

. Sz. Angyaloknak parant1ol{ra, hogy ot et tifztcL!yék: 

ezek engedelmeskednek; é.s az egr(fz:fz iJ1cnnyei Kar 

ékes ltangzású Háifájdt elö vr/vén, az Atya e.s Fiú 

dftsöséf?él hfrdetik. A' Sátán a' Vildg kül.rü Jzfnérc 

leftdll; edgy helyre_ akad, a' mel!yet lzijába valdság' 

Limbufiánr~k neveznek; mire vald ez a' he/ly ? in. 

nét a' :Nap ·Orj'zdgdra ki-lzat: Urielt a' fenyes itg 

vezetiljét megfióllittya; dc miriel;elótte lwzzrí jutna, 

magdt VilágrifJ ág Angyatáv d vdltoztattya, é.s Jzfnul 

adgya buzgóságát, mellytöl melegittetik, hogy azért 

útaz , hogy az ú;j Világot, a' hova a' Mindenható 

az Embert hely Izezteile; meg -lájJa. /VI inekutánna 

.Urieltol t!rtelrezctt , el-megy, é.s a' _'\'inifáte.s hegyére 

le -.ft dll. 
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- m 

II öfzÖnt~ek ó.h Sze~1t Vil.1gofság ! .. ~gek
~ \.._ nek 1dosbik Leanya ! avagy orokké~ 

való Súgár, TArfa az Öröl,ké valónak. 
N em vétkezem e ellened, ha így nevezlek? 
Az Iften öröktől fogva való viligofság , és 
hozzá járúlha.tatlan fényefségbenn lakik . 
Benned lakik tehát óh fényes folyamattya 
a' nem teremtetett Világofságnak! Avagy 
akarod e, hogy tifzta és Irlennyei Pataknak 
nevezzelek, melynek kútfeje az Eml;Jerek 
elOtt el-van rejtve? Minekelőtte az Eg és 
föld teremtettek vólna, már te vóltál. Az 
l(ien fzó!.lott, és a' Világ ki-bújván a' vizek 
és fekete méllységek üregéből, fényeddel 
minted<ry köntöffel fel-rtJháztatott. Te hoz-

~:-. 

zád térek ismét méréfz lép éfekkel a' Po-
lwlnak fetét orrzagából' a'hol fokáig tar
tózkodtam, Íníg a' Chaóst, és az öröld~:é 
való Éjtfzali:át lan tom az Orféusétól (36) 
külömböző-képpen énekelte. Te vóltál a ' 

ki 

(36) Orplzeus A pollónak és Calliop~ Músán~k vólt. a' fi ja, 
az Éjtfzaka' ditséreté rcB ,rtt Eneke még ma- IS meJ:;-
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ki előtt meg-fzégyenlvén magát ei-bújt a'/ 
vaftag fetéttség, és meg-nyíltak elüttem a' 
mély öblük, ·és vefzedelem nélkül vezet
tettem ki a' tőled meg-világosittatou h el
lyekre. Moft már ismét érzen1- elevenítto 
l:impáfod' édes élefztését: de te magadat 
el-rejted bús fzemeim elott, mellyek ha
fzontalan forognak tengelyekbem; , hogy 
l1atható súgáridat bé-ihafsák. Ah! a' leg
halaványabb fény-is hliségtelenLil el hagy
ta, és edgy fekete felleg borította el őket. 
Mindazáltal meg- hatván fzívernet a' fzent 
énekléfek' fzerelrne , meg- látogatom a' 
Músák kedves hellyét, az ezüft patakots
kál~at, árnyékokat, és erdatskéket, és a' 
Nap súgárától meg aranyozott hegyek ' büfz-
ke tetejét. Tégedet kedvellek én m agars 
homlokú Sion, és títeket is virágos partú 
patakok, mellyek édes tsergeclezéffel a' 
füvek' és virágokkal büfzke volgyeket tsíp
keditek, és hízelkedő habotokkalmeg-fzen
teltt lábait mofogattyá tok Itt ezen éjjeli 
Sz. árnyékokbann múlatom magamat ama 
Músák' .Mennyei Társaival , Thamiri.r (37 ) 

Ho-

(37) Híres Mufik us és Poeta ; d e mivel olly an vakmero v<'>lr, 

hogy 
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Homéms (38) Thirefie ( 39) és Phinével, 
( 40 ) kiket a ' történet a ' fzerentsétlenség
ben vélem cdgyenlő kké tett . Vajha ve
Jek edgyenlő leh e tnék a_' díts ő ségbenn ! 
Így legeltetem gondolatomat , a ' melly 
magától- is lantomat éneklésre fzinte úgy 
k éfzteti: valamint edgy ébren lévő madár, 
melly magát a' fetét éjtfzakákonn a' leg-

na-

ho gy a ' J\1úfa kal- is vetélkedni mert , meg- győzett

ven, mind fzeme v il á;(4 t , mind pedig muGkai tehet-. 
tségét-is el -vefz tette. Halála utá mt L e lke a ' fülemilébe 

ment . 

(1S) El éggé esmére tes ez a' P oefis Atty,. 

(39) Thébei híres jövendolo. Ifjú Jw rába n ké t p á rorodó ld-
gyolaa találvá n , vef1.fZPiével rá jok ütött, m elly tsele
ltedetéért Afzfzonny á változott . Hét e fz tendok múka, 

ugyan •:thoz hafon ló tf'ttier t fé rjfi n emét vi fz fza vette. 

M idon n Jupiter és. Júnó köztt tr i·fás vetekedés t.í 
madna a ' felo l , h n gy a ' fé rj fi vagy A fzfzony i n e m. 
v efz e' több réfzt , a ' fzerP lcm édefségiból ? Tirefiás 

té tetvén biró vá , ó a z A !"zfzonyi nem"n elt tulajdonittott 
több gy öny örliséget ; melly ítéletéé rt Júnótól vakság

gal huntette tett ; de l\á rá t Jupiter jövendola tehettség
gel p ó tolta-l•i. 

(4o) R á tz F ejed9lem , a' It i azért, hogy elso Feleségé tol 
való gyermekineli fzemét, máfo dik Felcségé nek kérésé
r e ki-to ly a tta; nem t s ak meg-vakittatott ; hanem ezen
kivűl a' Ha rpyált tó l - is kino.ztatott. A' ki magy"r 

11yelvnél egyeb et n em tud, olvaiTa-meg errol-is D u
g onits Úr' Gyapjás VitéLi t. 

G s 

.. 
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nagyobb sürübe rejti-el ; éjjeli musikáját 
édes refzketü jajjal zengedezteti. Az efz
tendok réfzekkel edgy iHt vifzfza térnek : 
de óh fájelalom! a' nap én elüttem rnagát 
örökre el-rejtette. A' reggel és fzi.irkűlet 

mofolygó fzínei nem vígafzt3.lnak már en:
gem'- bóldogtalan forsombann. Nem fogom 
már én a' tavafznal · mofolygó virágait, 
fem pedig a' n apnak fúgárit fzemlélni. 
N e!ll érzem többé a' gyenge bá.rányliák
]ial és ugrándozó víg borjúkkal gaz dag 
legelők igéző gyönyörü,ségét. Ah nem! ah 
nem! az emberi fzépség fem hathat meg
többé. l\Iind ezek helyett vafiag felhő 

vett körűl: öröl{ös feté tts égb e v3gyok el
temetve; Tudományunk tsalhata tla n köny
vét, a' világot ·ne m oh·ashatom; bellyette 
tsak edgy rendetlen és öfzve zavart for
m~ja van elottef!l a' term éfz et müvének : 
ed gy termékeny kútfeje a' b öltseségnek, 
melly ben a' Tudomány gazdagon n fzivár
gott a' Lélekre , a' nyomo rúságok égető 

nyílai miatt, egéfzfzenn ki-fzáraztalott. 

Örökké való világofság ! pótold ki én 
bennem a.' teremtett világofságnak el-vefz
tét l világosilsd- meg Lelkemnek minden 

te-
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tehetts égeit; ólts fzeme]<;et fzívembe ;' fzé
le!zd el-tbllem a' fetétts ég k.ödét , hogy ol
Jyan dolgokat l áthaffal~, és hírdeffek- ki, 
mellyekel még eddig halandó fzemek nem 
láttak . 

Felséges Trónufsából le- tekéntett az 
Öröl<kévaló , hogy a' maga és Teremtési 
miveit meg-fzemléllye. Az egéfl!fz mennyei 
Sereg olly fokasággal udvariott liörűlt~ , 
mint a' t sillagok tsaportya ; és őtet fzem
lélvén, ki mondhatatlan bóldogság hatotta
meg öket. Leg-e10fzfzör-is elso S;süléinkre 
fü ggefztette fzemeit, kik a' vil:ígbann még 
tsa k egyedül vóltak fzerentsés magánofsá
gokbann, a' Gyönyörűség I\:ertyé benn, a' 
hol az örömnek és fzereletn e k halhatatlan 
gyiimőltsével éltek, m elly örömöket és 
fzereteteket fem a' nyughatatlanság' fem 
pedig a' fzenvedés meg- nem zavarta. Is
m~t vetvén fzemeit a' Poklokra és a' Chaós 

. öbleire ; éfzre vette a' Sátánt a' feté.ttség 
fzín én az egek határi felé repülni . Jól látta 
őtet magafs hajlékából, a' honnan a' múlt
tat, jelen val6t, és következeurlot fzem
léli, - hogy el- fAradt fzárny ."'.i és nyug· 
hat <t ll an lábai nyugtn t.1sára a' világ fzínére 

le-
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le-fzilló félbe van, a' me ll y réfzéről a' vi
lágnak nem tud ta , ha levegő -·ég e az, 
vagy pedig tenger. 

Ezt látván az Iften, edo-yetlen edgy Fiját 
így fzóllittotta-meg: Fíjam! edgyetlen edgy 
fzülőttem l Látod e, mitsoda dühöfséo- fo a-

. b b 

lalta el ellenségünket l fcm a ' ki jegyzett 
l1at:írol;;, fem a' poklok forompóji, fem a' 
l ántzok , mell}rekl~el mco--van kötözve fem 

b ' 
a' meg-mérhetet len i.i.regnck méJysége- is 
meg-nem tartóztathattyák őtet: dühös bofz
fzú- áliáft fzomjúhozik ; de ez a' bofzfzú
állAs ugyan tulajdon pártütő fejére fog há
d .mlani. Látod e, melly febeii'enn repul 
a' világofság felé ! az újjonnan teremtelt 
vilá got keresi, és ott az embert, b ogy azt 
vagy erőfzakofonn, vagy a' mi még gono
fzabb, mefterséggel vefz eiTe el, és el -is 
ve fzti ; . mert el-hifzi az ember az ő hazu
dozásit, és tilalma ma t, engedelmefségének 
edgyetlen eclgy próbáját által fogja hágni. 
Büne maga utánn húzza nem tsak tulajdon, 
l1anem . az egéfzfz emberi nemzet' vefz~del
m él-is. N em-is vethe t pedig fenl,ire: mert 
nem Yett e a' háládatla n én tőllern elegen
dő kegyelmet ? nemdenem igaznak , j :~ m .. 

Lor:.. 
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bornak , m::1.gát óltalmaziü elegendonek, 
noha el esni- is 'fzabadnak terem teltem _ e 
o tet, valamint a' több Nlennyei Hatalmas
sáaokat-is. M.ind azok a' LeU;;ek, kik hi.i-o 
ségeket meg-tartották ; mind pedig azok-is 
a' kik el-efi:ek, edgyenlő képpen fzabadonn 
tselekedt ek; · mert tifzta fzabads á o- nélklil 

~ 

hoo)r- is kívánnám hitek', fzerete tek', és 
t ' 

engedelmefségek' próbájá t ? Erdemelhctn e 
e a' lü tsikart virtus dítséretet? vr~ gy te
het e az t virtusnal-\. nevezni, h a k énfzerit
teltem vólna ől<öt az engedelmefségre; úgy 
a' fzüks égnel\: köfzönhetnének mindent : de 
minthoo-y én o köt fzabadokká teremtettern: 

o \ 
nem vádolhattyák fem Teremtőjököt , fem 
állapotyol~at, fem a ' végezéft; miJ1tha az 
előre való rendelés akarattyokonn kegyet
lenkedvén, meg-fofztotta vólna fzabad aka
rattyoktóL Nem; nem. Párt- ütéfekber n 
nints femmi réfzem ; az, egyedúl az o ml-

' vel<. Az igaz~ hofoy én el őre tudom azt, 
hogy mi fog történni : de hát azért ez az 
én előre való látáfom oka e az o hibájok
nak? Hifzem azért az ő hibájok fzintúgy 
meg-esne, ha előre nem látnám-is én azt. 
Ök vétkezni fognak, noha · rajtok áll, ha. 
v-étkezzenek e, vagy ne vétkezzenek. Én 

meg-



110 .A.z Elvifztett Paraditsom 

meg-nem h aléí wztam vétkeiknek n~ ú lafz . 

l1aLatlan oká t. Tulajdon vá lafztásokonn 
épül bóJd ogtalanságok Ezért teremtettem 
őket fzabadokká , és azok is fognak m [t 

radni még a' b ün rabság;l.bann-is; mert kü- r 
lömbenn, egéfzfz tennéfzeteket el-kellene 
változLitnom; és ~nt a' meg-váhozha tatlan 
végezéit, melly fza badságoka t fenn tar ty a, 
vifzfza kellene húznom, hogy önként ke
refsék vefzedelmeket. Az Anayalok ma-o l 

gok rontották-el magokat : de mivel az 
Ember az ördög tsalárdsága .!U tal eiUi-el, 
ugyan azért meg- kegyelmezek n éld; de 
c;z Angyatok nem találnak kegyelmet. 
Igy az én dítsőségem · ki- fog nyílatkozni 
.Mennyenn és foldönn a' könyörületefséo-. o 
és j gazság által; de az ü·galmafság leg- ne-
vezetefeb b léfzen ; ez fog tündökölni mint 
első és utólsó. 

lVIidon-n az Iften így fzóllott válna , a.z 
egéfzfz Olim p us el-tolt drágalátos illatta l, 
és a ' meg-bóldogült Lelkeket édes örömbe 
meríttette. Fija-is meg-illetődui Iátfzatott; 
kinek egéfzfz Attya tündöklött fzemé1lyé~ 
benn , terméfzeti valósága fzerént . 1fteni 
fzánakozáft , vég nélkül való fzeretetet mú-

t.itott 
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tatott F elséges tekültete, melly et fzavaival 
meg-is petsételt. 

Óh Atyám ! be imádandók Felséges 
végezéfedn ek utólsó fzavai: az Embernek 
m eg - kegye lmezek ! Tehát az Ég és fold 
magafztalni fogják a' te ditséretedet fzent 
énekléffel. Ezeknek hangjai, Kirá lyi fz é- • 
-ked elibe hatván, tégedet örökké fognak 
ditsőitteni. Hogy is lehetett vólna a' meg, 
hogy az ember örökre el-vefzfzen? a' te 
utólsó és leg-ke clv efebb Teremtéfed azért 
vefzne e el , hogy magát m~g-engedte tsa
]atni az idegen gonofzságtól? mellyre őtet 

t ulajdon edgyügyüsége -is fegitette. Ó h 
Atyám távol légyen ez te tőled. Minden 
t e remtéfi~nek igaz B.í rája vagy te. 1\'Ieg
lehet e az, hogy ellenséged fel-tett tzél
lyát el-é1:je , és végezéfldet fel- forgaifa? 
V éghez vigye e gonofzságát, és a' femmibe 
ke~geffe vifzfza a' te jóságodat ? avagy 

' . büfzkénn , jól lehet ő rettenetes kínokra, 
de tsak ugyan az el- értt bof.zfzú- állás' 
édefségével ~ennyen a' pokolba; 's m aga 
utánn húzza Adárnot és az egéfzfz emberi 
nemzettséget , a' kit mefterségefenn tsalt 
meg ? Hát azért als:arod e mivedet el tö-

rölni, 
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rölni , és femmivé tenni azt, a' mi t önnqn 
magad dítsoségedre t eremtettél, hogy az 
ellened torzsolkodó Sátá nt gyűlölöd? két~ 

tségbe h oznák így Jóságod és Nag)~ságo~' ; 
sot lé telecl -is val\merő tsúfsággal Illetnek, 
F'ijam! k ibenn lelkem mind en gy~nyö rü

ségé t helyhezteti , így felel a~ ~rök:(é 
való; Fi jam ! ki tőllem fzármaztal! en bol
tseségem , hata lma m , és erőm , k éréfed 
igazíttya vifzfza- vonhatatlan Yégezéfimet: 
gondolatimmal edgyezik: Az em ber, nem 
fog egéfzfzen el-vefzni; meg-fzabadulhat, 
ts ak akarja; de nem a' maga akaratty a' 
hanem az én önként való kegyelmem ál. 
tal. Módot fogok én néki mutatni abba nn, 
}way m agá t eséséből fel-emelheife, és az 
Ig;zságot, mellyet, a ' bfu~nek rabjává té
vén macrát, el- vef:.~lett, vrfzfza nyerhe fre. 
Ellene állhat még o halálos ellenséginek; 
de meg 'fog kívánta tni arra, hogy gyar
lósá oa fegedelmére védelmemet kettőztes-

o ' . 
fem. lVleg- akarmh vélle esmertetm azt, 
melly erőtelenné lett efete utánn, és hogy 
fel fzabadíttatását egyedül 11éh:em köfzön
heti. N émellyeket közúllök különös ke
gyelemből el válafztottam, és a' többinek 
elébe tettem ; mert ez az én a karatom. 

A' 
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A' többit-is fokfzor meg-intérn arról, hogy 
a' gonofzságnak úttyát hadgya-el, harago
mat tsendesittse, és kegy elmemet hafz
nállya. Meg- fogom eléggé világosittani 
fet ét érzékenységeket ; ko fzíveket meg
Jágyittom , és fzüntelen arra nógatom, hogy 
bűnöke t bán_nyák-meg, imádkozzanak, és 
néliem igazánn engedelmeskedgyenek. Ha 
hozzám folyamodnak: abbann a' fzempil
lantásbarm meg-hallgatom oket' fzívekbenn 
hd y heztetem Bírájokat; Lelkek esmérete 
fog Biró lenni ő közöttök, és én l\özött.em. 
Ha erre hallgatnak , és annak javaslásit 
hafználni fogják, úgy a' világofságra vilá
gofságot adok nékik; és ha ini n d végig 
azt követik, idvefségeket meg-nyerik. D e 
azok a' kik meg-fogják vetni Jóságomat és 
Békeséges tűréfernnek gazdagságát : nem 
fogna!_{ kegyelmembenn réfzesulni. Meg
keményittern oket, meg- vakittom, hogy 
el - tántorodgyanak, és edgyik mélységbol 
:1' máfikba elfenek. De még nem végez~ 

tetett-el minden. Az Ember bunöfsé téfzi 
magát az Ifienségre való vágyódás által , 
mellyel a' Mennyei Király' Felsége ellen 
annyira vét; hogy ezt a' bfmét femmíkép
penn meg-nem engefztelheti , hanem halált 

H húz 
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húz maoára és minden maradéldra. Meg-
b I , kell néki halni , mert külömben az gazsag 

el- enyéfzne; h a tsak valaki magát é ret
tek nem ajánl y a, és hunökért eleget nem 
téfzen. A' leg-nagyobb bilnök leg-nagyobb 
alázatot kívánnak; halálért halál!! 

Mennyei Hatalmafságok! fzóllyatok, hol 
fogunk mí illy 1Zeretetet taláhü ? Mellyi
tek fogja az halált magá ra vállalni, hogy 
az Emberi Nemzetet meg váltsa, a' melJy 
maaát efete által halál rabjáva tette ? hol 

b . , l 
van az az igaz, ki magát az 1gazsagta a n 
meo- fzabadúlásAért fel- áldozná? lalök e 

b 

illy nagy fzeretet a' Mennyégbenn? 

A ' Mennyei Seregek meg - némúltak , 
hallgatás lepte- el az Eget. Nem jelent
meg az. emberi nemzet' védelmére femmi 

Pártfooó annyival inkább nem ajánlotta 
b , l 

fenki-is életét a' halált erd em lett ts e e. 
kedetért· El-vefzett, örökre el-vefzett, és 
a' Pokolnak által adatott vólna az Emberi 
nemzet, hanemha a' fiú lften, kibem1 lako
zik az Ifieni fzeretetnek tellyefsége , drá .. 
galátos közbenjárását :így nyílatkoztatta 
vóln.a. ki : ki mellt rhár, Oh Atyám! vége-

z~sed 
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zésed e' felől, hogy az ember kegyelmet 
f~g nyerni ; hát éppenn moft nem talál e 
efzközt? hifzem mindenkor kéfz az, fzent 
akaratod fel regellésére; bé hat az a' mély 
ségekbe is edgyfzerre, és Teremtéfid fzük
ségit meg-előzi. Bóldog az ember, a' ki 
irgalmadbann réfzesül! .de ebbenn a' halál' 
és bún' áll.apotyábann hol- is lehet nékik 
egyébiitt fegedelmet keresni? femmije fints : 
az igazság ellen vétett : ezt ő maga magától 
femmik éppen meg-nem engefztelheti. 

Íme Atyám ! én ajánlom magamat éret
te; életemet életéért adom ; nékem tulaj
donilsd az ember' vétkét. Tőltsd :~i reám 
mil1den .haragodat. Ki fzakafztom maga
mat; erefzfz kebeledból; le-mondok dítső. 
ségemről, melly köztünk ofztályos. Hadd 
rlLihöskö_dgyék a' Halál ellenem; tsak azt 
adom néki által, a' mi bennem meo-hal -

b 
hat: nem fokáig fog ő rajtam uralkodni : ha 
le- fizetem az adófságot, 11em hagy lz te 
engemet a ' fetét koporsóbann, és meg-nem 
engeded azt, hogy ártatlan lelkem a' rotha
dMfal örökké lakozzék. N em fokára dítső.., 
ségefenn fel-fogok támadni, meg- győzöm 
ellenségem'; és minden prédájától meg-

H !l fofz-
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fofztom: ájúl va vefzti el a' halál a' halálos 
feb et' és fegy veréhol ki vetkeztetvén gy a
lázato fan fillyed a' porba : én pedig gyo
zedelmi dítsoséges pompával fogom ma
gam után n hurtzolni a' meg - f!ybzettetel t 
poklot a' fzélefenn ki-terjedt levego égbenn 
önnön maga bofzfzújára. A' fet 'ttségnek 

)1atalmát-is meg-fogom örökre lántzoln.i , 
és Te, ó h Atyám, kegyefenn nézed ezt 
a' gyozedelmet az Egek Egéből, tetfzéfed 
jelentő mofolygáft keddvén le, pillantáfocl 
fzárnyain; sőt még a' halál, veréfem a latt 
meg - halván , a' sírba dől bolond dög 
teltével: akkor fogok én ofztán mindenféle 
nembül, népekből le tt el- válafztottidnak 
feregével hofzfzas távol létem utánn édes 
örömtől késértetve, az Egekbe fel~menni: 
Tul-ajdon artzárlat fzemlélem akkor , óh 
fzentséges Atyám' mellyet femmiféle fel
lege fem fogja többé a' bofzfzonkodásnak 
el- boríttaní; söt a' békeség és tsendffiég 
fog azon n tünc\'kleni; el· ofzol a' harag, és 

' helyett az öröm fog ura lkodni örökké 
fzent orfzágodbann. 

Itt meg-fziint befzéllni; de fzelíd tekín
tele néma ékes fzólláffal árúita-el a' Ha

lan-

l 

' 
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Janelókhoz vonfzó hallhatatlan fzeretetét. 
Engedelmefsége fzeretetével edgyenlo vólt ; 
Felséges Attyának végzését tifztelettel v:h
ta - a' meg-bóldogúltt lelkek fzent irtó ~ 

záffal boríttattak-eL .Mindenik kerefte ma
uábann ezen titkos befzédnek értelmét, 's 
o 
mikor mindenik gy anittotta válna, a' lVIin-
denható így fzóllalt-meg : 

Óh ! Te minden indúlatimnak kedves 
táruya! bátor védelmezője a ' bofzfzú-állásra 

~ , 
ki tett em be ri N emzetnel' ! Egnek és Fold-
nek, fzere tetre méltó meg-békéltetüje ! 're 
tudod melly drága énnél{em kezem' mive; 

.. "d 
az embert utóbb teremtettem ugyan, de 
nem betsüllöm kevésbe első teremtésimnél; 
annyira, hogy meg-engedem néked-is, hogy 
tzi.Hettefsél, sot, hogy meg-is ha !J y, tsak 
hogy ő éllyel}. Légy ember; végy azért 
teftet magadra edgy Szüznek tifzta méhé
benn, fzi.iletvén attól tsudálatofan , mikor 
az idok bé-tellyefednelc Légy Ádámnak 
fija, légy edgyfzer'smind az emberi nem. 
nek feje- is; mert valamint ö benne a z ő 

magva meg-hal: úgy Te benned min dny á 
jaun újjá fzülettetnek, és ~nintedgy újj tör
zsökbő l ki hajtanak. Te n.ilad nélkül fen-

H 3 ki 

> 
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ki fem fog az é}etbenn réfzesülni. Minden 
o maradéki meg-fertőztettek o benne ; de 
a' Te érdemed meg- fogja mind azokat 
fzabadittani , kik nem bízván tulajdon ér
demekbenn, arról le-mondanak , és egye- • 
dül tsak a.' Te könyörületefségedhez ragafz 
lwdnak; meg:-ölettetel me0'-is halfz · de a' 

. v ' b ' 

Te véredenn meg-váltott Atyádfijai véled 
edgyütt fel-támadnak ; igy fogja a' men
nyei Sz eretet , a' pokolbéli gyülülséget fel
lyül múlni. - Azon közbenn pedig , hogy 
magadat az alább va ló term éfz eti g meg
alázod, nem fogfz femmit is örök ditsasé
gedből el- vefzteni: s ő t inkább minthogy 
el-hagytad lfterinel való edgyenlőségedet, 
's önként le- mondottál az Iűeni dítsőséO'' o 
trónufsáról, hogy ed gy párt- fo gó nélkül 
való, 's utólsó romlá iTal küfzködő · viláO'ot . o 
meg- fza badítts: ez által leg-nyilváb ba.n n 
kimútatod, hogy nem annyira a' fúiletés', 
mint az érdem' és virtus' jufsán vagy Iften; 
és hogy mindenek felet t leg-méltóbb vagy ' 
erre a' m éltóságra , kibenn a' fzeretet meg- 1 

gyűzte a' hatalmat és dítsoséget. Minek
okáért én- is a' Te meg-aláztatáfadat em
berségeddel edgy i.itt T rónusra magafzta
lom; uralkodni fogfz mint fel-kentt Király 

min-
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·mindenekenn. Minclen hatalmat kezedb e 
a dok , uralkodgy, és élly jufoddal mind 
örökké. H ata lmad alá vetettem minden 
Trónusokat, Fejedelemségeket, Hatalmas
ságokat. Néked egyedül hajol- meg min
den térd mennyen, főldönn, és a' poklo
lwnn. E l - jő a' nap , mikor dítsoséggel 
fogfz meg-jelenni az Égnel{ felh ajébenn, és 
hatalmas Angyalidat a' trombiták' harfo
gó fzaváva l ki kúldöd, hogy rettenetes 
ftélő fzéked' eleibe a' nemzeteket idézzék 
Az elso jel- adásra fe l- fognak ferkenni fok 
fzáz efztendős álmokból, és a' világ' négy 
réfzirül minrlen hálttak , elevenek ; meg
jelennek elötted Királyi végso para.ntsola
todna k hallására. Akkor az öfzve-gyultt 
Szentek' fzemek' láttolua le-hányod az el-

' icí rhoztattakat, és a' párt-ütü Angy alokra 
v1fzfza vehetetlen fzententziádat lü- mon
dod, és ők előtted el-olvadnak, mint a' hó 
a' nap előtt. A' Poklot-is örökre le-petsé. 
teled; a' világ el- ég ; de hamvából edgy 
újj Ég és Fold fog ki-tsirázni, az Igaz ak' 
H a zája, a' hol hofzfzas fzenvedéfek utánn 
az Igazak arany időket érnek, és örömök 
foha meg-nem hal. Az édes gyönyörüség, 
az ártatlan fzeretet , és a' főldönn hij:íba 

H 4 }{e-
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kerefett egyenefség ; ezek öfzve - kaptsoltt 
kezekkel fognak bájoló édefséget tOlteni 
az Igazak' gyönyöruségibe. Ekkor téfzed
le l{irályi páltzárlat-is; femmi K~ráJyi pál
tzára fem lefzfz többé fzükség, mert én 
minden léfzek mind~neJ.>benn. Tí pedig óh 
hív Szólgáim ! dítsérjétek azt, ki önként 
meg-hal, hogy ezek a' tsudák bé-tellyefed
gyenek. Imádgyatok engemet Fijambann, 
imádgyátok Fijamat én bennem! 

Alig rnúlt-el az Ifieni fzózatnak hangja, 
mikor a' fzámlálhatatlan Angyalok , az 
örömtől el-ragadtatva a' leg-elevenebb ér
zéfektöl élefztettek. Tifzta édes ezüft hang
jok, a' mülyen az halhatatlanoké, édes 
fzenderedésbe mer1thették vólna a' bámúló 
Halandókat; fzent vígsággal, és az örökké
való orfzágok énekléfekkel hangzottak. 
Mélyenn hajtották-meg az Ifieni fzékek előtt 
magokat, 's aranyból és fzázfzor fzép vi
rágból fontt koronájokat le-tették. Kedves 
Százfzor fzépetske! az életnek fája mellett 
nőttél Te az Éden kertébenn, mikor még 
az ember ártatlanságábann vólt ; de mi
helyt el- e fett , meg- fzégyenl vén el-pirúltt 
ártatlan artzád, ::I'e-is el-tüntél a' földről, 

és 

• 

• 
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és eredeted' hellyébe , az Egekre vetted 
ism ét magadat, a' hol többé a' hunösök
nek nem filfzerfz ámozod-bé a' terméfzetet. 
Itt fedezed gyönyÖrüséges árnyékoddal az 
életnek kútfejét , élefzted balfam os gőzöd
del az Elisiumi mezőköt, hol a' gyönyörü
séan ek vize édes nedvefségével elevenítti b ._, 

plántáit, mellyekkel partya kevélykedik. 
A' -Mennyei feregek, ékefségek' fénnyéhez 
ragafztyák a' Te Királyi köntösödet , és 
tündöklő hajok közé valdttó súgáridat fon
ny.ák : Milwr az Egek' menyezete, fényt 
}{ őltsönözvén az el-fzórtt fzámtalan koro
náktól, mint a ' Jáfpis tenger mofolygott. 

Ezen Ifieni tifztelet utánn a' mennyei 
Sereg ismét koronájához nyúl ; drágalátos 
,övökönn függő ; és mindenkor kéfz al"any 
hárfáját elővefzi, és édefenn- ~angzó húr
jait pengetni kéfzül : ed gy fem hallgatott; 
.minden felől tökéiletefenn meg- edgyezo 
hármónia hallatott; edgy hang fem vólt, 
melly ne örult és örvendezett vólna. Illyen 
nagy edgyefség van az Égbenn! - Előfz
fzör-is Tégedet kezdettek énekkel magafz
talni, Mindenható, változhatatlan, halha .. 
tatlan, véghetetlen Atya ! öröktől fogva 

H 5 való 

, 



122 Az Elvefitett Paraditsom 

való Felség , kezdete minden léteinek , ki 
. fzaradhatatlan l\:útfeje a' l:lthatatlan vilá 
gofs:lgnak; mellynek fénnyétől hozz:l-járúl
hatatlan fzél~:ed környúl-vétetik ! Kitsoda 
nézhet Te reád, ha fény efségedet nem mér
sékled, még . akkor-is, mikor a' ~elhőkbe, 
me1lyek mint Királyi sátorok 1tsoportoznak 
körülted, rejted-is el-magadat ? a' Te dí
tsőséged ezekenn-is által hat, hogy gyarló 
teremtéfiddel fényednek súgárit láttalTad; 
ruháid' fzéleinek súa:lri, az Egek- is meg-

b ~ . 

vakittyák a' Halandókat.- A' Serafimok-is 
táv ól állanak tőled, fzárnyaikka l bé-takar
ják magokat , és nem m éréfzlenek feléd . 
közelíteni. Annakutánna dítsértek Téged 
énekekkel Öi·ökké való Fiú lften! ki min
den Teremtéfek előtt vóltál , kibenn a' Min
denható Aty a, hire femmi teremtés fem 
tekénthet, magát tifztánn és világofonn ki 
nyílatkoztattya. - Dítsős égének fénnye 
súgározik róllad, és az ő Lelkének egéfzfz 
mértéke nyúgofzik rajtad ; általad terem
tettek az Egeknek egei , és az azokbrum 
lévő minden Hatalmafságok. Te általad 
tette femmivé a' nagyra vágyó uralkorlá
fokat , és hányta le a' fetéttségbe a' Tró
nufsára törekedő Fejedelmeket. 

Nem 

.. 
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Nem kímélletted a' haragnak ezenn a' 
napjánn Atyádnak mennyköveit : és midőnn 
a' párt- ütő Angyalokra rettentő menny
köveidet fzórtad, fzekereidnek Ungokkal 
hőmpölygo kerekei az egéfzfz örökké-való 
alkotmányt meg-refzkettették. Midonn a' 
viadalból vifzfza-térté1, Híveid öröm-kiál- . 
tálfal mindeneket bé - töltöttek : Tégedet 
magafztaltak, meg· esmértek, Atyád' ha
talma' edgyetlen edgy őrököfsének, bofz
fzúllójának és az emberi Nemzet' m.eg-vál
tójának. 

Kegyelemnek és irgalmaf.•ágnak Attya! 
Ezért _az edgyetlen edgy Fijadért engefz
telőcltél Te m eg. Hányattattál az Igazság 
és irgalmarság között; midőnn a ' Te Fijad 

, eleget tett igazságodnak, Jóságodat győze
delmeskedtette ; . és nem gondolván azzal 
a' bóldogsággal, mellyel élt, midőnn Job
bodann ülne, ő magát az emberért fel-ál
dozta. Óh példa nélkül való fze re tet ! Illy 
Ifieni fzeretet fohol fints az Ifienenn kivül. 
ldvezlek Tégedet, óh Ifiennek Fija, em
berek' meg-fzabadíttója! ki fogyhatatlan 
kútfeje lefzfz ennekutánna imádandó neved 

. énekemnek. Rezgő húrjaim köztt foha fem 
hal 
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hal meg emlékezeted. \TálhatatlanÍil öfzv<" 
filzöm azt Atyádéval. 

Így folynak az órák a' t~iliagos Ege~ 
kenn fellyül, a' Mennyorfzág lakofsnak 
fzent é.nekléfi és ~ifi ta gyönyörüs 'gi köztt, 
iníg a' Sátán is le-erefzkeclik a' leg-első 

domború gömbölyüségre, melly a' főlelet 

és a' plánétákat rekefzti-bé, és a' Chaos 
tól az elsabb világ' kerekségét ei-válafzt .. 
ván, mintedgy báftyiúl fzólgál néki az öröl\: 
fetéttség' bé-rohanáfa ellen. 

Azt gondolta mefzfziről a' Sátán, hogy 
o edgy középfzer nagyságú golyóbisra ta
lált; de ha mar éfzre vefzi ,' hogy az, edgy 
meg-mérhetetl.en fovány, vad, és a' tsil
lagtalan éjtfzakának irtóztató fet~ttségével 
bé-boríttatott, és a' bőgő Chaos fenyegető 
fzeleinek ki-tétetett hely, mellyn~k kapu
jánn az irtózás és rémülés állottak őrt. 
Tsupánn tsak a' mennyorfzágról való ól
dalát sütötte edgy kis gyenge fény. Itt 
ezekenn a' kietlen fivatag pufztákonn té
bolygott az ellenség. Valamint a' kóbor
ló Tatárokat bé- rekefztő Immaus hegye 

(41) 

.. 
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(41) tetejérőlel-repult fas kefe l y u, - mikor 
a' meddő tartományokat el-hagygya, és flet 
a' juhokkal bé-boríttatott hegyekre, hogy 
ártatlan báránnyaikat prédájáivá teheire ~ 
mint hafittya a' levegőt, és Iletvén a' Gan

ges és Hydafpes India' folyóvizeinek kút
fejére, el-tikkad Szérikának fzikkadt tér
ségénn, a' hol a' fzorgalmatos Chínai pól
gár, vitorla' és fzelek' fegedelmével, ten
geri nádból fontt könnyü fzekeretsh:éj ét a' 
fövenyenn görgeti : így keringett a' fetét
tség' Fejedelme ezenn a' világ' határánn túl 
lévo fzél-tengerenn, prédáját keresvén. 

Ez a' hely akkor pufztánn állott; femmi 
fem élt még akkor ott: de mihelyt a' Ha
landók' fzívét a' vétkes hijába-va lóság el-

' foglalta, a' meg- vefzett emberi elmének 
maga gondolatlan magzati ' úgymint a' 
bofzorkányok, éjjeli látáfok, l>:épzelödéfek, 
mint a' flift, úgy takaradtak ide. Ide gyü
lekeztek a' magunk meg-játfzocliatáfi -is. Itt 
fizetnek-meg bolond gondolattyokért ama' 

büfzke 

(41) Ma Mustaz hegy :íl:fuki Áliában • réfze a' KQuka
./usnak. 
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hüfzke . és tudatlan lelkeknek , kik liedvek 
fzerént épitten ek a ' levegő égbenn, és ha
zudni m agok magokn ak fzeretnek. Itt mú
lik-el h írek nevek és ditsoségek azoknak, 
kik-téveJygő útakann kerefik fzerentséjel-~et 
ebbenn vagy a' más világbann. Itt van 
hellyek :~' Fanatikufoknak , két fzínüek
nek, l,;ik erőhetik m agokat, hogy az alsó 
világbann jutalmokat . . . A' Terméfzet 
tsuda forma, és fél-fzea miveinek vaoyon 

tl tl 

ez a' hely kéfzítve. ~időnn ezeknek ide-
jek el - telik a ' főldönn , a ' femmi' fzélire 
mennek : az hóld nem húzza ezelcet a' ma
g a volgyeibe' mint némellyek hitték; két
ts ég kivül az o ezüfi: mezejénn tifztább és 
tökélletefebb lelkek lakoznak 's t alá m ol-

' lyanok , kik a' teremtvények lántzánn az 
Angyal és ember köztt vagynak. Ebbe a' 
fzéles tartományba .mennek a' főldnek azok 
a' rettenetes óriáffai - is , gyümőltsei az 
egyenetlen házafságnak , kiknek hijá ban 
való vitézségiről annyit befzélnek a' ré-

.giek. Itt látod a' Bá bel' torny a építtőit 
a' Sén_ár térségé1m, kik tellyefek lévén ha
fzontalan fel - tételekkel , még moft. is újj 
tornyokat építten ének , ha vólna mib61. 
Máfok edgyenként jöttek ide. Ama' bo-

lond 
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]ond 'Empedoldes, (42) ki azért ugrott az 
Etnába , hogy 1ftennek tartafsék. Kteom
brot, hogy minél elébb a' Pl á tó' Eliziu
mába juthalfon , a' tengerbe fzöl~ött, és fok 
másfélék, kiket elo - hordani hoffzú vólna. 
Itt vagynak az emberek' gyüloloi, az á l
no k tsábíttók, a' m a dá r fzóbol jövendölő k, 

's amaz Indiai mezítelenenn járó Boltsek, 
Bonzok, Bral\:mánok , minden babonasá
gokl~:al. Itt ólálkodnak ama bolond reme
ték-is, kik azt hifzik, hogy efztelen bútsú
járáfokkal a' tefii örömre magol-;:nak útat 
nyitnak , és azok, kik a' meg-fzentelés ben 
bízván , hízelkednek azzal magoknak , 
hogy a' halál' kínnyai köztt Ifieni rangot 
tartanak. Kerefztul mennek ezek a' hét 
plánétákonn, á lló tsillagokonn , és azon n a' 
kriftá ly égenn is, mellynek mértéke azt a' 
refzketo mozgáft formáilya , a' mellyről 

olly f~kat vetélkedtek_, azt képzelvén·, 
hogy ezenn az utólsó Ege1111 túl oket va-

lami 

(4~) Siciliai P oé'ta és Philofophus, titkonn az lEtná b.l ugrott, 
azért , hogy az emberek azt hidgyék róll<i , hogy az 
Égbe az Ifiea ek közé vitetett. De a' luz-okádó h egy 
ki-ve tette a' Phílofop hus vas faruit, 's így bQJgndsá. 

~a - is k i - nyílatko:o:ott. 
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Iami Iftenség várja , hogy az Olympusba 
bé-vezelfe : már lábol<at a' mennye i grá
ditsra-is tették, a' mikor hirtelen minden-

/ felol fel -tArnacl a' rettenetes fzé1véfz , és 
oket tíz ezer mértfo ldnyire .fzórja fzéllyel 
a~ levegobenn kaJyirnpáztatván. Itt láttad 
vólna mint dirib - daraboita , fzaggatta , 
fzórta-fzéllyel a' fzél a' könnyenn hi v oket' 
a' bofzorkányi páltzákat, és nyakba-hor
dozó fzent orvos táskátskákat , a' tsuda 
tévő gyúrilket , bálványokat, és az-oknak 
i mádójit. A' vi l~gonn-túl kalyimp.3z tak ők 
edgy tágas limb~sba , a' mellyet bolondok' 
Paradítsomának hívnak. Ez az előtt pufzta 
vólt , de mofi: fz ámtalan néppel gazdag. 
Erre a' fetét golyóbisra bökkent a' Sátán
is útty á b ann, és fokáig koválygott felette, 
míg ed gy gyenge fényt fajdítván, az után n 
in dúlt. Tsak hamar még meffziről vefzen 
éfzre edgy m agafs épillete t , melly büfz
kénn , gráditsonként az Egek' bóltozatty áig 
hág : a' t etejénn látfzott edgy Királyi kapu
Jwz hafonló; de annál drágább valami, re
mek je és tsudája az épit tés' mefierségének, 
a' melly aranyból és gyémántból mestersé 
gefenn vólt ki-rakva. A' Napkeleti gyön
gyök' gyémántok' fénnye játf.zatta a' fze-

me-
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mel{et. Felséges voltát fem forma, fem 
etset, fem nyelv lö nem magyarázhattya. 
A' gráditfok ollyanak vóltak , mint ;_, m eJ-. 
Iyekenn látta · Jákób az Angyalokat és a' 
mennyei feregeket fel 's alá járni, mikor 
Éfan előtt bújkálván, úttyát Padarn. Ha
ram felé Lúznak mezejére vette, a' hol 
az Ég alatt el-alud ván , álmából fel-fer
kent , és el-merül vén a' mennyei látáfonn 
va ló örömbenn így kiáltott : Itt van a' 
lVIennyeknek kapuja l - Titkot ábrizolt 
ezen lajtor.Jának mincien foga, és néha el
ti'mvén, vifzfz; a tért O Jim pusba, a' mikor 
helyette edgy jáspis és folyó gyöngy ten
ger m ozgatta tifzta h abotskáit, mellyenn 
azok hajókáztak , kik a' földről jöttek az 
Angyaloktól vitetvén; vagy pedig láng-lo-

' vakonn , febeffenn rn.int a' villámús a' túl
só partra koltöznek. A' Lajtorja akkor a ' 
maga h 'ell y én n vólt; vagy azért, hogy az 
ellenséget ingerellye a' könnyu m ód a' 'fel
hágásra; vagy pedig, hogy kínnyá t öreg· 
bíttse , 's érezteire vele a' bóldogságból 
való ki-rekefztés kínnyait, mellyhez olly 
közet van Ezen gazdag kapu' által elle· 
né benn vólt edgy út, melly Éden' gyönyö
rilséges kertébe, és onnan a' fólcl' több ré .. 

I fzire. 
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fzire vezetett , fz éJefebb és tágafabb vólt 
ez annál, a' mellyet idovel 1\.anaánbann 
tsináltak; fzélefebb vólt annál-is, noha ez 
igen nagy vólt, mellyenn az Angyalok a' 
válafztattakhoz gy ainann killrlöztettek, és ' 
a' mellyenn a' Mindenható, fzemeit .külö-
no··s kedvefséauelle<Yeltette, a' Jordán' kút-

o~ o 
fejétől Paneástól fogva Berfabáig, a' hol 
a' fzent fold Égyiptommal és az Arabiai 
fokokkal határos. 

Illyen vólt az a ' mélység, hol a' Min
denható a' fe té tts é<Ynek határt vetett, va-o 
Iamint a' Gátak- is a' tengeri haboknak. 
A' Sátán a ' lajtorja', utóls~ fogánn meg
állapodván, le-nézett és el- tsudálkozott, 
hogy onna n az egéfzfz újj világot meg-lát
t a. Valamint a' k ém, a ' ki egéfzfz éjtfza
k a na uv verzedelem k öztt' és J" áratlan tit-o .. 
kos útakonn b újkál ; vi n·adta felé eclgy 
hegy tetore érvén, ha hirtelen esméretlen 
orfzágokat vagy fé11yes tornyok kal és ke
vély ofzlopokkal ékesíttetett híres anya
várast Ját, mellyet a ' nap fel-kelo súgá
r ival aranyoz , m ellyre a' Jd m élletlenili 
pompa és emberi k éz mefierséget tékozol
ta - bámúlásba m eril l - el : éppenn illyen 

ts u-
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tsudálkozást okozott a' Sátánbann-is ez a~ 
pillantás, mellynek tsak hamar az irígy- . 
ség foglalta- el hellyét , hogy a' világot 
i lly tökélletesnek találta. N o ha b hajdan 

.Iakoffa vólt is a' fényes Egeknek; de még-is 
ezt az újj tárgy at, az örömtol egéfzfzenn 
el-ragadtatva fzemlélte. Minden akadály 
nélkill nézhette ezt; mert az éjj' árnyé
JwS. bóltozattyán fellvili emelkedett. -
A' midonn az Égn~k~ edgyik végétől a ' 
máfikig fzemeit legeltette a' t izenkét égi 
j~leknél, fzemeit veti napkele tről a' Kosra , 

(43) melly hátán vifzi Andromedát, mikor 
magát a' tengerbe mártya. Onnan repill 
i.' márvány levegore , melJy tsillagokkal 
van bé-hintve. l\1efzfzirol . tsak tsillagots
káknak látf..:ana k; 'de ha közelrő l nézed 

, egéfzfz világok ezek, avagy He.fperidálrnak 

(44) fzerentsés fzigettyei. Szerents és fzige

tek! 

(43) A' Kos, a' Mértdlr mell ett áll, 's edgy a' 12 . égi jel ek 
közul. Andromeda nevezetú tsil lagza t , éppenn a' 
Ros felett áll , 's úgy tetfzik mikor le-mégy , h ogy 
azt , a ' Kos a ' nap nyúgati tengerbe vifzi. 

(44) Atlas Király' leányai vól tak. f: fzaki parityain Afr il,á
nak f:zép ke rttel birtak , a' m11llyekben lévo fák arany 

I 2 
RI- . 
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tek! tsudálta a ' Sá tá n kellemetes térség • 
. teket , gyönyörilséges gy enge jövéfei\bol 

fontt ősvénnyeiteket és virágzó volgyeite
ket; de meg-nem állapodott azon terem~ 

téfelmek meg- tudása végett, a' mellyek. 
rajtatok lakoznak. 1.\Iind enek fel ett meg
~-tkadt fzeme a' N aponn , melly fénnyével 
leg-jobbann hafonlít a ' meg- bóldogúlttak' 
orfzágához. A' tifzta ldes Égenn arra · re
pilltt : nem tudatik hogy fent vagy a latt 
repült e, vagy egyenefenn a' köz é p pont
ról azon tájékra, a' hol az idonek ezen 
nagy fáldyája méltóságofann fzórja-l e sú
gárit a' körilltte öfzve - tsoportozott köi.
tsillagokra , kik bizonyos mefzfz éségre , 
tifztelettel függefzlik villogó fzemeiket fé
nyes artzájá ra , nyu ghatallanút ohajtván 
azt a' bóldog pillantás t , mellyben ldmél
Ietlenül ofztya közttök, jól tévő sógárival 
edgyutt a' fényt és vil,qgo t, mellyet mo
Jwnn fzíván- fel magokba , a' tudatlanok 
elott úgy kérkednek, mint magokévaL A' 
Plánéták azombann járván meg-bonthatat-

lan 

almál\at termettek • P.s rettenetes sárl\ánylól oriz
tettek. 
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Jan tsillag tánttzokat , az időt na polHa , 
)lónapolí:ra és efztendőkre ofztyák és fzü
netl enül forognak ki-fogyhatatlan fákly:1jok 
}\.örül; vagy pedig mágnesi súgárinak ere
je által a' N a p Jelé vonattván, a' magok 
}1atá rokbaÍni fzünetlen mozgásba tétetnek. 
Ez a' jóltévő melegség élefzti az egéfzfz 
terméfzetet, és el-ofztván mindenfelé lá t
hatat lan erejét, a' földn ek gyomrába. las
fanként bé-hat. 

A' fetéttség' Fejedelme le - fzR.llván a' 
Nap' golyóbifsá ra oUy- fóltot ejtett azo,ln , 
111ellyhez hafonlót még talá m femmi féle 
tsi llag-vi'sgá ló fem tapafztalt benne mefz
fze-látó i.iveg .. ts őjén .. M:;ttériáját a' Napnak 
vécrhetetlenül fénvefebbnek találta a' Sá-o ~ 

tin minden drágalátos köveknél és értzek· 
nél , melfyek a' föld' gyom rá ban n talál
tatnak. Minden r éfzei ugyan nem váltak 
hafonlók; de a' világofságot mindenik an

Jlyira bé- itta., és úgy fzórta ma gá ból , 
mint a' leg keményebb tilz' hevétől meg
tüzefedet t vas. A' mi értz benne, az réfz 
fzerént arany, réfz. fzerént ezüst; a' mi 
kő , az hafonlítt a ' t opázhoz, avagy azok
hoz a' tizenkét köveld1ez , meHyek az 

I 3 Áron' 
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A.ron' mejjre valójámi fényiettek Itt vólt 
a' Bőltsek' köve- is , mellyre fohol fern 
a.kad~nak aká,r melly fzorgalommal bújja. 
nak-Js-fel azert mindent a' főldönn a' Fi. 
lofofu!ok. Hijábann kereilk azt, ámbár 
annyira viiték-is már mefierséo-eket hoo-y 

, l ... b ' b 
a evegobe el- tünni fzokott állhatatlan 
M_erlrúriud (4 ;J) meg- keményíthetik, és a• 
ven forvadt Proteust (46) lumbikjok á ltal. 
a~ Oceá:lból terméfzeti formájába ki-h.oz. 
zak. N em tsudálko.zhatunk hát azonn 
hogy a' felsőbb Egek illyen tifzta. efzfzen: 
tziát fzülhetnek, és hógy a' vizek-is iható 
ar~m~yat ~ifznek, midőnn ez a' nagy Al
cJumtfia a Nap , olly ifzonyú távolról-is 
teremtő heves súgárival illetvén a' fzá
raz és nedves réfzetskéket, azoknak öfzve 
keveredésébol a' melly fetéttség' kebelé-

benn 

(4s) Jl'ferhurius a' kényesőt jelenti. 

(46) Prot e us Tengerr lfien, a' lii magát fok fzínbe tudta 
o.lt~ztetni. Ez a' darab tzéloz az Alchy mifiák mefier
segere , mellyel a' nemtelen értzeket , nemelfebbekké 
akarnák változtatni. Ez- is a' Poeta mindent bé-fog
lalni kívánó fzándél[ának gyümőlt•e mell • . - , y nem a 
n1ai tónus Izeréu t v an. 
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benn annyi eleven fzínű , drága árrú és 
tsudálatos erejü dolgokat nemz. 

A' fényefség meg-nem valdtotta a' Sá
tánt; ide 's tova nezett: a' látásnak nin~ s 
itt femmi akadállya; it minden fény be és 

világba öltözik. Valamint mikor a' nap, 
délenn által-menvén, egyenefenn fzórja sú
gárit az aequaforra, 's mi1,1den ~rnyéko;üól 
meg-fofztya a' tefteket : ugy fzmte egefzfz 
erő benn süt itt is a' nap, és femmi homá
.Jyos tefire nem akadván, a' leg- tífztább 
levego ég meg-élesíttette a' Sátán' nézés ét, 
annyira, hogy még az igen tá v ól lévő tár
gyakat-is igen közel valóknak látta. Mi
kor vi'sgálná a' mefzfze lévő tárgyakat, 
hirtelen éfzre vette a' Sátán azt a' dítso-

sécres Angyalt a' kit ismét azutánn az ·Úr-u .._, ' 
nak kedves tanítvánnya a' napbaim ~átott. 
Háttal vólt ugyan reá; de azért dítsősége 
ki tetfzett. Nap' súgáriból fontt kofzorú 
ke rittette fejét, és hajának arany fürtyei 
fzárnyas vállainn lebegtek. Mé1y go?dol
kozásiba el-temetve nagy dolgokkal látfzott 
kÜfzködni. Meg- örult ezenn a' mélység 
Fejedelme , reménylvén , hogy már olly 
Kalaúzra akadott, ki őtet az Ember' ból-

I 4 dog 
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dog hazájába igaz.íttya. Ah! átkozott tzél, 
mellybol mindnyájunk' jajja fzületett. -
De elébb le-rázza magáról mind azt, va. 
J ami őtet késleltethetné és meg- esmértet. 
hetné, és máfodik rangú Keru bimmá v:H. 
toztatta magát. ' m ennyei Iffjúság virit .. 
tott artzájánn, és teftének minden réfzére 
véghetetlen kellemetefséget hintett; fodor 
baja, arany koronája alatt a' Zefh-kékkel 
enyelgett, fzárnyai külömbkillömb féle ara. 
nyos t9llakból állottak; ruhája ku rta vólt, 
mint a' kengyel- futóé. Kezében n edgy 
ezüft páltzátskát tartván, tetfzetes lépéfek .. 
kel indúlt- meg .. • Alig indúlt-el, már-is 
éfzre vévén őtet, 's arra fordúlt a' világos .. 
sag' Angyala; kire-is a' Sátán a·zonnal reá 
esmért, hogy ő Úriel, a' hét Angyalokuak 
edgyi ke, kik az Úrnak fzéke elott paran
tsolatinak végbe vitelére fzüntelen ' udva
rolnak, Ezek az AngyaJok ollyanak, mint 
a' Mindenhatónak fzemei, a' mellyek el- · 
látnak az Egeknek fzéles l~i- terjedésére. 
Ezek járnak követtséggel az elso világra, 

' levego égenn , főldönn , tengerenn edgy
aránt. --

.Így 
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Így fzólHttya-meg őtet a' Sátán: Úriel! 
elso v.1gy Te azon ]lét Angya lok kö .. 
zul, kik fzü ntele1~ ·az Ifien elo tt állanak, 
hogy akarattyát az Egekbenn ki-hírdefsék , · 
hol minden o fi jai · kéfzek arra, hogy az 
általad nékik hozott parantsolatna k enge .. 
delmeskedgyenek. Hívata lod, mellyet itt 
gyakorlafzfz , rango'dhoz ülo; tudom, hogy 
~z Örökké-va ló, mint ed gyik fzeme fén
llyére , úgy bízta rád az újj teremtésre való 
vígyázáfi. Felettébb ohajtom én az ő mun. 
k.1 ját m eg- esmérni : az Ember kiváltkép
penn , a' kiért olly fok tsudálatos dolgo]~ 
teremtettek , kívánságomat fe1-gyújtya; és 
]10gy ezen égető kivánsigomnak eleget te
heffel\, azért hagy tam-el a' Kerubimoka1 ' · 
és azért útazak már olly régenn. Mútasd
meg azért nékem Dítsoséges Sera fim, hogy 
ezen ·fényes kerekségek közill mellyikenn 
]akik az Ember álJandóúl? és ha talám nem 
állandó az o lakhellye , hanem ~z Egel\et 
l\edvére változtatha tty a; óh mond-meg né., 
],em, hol aka dok reája, hogy titkann meg
Lithatnám, vagy nyilván fzemlélhetném 's 
tsudálhatnám azt, a' kinek birodalma alá 
van vetve az egéfzfz világ ; edgy fzóval " 

I 5 a' 
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~· kivel olly fok javait közlőtte ama' nagy 
l\'lonárka; hogy mí az 'o leg-nemefeb b te
remtéfi benn, valamint más mivébenn-is az 
o fzeretetét és hatalmát imádgyuk , ki 
igazságos haragjábann párt-ütü ellenségei[ 
fzámkivetette; jósága pedig ezen kár' hely
re állítás.ira Embereket teremtett. Igazak, 
és boltsek, minden o útai. 

Így befzéllett a' tsalárd Sátán , és buz
gósága, valóságnak tetfzett. N em tsak az 
Embert; de még az Angya lt-is meg-tsallya 
a' k étfzínu hízelkedő. Bé-nyargally a ez' a' 
világot , és tsak az lftentől esmértetik. 
H~ába vígyáz a' Bőltseség, mert a' gyanú 
fokfzor el- alfzik ajtajánál , és az edgyü
gyüség , a' melly mindent jóra véfzen , 
nem gondol ott gonofzt , a' hol a' ki nem 
tetfzik. 

Így tsfllattatott vólt- meg Úrie~-is ez a' 
bolts vezetOje a' Napnak, ez a' meunyei 
leg- élefebb látású Lélek . . . A' hitetlen 
tsatárdnak így fzóllott Úriel: Szép Angyal! 
buzgóságod , melly miatt égvén , az Iften' 
munkúit meg-esmérni ohajtod, hogy benne 

Te-
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Teremtőjét ma garztallyad, Tégedet éppenn 
nem kárhoztat ; sőt fel-tett fzándélwd an-
11yival inkább díts_éretes, hogy a' menny
orfzágot el- hagyta buzgóságod , azért, 
hogy azt tulajdon fzemeiddel lásd -.meg, 
a' mit máfok tsak hallani kívánnak. Az 
Ifiennek miveí valójábann tsudára méltók, 
azoknak esméréfe gyönyörüséges, és ör9k· 
re lehet rajtok bámúlili ; mert mitsoda te
remtett Lélek foghattya-meg a' Terméfzet' 
mivének külömbözését? avagy azt a' vég
hetetlen bőltseséget, melly ezeket terem
tette? Láttam én miképpenn állt öfzve a ' 
formátlan maftfta, a' világ tör'sök maté
riája edgy fzavára: a' Chaós, fzavát meg
értette , a' lármás rendeletlenség meg-fzünt, 
és a' véghetetlenségnek határ tétettetett. 
Ismét fzóllott! a' fetétts ég el-tünt; A' vilá
gofság fénylett ; rend jött -lü a' rendetlen
ség' méhéből. Az éltető állatok: túz, víz, 

· fő ld, levegő ég külömböző nehézségek fze. 
rént hirtelen ki- fzabott hellyekre áilo.ttak. 
Ezekenn fellyül látod a' fzámos mozgó 
tsillagokat. Minden tsillagnak különös 
hellye vólt, mindeniknek lü vólt úttya 
fzabva ; a' többi, mint vafrag kőfál, a' vi· 

lá-
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lágot környül-vette. Vesd tsak fzeme.ide t 
ama' reánk nézo ke rekségre , mellyet én 
világosittok-m eg; az a' golyóbis a' fo ld , 
melly <~z Emberek' fzám~ra rendeltete tt. 
Ez a' Nap fzór reája világot. E' nélk ül 
az éjtfzal~a lepné -bé reánk fordúltt óJda, 
]át-is , valamint a' máfikat el-borittani tö. 
rekedih:, 's el- is borítná •azt , hanemha a' 
H óld , a' mellyet által elienbe lzemlél [z 
]<;.özel tartózkodna hozzá, és halavány fén. 
ll,Yét a ' fetót.tség közé elcgyí.ttené. Min. 
elen hólnapbann meg- tefzi úttyát az É g' 
kerekségé1m; és úttyábann három formájú 
á brázattya bé-fzívja az idegen súg:hokat, 
mellyeket o .ismét a' főldnek ofztogat, mi. 
dőnn ezü(iös fzarvával el-iizi a' fetéttséget. 
Látod e ama' :homályos Foldet ? Az a' 
Paraditsom , a' hol Ádám lakozik , a ma' 
magats árnyékokbann van az o lúgaffa. 
U tad at el- nem tévefztheted; nékem híva. 
talom fzerént itt kell maradnom. 

Ezek utánn el- fordúlt Úriel; a' Sátán 
})edig méllyen meg- hajtya magát c:tz An
gya,l elott , követvén a' mennyei Lell<ek 
h.öztt való fzokáft, melly fzerént kin ék ki-

n d< 
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nek rangjok fzerént a ' tifzteietet meg - ad
gyák EI- re pult ·azonnal; a' reménység 
tollakat füzött lábára; És fok féle 1H~ppenn 

}\any arogván a' Levego égbenn , a ' Nirn
játes (47) hegyére fzállott-le. 

{47) Hegy Ürmény· Orfzág' heilében • n 11m mefzlze a ' TiJ!tÜ 
erede tih ez, ~ 

Vege a~ Hannadih Könyvnek. 
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AZ ELVESZTETT 

PARADITSOM 
NEGYEDIK K ONYV. 

·------~·~~---------

R Ö V I D S U M .M Á J A. 

JY.dönn az Edent meg-ldtta a' Sdtdn, el ijed, 

az 1ft en , és Ember ellen fel-tett bűnös fit! n. 

déktfnak tellyesittéséUJl irfgység, féle lem, és két

tségbe esés közt-ftányliodik j azombann magrít a' go· 

nofzbann meg-erqjsitvén, a' Paradit.rom felé köze[. 

get - le-írdsá azon hegynek , mellynck tetejénn 

fekjzik j minden akadály okonn kercfztiJ.l mégyen; 

Jas-kifelyuvé változik , és a' nzinden fdknál magas· 

Jabb élet fájtfra' le -J;. áll. Ennek ·a· gyönyörüséges 

lf.ertnek le.{rija - Addmot és Évát nézi a' Sd

tán: tsuddlÍwzih nemr,s tfbrdzattyohonn, és állapot

tyok bóldogságtfnn. Fel-tett jztfndéhábann meg-erös

.Jitli mágát, hogy ölret el-vcJz'eJse. Hogy jobbann-is 

meg· 
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meg-esmérje, bifzéllget1feJ.-et t i tkann ki-kémleli: meg

érti azokból, hogy iJ nékik a' .,.mindcn' , tudásá fá

jriról enni halál alatt ll)eg-van tfltva: fel-tifzi ma

gábann , miképpen Id.sért se, és ejt .Je engedellenségbe 

az Embert. M inek eliJtte ríllapottyokról J.·iJi.lönösönn 

mindent meg-nem tudna, ofiromlását halaf::.tya • . -

óriel a' Nap súgártinn le fiá ll , és · Gtfbridt, kire a' 

J.·ert kapui hEzattattak, erről tudósfttya. Ertésére 

adgya, hogy edgy Polw tbéli Lélek hi -Jzökött ; dél 

tdjbann uz Égenn igaz Atzgyal J.·épibenn kerifztűl 

ment ; hogy a' Paraditsomnah vette úttyát, és hogy 

dühös maga vifelete , a' hegyen ölet el-árú/ta. Gá, 

briel {géri, lwgy még Nap fe/.jotte elott meg - leli. 

.Adám , és Éva edgyütt múLatnah. "Efive felé édes 

d lernnak ercfztik magokat - Hajlékjok le- ír1fa -

EjtvéLi Imád; ág ok - Gábriel , örálló Angyalát a• 

réjenn tar ty a , és hét Angyalokat inditt az Adám 

hajléha feld, félvé_n attól, hogy a' gonojz Lllr:k 

elJö Jzüléinh ellen, n)'ltgtolrbann valamit ne próbál

lyon. Ezek a• Sátánt meg-találták , Éva mellett, 

éppenn mikor füléhe - álmot sifgott, és azzal litl

sérteni aharta ; crüvel vifzik Gábriel felé; de büJz

kénn felelget: vifzekedlslzez h1fzűl; a' mihor ed gy 

Égi ieltöl meg-ijed, és a' Paraditsamba el-lódúl. 

Ah 
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Ah! ha moft hangzana amaz" intő, fz_ó. 
za t, melly harsogott az Eg l,;arpll

tyánn a' titkokat látó János füleibe; nü. 
kor a' Sárkány máfodfzor vettetvén ·· le, 
zabolázhatatlan dühöfséggel jött a' földre, 
hogy az Emberekenn töltse-ki hofzfzúját : 
Jaj tinektek fOldnek lakosi! Talám , ha az 

ellenség el-jövetele előtt, jókor inteltetnék. 
meg az első pár Ernber, halálos tőreibo i 

ki-fejtődzhetne - Mert moft fzáll-le előfz. 
fzör dühös Iúngtól hajtatván a' Sátán -
Te hozzád jo ártéi.tlan, fegyvertelen Em
ber! hogy el-vefztett ütközetéért , a ' Po. 
kolba való fz aladás:iért rajtau állyon bofz. 
fzút! - Noha elég hátrann , és hirtelen 
hagyta-is háta-megé az ifzooyú útat: -
mind az á Ita L fzeren ts és útatáfa leg-kiffebu 
nyomát ·fem hagygya az örömnek áb rá. 
zattya fzínénn , 's a' mikor már méréf:t 
fel-tételi fzülető formábann vólnának, nem 
hootr okot venne azokból a' ditsekedésre; 
~ . 

sőt inkább foroatván feliete kegyetlense· 
- b 

gé t, forr nyughatatlan mejje, ' s meg· me· 
revedve tándoredik hátra, mint amaz em· 

ber. 
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ber-öl o értz , meJiy h<flált okádik; kéttsé()' 
t:" bizonytalanság , irtózás tépik fzéh·éfzes 

gondoiatit, a' Pol~ol'. eméfztü lángját lob
bantyák -fel kebelébenn ; mert mindenütt 
magáv.al hord gy a a' Poklot; mindenütt tsak 
Poklot lát, heába változtattya hejjét; ma
gától, és a' Pokoltól ed gy lépéft fem tá
vozhat. Nloft ferkenti-fel J_,elki esmérete 
a' fzunnyókáló kéttségbe éséft; fel-ébr.efzti 
a' kefcrii emlékezéft-is: mi vólt~ moft mi; 
's mít igér a' jövendő - . Kínn y ai foka
.fittását ! mert a' gyalázatos mivek fájdal
mas biin~etéfeket hurtzolnak magok utánn. 
J\1oft az Edenre függefz.ti nehéz gondokkat 
terhes pillautáfit, mellynek ingerlő fzép 
sége minden érzékenységit meg-igézi; majd 
ismét a' tündöklő napra emeli , 's gör
bénn fzemlélg.eti hatalmát a' Dél tornyainn 
míg utóllyára a' panafz mély fohajtáfokat 
J1úz-ki mejjéböl (48). Óh Te, lii, vakittú 
fénnyel meg - koronáztatván , úgy pillan. 
tafzfz ezen újj világra, rnintedgy Iften, ki 

nek 

(48) Milton Drámalica formá.bann akarván elébb k i . ado ~ 
Pö e.u1ájá t, it t l• ~• l . ihiött a~ e~eje. 

K 
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nek tekéntete elott e,_fzégyenlvén magokat 
a' tsillagok , és bé - lopván Tnhájol<ba sú. 
gáros fejeket, el- sárgúlnak! - Te hoz. 
zád emelem fzavamat; de nem l!aráttságos 
hangonn ; hozzá ragaJztom neved- is -
Nap! Óh Te Nap! gyülülöm én a' Te fé· 
11yedet; m ert fzomorúann hozza az vifzfza 
elmémbe azon ditsaségem et; mitsoda ma
oafsáaról eft"em -le m elly ma0aaffabb , és 
b b ' o 

fényefebb vólt náladnál ; minekelotte a' 
dölföfség , és a' még ennél- is gonofzabb, 
uralkodásra- v aU) váoyás , a' l\1indenh<dtó o ' 
ellen fel fegyverl\.eztetett az Egbenn. De 
jaj, ugyan miért-is bartzoltam én o ellene! 
Nem ezt a' l\.öfzönetet érdemlette o tollern! 
ah bizony nem ezt ! ldt a' dítsoségre a' 
leg-felsabb tifztefségre teremtett, ki az · ő 
~jándékjait foha fem hflnyta fzememre. Ah 
melly könnyü , be-gyönyörüség vólt néki 
fzólgálni ! mi lehetett vólna l\Öl11JYehb, 
mint tifztefséggel hódolni ; mi igazságof~bb, 
mint hála- adiiTal áldozni. Még-is jótéte
ményei tsak a' gonofzságot lobbantották-fel 
bennem, 's bünnél egyebet nem fzülhettek. 
Ollyan magasra fel- en~eltetvén gyalázat
nak tartottam a ' jobbágyságot. l\1ég edgy 
lépest fellyebb ; azonnal El s ő lefzel! 

ezt 
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ezt súgelofia a ' kevély,ség. Így edgy fzem
pillantás meg- fz~baditt a' végetlen hálá
datoi:ság ifzonyú adófságától, melly únal
mas adó, noha fzüntelen fizettetik-is, méa 
[em fizettethetik-ki fohá. El, felejtette C: 
azokat a' Kegyelmeket, mel1yekkel fzünte
Jen tetézte bóldogságomat, nem emlékez
tem-m~g arról, hogy ed gr érzékeny ne
mes fz1v, ugyan akkor, mikor meg-esméd 
adófragá t , le-is fizeti azt. l.VJitsoda nyomó 
terhe vólt hát vállam01m ? Ó h! ha az 0 
változhatatlan · örökké való tanáttsa köz 
Angyallá teremtett válna! úgy talám meg
ta.rt ~tt~rn válna eredeti bóldogságomat, lta 
K1raly1 fzékitol távolabb lévén, gonofz vá
gyódáfom nem táplálta vólna kevélyséae. 
met ! - Jaj de talám így fem! - m~g
lehet, hogy más valami hozzárn hafo11ló 
rangú hatalmas Lélek pártot ütvén az 
Iften ellen engemet-is pártyára húzott vól
IJa. ,De hát el-eftek e mind.en velem edgy 
rangu Lelkek? nem fegyverkeztek e fel 
minden külső , és belső kísértetek ellen 
az álhatatofság . fegyvereivel. Nem az a: 
fzabad akG_tratod ugyan, nem az az erőd 
vólt e Te · neked-is? Ah, igen-is! kire vet
hetfz te,h.át , ch miért panafzolkodhatfz , 

K ~ ha~ . 

( 

• 
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hanemha az Egek fzeretetire , meliyet 
mindenek közt edgyenltenn ofztott- ki~ 
...Á..tkozott légyen hát ez a' fzeretet , a.' 
melly fzint úgy örökké tartó rágó ldnokat 
gyújt-fel fzívembenn, , valamint az ő gy il
lőléfe - De nem! Oh magadat átkozd , 
egyedül magadat; tulajdon fzabad akara. 
tod önként vála fztotta azt az ő truttzára, 
a' miért molt már késöml panafzoll\odfz. 
.Áh én bóldogtalan! hová fuffak? örökké 
való, haragja; hová fuffak végetlen kétt
séabe eséfern előtt? akár hová futok, ott b 

a' pokol. Ah magam v<~gyok az, a' leg-
mélyebb gödörbenn-is, nagyobb mélység 
táttya- fel torkát, 's el- nyelni igyel<;ezik. 
.Ah! Menny orfzág vólt ehez képefi: a' po
ko~, mellyhől ki futottam - Térj hát is
mét vifzfza, engedgy utóllyára! van e még 
hellye a' meg-bánásnak! bé-van e zárva 
egéfzfzenn a' meg- botsátás' ajtaja ! Ah ! 
nints egyéb mód hátra, a' magam alája való 
vetisénel. De ezt a' fzót meg-fojtya fzám
bann a' kevélység, és meg-pirittya a' gya
lázat, azon Lelkektől v aló félelem, a' ki
ket éppenn más ígéretekkel ketsegtettem, 
és más kérkedő fzókkal ts á bittottam -el , 
mint a' meg- alá.ztatás. Jaj ~zt reménylik 

ezek, 
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ezel~, hogy a' Mindenható' jármától fzaba
dittom-meg őket. Ah! nem tudgyák ők, 

me ll y drágába kerill, énnekem ez a' hi já
ba való kérkedés, ez a' kínzó fájdalom, 
lileily rágja belso réfzeimet , valahányrzor 
nékem Pokolbéli Trónufom előtt tifzte
lettyekkel hódolnak Mennél rnagaifabra 
emel Koronám 's Király páltzám, annál 
mélyebben süllyedek alá. Vezérjek va
gyok, az igaz ; de tsak a' nyomorúság
bann. Illyen az az öröm, rnelly a' ke
vélység' jutalma. De ha hunömet meg
bánhatnám, ha kegyelméből elébbi Ura
ságarn vifzfza nyerhetném-is, jaj be-hamar 
fel- ferke1_1ne ismét ezen magafs póltzonn 
régi kevélységem, 's vifzfza húzná azt az 
esküvést, mellyet a' hízelkedő meg-alázadás 
tsikart- ki ; mert a' hol a' gyillőlség illy 
]1a_lálos melly febet ejtett a' fzívenn, nints 
ott többé a' tökélletes meg- békéllesnek 
he Ilye. Tyrammfam el~m últ; kegyetlensé
gé1_1ek emlékezete újra fellázzafztana , újj
l'a meg-iitközném 's ismét hafonlóképpenn 
vefztenék !Heg. téréfem tehát nem egyéb, 
l1anem v i fzfza- eséfemnek lenne úttya, 's 
így ezt a' rö vid békeséget kínnyaim meo
kettözteté r,én. vennem-meg. Tudgya ez t 

.l\ 3 ta -
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talám Ofiorozóm.is, 's ezen n az okomi ()Hv 
idegen a' meg-botsátástól ! Így há t a ' r~. 
ménység' leg- kiJfeb b fzikrája-is el-alfzik· 
~1ert íme helyettiink , ki~{et meg-vetett, é~ 
el-üzött, az Emberi nP.met teremtette gyö. 
nyörködtetésére, 's ~z újj Világot-is fzá. 
mára - No hát reménység távozz mefz. 
fze tollem. Te- is gyáva félelem o véUe! 
FuiTatok! távozzatok l Lelki esméret, meg. 
bánás, örökre. A' mi jó, egéfzfzenn el. 
vefzett reám nézve. Te gonofz ! Te légy 
hát az én javam ! Te általad leg. alább 
ofztályoifa léfzek annak, ki oda-fel ural. 
kodik; meg- ofztom vélle az orfzáo-ot 's 

b ' 
talám még_ felinél-is nag;'obb réfzit jg::~.z. 
gatom, mmt ezt az Ember, és ez az újj 
Világ mindg;'árt meg-fogják tapafztalni. 

Midonn ezen gondolatokat foro-at1111 
'b 'b b maga ann, a rázatty át külömbkülömbféle 

indúlatok feftették · a' diihöfsóo- irío-)rsé" 
' "0 ' o " b' 

és két.tségbe- ~sés ültek homlokára ; a' 
halálos sárgaság mindent fényt le-fojt or. 
tzájáról; és akármint tettette-is magát, de 
még- is reá lehetett esmérni. A' mennyei 
Lelkek homályba foha fem merülnek; ér

zette b ennek következését; azért-is zá bo. 

láz-
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Jázbatatlan belso nyughatatlanságát, kiilso 
tsendefség fzine alatt kívánta mefiersége
~enn palástolni ; vólt a' tsalárdság első 

rnefiere. Hogy vefzedelmes fzándékát bá
trabbann el- érheire, a' fzentség fzíne alá 
mélyenn áfta-el gyülőlségét, 's bofzfzú- ál
Jását fzínes tsalárdsággá v4ltoztatta ; nem 
vólt még ollyan gyakorlott , hogy Úrielt 
foká tsaihatta vólna- meg. Ez a' fzemfül 
Angyal egéfzfz a' Siriai Hegyekig kisérte 
o tet fzem ei vel, és olly ind úla.to kat ta pafz
talt benne, mellyek a' Szent Uralkodás hív 
Lelkébenn esméretlcnek Erőltetett moz~ 

dúláfakat, és dühös hadarázárt kövelett-el 
a' Sátán, azt gondolván, hogy otet fen ki 
fem láttya. Azombann tsak menvén az 
Éden térsége felé , edgy gyönyörüséges 
vidék kö·zepénn meg-lát edgy büfzke he-

. gyet borzas tetejével a' felhőkönn nyú
godni. Ennek bé-menetelét vad , és mi
vetlen tövifs bokrok védelmezték; a' bok
rokon fellyül gyönyörü magafs tzedrus , 
pálma fe nyű, és jegenye fák sürüsége lát
fzott, rnelly ll ek terepély ágai edgym!tft 
öleléfekkel , a ' nézok fzemeit az el-ragad
tatáfig gyönyörködtették: a' fzelíd árnyé
kok, edgy má1onn feküvén, grá ditsonk~Jtt 

-''- 4 emet-
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emelkedvén fellyebb, igen büfzkénn játfzott 
formAjávaL F'elette, ezen ígézéfig fzép 
erdűnek, fel-emelkedve mutatla magát a' 
P4raditsomnak teteje, melly magalságról, 
mint ezen gyönyörilséges helynek közepé
rül, első Atyánk fzabadonn legeltethette 
fzemeit, és minden-felé el-láthatott. Min
den réfzeibenn az efztendőnek virágokkal, 
és gyümoltsökkel meg-rakodott, fzámtalan 
fok élő- fák ékelittették belso h:eruletét; 
a' fzíneknek aranyozáfa, a' ragyogásnak 
véghetetlen kedves súgárival magát öfzve 
keven;én, a' Napot gyönyörködteti. In
kább látfzatott a' Nap azonn gyönyörködni, 
hogy súgárit ezen virágzó fák' külső fzí
nire terjefzti; mintfem hogy magát a' fzép 
alkonyodáskor a' felhőbe feffe, és a' fzi
várványnak fzínét változtaffa. Illyen vólt 
ennek a' megyének fzépsége, minden lé
pésbenn· tifztább levegő ege , fzomorúsá
got el-enyéfztető gyönyörilséget hintett az 
Ember fzívére, és még a' J{ éttségbe-eséft-is 
el·felejtette vólna, ha az örökké Yaló l<ét
ts égbe eséft valami dolog édefithetné. A' 
kedves Zefirek jó fzagot hozó fzárnyaikat 
lebegtetvén, adakoztak termefzeti jó illa
tokkal; és fufogva vallották-ki edgymás-

nak, 
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na l< , honnan lopták bal'Bamos nyeresége
],e t . Valamint a' tengeri hajósok, kik a' 
Jzélnel< erefztik vitorlá j okat, és a' kikre a' 
Szeren l sés Arabiának fok á1111 eredett fzelek, 
Sabának drágalátos illattyait fújják, las
fan hajólí:áznak , hogy ezekkel a' drága
látos illatokkal magokat tovább élefzget
]lefsék ; és az Ö reg O cean-is ezen fzé
Jefen l'i teljedett illatnak örülvén, mofo
Jyog : .így fogadták ezen l{edves illatozá
fok-is a' Sátánt, ki azokat meg- akarta 
vefztegetni. M ásképpenn érzette Asmodeu.t 

azon méreg füftit, a' melly ő vele a Tó
biás fiának feleségét el hagyatta , fzalad
ván Médiának határitól felső Egyptomnak 
I ufztájába , a' hol őtet Ráfael meg-fogta, 
és meg-l.;íntzolta. 

Mély g®dolkodásba merillvén a' Sá
tán , laffan lépelegel, és a' fzent Hegy alá 
érk.ezvén , hirtelen éfzre vefzi · m~g-aka
dályoztatását. A' fal tövénn edgy-másba 
fonódott, sura jövéfek, és tövifs bokrok, el
zártak akkor minden útai{ at az Emberek, 
és állatok előtt , tsak éppenn edgyetlen 
E'dgy lea p u vólt, N ap keletral: az Ördögök' 
Fejedelme azt fadittya , meg-veti a' kö-

K 5 zön-
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zönséges bé-járást. Meg-vetésboi, kö11nyn 
fzök.éiTel á ltal ug rik a ' hegyBek elle11 bá;. 
tyájánn ; és belso r éfzé be efik ezen gyö. 
11yörüséges helyneJe ·Valamü1t az éhes 
farkas, mellyet a' dühöfség, és az éhség 
fetét barlangjából prédáját keresni ki-hajt , 
a' Juháfzok ak lá ba , mellyet ok eftvének 
idejénn a' m ezobenn állittottak, félelmes 
nyájok fzámára, be-ugrik; vagy mint a' 
Katona, ki az oftrom napjám1 a' vértol , 
és az öldökléfial meg- bódúlv:Jn , meg
máfzfza a' rablás ra és vívás ra ki· tétetett 
várast : fzint olly croCzakkal rohant- bé 
ez a ' nevezetes Z sivá n a' Sz en t Kert kerít
tésénn. Így hatnak-bé a' betstelen Árofok 
az Úrnak Házaba. Repülését intézte az 
Élet fája felé , a ' melly mag~t a' Para
ditsom közepénn mincl en fáktól meg - kü
lömböztette. Sas - formábann ott meg- á l
lap.odott: nem újj élet keresésére ment 
oda ' egyedül a' hal~llt akarván b~- hoz
ni; nem visgált egyebet a' fának magofsá
o-ánál, és nem rrondolt femmit gyümőltsé-t> b ,_, 

nek hafznával, a' melly fzerentsés halha-
tatlanságot adhatott vólna. Azt az igaz
ságot mútattya ez , hogy az Ember fok
fz or az elotte lévo jónak valóságos betsét 

nem 
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nem tudgya, és hogy az indúlat a' !~g
nagyobb jót-is méreggé változtattya. Tsu
dálkozMfal bámúl a' Sátán, hogy a' Ter
méfzetnek annyi fz épsége öfzve gyült edgy 
Jütsiny hellyen, az Emberek gyönyörüsé
aére. Látta a' füldönn a' Paraditsomot, 
~elly gyönyörüséges lakó- helly a' Min
denhatóé vólt; önnön maga plántálta azt, 
az Éden környékének Napkeleti réfzénn, 
a' melly el-nyúlt Aurántól (49) fogva azo. 
kig a' Hegyekig, a' hol a' Görög - (~)rfzági 
.M_onárkák, fok ido ld\: el azutánn , Sdeutziá. 

· nak (50) Királyi tornyait fel- épittették, 
és Tellafarig a' hol fok idovel az elott , 
az Edea fijai lakoztak. Minden edgy hal
hatatlan kéztol ts i ná l tatott; ezen n a' ter
mékeny foldönn mil1den nott, valami. tsak 
a' la tásnak fzaglásnak , és ízlésnek hízel-• ' 
kedhetett. . A' közepén magaiTann nyúlt-fel 
az életne l~ fája, a' me Ilyből folyó arany
nak Ambrófiija folyt. N em mefzC:ze az 

Elet-

(49) .A ur ana, vagy Hárán, V á ros l'vléfopotámi4.bi\ az Eu
frátes mell ett. Nérnellyeklick vélcl1cdHo fzerént itt 
lakott vólt az elso Ember. 

(so) A' Tigris m.cllett .Selcu!ms Ppittctte e zt a' VArast. 
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É~ettől , a' Jónak és Gonofznak tudásának 
fájánn n őtt a' mí halálunk! ah, melly fok
ba tól t nékünk ez a' fzerentsétlen tudo~ 
mán y!_ Dél felül öntözte edgy fzéles viz 
(51) Edennek mezejét, és bé- bújt azon 
J1egy alá, mellyet az Ú r az időnek kez
detibenn azért vetett a' febefs folyóra , 
l10gy légyen az az o kertének fundamen
toma ; - mikor a' Teremtő akarja a' he
gyek-is fzomjúhoznak -Ez a' hegy-is lyu
kas ereinn fel-fziván a' víz' edo-y réfzét 

o ' 
tsudálatosképpenn buzog az ki , és ollyan 
teli kútf6t formál a' hegy tetejénn, melly
Jlek tifzta, és vil.:ígos habja, magát [zám
talan erek re ofzt,·án, ezer meg-ezer tsa
vargáJival, a' kert' gyepuit öntözgeti, és 
végre edgy büfzke kofzlklárol va ló le- ro
hanáfa utánn ismét edgyesül a' folyóval, 
melly fetét barlangjából méltósággal is
m é t meg-jelen, és nagy folyó vizekre fza
li:ad. Nem fo gok azoknak az Orfzáaok-

1 , B. o 
11a c es Irodalmaknak le -írásához, mel-
'lyeket ezen folyó vizek á~tatnak; azt fo
gom inkább emlitte.ni, a' mennyire azt 

fzók-

(.5 1) A' Tigris. 
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fzókkal ki tenni lehet, miképpenn folyt ki 
ezen Zafir kútf6böl edgy refzkető pata
Jr.o tska a' Napkeleti gyöngyökönn, és arany 
fövenyekenn , az árnyékos tserék, és zőld 
Jú aafok J.~özt? miképp hömpölygette enyel-e . . 
ao habjait? miként öntözött, minden nek
t> 
tárt- tsepego plántát, 's mint itatta a' bal-
'sam- gozös virágokat tsavargós pútots
ldinn. Ah, jó Paraditsomhoz mélt.ó virág! 
nem az elmés mefierség rakta ezeket tzif
ra' de erofzakos ágyakba; hanem mao·a 

. b 
mútatta itt a' Terméfzet, hegyekenn, völ-
gyekenn, . fzámta1an fok fzépségit egéfzfz 
a' pazérláfig. Gazdagsági bőven ki terjed
tek a' mezokönn-is, a' hol a' fel-keU> első 
Nap súgArival köfzönti a ' süru ligeteket. 
mellyeket az állhatatlan árnyékok a' Nap 
hévségébenn-is l\:ellemetefekké téfznek. Ez 
a' fzerentsés mezei lakhely , tsudálatos 
változáfakkal gyönyörködtette a' fzemeket. 
Itt gazdag fákra akadtál , mellyek fztp 
illatú mirllát izzadtak, és drágalátos bal
'samot tsepegtek ; amott ollyanak ldnál
koztak, mellyeknek arannyal fénylő gyli
moltse mind a' fzemnek, mind az ízlés
nek-is kedves vólt. Itt vóltak iaazak a' 

o ' 
H~fp eriai mesék ; itt,.yagy fohol fem, A ' ' 

f:1k 
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fák köztt , mofolygó tágafság' igé ző 11a.l
mok, és legelo nyájak játfzodtak. Itt edgy 
pálma halom, ed gy vizes vOlgy , ki nyílt 
virágos kebeléből k émélletlenül fzórta kint
tseit. Itt terem a' ró'sa , tövifs nélkú l: 
amott ama. fzőllővel ki rakott apró ból
totskák frifs búvó helyet adnak; tenné
.keny függö gyöngy fzínü fii.rtyei , mint 
e dgy feréuykední láttatnak magok ajánlá
fokkal. . Éppenn itt a' zőld bársony mel
lett a' patakok k edves zuhogáffal esvén a' 
völgyekre, onnan fokfelé vették magokat, 
míg nem tóvá lettek , mellyek mirtuffal 
lwfzorús partyaiknak krifiály habjaikat 
tükör helyett mútatták. A' maclarak ve
téll<edtek énekléfekkel , m1g Pán (sz) az 
Hórákkal (53) és Grátziákkal (54) tántzo
la, és maga utánu örökké való Tavafzt 

hú-

(52) Itten J>dn jelenti az egéfzfz Terméfzetet. Azt akarja 
tehát ezen lelketlen dolgok lelkesíttéfe állal jelenteni 
a' Poet:t, hogy moft az egéfzfz ifj11 Ter méfut viri tt. 

(53) Az idól> réfzeinek Iften-Affzonyi 's az Égnek k11puli 
Elófzfzör uak kettenn vúltnk ; mert az efz tendot-ia 
tsdk nyíma ér; télre of2tották. Súp mol'olygó és tán
tzoló fzi'izek formá jitbann fd iik. 

(54) A ' vígs<ignak é~ ürömnek h oírom Teltvér lflen-Affzonyi, 
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l 'z ott · ·zefir mao-ával hordozván, min den 
lll - ' ö 

rnezei , és erdei illatokat , a' gyengénn in-
oadozó levelek közt fusogott. Sem En? 
~annak (55) mezeje , a ' hol Profe'pina, or
tzájánál elevenebb virágot nem fzedvén , 
Plútótól el-ragadtatott; fem pedig Dafné-
11ak (s6) Orontu vize me1lett lévo fzép 
bokros erdeje, vagy Cafraliának (5 7) 1fteni 
]~útfejei fem vetekedhetnek az Édeni Pá
raditsomm<'l l ; sot még Nizéus (5~) fzigete
fem, me ll y Tríton vizétől vétetik-környiil, 
a' hova bújtatta az öreg Kám, kit a' Po
gányok ·Ammonnak, és Li biai Jupiternek 
nevez tek, Amalteát, és az ő virágos fiját 
az ifju Bacchust , hogy moftoha Anny á tól 
Reátol, rejtekbenn tartafsék. M ég a' Ní
lus eredeténél fekvő Amara hegye fem, 
a' _hol az Abifsiniai Királyok gyermekeket 
tartyák; ámbár ritka fzépségei légyenek-is 

ennek 

(55) Sicilidba1zn nevezetes k iefség. 

(s6) Syria Fo Váraífa Daphne rnellett. 

{57). Parnafzfzus tövé nél a ' ki a' hegyenn aludt, vagy a' 
forrásból ivott, Poétai lélekkel lelkesíttetett. 

(58) Indiai kies tájék , a' hol Bacchus A' Nysaeu.si Nym• · 
fitktól neveltetett-fel. 
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ennek a' híres hegynek; meUyből l1' ·meJ. 
Iyek foleli Paraditsonwt-is akartak :tsinál. 
11i: mindazonáltal k edvetientil vándorolta 
kerefztúl az ellenség ezt. a' kie 1ség' Hazá. 
ját. Ám bár mfn9en újj vólt ~Ilitte, m~g 
fem érdekelte (.itet femmi; az Ujj Teremté. 
fek' kul'ömbözését bofzfzúsággal fze(nlélt 
Két, minden állatoknál nemefeb b t.irgy 
vonta-el flgyelmetefségét. Felséges magok 
vifelete, fejek fel-emeléfe az Ég felé, úgy 
tetfzett, mültha az egéfzfz világnak birodal
mával őket mea - tifztelte válna. Meuu;'ei ·O 

tekéntetekbenn fény let a' Teremtő képe, 
az igazság, bőltsefség , tifzta és állhatatos 
fzentség - állhatatos - de ·a' melly az 
egyenefséggel, és a' mértékletefséggel ele
gyit ve vagyon, melly a' Királyokhoz olJy 
fzépenn illik. 

Mindazonáltal talált bennek valami kü
lŐmbséget, ki.ilső alkotáfok külömbözött. 
Ed gyik az erőért, és elmélkedésért ; má
fik a' · tsendefségért, az édes ígéző fzépsé. 
g ért; ez, az Ift:enért, amaz az Emberért 
és lft:enért teremtetett, az edgyiknek fe l
séges ábrázattya és parantsoló tekínte'te 

elso-
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elsoságét jelentene. Hyacynthoz (59) hafon
ló h R ja férjfiu i tekéntetteJ bodroz va, hom
loka felett kétfelé nyílt, és vallánál tovább 
11em érvén fejét illendoill é'kefittette : a' 
wáfiknak pedig el-fzéliedt hoifzú és l ebegő 
}H:lja, mint ed gy fátyol, tsínos kartsú ter
metét a' főldig bé-borította. Szőke hajá
nak aranyas fiirtyei olly ékefenn görbül
tek, mint a' millyen fzép kunkorékofsággal 
öleli meg a' fzilfit a ' term ékenység alatt 
mea-crörbiiltt venyige , midónn nála táma-o o , , 
fzért efedezik. Igy hordozta Eva függé-
sének ' és regedelemre való fzükségének 
jeleit a ' fejénn, fzíve a' Terméfzetnek en
Q"edelme3kedvén, férjét fzerette, és Izereb 

tetét engedelmefségével meg-nyervén , fze-
mérmetefségével ismét, férjének betsületét 
magára húzta. 

A' fzem még al<kor femmib e meg-nem 
ütközött , árta tlan ú l fzerették edgymáft, és 
a' Terméfzetnek mive bennek fzégyent 
nem indittott ! átkozott fzégyen ! hunnek 

faj-

(sq) Hol\l hus' r~o l: ott E pithetuma, 

J .. 



162 A;, Elvrfttett Paraditsom ... 
fajzattya, mit nem okozolnékünk, kötelez
' rén bennünke t, a ' hazug tifztasá g k üls o 
IJ.:tlástvának k oltsö nözéseré ! Te az Ern. 

" ' ' 
beri életnek Jeg.jobb javát az Artatlansá. 
ao t és Ecla}í üay úséo-et fzámkivetésbe ku l. o '' o ;:, (') 
dötted. Elso Szülé.ink n em efmérték me-
zittelenségel,e t. Az lften, és An gy a Iok je
lenl é te meg-nem pirittolta üket; nem tudtá k 
mi a' gonofz. 

Így sét.llgatott l-; éz né l fogva ez a' fzép 
p ár, mellynél fze!Jbet foha fem ado tt a' 
fzerelem öfzve; Adám leg - fels ége fe b b a• 
férjfiak, Ev a lcg-fzebb vólt az Afz fzon y ok 
között. A' mit n a ponk.ént dolgoztak, ne m 
munka, hanem múlattsúg vólt, melly őket 

a' nyúgodalomra, és a' jó izünn való éte [. 
re k4,L'zitgette. A' fze llól k edvefenn lenge
d ezo leveles fáknak á rnyéká bann, a' tifzta 
forrás meHé gyenge gy~p re últek-le: a' 
fák' jó ízű gyümőltsel raJ<O tt gajjai m agok
tól le hajlottak, és gy ümiJ l ts ökkel ked ves
ked tek. Ettek belőllök a' forrás' virAgas 
fzéleinn. Fa-JJ éj kupújokkal pedig a' hal-_ 
hatatlanság' italánál édefeb h i talt , merin
géltek. ._, 

Ar-
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Ártatlan múlattság , fzerelmes mofoly
gás, talpra efett mondáfok, ketzéltek ezen 
(Jjj Házafok társasá gábann. • Ugrándoztak, 
vígadta k körültök minden esméretes földi 
állatok , mellyek moft vadak; és előttünk 
az erdőkre, pufztákra, barlangokra, fza
ladn ak. Az Orofzlányok lábold1oz lapúl
va , stmdörögtek körülöttök , és · körmeik
l<el a' gyenge bárányokat ölelgették A ' 
Medvék, Tigrifek , Párdutzok, Leopárdok, 
ugráltak előttök. Az izmos Elefánt min
den mefierségét arra forrlittoHa , hogy 
oket múlattalfa' és hofzfzú lwntsorgós or
rát fzáz féle képp' fintorgatta . Az álnok 
Kígyó m agá t hízelkedési\'el bé- fzínlette , 
tekervéJJyes E· rkát l{ún k ötés formáb<tJ1ll 
mlitatta, és h a lá los gonofzságának próbáit 
adta, de a' mit ~k m ég ekkor nem értet
lek A ' marhák a' filben n jól lakva és 
bámúlva kérő d ztek; máfok ismét pislogva 
kéJzultek az álomhoz, mert a' Nap le-me

.)10 félbenn vólt, és febefs futáiTal Detett az 
Oc.eAn ' fzigetére. Az Éjj előljáró pofiáji , 
a' Tsillngo k-is az Égenn látfzattak, mikor 
l<örül nézvén még edgyfzer magát - A' 
~átá n , a' kit eddig a' fzomorúság mea. 

' ' (') némittott vala, így fzóllalt-meg : Oh Egek ! 

L 2 úh 



164 Az Elvefitett Paraditsom 

Ó h F öld ! Ó h Poklok. ! Itt vagynak hát 
a zok, kiknek a' mí Trónulfaink adattak! 
Igen -is. lm hol vagynak a' Mindenható. 
nak újjonnann teremtetett fzerelmesi ! Edgy 
réfzről ugyan tapafztalom bennek mind 
azt, a ' mi a' ma tériához tartozik: de más 
réfzről úgy látfzik, mintha kevélfel válná
nak alább- valók a' Mennyei Va,lóságok. 
nál. Tsudálkozáifal gondolkodom tenné. 
fz etekenn ; úgy tetfzik, mintha hajlandósá. 
gom-is vó lna öket fzeretni; Mennyei ha. 
fonlatofság tiindöklik homlokokann-is; a' 
kezek, m eiiyek oket formáltá l\:, reájok vég. 
hetetlen kellemetefséget hintettek Szeren. 
tsétlenek l Be kevefet gondolkoztok ar ról 
a ' változásról, a' m ellyet én fz ámotolua 
kéfzíttek. El - enyéfzik miuden gyönyörü
ségtek Gyönyöröségtekhez fogom vefze
de lmetel{et fzabn i. Nagy ugyan a' ból
dogsá gtok l de ezt jobhan meg- kellett vól. 
na állittani; fzép lakh ely etek illyen ellen· 
ségtek ellen , mint én, gyengénn van meg
erőfsitve - de én , - . éu, ellenségtek nem 
vagyok. El- hagyattatá stak , mellybenn 
benneteket lenni látlak, fzánakozásra inditt, 
á mbá r engem fenki fe lzá nnyon-is. Igye
kezem én olly fzorof.'> és b első baráttságbann 

élni 
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élni veletek; hogy vagy én ezután n velete]~; . 

vagy tí én velem kéntelenitteifetek maradni: 
;..z igaz, hogy az én lal~áfom talán nem 
lefzfz tí néktek olly ínyetek fzerént, mint ez 
a' [zép Paraditsom; azombann a' mits odás , 
oUyannal elégedgyetek- m eg. Derék Te
remtőtel\nek munkája az; o· adta nékem , 
én pedig néktek adom. El-fogadást okra , 
a' Polwl, fzéles ka p u it ki fo gja ny itni , és 
Királyoka t lülld fogadtatásto kra - al.;;ár 

111 ennyire fogtok- is el-fzaporodni, helly e
tek mindenkor büvenn lefzfz, ne m úgy , 
mint ebbenn a' fz orofságbann. Ha valaha 
ott kéttségbe fo gtok efni , tulajdoniHsátok 
azt annak, a' ki engem tí rajtatok va ló 
bofzfzú á llásra kénfzerittett. Előttem ugyan 
nem vagytok vé tkefek, és á rtatlanságtokat 
fzán akozáifal érzem : mind a z által azt 
parantsolly:l.k nékem mind Orfzágom hafz
na, mind a' betsilHet, mind a' bofzfzú-á l
lás, hogy bízodalmunkat ezen újj győze

delemmel öreghittsem; azért kéntelen va
gyok edgy olly fel-tett fzándékomat rajta
tok végbe vinni, mellynek kíilömben n:-ég 
tsak meg- gondolásától-is irtózom. Igy 
fzóllt a' .Sátán, és a' fzükséget hozta eló , 

L 3 ( melly 
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( melly a' Tyrannufok !\:öppeny ege) rette. 
netes fzándékának mentegetésére. Az. 
utánn le- fzáll, és magát liillömbkUlömb. 
féle állatok' já tfzó feregébe elegyitti: mofi 
e11nek, majd amannak formáját őltözvén 
magára, hogy esméretlen lévén inkább ví. 
gyázhaffon azokra, a' kiknek vefzedelmek. 
re esküdött. l gyel{ezett á llapottyokat 1\i. 
esmérni, mincl befzédgyekbol, mind tsele. 
kedetekhoL Moft , · mint eclgy büfzke Orofz. 
lcíny, tüzes teké11tettel jár körülöttök: majd 
ismét a' foldre fe]{fzik-le, mint az a' Ti. 
gris, rnelly történetboi két fiók fzarva st 
vefz éfzre, meg-lapúl, ismét fel~ kél, elüre 
1opódik , meg' fekfzik, és hellyét gyaluann 
vál toztattya, hogy reájok Jeg jobb-ann fzö](. 
heffen, és körmei közé kaphaffa . 

V égre Á dám igy kezdett befzéllni, (a' 
fzónak újs ága ellensécrét ecréfzfzenn fü llé ' o o 
tette) - E des Tárfam ! Te egyedül re n-
deltettél mellém , hogy a' Tennéfzet ayö· 

uyörilségeiben velem edgyenlőü l réfzes~ lly, 
mellynek Te leg- drágább ldnts e vagy : 
kéttség kivill a' Teremtő , a' ki nékünk 
életet adott, és rt' ki érettünk ezt a' nacry 
V'l' e 

1 agot teremtette, olly végh etetlen Jósá-

gá-
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oábann, valamint Hatalmábann. 6 mÜl
ket, kik tőle femmit fem érde mlettünk, és 
bóldogságához femmit fem tóldhattunk, a' 
porból ki-hozott , és Paraditson~ába hely
heztetett, egyedúl ,engedelmefseget ldván 
tolünk, és ezt tsak ed gy kitsin y próbára 
t éfzi-1\:i , hogy ennyi fok k úlömbl<íilöm b
féle drágalátos gyümolts fák közúl, ts ak 
tsupánn ed gy hez nem fzabad ny úlnu!11\:, 
a' Tudás , fájához tudniillik, me ll y az Elet 
fájá nak fzomfzédsá gába plá ntá l t;ttott. Az 
Élet és H alá l közt tudod nem nagy a' 
hézag; és a' hal<Ü, kéttség kivul , valai11i 
rettenetes dolog: tudod, hogy az U r azzal 
fenyegetett bennünke t, ha. valunerőségünk 
fz entséo--törő ]{ezekkel a' fához nyúlni mé-

o 
ré[zel. Avagy fokat kíván e hát tolünk? 
holott ö minket a' pazérlásig minden h:i
go ndolh ató jákkal, meg- tetézett , Világ 
Urai vá tett, és a' f6lclönn, levegő égbe nn , 
tengerenn ' minden teremtéfeit alánk vetet
te. Ez a' l\önnyenn meg- tartható Tör
vény Josáo·ának újj próbája! Engedelmes 

' o ' 
kedcryünk tehát, Kedves Evám , engedet-

::> f: ' l meskedgyünk ! dítsőségiinkre fog ez zo -
gálni. lVIinclen jókkal való fzabad élésünk 
ki pótollya ezt a' kevés á ldozatot. M a-

L 4 gafz-
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gafztallyuk a' Teremtot fztintelen ; ne gon. r 

dolkozzunk egy ébenn, hanem hogy vég. 
hetetlen Jóságát m agafztallyuk , idonket 
ezen élő fák és virágok mivelésébenn tolt. 
vén. Ez a ' mí múla ttsé1gunk nem fá radt. 
ságos , és ha a z lenne-is, a' Te tárfaságod 
azt nékem édefsé tenné. Vifzont felelt 
Éva az Emberek an11ya. Óh Te a' kiért 

' ' és a ' kiből formáltattam J a' Te teftedböl 
való teft, a' ki nélkül én a' Világann ha. 
fzontalan válnék J Bátorságos kalaúzom , 
dítsoséges Fej e a' Te hí v Tárfadn ak, a' 
mit mofi: mondottál, igaz és okofság. .Mí 
örökké való háládatofsággal tartoz unk az 
Ifiennek, kivált én, ki több keoyelmivel 

o . 
vagy ok gazdag; én, a' kinek bóldo osáo-orn o o 
o}ly tökélletes ; mert eny im, vagy kedves 
Adárnom; ah milJyen édefség ez én né
kem. A' fold nem lát, nem-is fog hozzád 
hafonlót látni, én náladnál ny ertefeb b, fo k
kal ny er teJebb vagyolr - Gyaluann, óh 
gyaluann édesdedenn emlékezem arról a' 
napról, melly nékem leg-előfzfzör fzemei
met meg - világofittotta , midőnn a' fának 
á rnyékábann , virágok kal bé-húzott zőld
ségnek fzonyegénn gyengéderlenn heveréfz
Yén , nem tudtam h ol vagy ok, 's honnan 

j ö" 
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'övök? - Edgy barlangból ki - fzökő pata
~wtskánal{ tsergedezését hallottam; ei-ter-

r , l d h ' t , , 'edt vizet orma.1t e gy 1g ersegenn, 
~nelly11ek tsendes fzíne az Egeknek tirzta
sáoát mútatta: leg· első próbálatlan lép é fe-

o , l met feléje tettem, és zöldellő partyann e .• 
hajolván, ebbenn a' tifzta, és világos víz
benn, úgy tetfzett nékem, mint ha ed gy 
más Eaet látnék. Méllyebben le-hajolván 
éfzre v

0

ettem edgy ábrázatot felém hajlani; 
én néztem őtet, 's o- is nézett; örömem
benn hátráltam, örömébenn o- is hátrált. 
Edgy titkos gyönyörüség vitt felé; ugyan 
az őtet hozzám húzta. Titkann eclgy má.s
fal meg- edgyező fzerelmünk, edgyik a ' 
mánkat meg- előzte. Talán még m ofi-is 
abbann a' helybenn tartáztatua az a' k ed
ves tárgy, ha edgy érthető fzóz a t el-ra
gadtatáfomból fel-nem élefztett válna. A' 
mit nézfz, az Te maga d vagy, fzép Te
remtés! Veled e cl gyiitt Hinik-el, és jelenik 
meg az a' kép: de jere tsak velem ; majd 
olly helyre foglak vezetni, a' hol nem ár
nyékot, hanem edgy valóságos és látáfodra · 
méltó ábrázatot foo-fz fzemlélni. Az, a• 
kinel~ Te képe vag;, leg-nagyobb indúlat
tal hí Tégedet fzeretetre méltó tárfaságá~ 

L 5 . ba. 
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ba. Te örülni fogfz, o el - válhatatlant.l 
fog veled edgyesülni. Te néki, hozzá ha
fOJ ló fzámlálhatatlan gyermekeket fog fz 
fzűlni, és ugyan azért -- Élők Annyának 
fogfz neveztetni .. . Mit tsinálh attam egye- r 
bet? liövettem azt, hi engem lá thatatlanút 
vezetett. A' mikor Te fzemembe ti.intél; 
o":', Te nékem noha felségesnel.: és fzé p
nek tetfzettél- is, mind az által fzépséged 
olly l<. ed ves, és magához húzó nem vólt, 
mint azé a' lünő ábrázaté', a' me1lyet én 
a' v'zbenn latt!tm. Látáf, .donn edgy ke
véfsé meg- ijedvén hútrcfitam. Utánnam 
jöttél , és azt kiáltottad : meg- álly fzép 
Éva: míért félfz magad máfsához menni? 
Te az ő tefte, az ő tsontya vagy: azért 
hogy Te élly és légy; kőltsön adtam én' 
fz.í vernhez leg-közel e b b lévő óldal-tsonto
mat ; tehftt a' te terméfzet fzerént való 
hellyed az én óldalom. Ennek utánna ked
ves tárfaságodbann fogom napjaimnak ból
dogs<lgá t örökre lteresni. V árj- meg lted
ves réfze maga mnak, és engedd-meg, hogy • 
fele réfzemet bírharfam : kezemet gyengénn 
m~g-fogtad, én magamat meg-adtaf!l: és 
ezen fzempillantástól fogva tudom, mennyi-
re múllya fellyül a' férjfiui Bőltseségnek 

ereje, 
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ereje, a' melly tsak egyedül a' valóságos 
fzép, a' fzépségnek erejét. 

Ezen fzók utánn a' házafság tifzta és 
feddhetetlen tüzétől fel - gyúladván elso 
Anyánk, Ádámhoz fordúlt, és fzeretettel 
tellyes reá hajlásából fel-ölelésbenn tartot
ta; fel-kőltt mejjét, mellyet femmi egyéb 
patyolat, haj fürtyein kivül nem fedezett , 
férje mejjéhez fzorittotta, a' ki-is fzépsé
gétől , és gyenge afzfzonyi fzelídségétől 

edgyfzerre fel-gyúladván, kegyefen mo
fo[yoott reá, rr.int Jupiter Jun6vaL (6o) mi-,o 
kor a' felhőket termékennyé téfzj, hogy 
a' foldre virágokat hintsenek ; és égo 
fzerelmének tifzta tsókját ró 'sa a jakira 
nyomta. 

A' Pokolbé-li Felség bóldogságokat meg 
irigyelvén el-fordúlt, és dühös tekéntete
ket vetvén reájok , magábann · illy pana~ 

fzok-

(6o) Poctai le-írása a' fzép tava[zi napnak. Jup iter a' fel
sőbb lcvegot , Júnó pedig az alsóbb felle ;.,cket jelenti • 
mellyeknek tcrmékenysé;.;éhol a' foldn· k .. vérség tse

veg. 



172 Az Elvifztett Paraditsom 

fzokra fakadott : Ó h gyülölséges , és két. 
ts égb e eséft okozható J á ték! Ezek az újj 
teremtéfi a' M indenhatónak, m ég a' Para. 
ditsomnál-is édefebb Paraditsomot talit.lnak' 
edgymást ölelgetésébenn. Így fognak ők 
edgymáffal telJyes bóldogságbann élni; én 
pedig véghetetlen kínok és irtózáfok közt 
Jetrengek a' Pokolbann , a' hol ni n ts öröm, 
fem fzeretet; hanem tsak mindenkor edo-y 
meddő és vad vágyódáltól öfztönöztetü~k 
edgy égő fzomjúságtól , melly foha fem 
óhatik-el ! Azombann ne felejtsük- el, a' 
mit fzájokból hallottam , hoay nintsen 
minden hatalmokbann. Amottt nyúlik-fel 
ed gy fzerentsétlen fa, a' mellyet Tudás 
fájának neveznek ; ez az; a' mellynek o-yü
mőltsétől el - vagynak tíltva. A' -T~do
mányt meg - tíltani ! gyanakfzom. Miért 
kell nékik e' nélkül el ie1mi? l1át lehet e 
rofzfz a' Tudomány? okoz]Jat e az Halált? 
tsaK tudatlanságokkal kell magokat fenn 
tartani ? ez ·e engedelmefségek és hitek 
próbája ? Vallyon erre a' tilalomra nem 
építhetném e el -vefzé~eket? Igen-is; m ajd 
tu~áfra va ló v_ágyódáfi gerjefztek fzívekbe; 
fel lázzafztom oket ez ellenn a' tilalom el
lenn , el-hit e tvén azt v ' lPk , hogy a ' Tudo-

mány 
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rn á ny oket a z I fienhez hafo nlóJd;.á téfzi ; 
1gy a z Ifienségnek híze1kedo rem ény ségé
t ől el-ts ábíttatván , azt majd a ' gyümőlts
benn fogják keresni : meg-halna]{; ha meg 
halnak , el - v agy nak vefztve, m int én: mi 
lehet hihetübb , mint a ' dolog jó ki-mene
tele? ele elébb meg-vi'sgálom ezen hely
JJek minden fzegit fzugát; talám a ' történet 
valameily Mennyei Lélekre igazítt, kitől 

rninden fzül<séges dolgokat meg tudhatole 
'fí azomba bó1dog Teremtéfek! éllyetek 

111 ío- éle tetek hatalmatokhami van ; vifzfza 
t) 

t éréfemig éllyetek rö vid' gyönyörüségtek-
kel, m ellyet hofzfzas gyötrelem fog fel

váltani. 

Ez~n befzédét végezvén , el - indúlt , 
]{ény es és bizodalommal tellyes lépéfek
kel: de azomba vígyázáffal-is vólt. He
gyet, vőlgyet, berket, térséget bé-kerefett. 
Azonközbenn a' le-;n enő Nap a' Ját - ha
tárnak leg-mefzfzebb pontyához, a' holott 
az Éo- a ' fülddel és Oceá nnal határos, kö-o l 

zelgetvén, súgárat h arántéko fon vetette a' 
Paraditsom kapuja belső réfzére, melly 
edgy homlokáva l Egeket verő a labá s
trom fziklába vólt vá gva , és ker illetével 

az 
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az egéfzfz kertet bé-fogta, ts ak edgy ól
dal áról jött edgy menedékes gyep út ; itt 
várta le - ülve Gábriel az Angyali te fl: . ó r. 
zük Kapitánnya a :z éjtfzakát. l\örüllörte 
a' Mennyei Sereg fegyverét le-rakvún vi 
tézkét játfzott. Közel hozzájok, mint meg 
annyi uyozeclelmi jelek, függöttek a' men
nyei fisakok , aran}r és uyémántal viHoO'Ó o. b 

buzogányok. Ide jött-Ie Úriel a' Nap sú-
gáránn olly febeffen , mint mikor a' tsillag 
az Égenn meg-fzalad, és maga utánn viLi~ 
gos barázdákat hagyván, meg-mútattya a• 

hajófoknak, hogy refzketü tajöknek me1-
lyik áldaláról várják a' fzélvéfzt. Te 
vagy a' Gabriel , monda Úriel , l;;;íre az 
Örökkévaló a' Paraditsom' őrizetét bízta: 
Tudd-meg tehát, hogy ma dél -t.1jbann edgy 
.Lé lek azon dítséretes fzándékból uoTan 

O- ' 
hogy a' lVlindenhatónak m.ivét, és minde-
nek felett az Embert meg-Iáffa, az Égenn 
által ment. Mennyei maga vifelete, l\ön
ll)ri.l járáfa, eleinte engem meg-tsalt, de a' 
Hegyenn, a' hova ts ak hamar le- fzállott 
az Eden' éfzaki réfzénn , éfzre vettem 
mindgyárt , hogy az Égieknél idegen te
kéntete, és goromba mozdúlá{a.i gyaláza
tos indúlatinak jelei. Szemei.mmel fok::íig 

ké-
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késértem; de utáilyára tsak ugy an el-vefz
tetterri őtet az árnyékos erdokbem1. Tar
tol\: tolle, hogy valameily el-l{árhozott L é
J~k fzabadúlt ki a'Pokolból , és ' itt izgágát 
fog-tsinálni. Errol rendelést kell tenned. 

A' Szárnyas Hartzoló így fele l néki : 
Úriel ! Éppenn nem tsudálkozom azonn, 
hogy a' Nap' ragyogó fénnye fegede lmé
ve l, a' mellybenn Te la kozol , illy mefz
fze l<i terjefzted hathatós vígyázáfodat. 
Azok , kikre ez a' Kapu ,bízatott, leg-lds
sebre-is vígyáznak; fenki' fem mégyen-bé 
azonn az Iften engedelme nélkű l , és dél
tol fogva femmi t eremtés nem jött ide a' 
felsőbb Orfzágokból. Ha pedig más vala
melly Lélek; m.int Te mondod, fzö]{ött bé 
azokann a' foldi báftyákonn; maga d tudo d, 
hogy a' tefti báftyák nehezen tartóztatn ak 
meg edgy lelki valóságot: de akánnitsoda 
formában lappangjon-is itt a' Kertbenn, 
hólnap hajnal elott fel-kerefem. Ezen ígé
ret utánn Ú riel a' Világofság ragyogó fén
nyeinn ismét Ileilyére megyen. 

A' tstndes éjtfzal{a már l\özelítelt, é:. 
a' barna fzr rlii1let a' me z őket gy áfzos kön

tösb ':' 
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tösbe buri~oztatta, a z hallgatás nyomába 
jött: minden állatok , és madarak ny ugvó 
t anyájokra mentel', ki-vévén a' fürge fil!!· 
mílét, a' melly meg-fzokván a' fzerelrnes 
őr- állárt , egéfzfz éjtfzaká t éneldéifel tolt: 
már kedve s énekléfe hangzott; az hallga. 
tás' örömébenn gyönyö rködött. M ár ele
ven zafirjaival az Ég tündöklött ; már a' 
V én us tsillaga, mint vezér, elől ragyogott; 
már fel-ült a' H óld Királyné-is l\:ödös Tró. 
nufsába, a' honnan fzórván gyenge vilá
uát ezüst patyola ttvát az homályofságra 
<:) ' ~ ' ' 

terittette; a' mikor igy fzóllott Adam Evá-
hoz: Kedves tárfam! a z éjj és a' t sendes
ség, melly et hátánn hordoz , intenek ben
nünket, hogy dolgainktól meg-fzünnyünk. 
Az Úr rendelte azt, hogy a z e mbereknél 
úoy váltsák-fel edaymást a' munka és nyú-o o ' 
go dalom, valamint a' Nap és az Ejtfzaka. 
Az édes álom' efivéli harmattya má r húll, 
és a' fzem héjjak at a' fáradtság , enyves 
bal'samja ival ragafztya-le: a' henye állatok 
egéfzfz n::tp tsak bolyongnak, azért·is nin
t sen olly ::ln fz ükségel<; a' nyúgodalomra; 
a z Ifien fem l{ ér f'z :~mot ideje'kért; ők an
nak betsit nem-is esmérik de ·az embernek 
edgyntt liell fzorgalmatofságával az Ifieni 

go :-t d· 
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gondvifeléffel munk ~~dkodni , hogy ennek 
m1vei meg · tartaiTanak Mind tertünkn ek , 
mind lelkii 1!u;ek vagynak ki- fz ab ott gya
korláfi. Az Egnek ezen magunk vi fele te 
eránt való fi gyelnietefsége minke t a' több 
Teremtéfek eleibe- téfzen. H ólnap még 
minek előtte a' frifs hajnal a' vjJágot el
hozza, és a' nap- keletet külömb kül öm b 
fzíné vel fefii, ismét e la kell venui.ink gyö
nyörilséges muukáinkat. Ezek az é lő- fa, 
's útak, a' hova magunkat a' nap hevibenn 
vonnyuk, úgy tetfzik, mintha panafzolkod
nának azonn, hogy silrü levelektől tsak 
meg-nem fúlnak , és mintha fegedelmekre 
több kezeket kí v4nnának még a' miéink
bez. Szüksége.s lefzfz sétá ló helyeinket-is 
egyenge tn i, és a' na ponként le-hú ll ott fák' 
virágitól, és m ézgától tifztíttani . .f:\.éfzittsük 
magunkat erre a' dologra a' nyúgodalom 
által , mellyet a' te rméfzet meg-kíván , és 
a' mire az éjtfzaka-is hívogat. 

Én életem' kút feje és Vezére! íay fe-. ~ 

lele E va: parantsoH y, én tsak engedel-
meskedni tud ok; az Iften a' te Tö rvényed , 
az enyim pedig Te-vagy : többet nem tud
ni ennél , ez e d gy afzfzony leg-bóldoga bb 

~{ tu~ 



17g Az Elve.fztett Ptlraditsom 

tu domán nya, ez az o leg- fzebb düsösé. 
e. Veled tárfalkadván , a' nap nekem rö-

g ' ) l ·•· l . vid, az időnek változása, es a evegone t: 

kú lömbözo mérsékléfe nékem edgyenloúl 
tetfzik. A' reggelnek lélekzési ked vefség
uel tellyefek. A' madarak éneldésivel zen-
o ' .•• .. ... , 

edezo hajnatnak ezer a gyonyorusege. 
g '1 l ' l ' ' A ' Nap örö met fzül, nuwr ennei a uva. 
natos foldn ek meg- vil:J go llttására fel-h~e 1. 
vén ara nyo s sl!crárival a' füvekre, fákra, 

' . b . 
gyüm6llsöhx , és a' ragy ogó harmat~s VI-

ra, o·okra o·vöno·)rököt r agga t. A ' termelieny 
c b . t-) b . 

föld a' lse!H1es efső utá nn lied ves fzagot 
erefzt m agából. KedYes a' fzelíd e(i:ve kö
.zelge téfe. A' t sendes éj1fzaka, vaftag f~
tyola alatt, hozza a' madara~ zengede~e
sé t. Szép a' Hóld-is, és az Egnek gyon
gyei a' ts]llagok , mellyekből udvara áll: 
de fem a' hajnal bal' s::~m os gőze, melly 
a' zengedező madarak concertye alatt öm
lik ki . nyílt kezéből , fe m a' fel-k e lő Nap, 
fem a' füve k , fem vir:lgok, mellyelmek 
fzínek a' harma t ragyogó gyöngyébenn 
fenlik , fem az érles illat a' lágy cfső 
után n, fem a' fzelíd és ked ves e ft ve, fem 
tsendes éj tfza ka' ha ll gatflf<~ , minden éneklő 
m adarival Úzve, fem a' Hóld' halavány 

V l· 
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világánál, vagy a' T sillagoknak lobogó ra_ 
gyogáfin.il való sétálás , ná la d nélkül leg
kifre bb ~yönyörilség_emre fem válnának. 
Eftn érte Adá;n egéfzfz betsét ezen nyája s 
befzédnek. Eva el- tsuclálkoz ván az Égi 
tüzek clítsoséges fáklyájánn , m ea-kérdezte 

• b 
Adárnot , hogy mí ért f~nylen ek ezek ak-
kor-is , midőnn minden alufzik? Iften' és 
ember tökélletes Leány:t, így felet Ádám : 
Ezelwek a' tsiHago l~nak mir1clen nap meg
kell kerülni a ' főldet; hol fe l-jőnek, hol 
pedig le-mennek, Orfzágokról Orfzágokra, 
hogy a' még tsak fzületendo ne:nzeteknek 
vil ágofságot gy újtsanak , ne hogy az örö
kös feté ttség az hajdani é tfzaka réai bi-

b 
rodalmát ismét el-foglallya, és el-ne óltsa 
az életnek magvát azokbann, a ' kik Ie
hellcnek. Szelíd tüzök az egéfzfz roppant 
világot meg-világofittya és jól tév ő meleo·-

b 
ségekkel élefzgetne k , melegíttnek , mér-
sékelnek, avagy táplálnak mjndeneket. 
Mennyei erejel(et le -tsorgatván a' tenné
fzet fzüleménnyeire, el kéfzittik arra, hogy 
~tzn tánn a' N ap' hath atós súgáritól meg
érlelteffenek Ezek a' tsillágok nem híjá
bann fénylenek hát éjtfzaka. De ne_ is 

hidd azt , hogy az Ember tsal- egyedill 
M 2 vóJna 
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válna tanú-bizonysága a' Mennyei F elség 
dítsöségének, és hogy ő rajta kivül az Iftent 
ne Q.ítsérnék. Milliom láthata tlan Lelkek 
lebegnek a' földönn , mikor mí alufzunk 
vagy ébren vagyunk. Mind ezek a' való. 
ságok éj jel nappal fzemlétik az .. Jfien mun. 
káját, és fzüntelenül dítsöittik otet. Hány. 
fzor hallottuk a' vifzfza-hangzó kő-fzirtok ko. 
pafz te tejéral , vagy a' sürU erdőluül éj-fél. 
kor a' Teremtűnek dítséretét? Ki írhatná-le 
az ő tsendefenn folydogaló hangjokat ? Áh! 
hányfzor úfzott fzívem a' Menny ei gyö. 
nvörüsécrbenn , mikor az Angyali hangok 

J o ' 
egéfzfzenn meg-hatottak. U gy tetfz~tl ma. 
gánofságombann, hogy kedvemé rt játfza. 
nak, és k éfzittenek a' Te régen ohajtoU 
bóldog el fogadáfadra ; mert, m ikor éfzre 
vették fejemnek 's egéfzfz teftemnek moz. 
gásá ból., hogy a' játék nékem tetfzik, hir· 
telen an nyira m eg-elevened tek a' refzkető 
húrok, hogy fzívemet edgyfzerre el-ragad· 
ták, 's a' l~vegoben n, nem tudom mint, le· 
hegtem , 's majd ism ét, hogy még inkább 
fel-gerjefzthefsé k fzív emben n a' Te ohaj· 
táfodat a ' leg-mély ebb és }<; efe rvefebb da· 
lokra erefzkedtek le; befzéll maga a' Men· 
nyei há rfa, 's az egéfzfz játék valami es· 

mé-
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rnéretlen, és idegen, fzívet el-foglalo' pa . " na-
fzolkodás , édes, fzomorú és tünődő ed~ 
gyütt való befzéllgetés vólt. Minde1·1 • ' 111111-

den nagy tsendefséggel fülelt a' kertbenn ; 
Ieg:l<iffebb motfzanását fem lehetett válna 
a: zörgő ~zára_z leveleknek h allani ; m ég 
Jelekzete t-ls ahg mertek az állatok venni . 
mély fohajtáfok emelkedtek-fel mejjembol: 
rz:memre ~z az epeked és ült. ki ' melly 
Tegecl o haJtott . lVleg-látváu ezt az oha ·-
,t 'M . k . J tas a ennye1 ar, fel -l{anyarodi k edoy. 

fzerre a' l eg-fels ő bb fogásra, 's azon fel
l<anyarodáffal · fel- raga dá edgyfzer'smind 
ezt, a' lelket-is, a' tsudálkozás leg-felsőbb 
egere; meg' majd le-erefzkedék kellemete
fenn a lá-felé fzá lló hangokann, 's olly mé
lyenn nyo~11t: fz~ v:mbe az ohajtást, hogy 
azt tsak a ~e buafod törölhette-ki. 

Így, be~zéllgettek, és kézenn fogva men
tek-he mlJlden udvari tseléd nélkül abba 
a' lúgasba, mellyet az Iften kéfzittett fzá
m?kra. , Ennek határozattya boroftyán , 
Imr ha , es más árnyékos eleven á o akból 
vó lt fonva : a' zőld fala, medve-tal~ú tö
~ifsel vólt öfzve agg a tv a; imitt amott más 
jO ~ fzagú ágak-is máfzkált~k azonn. A z 

M 3 ágali 
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ágak közö tt a' ró 'sákn ak , jasminoknak, és 
a' minden- fé le virágok fzínével kényeske. 
do Íris ütögették- fel kofzo.rús fe jeket, és 
tsínos magok hajtogatáfaival a' fzínek öfz. 
ve- elegyittés é ből követhetetlen hab zást 
tsináltak ; alólról a' zola, sáfrány , és Já. 
tzint tarkáztak a' foldet, és ezzel minden 
drágalátos Jyövelmél- is nagyobb ékefséget 
okoz tak. Ide femm i-féle állatok, tsúlzó, 
máfzó, vagy repeső fé rgek bé- nem me. 
hettek : tifzteletek, mellyel az Embernek 

. tartoztak , bé- menetelektol el- tíllották. 
Sem Pán , fem más fenki ennél fzente bb 
és mag.:lnofa bb h aj lékbann nem aludt fo ha: 
m ég a' F a unafokn ak vagy a' Nimfák -is 
a nná l fzentebb a' rejtekek nem vólt, mint 
a ' melly benn leg- elöfzfzör férjével magát 
edgyesitvén Éva, a' Tennéfzet fzépségé
hez hozzá kaptsaita mind azt , valamit 
tsak az elmés fzerelem fel-ta lálhat a' me-
11y egz onek ékefittésére. Mennyei Karok 
éneklették a' Iakadaimi verfeket, mikor a' 
Vőfély Angyal Évát elso Atyánkhoz bé
vezette. Tsupa fzépség, és fzeretetre mél
tóbb , ékefebb és tetfzetob b vólt P án dó
ránál , a' kire a z Ifienek minden aj..;.n dék
·okat pazé ~·olták , a' lti t azutánn: f.1jdalom! 

H ér-
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flermes Jáfet' tudatlan fi aihoz vezetvén 
' Jzépségével az egéfzfz emberi nemzetet há-

jó"ába kerittette, h ogy a' mennyei lúznek 
e1-1opását meg-bünteffe. 

Bé-érkezvén nyári árpyék-palotájokba, 
fel-állva, az Egekre vetették fzemeket, és 
im ádták az lftent, a' ki t >?rem tette a' men
ll )'et, a' foldet, a' fény es Hóldat és tsil
lagol<at. Az Éjtfzakit-is Te teremtetted, 
..M.indenható Teremtő ! valamint a' Nap
palt , mellyet Tolled reánk mértt munká
va l el- toltöttünk : köfzönnyük a' Te jósá
godat, mellyel az egéfzfz nap rakva vólt; 
minden bóldogságunkat, a' melly lioltsönös 
fzeretetünkből edgymásra báromlott , és 
núnk et a ' bóldogsig kofzo rújával meg-ko ~ 

ronázott, egyedúl tsak néked köfzönnyük 
ezt a' gyönyörüséges hellyet-is, melly né
künk fe lette tágas. Nintsen, a' ki bővölködő , 
jó téteményidet hafznállya. Mind en öröm 
11 élkúl forvadnak azok- el , és fzomo rún 
roth ad - le fájáro l a' gyümőlts ; ha tremha 
igérete d fzerént hozzánk hafonló nemzet
t séget teremtefzfz. Ah melly öröme ft: fog
juk mí oket arra taní tani, hogy magafz 
tallyák mi- velünk eclgyütt azon T e . hoz-

.IVI. 4 Z iÍ.llk 
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zá nk- való véghetetlen jóságodat , melly 
minket fzüntelen fel-tart, akár vigy ázz u nl\:, 
akár pedig, mjnt moll:, ny úgo'dalmunkat ke. 
refsnk, mellyet Te né l~ ünk meg- adni rné. 
tóztattál. Edgy fzívvel lélekkel im:ídl ez. 
t ak, és nem köt':én magokat fernm.i eily éb 
fzoká shoz az Iften' tifzta imádá · án ~ l, a' 
m elly az Ö röl.:.:kévalónak leg-k ed ' efeb b á l
dozat, lúgofsok belsCi r é lz ébe mení e l.:.:; nem 
vefződtek elébb alka lm atlan ruhájok nagy 
bajjal való le-fofztá fai val ; hanem mind. 
gyárt edgymás rnellé feküttek. Ad Am fem 
fordúlt-el az ő fzép meny - afzfz.onyától; 
de Éva fern irtózott a' házafsági ölelge
téfektől. Hijába hántorgattyák némelly 
hypokriták az hel1ynek fzentségét és á rtat
lanságot: mert avagy teheti e az ember 
azt tifztátalannak, a' mit az lften tifztává 
teremtett? a' mit ő némellyeknek paran
tsolt , máfoknak pedig önnön fzabad aka. 
rattyára bízza. A' Teremtő maga rendelle 
ezt a' fzép tárfaságot. Ki parantsolhat
t a hát, hogy rólla le- mondgyunk? Senki 
fem, h anem tsak a' F anaticus bolondok, 
Ill:en és ember ellenségei. Áldott légy 
házafsági fzeretet , titkos lántz , életnek 
igaz kapuja , edgyetlen edgy birtok, a' 

me ll y 
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melly ofztályra nem mebét. Te az okos
ságann , hívségenn, igazságann és tifzta
ságonn fundáltattál; hát miért válnék el
lened? .A' Szentek' és régi Pátriárkák' há
zafságok, mellyeket az IIien bőv termé
kenységgel áldott-meg, nemden em tifzták 
és motsok nélkül valók váltak e.? Te adlz 
arany nyílakat a ' fzeretet 1ftenének: a' te 
fáldyádnál gyújtya ő meg tartós lámpás
sá t ; ő uralkodik és játfzik te veled ; nem 
pedig edgy magát bérbe botsátott betste~ 
Ienn f' l , a' k inek pénzes mofolygása fzínes, 
pazér jó akarattya pedig mindeokor gyá
va félelem , és kínz ó nyughatatlansággal 
yan ölzve fuzve. Ez a' tifzta fzeretel ke
rüli a ' búja tántzoknak lá rmáját; áll- or~ 

tzikba magát nem rejti; a' búnöknek me
zeje , a' bal bója játék nem forvafztya , 
velejét nem fz.ívja; fUieit be- dugja azon 
éjjeli rnu'sikákra, mellyekkel edgy, utfzánn 
dedergő fzerető, bUfzke fzeretőjit n_Jeg-nyer .. 
ni kivánuya; kinek gőgöfsége ugyan leg
jobban válna meg-jutalmazva azzal' hogy 
ha örökre meg-vettetnék. Elso Szüléink fu
len{ile édes éneklés~vel ringattatván, edgy .. 
más ölébenn fzenderedtek-el, és virágos pad
láfsok rózsát hintett reájok, mellyet a• ·reg· 

M 5 gel 
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gel tsak ·hamar ki- pótolt. Aluclgy tehát 
Jzerentsés pár! és óh még fokkal fzeren. 
tséfebb, ha nagyobb bóldogságra nem vá~ 

gyódtok , és tudgyátok, hogy többet nem 
keH tudnotok. Már felét az éjtfzaka en~ 

nek a' Hóld alatt léyó bóltozatnak bé-nyar. 
galta , a' mellynek elefánt tsontból ts.iná lt 
kapuinn , vitézi á tlh atatofságokat mutat. 
ván a' fegyveres Kerúbimok, fzokott órá
jokonn heli y ek el. foglalására ki-mentek; 
mirlőnn Gábriel az utánna menő Angyal
nak azt mondgya: 

Uziel, vedd magadhoz felét ennék a' 
Seregnek, és kerfild-meg a' D éli réfzt; min. 
dent meg- vigyázz fzorgalmatofann , még_ 
a' táYolabb lévő heil) eket-is. Ez a ' tö bbi 
hadd mennyen Éfzalwak. A ' nap-nyúgoti 
réfzenn öfzve találkozunk. Erre; mint a' 
láng, magokat el-ofztyák , edgyik jobbra 
máfik balra. Ugyan azon lzempillantás
bann fzóllitt h:ét Angyalokat, kiket hatal
mai{ -is tehetségekről esmért. 

Ithuriel és Zéfon ! kellyetek könnyü 
fzárnyaitolua. Mennyetek, láffatok- m eg 
mindc>nt; d tüváltképpenn nézzé~ck-meg azt 

a: 
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a' helyet, a' hol ama fzép két Teremtés 
laki k. Talám bátorságbann édesdedenn 

~ alu fznak, nem tudván femmit a' jelen való 
vefzedelemről. Eclgy mennyei ,Pofra a' le
menő na·pnak . súgárá.nn azt az hírt hozta 
nékem, h ogy edgy Pokolbéli Lélek - ki 
tehette vólna azt tsak fel- is - jött ide, 
kéttség l<ivill fel- törvén a'_ Polwlbélí zá
rakat , valami gonofz fel- tétellel vagyon. 
Akár hol talállyátok azért, fogjátok meg, és 
hozzátok hozzám. Erre vezette sógározó 
Seregét, mellyneh. fénnye az Hóldat meg
hom ályofittotta . A' két Angyal pedig ama 
fz ép hajlék felé ment, a' hol első Szüléink 
al n d tak. Meg- is találták ott a' Pokolbéli 
Lelket; de mitsoda formábann? ki képzei
he tte válna? edgy útálatos varas béh:a ké
pebenn. - Éva' flil énél feküdt; igyekezett 
érzékcnys égit búnös képzelocléfeld~el inge
relni; éjjeli látáfok k a l, és álombéli jelenéfek
kel jjefztette, hogy ez által elméjét vefze
delmes aondo1atol<kal tültheife~rneg. Fel-c- u 

tette magábann, hogy mérgét belé-fújván, 
éltet6 nedvefségit, mellyek a' leg-tifztább 
vérből eredtek mint a' folyó vizek felett 
lebegő kedves gőz, meg-vefztegeife; Fel
akarta gerj,efzteni pártos és nyughatatlan 

gon. 
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gondolatokra, bolond reménységgel, hafzon. 
' talan fel t é telt;likel, rendetlen maga meg
llitt kívánságokkal táplálván, hogy ezek 
ál tal É\'a kép.telodése bünös gondolatok
kal meg-terhesülvén, nagyra-való vágyást 
fzullyön. Azomba Ithuriel gyengénn hozzá 
ért töré vel; me rt femmi tettetett gonofz
ság fem fzen vedheti a' Mennyei fegyver 
meg- illettetés ét, hanem k énfzerittetik ter
méfzeti formáját magára venni. A ' Sá tán 
refzketett mérgébenn, hogy meg- lepték és 
tetténn kapták. F el-ugrik, valamint, mikor 
a ' falétromos puskaporba efik a' fzikra, 
mikor tárházba akarják azt fzáHittani, a' 
közel való rettenetes háborúnak lármájára; 
fel-lobb an hirtelen villámáfsal, és i[zonyu 
dörgélfel, és a' · levegő t lánggal bori tty a-el: 
így ugrott fel- dühöfséggel az ördög , és 
m~gát tulajdon formájába múta tta. 

Itburiel és Zéfon el-tsudálkoztak ugyan 
ennek a ' rémitta tsudának látásánn, és há
tráltak : mind az által tsak hamar neki bá
torodtak , és minden félelem nélkül így 
fzóllottak néki: T ömlötzödbol ki- fzökött 
betstelen rab, mi neved ? mit · tsinálfz te itt 
ezen fertelmes formábann ? mi véore tar-

~ 

tó z-
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tózkodol itt ? Mit ak arfz ezek körül az ár
t atlan Teremtéfek liöri.il, kik az álom nak 
erefz tették magokat?- Hát nem esmértek? 
rnond a' Sátán tellyes meg-vetéffel; vóltarn 
én olly an méltóságbann , a' hová tí közelit
teni fem méréfzeltetel\:: Ha tí engem nem 
esmértek, kéttség ki v ül az az oka, hogy 
alatsonságtok hozzám küzelítéfieket meg
nem engedte; Ha pedig esmértek, miért 
)(érdi tek, hogy ki légy ek? Ugyan nagy te
hetoriával kezdtek nevettsé~es követség
tekhez , mellybül úgy -is fcmmi fem lefzfz. 
Meg- vettetésért meg-vetést mutatván néki 
Zéfon , így felelt: Ingyen fe gondotel, hogy 
azon fz épségedet meg-tadottad, melly ak
kor fénylett raj tad , mikor még Ifienedhez. 
hív vóltál. Ez a' dítsoség tégedet ártat
lans~' uoddal edgyütt el-hagyott; nem vagy 

b , 'l é , már öbbé eoyéb fetéttsegne ; s en egye-
b . 

bet rajtad a' b un fertelménél, és 1dirod 
béllyegenél nem lá tok. Jöfzt~ f~erents.ét
len , fzámolnod kell annak, k1 mmket Ide 
küldött, a' kire ezen helynek és ezen ból
dog párnak őrizete bízatott. 

Így befzéllt a' Kerúb.im; és az Ifjuság 
fzépségéhez kaptsalt férfiui vifelete m enny· 

dörg ö 
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dörgo fzavainak véghetetlen erot adott . N 
Polwlbéli Fejedelem f~eméremmel boritta. 
tott-el; érzette az egy enefségnek erejét ; lát. 
ta, me ll y fz eretetre méltó, légyen ts u pánn 
m agábann-is a' Virtus; látta azt, és annak 
el-vefztésénn fohajtozott. Azon Únyefség
tül lett meg-fofztása, melly nagyra vágyó. 
dását táplálta, kéttségbe esését ugyan te
t ézte; mind az által még- is bátorságot 
mútatott. 

Ha hartzolni l\ell, úgy mond , V1JJOn az, 
a' ki p arantsol, nem pedig az, a ' ].;;inek 
parantsolnak , avagy pedig mindnyájan 
edgyfzer'smind rohan nyatok reám ; így ez 
11ékem vagy nagyobb d.ítsoségemre fzó lgáJ, 
vagy pedig keveft::bb fzégyennel bo ritt. A' 
Te erőltetett magad meg a dása, re ttenthe
tet len hangan n felel hirtelen Zéfon, fel-á l
doz min ket annak mea-mutatásá tól hoay 

' o ' ' b 
a' leg -utólsó-is Ü.özüilünk ellene d mit te-
lletne? erotlenséged búnödnek bilntetése. 

A' fetéttség' F ejedelme el • nyelte a' 
felele tet i fzon yú dü höfsé2'ael a' bofzús;J a 

• ..; ~-,o ' ö 

egéfzfzenn el -fogvá n. úlint eclgy dél tzeg 
paripa kemény fut:.ísábann a' zabolának 

en-
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enoed : o-is úgy engedett ; m ert a' hartz 
o o . ' ' 

va a)' futás hafzontalannak tetfze tt néki: 
o 

a' ·J.Vlindenhatónak félelme meg-refzkettette 
]d!lömpen a' félelm et meg-vetö fzívét. Így 
}\ő zelgettek 11 apnyí•gottnak ar~a a' réfzé
re , a' hová a' mennyei Seregek, bé nyar
aal-ránn a' né1ük ki fzabott fél kerületet, 
érkeztek , és magokat edgyesítvén rendbe 
állottak az újj parantsolat el vételére·, 
midőnn G ábri el fo vezérek fenn fzóval ek
képp·enn fzóllott: 

Barátim ! gyors lábaknak _ dobogását 
hal10m, és a' homály on n á ltal látom Ithu
rielt és Zéfont, edgy olly harmadikat hoz
ván magol,kal , a' lönek ugyan Király i 
tekéntete van; de ollyan , a' lö nek dí tsosé
ge éfzre-vehetoképpenn el-hervadt, a' mint 
mal\ats járásáról , és dühös maga- vifele
l éről vethetek hozzA: annak bizonyofan 
az Ördögök Fejedelmének k ell lenni. Ö 
lefzfz; hihető, hogy o innen verekedés nél
kül el-nem akar távozni, azért hát l{emé
nyenn tartsátok magatokat; mert dühöfség 
fzikrázik fzemébol. Alig végezte befzéd
gyét ; már a' kc:t Angyalok el-érkeztek, és 
rövidenn élo befzélltek , hogy kit hoznak , 

mit 
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mit tsin ált , mitsorl a formá bann , és mikép. 
pénn fekiidt. Gá briel mennykövet fzórván 
tekéntetivel, ekl<épp támadta-meg : miért 
fzaggattad- el lántzaida t, mellyekkel go. 
110fzságodért kötözte ttél-meg? miért nyug. 
h atatlankodtatod kötelefségekbenn te azo. 
kat , kik példádat útá llyák, és a ' kiknek 
juffok van tégedet azért a' vakmerőségért 

fzámadásra húzni, hogy ezt a' fzent ker. 
tet jelenléteddel meg- fertéztetted ? hát 
még azoknak-is méréfzled nyúgodalmokat 
meg-háborítani, kiket az Iften maga hely. 
heztetett ebbe a' gyönyörilségnek hellyé
be ? fzörnyü vakmerőség ! meg- vetéffel 
emel~rén-fel a' SátátÍ fzem-héjját, így felelt: 
Az Eghenn te boltsnek tartatol Gabriel, 
én magam-is úgy betsültelek; de l{érdéfed 
b öltseségedet k é ttségbe hozza. V an e 
valaki, ki a ' kínokban n l{ edvet találna, és 
lü el-ne fzökne ed gy meg- átlwzott hely· 
bő l , ha módgyát ta lá ln á ? nemdenem ezt 
tseiekednéd Te m agad - is ? T e is futnál 
fzinte úgy , mint más, a' ldu ó k hdl y étől, 

és aká rm elly mefzfze , a ká r melly vefze
delmekkel vá ln a- is öfzve l\ ötve, fel keres
néd azt a ' hellyet, a ' h ol a' ldnt nyúgo
dalommaJ tserélhe tné d-fel : fel-kerefem én 

ezt. 
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ezt. De minthogy Te tsak a' jót esmé
red, a' rofzfz at pedig meg-nem_ kóstoltad; 
nem tsuda ha 'Te nékem fzüntelen tsak an
nak akaratty át fefzegeted, kiminket a' Pok
lokra hányt. Kollá tolJya joLba n körül ka
puit , ha fetét tömlöttzébenn meg-ali a r ben
niinket tarta ni. Imhol a' felel et ké rdéfed
re. A' mi p edig a ' többit illeti: ig ;.~z h ogy 
ezek az An gyalok engem úgy ta lá ltak, 
a' mint mondgyák: de köveikezik-e, hogy 
én va lami erofzakot kívántam válna el
l~öve tni? 

Így fzóllott a' Sátán . . A' lVfennyei Se
regek' Fejedelme fél mofolygáffal gúnyo· 
ló.képpenn ~eleit néki: Jé be nagy boltset 
vefz tett az E g benned! foha femm i fe m hoz
hattya helyre ezt a ' kárt. A' ki tudtad m i 
a' b öltseség , m ég - is bolondságod miatt 
eftél-el; a' ki el-fzaggatván lántz;:~it, azért 
jött ide , hogy kéttségbe hozza , ha vallvon 
azok, kik ~ vakmerő tselekedeteinek ~kát 
l{ érclik, okosok e, vagy boltsek ? Azt gon
<l olod , hogy okofság a ' kín és ·büntetés 
elől futni : á lta lkodgy-meg továbbra-is ezen 
kevély ítéletedb enn , míg az a' harag, mel
lyet eJ . fzökéfeddel m agadra gyúlafztottál 

N l1ét-
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hétfzer kínofabb korbáttsal fog vakmerő .. 
, d, t a' Pokolba vifzfza- uzni. Az á? sege er . , . . 

b öltseség mellybenn bitfzkelkeclf~' meg-ta. 
nithatott vó lna arra,' hogy femmi fints an-

. b k 1 ' · t edgy véghe-nál nagyob 0 -ta ansag, mm 
tetlen H atalom harágját magad ellen fel
gerjefzteni. De miért hogy tsa~ magad 
vagy itt? miért nem húztad a: eg.efz:z ~ol'; 
lot utánnad '? nem érzi e a' tobb1. a ]~ It~ t. 
nem fzLikséges e nékik- is a' fzaba.clula.~ ~ 
vagy nem tudfz te úgy fzenvedm mtnt 

ok? no ugy an bátor és derék vezér v agy t 
te vóltál az elso , k i oke t vefzedelernb.e 
hoztad' és te vagy az elso' lü oke t el-ts 

h d Ha el fzökél'ed nek okát l\.özlötted agyo . - k 
vólna feregeddel' veled azok-is el-fzökte ' 
és eddig a' helyig kísértek vólna. 

Káromkodó dühöfséggel fordúl felé -a' 
fetéttsé()' Fe;'edelme: Nem az az én okom, 

b 'l ' 1' mintha elé()' bátorságom nem vo na a \l· 

naknak és fájdalmaknak ellent álla~li. , H~t 
nem jut e' húségtelen ! efzedbe ' mtkent VI· 

feltem magamat a' . vereke.défek~e~n' le~
vitézebb Légió d ellen ' mmd andig ' n; tg 
az égo mennyko' buzogányod fegedelme re 
nem jött, 4• melly fegyve red ugyan ma-

gáb ann 
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g~bann úgy-is kevefet ér. Gondolatla n be
fzéded azt bizonyíttya, hogy még tsak inas 
vagy !1' hadi dolgokbann, és hogy a' fel öl 
tapafzta lá fod nintsen , hogy mit kellyen 
edgy okos V ezérnek tsinálJJi, ki ed gy ke
mény hartz utánn tzéllyától el-efett. Nem 
tudod ~e azt , hogy edgy kötelefségéhez 
hiv v ezer nem fze~eutsélteti katonáit, ad
dig , mfg a' helyet meg:nem nézi, a' hová 
Ármádájával akar menni. No lá tod azért 
jöttem én tsak magam annak a'. Viiágnak 
fel-találására , , a'. mellynek híre a ' P okio
kig hatott. En üt jobb lakáfi kerefek 
és hízelkedem azzal m ao·amnak ho()'y' 

• b ' b 
meg-ny omorodott hatalmama t, a' folclönn , 
vagy a' levego ég közepiben~I helybe té
f~em ; ha fzinte még újjra kellene-is har
tzolnunk birouaJmunk meg-éréséért veled 
és tarka, félénk, puha feregeiddel. D~ 
hifzem Ti úgy- is ::d kalmatolabbak vagy
tok , rab módra Királyotokilak fzó1g.:tLii , 
hogy fem 1Jart7oJni: Abbann telik miuden 
öröm~ tek , ha TróHufsát énekiéifel környUl
veh etitek , előtte fzó!gai mód onu 1<"·ború1-
hattok , nem men·én foha . még tsak felé 

közelítteni. 
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A' Vitéz Angyal ketté vágta hirtelen: té ... 
továzol, Sátán. Előfzfzör azt moiÜiott ad ., 
hogy az okofság · hagy atta· el veled gyö~ 
trelmednek h ell y ét, mofl: pedig azt álLittod ," 
hogy mint kém úgy jöttél; nem kell en
nél több tsalárdságod meg n esmérésél e : 
azonballll még-is bUségről befzélfz. ogy 
mered te azt a' teké11tetre méltó tituluft 

meg-fertéztetni, Hív? kihez? a' te párt-ütő 
f~regidhez ? a' te gonofz lc:_:lkekbol álló 
Armádiádhoz? Katonáidhoz illendő vezér! 
H á t a' le'g-felsoub hata lomnak tartozó en
gedelmefségektől el- fzakafzth.atta e Kato
náidat t ulajdon csküvések, fenyíttékek és. . ' 
1\.atonai engedelmefséoek? Szólly ;s mond " ' meg nékem te alatsony rab , ki maga-
dat fzabadság fzerzojének akarod á llíttani; 
ki hízelkedett és ki máfzkált valaha töb
bet náladnál ? kitsoda imádta 11 agyobb 
fzólgai módra a' mennyei Királyt n1int te? 
tettetett imadáfodnak nem vólt egyéb tzél· 
ly a, hanem hogy őtet le-vesd, és magad 
uralkodgy hellyé benn. Halld-meg azért, 
néked fzóll p arantsolatom ; lód ú !ly innen, 
repüily ki-rendelt átkozott helyedre; me1 t 
ha ezelienn a' Sz. határolwho többé meo-o 
jelenni méréfzlefz1~ , m e'"' -lántzolva foo-. o b 

la h: 

.,. 
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bk tégedet a' Pokol kúttyához húzni, és 
úgy belé zárlak, hogy foh,a többé a' Po
kol kapujánn, mellye~ Te olly gyengének

tartafzfz, ki nem jöfzfz. 

Így fenyegetodzö1tt a' gyozedelmes An
gyal; de a' Sátán (~em ijedt-meg; sőt újj 
dühöfségtül gyúladván , így felelt mér
gesenn: addig ne befzélly a' lántzról, míg 
raboddá nem téfzefzfz. Te dölfös, gyáva 
}<;:.apus Kerúbim ! majd meg- mútatom én 
néked, mit tehet gyűzedelm es }{aram. Ta
lám azért befzélfz olly fennyenn., . hogy az 
oda-fel való Királyt pelyhes fzárnyaidonn 
hordozod, és a' több hozzád hafonlókkal.· 
a' járomhoz fzokván, fzekerét az Egek 
tsillagos úttyánn győzedelmi pompával hur

tzolod! 

' -
Ez a' kevély befzéd az Angyali feree; 

fzel.íd fénnyét , hirtelen tüz -lánoaá v!tl-oo 
toztatta: két felol fél hóld formába mind-
gyárt gyülekezni kezdettek, és a' Sátánt 
körbe vették. V éghetetlen buzogányali , 
és láng~ló török ú~;y látszott , mint Ceres 
kaláfzfzai aratás tájbann, milwr a' Izél oket 
me·g- mozgatván , ar~my habot hajtanak , 

N 3 's 
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's meg- rémittik a' fzántót , hogy kaláfz 
l1elyett pelyvát arat, öfzve fzedvén erejét 
kéfzült a' viadalra. Magalfan fel-tornyoz
ta magát mü1t Atlas (6 1) hegye, a' mel. 
lyet femrni fem mozdittbat-meg. Tefte az 
egeidg ért. Sifakjára bokréta helyett ir .. 
tózáft tett; rettenetes nagyságú p ai' z' za fe 
dezte, és kezébenn rémittö fegyvereit vil
logtatta. Az ütközetnek rettenetes követ
kezéfei lehettek válna , annak erej é től ; 
l1anemha ezen irtóztató fzélvéfznek me(}'. 

b 
előzésére, a' Mindenható fel-emelte vólna 
arany mértéket, me Ilyet még ma is As
trea és a' Scorpio .l<özött látunk. Ezzel 
rnéré- meg a' Teremteskor-is külömb kü
lömb réfzeit a' Világnak, és maga a' fo ld 
a' levegő égnek közepénn fel-függefztve 
fzólgált néld teher gyanánt, mérő ferpe
nyőjébenn. Ebbenn mérte-meg a' Mindenha. 

· tó a' köveü;ezendö történeteket, verekedé
feket, és Királyságokat. Ed gyik fon tb ann 

a' 

(61) Igen magals hegy Afrikának Barbaria ne u Tartornáq
·~yitbann. A' Poeták azt koltik rólla, hogy Atlas nagy 
O ri:ís vólt , és a' Medúsa feje által, ko.fzírtá vált vóJ. 
na. Azt. js mondgyák rólla, hogy az Egek golyóbiJsát 
vá ll ainn honhnta vólna. 
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a' Békeség Angyalit, máfikbann ,az el-pár
tolás és hadakozás lelkét tette. Ezt az 
utólsót a' font igen fel-tsaptatta, és vefze
<lelmet mutatott. Ezt Gábriel látván a ' 
tsábittót így tsúfolta: Sátán! esmérem era-· 
det, és te-is az enyimet: mind kettenn az 
Iflentől nyertük azt: bolondság azzal eli
tsekecini , a' melly tsak addig a' miénk, 
míg az Iften engedi; mindazonáltal az én 
erőm ebbenn a' fzempilJantásbann meg-ket
tőztetett, és tégedet rnint a' port lábaim
inal úgy taposhatlalc Hogy magad~t er
ről annyival inkább el-hüesd, nézz-fel, és 
olvafel fzentimtziádat abbann az égi jelbenn,. 
á' mellybenn te meg-méretettél; erőtlensé
gedet és femmiségedet láfd -meg. A' Sá
tán fzemeit . fel · vetette , és a' mértéknek 
halálos mozdúlásából a' vefzedelmére ho
zott végzését meg- esmérvén , engedett. 

' l{áromkodva el- ti.int, 's véle edgyütt az 
éjtfzakának fetéttsége-is el-múlt. 

,. Vege a' Negyedik Könyvnek. 

N 4 A
,, 
l. 
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AZ ELVE SZTETT 

PARADITSOM 
OTODIK ICONYV. 

----------···-----------l 

l 

R Ö V I D S U M M Á J A. 

!Fel- virradvrin, Éva Adámnak eliJ · befzdlli Jz . 
.,. mát, m ily iJtet egt{fifz éjtfzalw nyuglwtat

lankodtatta. Jóllehet ezenn Adám Jzomorlrodott t 

Évát még-is vfga(ztall;ya. M ind kettenn a' kert mi

velésére mennek reggeli dneklé.rek hajlél;ok ajtajába. 

Hegj az embert menthetetlenné tégyc az Isten, 

hozzd killdi Rdj(Jelt olly végból, hogy ölet int.re

meg, hogy az engedelmefsdgtöl el-ne fiakadgyon, Jza

bad.sdgával jól tfllym, é.s ellensdgére vigyázzon. .Az 

Isten ki- nyflatlwztattya néki Ráfdel ~Ital , közel 

lévö ellcn:égét- is , hogy mi leltet, Adámnak lwft

ndra. Rdfrfcl le -Jzdll a' Paraditsomba. ..Meg- jele

né.sét, Adám, hajléka elött ülvdn , me.fzftiről (jzre 

v1fzi; 

... 

ÖTÖDIK KöNYV. 201 

vt(fzi ; eleibe mé_gyen , és bé- vezeti őtet lakhel/y ébe, 

és jó Jzfvvel ldttya mezei cbrfdgydre. Bifzálgyc~ ebéd 

felett. .Rríjfíel, kiUdésénelr eleget té(zen ; mibenn van 

dolga, 's állapottya Adámnak megmondgya, ellen

ségét 1.-i-nyílatkoztattya. Hogy Adám' J.-t!résének az 

Angyal eleget tégyen, meg-mondgya néki, hogj· ki

t.roda az , a' ki őtet el akarja vifzterli , és mit.roda 

okból. Az Angyal, kezdetét ds · okát m.~g · mondgya 

az Égbenn történt pártütémek , miképpenn húzta a' .. 
Sátrín, Jerege it maga ut1fnn l!Jzak felé; hogy r:ró'l-

tctte iiket a' pártüté.sre ; hogy . tsabitotta-ol, ki 

vo'vén amaz edgyetlen edgy buzg6 Abdiel Scrafimot , 

ki vele ellenirezik , és el- i.f hadgya. 

A' Hajnal, futását el-kezch-én, a ' főldre 
nap- keleti gyöngyöket , hintett, és lá

lábainak pírofs nyomait az Egenn hagyta, 
mikor Adám fzokott órájára fel - ferkent ; 
mert tsendes álma mértékletes és kön
nyii eméfztésének lévén· gyiimőltse , tefte 
hamar ki~ gőzölgött. Nyúgod almának a' 
patakok tsergedezéfe , a' fa leV'elek zör
géfe , mellyeket a' hajnal mozgatott, és a' 

N :> ma-
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m a d u ak énekléfe gyönyörüségesen; vetet
tek véget; de annyival inkább meg-ütkö
z ö tt, hogy Évát aludva találta, és hajának 
r endeletlensécrénn, artzAjának tüzénn belső 

o l 

ll)' Ucrhatatlansácrá t olvafi:a, és fzerelmes pll. o o 
· lantáfakat vetvén reá ja., bámuláffal, láb-új-
llegyen k olt- fel : nézte hogy ~· Grátziák 
még álm ábann-is annyi kedvefséget hintnek 
el:körulötte, aztítánn J, ezé t gy engénn meg-
o aJa· és olhr kedves fzózattal, a' millyen-

b ' .. 

~d Z efir fz okta Floránal\" befzélni fzerel-
mét; így fzóll ; l{elly- fel én fzépem , én 
m átkám! Te, a' J~;i által a '. term éfzetnek 
Ura bóldogságomat meg-tetézte ! Kedves 
Évám! kinek fzépsége mindenkor újj gyö· 
11yörúséget kéfzitt; kelly-fel! az Hajnal 
gyújty a már a' világofság fákJyájat, és a' 
mezonek gyönyörüsége hí bennünket; el
Yefz tyük a' napnak leg- kedvefeb b idejé t. 
Moft vagyon az az édes fzempillantás, 
me !ly benn a' tzitrom-virág ld-hafad, a' mir
ha és Balsamos nád , a' leg-gyönyö rlis~ge
febb illatokkal gozölögnek. N e múlafsul\· 
el ezt az ingerlő réfzét a' napnaJ.;.; legel
tefsülc fzemlinket azonn a' fzép tark.iságonn, 
mellvet a' tennéfzet a' fzínekbol tsinált. 
.A' f~orgalmatos méhetske tsókolgattya már 

. a' 
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.a' virágoka t , és b elúHök édes nedvefsé~ 
gét fzi. 

Erre a: befzédre Éva, meg~rettent áb
rázattal, Adámhoz fordúlván, őtet fzívébM. 
meg-öleli, 's így fzóll; ó h Te edgyetlen 
edgyem, a' kiben n le ll{ em tökélletes ny ú
godalrnat talál; dítsoségemnek kút- feje ! 
tökélletefségemnek formájá, Ádám! me ll y 
nagy gyönyörilségemre vagy Te e' reggel 
énnékem . Ezenn az éjtfzakánn (a' millyen 
éjtfzakám meg-nem vólt) edgy álom ke~ 

gyetle11ül offromolt , ha tsak ugyan álom 
'olt az. Nem Te róllad álma d tam ·á.m, 
min:t rend- fzerént ' fzoktam ; fem nem a' 
múlt dolgainkról , v:~gy a' következendo 
munkálkodásinkról; hanem tsak fzüntelen 
fzomorú, és még eddig esméretlen képéket 
láttam ; Í! gy ré b z ett, m.intha ed gy édes, 
magát bé-fzi nl.ő fz'ózat, a' fülembe súgott, 
és sétálni hívott vólna. Hirtelen a' Te fza .. 
~adnak lenni gondoltam. Azt mondotta : 
Ev a, miért alufzol? imhol :a.' napnak leo-. . o 
fzebb órája: levegő ege hí ves és tsendes ; 
minden hallgat, tsak a' Madár nem, melly 
az éjtfzakát múlattattya , és a' melly moft 
fel- kelvén· fzerelmes éneidésit , . a' fzere . 

l em 



204 .Az Elvifztett Paraditsom 

lem súg·arl:lsit zengedez teti . A ' Hóld meg. 
tolt , és a' Napnak eleven fénnyénél kedve. 
feb b világával, a' Világnak újj ékefs'éget 
kőltsönöz; de mivel fenki fem nézi ezt a' 
fzépséget , hafzontalanná Jéfz en. Az ég. 1 

11eh: fzemei mindenfelé ragy ognak és égnek 
éretted; Te vagy az egé fzfz term éfzet gyö. 
nyörilsége; Te újjittod azt meg-tekénteted. 
del. .Nlennyei fzépségedtől meg -igéztet
vé n az eO"élzfz Vilá(}' el-ragadtatásbann jele. 

' . b b 

11Ík-me0' tsudáláfodra. Fel-koltem, fz avad o 
utánn indúltam; de meg- nem találtala~. 
Minden iHt kereftelek, és magamba lévén 
úgy tetfzett , mintha edgy olly an útra 
akadtam vólna, me ll y a' meg tíltott fához 
vezetett . . Soha fem láttam ollyan fzép nek 
a' meg-tíltott fát, mint akkor; fz ebb vólt 
képzelődéfembenn, mint a' nappal; 's hir
telen mellettem edgy olly fzárnyas képet 
vettem éf.zre, mint azok a ' Menny ei Te
remtéfek , kik ná lunk gyaluann meg-jelen
nek. Harmatos hajáhol AmbróH a folyt ; o
is nézte a ' fát : ó h fz ép plánta! :így fzól
Ioit avaav a' Te Virtufoci, és édefséged 

' t).! 

örökre maradhat e titokbann? igy kell e a' 
tudományt meg. útálni , hogy fenki f~m 
méhóztat arra, hogy ked ves terhed tOl meg-

fo fz-
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fofzJzon? T sak az irígység, avagy edgy ' 
jO'azságtalan ok tílthattya-el az okoskodás
r:! való élést. Tíltsa bár a' ki akarja, de 
én nem fol~ára élni fogok azokkal a' jók
kal, mellyeket Te nékünk ajánlafz fz; nem 
azért vagyon itt az a' Jó , hogy hafznát 
ne vegy ük. Ezeket mondván leg- kifsebb 
téltavázás nélkül vakmerő kezével , a' 
fzent gyümóltshöz 11yúlt, azt meg- kófiol
ta. Látván edgy illy vakmerő tseleke
detet, fzentség- törő befzéde után n mind
gyárt el. követni, az irtózás egéfzfzenn el
fo aott. Tselekedeténn örülvén fel- Iüá l-

o ' 
tot t : Oh Mennyei gyümolts ? be fzer. fe -
lett vagyon édefséged, és mennyivel öreg
bedik az, ha ki téged lopva fzakafzthat. 
Úgy tetfzik hogy tsak azért tíltottá k-meg 
gyüm őltsödet, hogy az Ifienek magol\ fzá
;nára teremtetlék ; mert . miért-is tíltaná
nak-meg, ha az a' virtufod nem vólna, hogy 
az embert- is Ifienségre emelheted? de 
uayan mitsoda rofzfz van abbann , ha az 

ö . 

ember-is erre a ' méltóságra jut? nemde-
nem ez e terméfzete a' Jónak , hogy o 
magát múfl'aJ közöllye? mitsoda bofzfzúsa
gára lehetne ez az Ifiennek? az az ofzLály 
nem fzó Igáina e inkáb b dítsőségére ? .J ó .. 

vel 
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vel fzerents és Teremtés , fzép Éva ! Jövel, 
és állapolombann réfzesülly! a' Te bóldog~ 
ságod ugyan nagy, de még annál nagyobb 
lehet; és nintsen az a' bólqogság, a.' melly~ 
re Te méltó ne volnál! kóftold ezt a' gyü~ · 
mőltsöt , földi Iftenség ! és magadat az 
Egekbe az Ifienek mellé helyheztetvén, ból: 
dogságokka:I élly! befzldét végezvén hoz~ 
zám jött: .ugyan azon gyümoltsöt, mel
lyet maga fzal{afz tott -le, a' fzámhoz ér. 
tette ; h:edves .illattya annyira ingerelt, 
hogy meg- kellett kóftolnom : azonnal a' 
felhöl{be rejteztcm, és alattam lá ttam a' 
foldet fzéles ki-terjedé'sébenn; killömbb kü
lömb-féle formábann mágát mutogatni, a' 

midőnn repüléremenn , és vá ltozá fomo nn 
bámúlva tsudálkoznám, ]{alaú zom hirtelen 
el-tünt , én pedig uagy rohanáffal l e-eftern, 
's álomba merftl~em. A' többi az álomma l 
ed gyr tt el-enyd'zett; de mint örűilem m.i
dőnn fel-ferkenvén láttam, hogy az tsak 
álom. 

Így befzélte Éva éjjeli látását. .Adám 
pedig nyughatatlanscígát érzékenyül vé
vén, így felelt : óh kedves képem ! oh 
fele ré[zem! éjjeli nyughatatlanságodat vé-

le d 
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led edgyütt értem ; rend kivül~való álmad 
nékem éppenn nem tetfzik, tartv án attól, 
hogy az varami rofzfzna k a ' kezdete : 
azomba mitsoda rofzfznak kezde te lehet
ne Te benned? nem lehet anna k hellye 
benned: esméretn eredetedet, és fzí vednek 
tifztaságát; mindazállal tanúid- meg azt, 
hogy a' léleknek fok féle :~ prólékos te
hettségei vagynak, mellyek Királynéjoknak 
a"- okofsagnak fz ólgá lnak. Ezen tehettsé
gek közt, a' képz elő dés leg - elso, mclly 
a' külső tárgyakból , a' fzerént mint azo
l<at az' öt vígy ázó őrök a' lélek eleibe 
vifzik, képzelodéfeket formál; ezeket o lz~ 
tán vagy öfz,·e- köti, vagy p ed ig el- fza
kafztya az okofság; és ez az, a' mit mí 
tudománynak , vagy ·vélekedésnek neve
züiÍk. Miclőnn a' terméfzet magát ny úgo
dalomnak erefzti ·, az okoskodás~js belső 

rejtekébe húzza filagát; a' mikor ofztánn a' 
Mpzelődés fzabadonn feliegetv én ma jmoz
za az okofságot; de mivel edgymáffal el
lenkező képeket- is köt- öfzve, kivált ál
munkbann : gy akran ofztánn, minden vá
lafztás , és minden öfzve illetés nélkül, 
még ollyan dolgokat is hoz elő, mellyek 
leg-kevésbé illenek öfzve. Ebbenn az ál-

rnad~ 
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madbat.m-is látok valami meg-egy ezést az
zal, a' mirol utólfzor befzélge tt ü;1k ; de lá
tok olly an hozz á ragaztáfokat-is, mellyek 
engem nyughatatlankodtatnak; de azon
ba ne fzqmorkodgy azonn; a ' gonofznak 
képzelt for.mája, még a' leg-egéfségefebb 
lelket-is meg -·fzokta néha hatni. Ez az 
akarat ellen való liépzés nem hagy ma
ga utánn femmi pifzkot : meg-vagyok én 
arról gyozodve, hogy okoskodáfodnak tel
lyes fzabadságabann foha fem fogod azt 
tselekedni , a' mitől álmadbann-is irtozol ; · 
légy bátor, és ne boritsct homályba Izé p 
fzemeiclet, mellyeknek eleven tekénteti 
kedvefebbek a' világra mofolygó fzép reg
oeinéL Kell y -fel! menny ünk a' virágok köz t 
~ . 
lévo árnyékokba, 's múlafsuk .magunkat a' 
forráfok party ánn, régenn foh aj tan ak után
nad már a' virágok, m ellyek az éjtfzakánn 
kedves íllattyokat fzámodra kebelekbe zár
ták; nézd mint gombolygattyák-ki mejje
liet 's velek kedveskednek 

Így 'bátorittotta Ád4m kedves feleségét, 
és az könnyebbséget talált ; tioha titkann 
nehány könyvek húllottak fzép fzemeib.ől 

artzájára ; haj .i val fzáraztotta azokat, ket-
t öt 
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töt pedig azok közill, minekelőtte ~zeme 

kri(Uillyáról le- görgenének, maga Adám 
· tsókolt- ki , mint a' tifzta lelki esméret , 

és az örökké való meg-bántásából fzár
mazott félelemnek jeleit. Így tsendefedett 
le Évának nyughatatlansága, 's. azután ví
o-ann mentek a' mezőre mind kettenn. Álig 
I:J 
látták-meg mind kettenn az Eget, és napot 
harmatha ferdett sllgárival, mellynek fe l
búvó fzekere kerekével alig korholta-meg 
az O ce an fzinét, azonnal le- borúltak; és a' 
Világ Iftenét fzokott könyörgéfeld\el imád
tál{ , Teremtőjök ditséretére .újjab b újjabb 
fzókat talá lt, és buzgóságokat nevelte a' 
fzerelem; ajakiknak fzavai édesebbek vól
tak a' lant és há rfának éneklésénél; moft 
így kezdették. dítséreteket. 

Minden jónak hatalmas Attya ! íme 
mind ezek a' te ditsoséges miveid! Tsu
dálatofann teremtetted e Világot; hát ma
gad melly tsudára méltó vagy! nagyságo
dat ki-nem lehet monrlani . Felséged az 
E3ekenn-is fej jill emeli, és magát el-rejti 
elöli'tnJ-.; fz emeink tsak homályofann láthat
nak Té cr edet érzékeny miveidbenn ; mind I:J • 

~z ál tal ezek ,.,, Te munkáid-is jóságodat 
o é~ 
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és hatalmadat eléggé magyarázzák. Szól7 
lyatok Egeknek Lakosi! Angyalok! Vi. 
lágofságnak fiai ; Tí közelről fzen'llélitek 
otet, és fzékét körül vévén Tí töltitek-bé 
az Egeket öröménekiéifel, és Tí- is föld. • 
nel< m inden teremtéfei , gylillyetek- öfzve 
magafztalására: Ö az első, utól3ó, köze-
pe mindennek, és környéke, határ nélkül 
való . Te-is óh F ény es tsillag! ki az éjjelt 
bé-zá.rod , vagy talá m inkább a' napnak 
nyittorl-ki az Egek ka puját; Te a' ki vi lá
gofsúgod !wfzorújával a ' mofolygó regge lt 
meg-korotiázod, ferkenny-fel az örökké való 
<Htséretére, midőn11 a' na ppal ki fejtődzi1< 
az Éjj barna polájából. Te- is ó h N ap, 
fzeme· és lelke a ' V i lágnak! .esmérd -meg 
Uradat! fiefs örök};; é való fu táfodbann nap
keletről nap - ny ugottig , nap- nyugottól a' ' 
hajnalig , és mútogasd mi ndenütt nagysá
gának képét fzil z Hóld! a ' ki hol a' nappal 
találkozol-öfzve, h ol pedig azt el-kerülöd 
futvá n moz gó kerekedbe raga dott tsilla
gokkal; és T í - is má s ö t bújdosó ti.izek! l 
kiknek titkos tántzotok olly fzé penn edgye
zik u}' üllye tek öfzve annak dítséretére, ki 

' tl 
a' fetétts ég kebelébő l , a' vjlágofságot lü 
hozta. L evego-ég és tí élte tő á llatok, a• 

ter-
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terméfzetnek idősb fi ;ai , kik véghetetlen 
külömböző formák alatt edgy örökös l{e
reliségbe nyargaltok ·, és kik kezdete és 
fundamentoma vagytok mindenpek fzünte 
len való változárokkal; mondgyatok újj d í
tséretet a' Teremt0nek. Tí ködök és tí 
parák, kik magatokat a' hegyek gozölgé 
fek felett homály ofann fel-emelitek, mind 
addig, míg a' u a p köntöstöket meg - nem 
aranyozza, kellyetek-fel a' Világ' ut.tgy al
lwtójá t imádni ; akár a' fzín e tlen E aet 

b 

fellegekkel való ékesíttésére hágtok-is-fel , 
akár pedig zsíros efsotöl\kel a' fzo mju 
főldnek ned vesütésére erefzkedtek-le, hir
defsétek mindenkor az Úrnak dítséretét! 

· Tí fzelek, kik a ' Világ négy réfzirol fúj
tok , hírdefséteh: dítséretét édes lehellés
tekkel és kem ény fúváftokkal! Tzedrufok, 
mozgafsátok fejeteket! hajollyon-meg min
den plánta, és a zzal imádásának jeiét mú
taffa; Kútak és tí Pata kok! tsergedezés
tekk el hangoztafs.1tok tifzteletét; minden 
a' mi eleven , minden edgyesittse fzavát 
ditsérelére. Madarak! kik é ne ldéltekkel az 
Egek fel é repültök, hordozzá tok dítsoségét 
fzárnyaitokonn , hírd efsétek azt tsevegés
t ekkel, Tí vízb enn úfzkáló , és főldönn 

·o 2 m áfz-



212 Az E lvefitett Paraditsom 

máfzkáló teremtéfek ! légyetek Tanúbi
zonyságím, hogy én reggel és eftve kiál
tottam á' Hegyeknek ; Vo igyeknek , Kútak. 
nak, árnyékos helyeknek; és hogy ha ok 
némá k és erzéketlenek, á ltal adom nékik 
fzavaimat kolts?nn, és érzékenységemet, 
hogy ok is az Urnak dítséretet nyújthafsa
nak. N agy Ifi: en ! ne fáradgy-el adakozó 
k ezeidnek fejünk fel ett való ki-terjefztésé
benn, jó téteményidet te tézd- rneg, Jósá
god aclgy a -meg m.íné!üinl{ ~nindenkor azt, 
a' mi nékü nk javunkra fzólgál ; és ha az 
éjtzaka valami gonofzt hozott, vagy rej
tett- el, fzéllezd-el azt úgy, mint a' vilá
gofság a' fetéttséget el-l{ergeti. 

Szent ártatlansággal tellyefek lévé n így 
imádkoztak , és leJkek a' fzokott t sendes
séget ·és békeséget ts a k hama r vifzfza 
nyerte. Annakutá nna mezei dolgokhoz lát
tak ; moft arra a·z óldalra mentek, hol a' 
fák a' sűru· gallyak alatt nyögvén, 's ágai 
hafzontalan ölelvén edgymást , jól t évő ke
zeket kívántak fz3badítáfokra. Azutánn 
a' fzollot a' fzil-fához f érjhez adták , ki-is 
azonnal férjéhez ragad ván , nyájas karjai
val ölelget te, és jé! gy be ~jánlotta néki fzép 

fi.ir-
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fií rtyeit, k érges d~~ekának és term~ketlen 
leveleinek ékesítésére. Midön ok ia)' forr-r, o 
}alatoskodná nak , az Egek hatalmas Ki-
rállya fzánakodásra indúlván erántok , 
fzóllítya Ráfaelt ama nyájas lelket, ki 
az ifiu Tóbiá fral-is útazni méltoz'-atott ; és 
őtet mint vőlegényt védelmezte az ördög 
erőfzaktétele ellen, midőnn ama hét férges 
fzuzzel menyegzöt t artana. 

Ráfael! :így fz óll az Jűen : tudod hogy 
a' .Sátá n 1o -fzabailúlv~.n Jetét t ömlötzé
bol, mitsoda izgágát tsin ált a' Paraditsom
ban n; hogy ezenn az éjtfzakánn két ártat
lan L akofsi na k nyúgodalmokat meg- vefz
teget te; és hogy edgy tsapárfal minden ma
raclél\:jokat el- akarja vefzteni : eredgy te
hát , tárfalkodgy a' napnak még hátra lévö 
réfzébenn Ád ámmal, mint barát baráttyá
va l. Amott a' híves lúgosbann reá akadfz, 
hová a' nap hévsége ellen húzta el-magát, 
hogy erejét az eledellel, és édes nyug
váffal ism ét hely re hozhaffa. Semmit fe 
hadgy -ki befzélgetéfedbol, mellye l bólrlog 
állapcttyát v ' Ile leg-jobbann érezt_ethetn éd. 
Add érte' n'é ·e h ogy boldogsága kezé benn 
vagyon ~ töLc fi', ryg , benne magát meg-erö-

O 3 sit-
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sitteni fzabadságával való élése által; ·de 
ugyan azon okból hogy o fzabad lévén 
vifzfza élhet hatalmával, és az én aján. 
dékommal , mondd meg néki , hogy ví. 
gy ázzon és magát meg-ne hadgya lopatni; 
esmértes .. :-meg vélle mitsoda verzedelembe 
eshet, előzd-meg őtet ebbenn 's rajzold-le 
ellenségét , ki fzerents éjé t fel akatja for: 
gatni, hogy ez nem igen régenn maga ma. 
gát le-buktatta az Ecrekbol en rredetlenséo-e 
v ö r o 
által , hogy ez nem erofzakkal ugyan, 
mert 'azt nem fogom meo- eno-edni foha o ö , 

hanem ketsegteto tsábí tt.iffal törekedik el-
lene. Illyen idvefséges tanátso]ás utánn 
harzontalan lenne, hogy h a akarná-is, hi. 
báját a' meg· győzhetetlen tudatlansággal 
mentegetni. 

Így magyarázta- ki magát az az örök 
Igaz ~ ág: a' fzárnyas Szólga fem múla tott 
femmit-is ; a' parantsola tot el- fogad ta, és 
véghez-is vitte. Hirtelen azonnal el-repűlt 
a' fok ezer Kerúbimok közill ; kik néki 
útat nyittván, febefs repilléifel kerefztill ha
sítt a' Menny -Orfzáo-onn ecréfzfzenn az Éa ö ö o 
kapujáig; magoktól ki -nyíltak ezek forgó 
arany Ütrkokoun ; edgy remek , mellyet 

m aga 

j 
l -
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maga az Ifien mindenhatósága teremtett ! 
T sak hamar ~eg-láttya a ' Mennyei pofi:a. 
az egé lzfz mindent : fem a' fellegek, fem a' 
tsi Ja gzatok ennek leg-kifsebb réfzit-is elot
t e el-nem rejtetté]<; meg-esméri a' fold go
Iyóoifsá t , melly akármelly kitsiny vólt-is, 
de tsak ugyan ha fonlílott a' több világos 
golyóbisokhoz, és az Ifien kertyét, melly 
Czedrus lwfzoruival a' Jeg-magafsabb he
gye kué l-is fe!lyebb hatott. Így - véfzi 
éfzre az E m ber is éjtfza ka Ga liléus üveg 
tsoj én n a ' hóldbann a' k,épze_lt hegyeket ~ 

erdőket, és tengerel<;et. Igy fajdittya- meg 
a' hajós bizonyos magafságról , az Egeai 
tenger fzi geti közt Számós l., vagy Délust, 
hogy a' mefzfzeségbe el-bujván , mint kis 
fellegetskék, tsak úgy lebegnek. 

Ráfael az , Egek fzé]es t;ntománnyai l 
el-hagyván repü lésé benn a' fólrl fe lé e:refz
l<edik , és fz á rny- vitorlá ival kúlömb ku
löm ~féle világok köz t lebeg; hol zü rza
vartól, hol pedig rendes fzeleh:t 6l vite t
vén , a' hajló levegöbenn , mind addig, 
míg oda érkezik, a' meddig a' febefs Safok 
repülhetnek : ilt repü)ését kettőzteti , és 
az engedő foly o levegő eget fzámy ai v al 

O 4- ha-
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hafogattya. Úgy bámúlnak-is o rajta a' 
1\'ladarak, mint a' maga nemébenn edgy. 
gyetlen edgy Fenixenn , midonn az, a' fzáz 
l,:apuju Tebás v:íraffa felé repül , h agy ott 
a' Nap fényes Templomába drága ham. · 
v ait le- rakja. Mikor éfzre fem vennék, 
a' P a raditsom N ap-keleti tetejére hirtelen 
le-fzá ll , és Serafim formát véfz m agára. 
Mennyei termetét h at fz á rnyak fedeztek; 
a' két elso, vállait borittotta, és mellyénn, 
mint 1\irályi Palást öfzveért. M ás ketteje 
mint edgy tsillagos a bronts , zom ántzos 
öv gyanánt vólt, és véknyát edgy aran. 
nyal varrott, és menny ei feriékbe mártott 
köto fedte-b é. A' két alsó fz á rnya a' tal
pá ból nott. ki' és lá bait ég fzín formá val 
t akarta. Úgy á llott itt R áfael ,, és fzár
nyait meg- rázván körös körül m ennyei 
illattya el- hatott. A z Angyali Seregek, 
kilmek vígyázó fzemei mind ent éfzre véfz. 
nek, meg-es mérték a zonnal, és gy anittoh 
ták, hogy o valameily főbe-járo elo1ogbann 
}{űldettetett ; fel- kOltek azért elotte rang
jának méltóságához , vagy . is inkább a' 
mennyből hozott parantsolatból való tifz
teletből. Az Angyalok tündöklő Sátori 

· közt J,_ erefztúl menvén , el- fut a' bóldog 

me-
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mezoln-e ; a ' myrha erdokönn illatos cR !la 

virágokann , nárd u_fok, · és balsarnos lige
tenn jutott oda. Uttyábann mindenik hí
zelkedett néki, és p·ohárkáiból tifzta tOl-

' tsérjeinn egéfzfz a', pazérlásig tsorgattya 
fzagos olaját: mert a' terméfzet, tavafzfzá
bann lévén egyebet gyönyörilségnél nem le-, 
hellett ; vígann játfzodta fzilz k épzelodésit, 
az édefségre édefséget tőltötf, és mindent , 
valaki ts ak határjába lépett, a' bóldogság 
tengerébe me.rittett. 

A' Nap leg-feiso bb pontyára jutván , a • 
fö ld Ednére hatott égető súgárival, és az 
embernek m értékletlen meleget okozo tt : 
Ádám nyári h ajlékának küfzöbenn ült , 
és magát fzelloztette ' mikor éfzre vette 
az Ano·yalt a' füfzeres fák közütt felé b. 

me~ni. Éva oda benn vólt, és mértékletes 
· ebédgyének kéfzittésében foglal a to skodott, 
kéfzítgette a ' ki v álogatott gyümoltsöket, 
mellyek fzépek váltak a' fzemnek; de 
kedvefeb b az ízlésnek: édes enyhitta italt 
fatsart- ki a' külömb kulombféle gerezdek
hol , és nektárt a' bárfony fzőllo fi'rr tökbol, 
a' mellyeknek a' téjnél-is édefeb b leve vólt , 
a' fzomjúságot nagy g;'önyörúségge l óltotta. 

o 5 J ajj 
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Jőjj ki ts ak , Éva, így híjja-ki őtet Ádám; 
fiess , és néz"z napnyúgotra a' fák felé; lásd 
ezt a' nézésre méltó áb rázatot ; valaki ezt 
a' dÍtsölségtül környül vétette. Egyenefenn 
felénk tart; úgy tetfzik, mint ha dél fzinbe 
edgy máfik hajnal tettzene-fel ; k éttség ki
vül valameily más újságunk érkezik az 
Égbol. lVIenny ~ fuss ; tá!ám a' Mennyei 
po lia nem fogja fzívef.s égi.inket meg-vetni, 
ha Otet vendégeini kívánnyuk. Siess, vedd
elő válogatott gyümőltseidet , m ellyeket 
dugafzbann tartogatfz , és kövess-el min
dent m ennyei Vendégünknek i llendő el
fogadásá ra. Bőséget tőlts ma mindenüvé; 
Jóltévőnknek fzívefen adhatunk tulajdon 
a jándékiból. . Illendő -is , hogy hőve:nn ada
hozzunk abból , a' mi nékünk m érték nél
litil adatott. A' T erméfze t anHál inká bb 
fokasíttya ajándékait minél többet élünk 
vé lle, arra akarván taníttaní, hogy ne lé
gyi'mk felette t ;>.karékosok, vagy:is inl~ább 
fösvények. Igen- is, Ádám ! mondá Ev a, 
E l- mégyek a' leg-drágább gyümőltsöket 

fú dn i-[e az á galuól , mellyeket a' tenn é
fzet réfzünkre kéfzíttett , hogy az An
gyalt, a ' ki bennünket meg-látogatni mél
tóztatott, fzívesenn láthalfam; és olly em~ 

berúl 
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ber ill el-fogom . az ebédet kéfzíteni , hogy 
tanubi zonysága lévén az Angyal bosé
oiinknelc, me l(ybenn élünk , meg-fogja ezt 
ö . 
vall ani , hogy az Ifiennek adakozása e' 
földöml fzinte úgy érezteti magát, mint 
az égbenn. Így fzóllvánn el-fordúlt, edgy 
}iöteleségébénn el- járni fzerető pillantást 
vet\· én Á dá m ra ; a' jó indúla t, és igyeke 
.zet lelkesíttette és késérte a' leg-keclvefebb 
g·,• i' r t" olts ök fe l - keresés é benn ' mellyekel 
V cn J ég ele ibe rakhaffon. M ég előre el
ren (ielfe elméjébenn az étkeket , hogy hi
bábOll n e juj jenek-fel , és a lkalmatlan öfz
ve elegy edéfekl.;el az ízt meg- ne sértsék. 
El. renclelésébenn azt akarta, hogy az étel
kívánftJ! a' · leg-gyönyörűségesebb külömb
ség ketsegteffe és ingerellye. Szedett- is 
Éva 111ind azokból a' gy t'tmőltsökből, vala
mellyeke t t sak a' termékeny anya, a' fold , 
Incl iának napkeleti, déli, vagy nap-ny úgoti 
réfzeibenn, avagy a' },öztök lévo · fzigetek
benn , vagy a ' Pontusbann, és Korfu fzige
tébenn fziilt, síma és darabos héjjukat ~ 

fzorösöl{et, és lwpafzokat. Gyümoltsit ko
fzorúb a fonnya; és ofzlopok formába rak
ja , gyenge, de nem fösvény kezeivel. A' 
mi az italt meti ' fzollo gerezdel{ből igen 

ked-
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kerlves, és jó ízü bort kéfzíttett, ámbár 
murt vól t-is; némdly gyümőltsök levébcH 
pedig rosólift tsiná lt : a' terméfzet rendelt 
ehez alka lmatos edényeket, és Évának 
utóllyára rósá ból és más illéltozó vi rágok. 
ból fontt boluétáival és kofzoruival hintj 

b é a ' földet. Azonközbenn Adám menny ei 
Vendége eleibe indúlt ; Tökélletefs égénn 
kivill fenki fem késérté. Tulajdon maga 
méltósága , Felségefebb pompa vólt a' K~
rályokénál, mikor ők fok drágalátos ru

hákba öltöztetett lováfz - melterel\töl é~ 

paripáktól késértetnek, mellyel magokat 
tsudáltattyák, a' n épet vakittyá k és bá
múláfokkal mint- edgy el-ragadtatásbann 
tartyák. 

Ádám, hozzá érkezvén meg-nem ijed e, 
l1anem alázatoform, és olly tifzteleltel haj
totta-meg magát előtte, mint ·a' rniJlycn
nél edgy fellyeb való t erem tésnek tarto
zunk, 's befzédet így kezdte : 

Mennyei Lakos ( mert más ViLíg illy 
11emes világofságo t n em birhat) mivel az 
egekbOI le-fzáUani, és bizonyos ido re fze
rentsés Iák- helyedet érettünk el- l1agyni 

mél-
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1néllóztattál, ne vefs- meg bennunket, jőjj 
hozzánk! Az 1fteni jóság biroda lmunk alá 
erefztette ezt a' fzélefenn ki-terj r,dt biro-· 
dalrnat, fogadd . el ennek leg-válogatottabb 
gyümőltseit. Hajlék unkn ak arnyé kábann 
n1úlafsllk magunkat > nyája fann mincl a d
di<Y mÍb<Y a' dél el-nem múlik , és a' nap 

o ' -
}1anyattlani nem kezd . Eppenn azért jö-
vök, felele az Angyal Ádámnak: Ed gy o11.r 
teremtés mü1t te, és a' hely a' mellybe 
]ako1, olly an , melly a' mennyei Lelkeket 
arra inditthattya, hogy látogatá fadra jojj.e
nek; nofza mennyünk már a' délt ná lad 
tolteni, míg a ' Nap a' Tengerbe tsúfz ik. 
Bé-mentek mezei hajlékjokba, melly vígann 
roafolygott reájok, és mint Pomón~nak vi
ráaokkál és jó illatokkal ékefsittetett lal{ á-

o ' 
fa , édes gőzt illatozott. Ev a, a' k~ tsupánn 
maga fz épségével fokkal fzebb vólt akár 
melly erdei Nimphánál , vagy még ama 
költött leg-fzebb három 1fteni Afzfzonyok
nál-is , kik az Ida hegyinn Páris elott me
zittelen verfen gettek a' fzépség bériért , 
fenn-állva tifztelte J!lennyei Vendégét; nem 
vólt fzüksége femmi patyolatra : Virtufs.í.
tól eléggé fedeztetett; femmi hely telen gon
dolat fem piritotta artzája pirofságát. Az 

i\. n-
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Angyal köL~önt néki azzal a' fzent kö. 
fzönt éffe], melly az idonek követl~: ezésébenn 
Jefsének Leányát előre el-kéfzittelte arra , 
hogy az Örökké valónak Fiját méhébe fo
gaclhaffa. Köfzöntelek téged, Emberi nem. ' · 
nek an nya! Tégedet, a' kinek termékeny 
méhed a' világnak több lakofokat fog adni, 
mint fem ezeknek a' fáknak virágjai, le. 
v elei , és gyümőltsei. Afztalok, ed gy lágy 
gyepenn mohból kéfzült ; körül ugyan 
azon fa- mohból tsináltt fzékek á llotta k. 
Ezenn a' fz éles Afztalonn a' Tavafz és 
Öfz, edgymáfsal vetélkedtek, és az ebéd 
tifztefségére ezen ];;ét réfzénn az efztendő

nek, kezeket kezekbe kaptsalva t3ntzoltak. 
.1\'linekutánna jó darab ideig befzélge ttek 
váln a ( mert nem tartottak attól hogy az 
étliek meg-hulnek) így hítta törsök Atyánk 
az Angyalt. 

.1\'Iennyei Jövevény ! mé~efzellyelck . e 
Téged ezekkel a' gy önyörú gyüm őllsök- l 
}\.el k ínálni , mellyeket a' mí Terem tőnk, 

~ 

a' minden jóknak ld~t-feje azért hozo tt-l\.i 
a' foldből, v élek hogy éllyünk, és · bennek 
gyönyörköclgyünk? Talám ezd az eledelek 
az Angyaloknak kietlenek: de tudom azt-is, 

hogy 

l 
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hogy az az edgy Atya, a' ki az Égbenn 
van, ád mindenelmek eledelt. 

A' mit mondafzfz, igaz, felelé az An~ 
gyal: mindennek, valami tsak teremtetett, 
fziil{ sége van a ' tá pláltatásra, és fenn-tar
tásra. Az élteLo állatok közill a' leg-vafta
gabb t áp láilya a' leg-véknyabbat. A' föld 
túplálly a a' Tengert, és a' föld a' Tenger
rel ed gy ült táplálJ y ák a' levegő eget. A' 
Levego ég, legeló mezoről fzólgál az égi 
tüzeknek, el-kezdvén a' leg-alattabb lévő 
hóldonn, a' melly fóltos ábrázaHyából olly 
gőzeket ád ld ' mellyek még egéfzfzenn 
meg-nem tifztittattak, fem pedig a z ő va
JósAgf!vá nem változtak. A' Hólcl-is nedves 
környékéből eledelt ád a' fentebb világok
nak. A' N ap, a' me ll y mindennek világos
ságot ofzt, ki vefzi adóját a' nedves g ö~ 
zölgéfekbő l , és magát eftve az Ocean vi 
zeibenn meg-itattya. Az égbenn az élet
nek fája édes Mennyei kenyeret terem, és 

' fzolloből halhatatlanságnak itala tsepeg. 
Mikor a' ·hajnal fel- tetfzik , már édes 
ha rmatot fzedi.ink a' fák leveleirő!, és az 
egéfzfz földet gyöngyei bé- borittva fzem 
léllyi'ik ; de itt- is olly nagy külömbségét 

t er-
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terjefztette ki a z IHeni Jóság az olly gyö
nyöruségeknek, hogy azok bátra1p1 hafon
lithatatnak a' menny eiekhez. Ugyan azért 
ne-is v éld , hogy fzokatlan lennék eleded
hez. Le - illtek tehát , az An gy al evett, 
avagy véllek enni láttato tt ; Éva fzólgált 
az Afztalnál, és drágál a tos italokkal a' taj
t ékos poharakat gy~luann meg-tőltögette. 

Ó h Paraditsomhoz illő ártatlanság ! moft, 
ha valaha, !ehetett válna itt, az Hi:en An
gyalának fzerelmefs é lenni, fel-gyujtatván 
ruhátalan ritka fzépségétől. N em de ezek
nek tifzta fzívekben'n a' fzerelem , bújaság 
nélkül uralkodott ? az irígy báná:; , n1elly 
a' fzerelmefek pokla fzokott lenni, ná lok 
esm éretlen vólt. Ezen mértékletes ebéd 
ntánn edgy febefs gonelolat ötlött Ádám' 
elméjébe~ hogy az alkalmatofságot, melly
hez moft fz erentséje vagyon, ford íttsa , az 
oda fel-való világról, és annak lakofiról 
az :i.'\ngyaltól értekezzen. Érzette ő , hogy 
mennyivel múllyák őtet fe llyebb ditsoség
gel az lfien ~~i , kikböl az I fien sög~ri 
lá ttattak tündökölni, és h ogy az ember 
hozzájok képest tsak erőtelens ég ; azé rt
is éfzre-vehetetlenill oda ford itv.<> n befzél
getését, a' hová oha 'totta, méllys '.ges tifz. 

te-
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telettel igy fz óllittotta- meg az Angyalt : 
.Méltóságos tanú-bizonysága a ' Mennyei clí. 
tsőségn ek! mofi: esmérem tellyes erejébenn 
jeságodnak egéfzfz ki-terjedését, és azt a' 
betsúlletet, a' mellyet ma tettél az ember. 
rel, hogy fzegény kuny hó nka t meg- nem 
vetetted, és földi gyiimőltsiuket meg. kó
Holni méltóztattál, holott nem vá ltak azok 
arra méltók, hogy elédbe fel - té tefsenek, 
még-is Jóságod azokat ollyan jó névenn 
,-ette, hogy úgy t e tfzik mint ha lehetet. 
len vólna akarmelJy I\'lennyei ebédnél- is 
jobb ízünn enned. - Pedig rnen11y i a' kü. 
lömbség ! 

Óh Ádám (felele· az E gek fejedelme ) 
tsak edgy .Mindenha tó vagyon , a' kitől jő 

nek , és ismét vifzfza térnek minden dol 
gok, ha azok meg-vefz tegdve nin tsenek ; 
mert ő femmi rofzlzat nem teremtett. Ö 
általa öltözött m agára a' matéria kulömb 
kúlöbféle fo rmáka t , és tulajdonságokat: 
Minden valami van, Ö benne lehell ; Ö ré-

gulázza minden Lélek' terméfzetét a' leO'-' /') 

vé ·nyabbak és tifztábbak fzé ke küri.ll vagy-
nak , a' hova közelitteni fzüntelen igyekez
nek , de annál tifztáh bak é.s teftetleneb-

1P bek , 
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bek, mennél inkább közelittenek hozzá a' 
teliektől fogva griditsanként egéfzfz a' Lel. 
kekig. Így a' dur~a foleli gyökérből vilá. 
gosabb zőld ágatskák hajtanak-ki, annak. 
utánna jő-nek a' könnyebb fa- le,·e1ek , 's 
úfznak a' levegübe, utóllyára a' tökélletes 
virág már fz agoskodó valósá gos Lelketske 
lehel. A' virágok és gyiimőltsök az embe. 
rek eledeli ; még vék myittatván kulömb 
külümbfél~ renelek , és gráditsok fzerént 
magokat éltetü és .íllati Lelkekké vá ltoz. 
tatván, életet adnak a' tefti és értelmes 
réfznek ; az érzékenységnelc, képzelődés

nek, és értelemnek, a' m~lly ből az okos
kodás magát förmállya. Ez a' vilúgofság 
a' Léleknek valósága, melly a' dolgokat 
vagy az okoskodá s álta l fogja meg, vagy 
pedig azonnal fzemeivel ha t azokono ke
refztill a' L élek. Ti többet éltek az el
sővel , mí pedig a' máforlikkal; mert az 
okofságot mí- is úgy birjuk mint tí, tsak 
hogy mí azt tetfzetsüb mértékbenn birjuk. 
N e tsudálkozz tehát hogy én azokat az 
adományokat, a' mcllyeket az Úr terem· 
tett az embernek éleimére, meg- nem ,ve· 
tem. Talám el-fog még valaha az az ido 
j őni , mellybeun a' T í gyermekeitek, az 

.\n. 
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Angyalok forjábann , és a' 1.\'Ier.nyei man
nábann, melly az Anpyaloknak rend fze
rént való eledele, réfzesulni fognak; meg
Iehet hogy idővel tökélletesebbeh;ké tévén 
magokat ezen eletlel által, emberi teftek, 
mel!yet mofi olly állati módonn tápláltok, 
magol\ at lelkekké változtattyák, és vala
tnint mí, úgy ok-is magokat a' levegő ég· 
be fel- emelhetik , és vá lafz táfok fzerént 
aká r a ' föld' . aká r az Ég' k e rtyeibe lak. 
ha tnak: de erre fzükséges' hogy erófsenn 
állyatok, és hogy ·Wkélletes, e rőfs, és vál
tozh:ltatlan fze re teté t annak , a' l>inek gyer
mekei vagytok , m i-l gatokb a n n fenn-tartsá 
tok , adrlis pedig é llyetek egéfzfzenn azzal 
a' rlítsőségteld< e l 's bólcloas<i a tokkal ::~' 

<J b b ' 

melly néktek ada ttatott, és a ' mellyn é[ 
na gyobbra moft niég alkalmatlanok vagy
tol{. 

Áh jó Lélek! Irgalmas Vendég l (fel · 
kiáll az emberi nemzet' Pátriá-rkája) ki
Iiek fzcmeid előtt a' termérzet magát fel 
fedt>zi , közép pontyátal fogva az egéfzf~ 

kerftletéig. Meg-mútattad nékiink az igaz 
· út :t t, meHyenn tett dolgokat fzemlélvéa 

t·géfzfz az Örökkévaláig fel- emelhettyük 
P z xna-



2'28 Az Elvifztett Paraditsom 

magunkat. De kérlek mit akar1z ezzel 
mondani : Szükséges hogy állhatatojok Legye. 
tek ? hát lehetünk-e mí az Hte1ihez e r.lge. 
eletienek? avagy meg- fzününk e mi azt 
fzeretni , a ' ki minl\et a' femmiböl lü-.ho. 
zott? és a' ki minden jó ld\ al meg-tetéze tt, 
valamit tsak az emberi fzív ldvánhat, és 
meg- foghat? 

A z Angyal felelt: lVIennynek és fo ld. 
nek il ja! halld-meg: Eóldogságodnak kez. 
detéért a ' I\1jndenhatónak tartozol. De 
hogy abbann mind végig meg-maradgy, az 
tőled függ. Az engedelmefségre épjtheted 
romolhatatlan bóldogságod. Ez vólt az in. 
t és, mellyre figyelme tefsé kíván talak ten ni; 
mert noha az Iften tt~ge d tökélletes álla
potba helyheztetett, de nem adott vál
tozhatatlanságot. Ez egyedul az Ifi:ent 
illeti , az Hien ugyan jóvá teremtett , de · 
magadann áll, hogy az-is maradgy ; met:t 
fzabad vagy, akaratod nintsei1 a' fzükség 
járma alá vetve. Önként való engedel
mefséget kíván az Ifien ; a' kénf.lerittett 
nem kedves előtte. Hogy- is mútathatná 
azt-meg edgy rab fziv, mel1y nem vá lafzt
hat, hogy öDként és nem kénfzeáttésbül 

en-

'ö T ö D L [ KöNy v . 

enaedelmeskedne. lVIí-is ugyan ezen pró
bá~a vóltunk ki téve; és azok, a' kik kö: 
zülliink ezt a' fzabadságot engedet)enségek 
által lábbal t::tposták, az . Ege~bol a' rhély
séges pok!okba húllottale Oh rettenetes 
esés! melly fzerentsétlenné téfzed te azo
kat , kiket áll<:q ottyo k leg-felsobb bó.ldog 
sáaba helyheztetett. o 

JVIennyei T anittó! (felele elso Atyánk) 
a' te fzavaid figyelmetes füleimet jobbann 
gyönyörködtetik, mint fem a' Keróbimok' 
.M ennyei musikAja, midönn éjtzakAnak ide
jénn a ' fzomfzéd hegyekenn magánofságun
ll:at örvendeztetni meg- jelennek. Tudom 
én azt, hogy fzaba<.ldil. teremtettem: de 
az én fzívem ::~zt-is mondgya, hogy mí fo
ha fem fogunk fzabadságunkal vifzfza élni. 
Mí örökké fogjuk TeremtOnket fzeretni ; 
fzemünk elott fogjuk tartani az o el végez
tetett, de igaz. parantsolattyát, mellyet o 
nékünk adott; azon b ann a' Mennybenn meg
történt vil.ltozás fel-ferkentette figyelmetes-

·ségemet-is: a' mi kevefet felőile fzóllottál, 
még inkább fel. ingerelte kívánságo mat , 
hoay . az eo-éfzfz történetet érthefsem, h a 

b o ' 
néked-is úgy tetfzik. Ez a' nagy Egbeli 

p 3 tör-
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történet egéfzfzenn ma gá ra hú zza <gy el. 
metefségemet , és méltó , h ogy fz ent néma. 
~~ggal h allgafsam. A' nap m ég egéfzfz ere. 
Je benn van' a' N a p -is m ég ts ak ecl~;y réfzét 
nyargaita-bé futásának ' a lia l'ez-di máfo. 
dik réfzét az Ég nagy abrot~tsának. 

H á fa el.' k érés ének enged,_ 's befzédgyét 
fo,]y,ta~tya. Embereknek Attya ! be nehéz 
~{erefeidnek eleget t enni; mert hogy-is le
hetne az emberi érzékenységeknek' a' lát. 
batatlan L elkek' h a dakozásá t, és t s eleke
deteket meg-magyadzni? avagy. el-belzél
h:tem e ,annyi Angyaloknak vefú:delmét, 
1~1k el-~s~fek ~ l őtt olly tökélletefek vólt~k, 
i zomorus ag n elkül? és fel-fedez zem a ' más 
Világnak titl\ á t, me1lyet talám homAly
bann kellene ta rtani ? de mivel .hafzn od ezt 
h~zza _m agával, kív;_~ n ságodnak engedek ; 
a lelki dolgokat tefii .. képpenn :fooom elő 

d . ' o a m ; erezhető formAl\.b ann fogom azt mea. 
n;agyarázni' a' mi az emberi érte lme 1~1 
tul van. Mit fzóllaná l Úréi, ha én néked 
a zt adnám értéfedre' hooy a' fold a' ma oa 
küsinyséO"ébenn az ÉO"nek ke'pe ' 1 ° 
.. , . , · .o , , 0 , es w gy 
a l~o.et VIIagbann levo dolgok edgymáshoz 

job-, 
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jobban n h afo!11ittanak , mint fem az ember 

azt képzelhetné? 

1\'lik or még a ' Vil ág nem vólt, és a ' 
vad Cha os uralkodott ott, a' hol moli a' 
fzel ek forognak, és a' fold ny ugfzik köze
pénél fogva fel -fü.ggefz tve; edgy nap, m ert 
az örökké valóságba nn-is az idő határozza
meu kiilömb hul ömbféle mértékkel a' múl-

/' o 
takat, jelen-va lót, l<.:övetkezendőt , és min-
dent, valami t sah: t a rt I edgy nap on n, mon
dom, azokból, mellyek az Egeknek nagy 
efztendejé t ki tsinállyák , az Öröld< é való
nak feregei öfzve gyülekezni parantsoltat
tak a' mennyci követek á ltal. Azonnal a' 
tágafsflgnak fzéleiről, mellyet az Hi:en vég
hetetlen ségével b é-tölt , fzámtalan fokaságú 
Angy a lok érl-ez td<:. Mennyei G enerálifok
k al, és az U r' fzél<e előtt meg- jelentek. 
Ezer m eg-ezer min<Ien féle záfzlók lobog
tak az els ö és utólsó fiók feregek közt, 
meg-kúlö mböztctő jelül. A.' ~hent Fejede
lernségi r endeknek, és rangoknak ragyogó 
su rüségekbenn neveze tes, és fzent tzímeres 
záfzlók lengedezt ettek a' fzéltől, mellyek 
a' b u z [:ó ~ágnak, és fzere tetnek jelei vól
tak. A' ..Menny ei Légiók pompáfonn ny o-

p 4 m úl-
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múltak előre, körül vették a ' Seregek' Ifie. 
nét, és körillötte véghetetlen fok tömött 
karil,ákat formálta k. Akkor az Ö rö kl{é. 
való Felséges Fiját, ki a' bÓldo2:ság' ]{ebe. 

(.' L 

léhenn nyúgodott , karjaira véfzi , és edgy 
Jángal égő hegyrő] , mellynek tetejét fé n. 
nye láthatatlanná tette, így fzóllott : 

Rallyátok-meg Angyalok! V ilágo fs ág. 
nak Fijai, Trón ufoJ\, Uralkodáfok, Hertzeg
ségek, Virtufok, Hatalmafságok , haUyá. 
tok- meg változhatatlan végzésimet ! É n 
ma fzűltem azt, kit moft celgyetlen ed gy 
Fijamnak híreletek-ki , és én kent evm -fel Ö tet 
ezenn· a' Szent Hegyenn _; Öte t , kit moft 

'jobbomann láttok. V ezéretekké .:t.éfze m 
Ötet, és meg-esküdtem m agam ra, hogy m1n
den -~érd néki hajol-meg, és minden te rem
tés Ot~ t fogja Urának esmérni; edgyesitvén 
a zért magatokat, ez alatt az én má r3am 
alatt légyetek örökre bóld ogok. A' k i néld 
engedelmeskedik, nékem engedelm esked ik ; 
a' ki Öte t meg-bállt)ra' en~em b ..:í nt- meo-

'-' b O ' 

A' párt-ütő, ki tőllern el-fzal<ad , és a' bó l-
dogság kebléb ől ki ragado-ya mao-át el-fao--

v n b ' o 
nyelettetui a' retten etes fetéttséo-tül a ' hol 

b ' 
az o .h€llye váltság és vég né lkül való 

tefzfz 
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l f: f: Ez az én meg- má fulhatatl a n a1<:a-e z z. 
ratom. Az Iften fzóllott, és minden tifzte
lettel vette azt, m inden ha llgatott, núnden 
láttatott engedelmeskedni , de tsal< látta
tott; mert vó lt olly a n-is, ki titlwnn a' pá rt 
ütésről gondolkodott. Ez a' nap leg-na
gyobb , és igen nevezetes innep vólt az 
Eabenn. A ' Szent H egy el-tolt énekekkel, 
és

0 

körülte titkos tántzokat jártak. Így tAn
tzoltak a' nap körül, a ' bújdosó és álló 
Tsillao-ok -is, me ll y eknek forgó fzelei, és 

o . 
tekervényes la birint h ufsi, mmdenkor meg-
tartyák az elejekbe ki fzabott rendet, noha 
néh~ úgy tetfzik, mintha rendetlenek vól 
nának Mozdú] áfik ban n a' Menny ei han
(l' okn ak olly édes és ingerlő meg-edgyezés 
forgott, hogy azok még az Ifien füleibe-is 
gyönyörliséget hoztak 

M ár az éjtfzaka közelgetett , mert a z 
Eg benn- is el- húny az e1ive , és a' reggel 
pirofsúl , nem a' mí fzükségünkért, hanem 
éppenn tsak a' gyönyörködteta változásért ~ 
azért- is o-}rönyörüséoes tántzokat erlgy ]<i-o • o 
vá natos vatsorával tserélték- fel. A?- el-
kéfzült Afztalokat edgy fzem pillantásbann 
el -lepték az Angyalok eledelei. A ' Rn 

· p bint . 5 
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bint fz ínü Nectár' , mcllyet a ' .Mennyhenn 
termett fzőllóbol fzúrnek , habzása-gyöngy 
és gyémánt poharakba , frifs virágokból 
fontt kofzorúval meg - koronázva ültek-le : 
ettek, itta k, és fzent edgyefségekbenn hofz
fzú korty okkal nyelt ék az örömet és hal
hatatlanságot. Nem yólt okok az Angya
lolmak le<T-kifsebb hibAtól-is félni, mert 
az Hten ~len- ,létp'el vigaságokat hely be 
hagyta, és érzékeny lévén bóldogság0k 
eránt, a' gyöny'örilség záporit toltötte reá-

jok. 

Mid ónn a' l<öd bé-fogta ennek a ' h egy
nek tetejé t , a' honnan a' világofság , és 
á rny ék fzármazik, kedves homályra vál
tozott az Ég ábrázattya , mert az éjtfzaka 
foha fcm fzom orittya ezt-meg gyáfzos le
pedőjével; mi?őnn a' rózfa neh,ézkes , ha r
mat minuenekct á lomra fzendentett, es a~ 
édes álom bé-lopódzott fz emel< forompó inn 
a' ki foha fem alufzik: a' Minclenhatónak 
Armádája el- fz élledvén , edgy igen fzéles 
1érségenn , a' melly a' fold fzínét-is fel lyül 
]1aladta, külötnb külömbféle tsoportokbann 
f ák közt, és élő forrá fok mellett edgy 
fze mpill antásbann fz.imlálh a tatlan fok sá-

to-

l 
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torol\at , és záfz lókat fltöttek-feL Zen r ked
ves hívefséget kiHelőtt táborokra, 's ezek
nek hízelkedő fnfogási közt tsenclefenn nyú
godtak, ki vévén azokat, a' ki!( a' leg
felsőbb Trónus mellé remleltettek egéfzfz 
éjtfzal\ánn va ló éneldésre ;_ de a' Sátán nem 
aludt a ' tulsó végem1. Igy nevezik már 
moH őtet; mert párt- ütésétől fogva régi 
nevénn nem neveztetik az Égbenn. Edgy 
vólt ó a' leg-méltóságosab b Arka·ngyalok 
]~:tizül , ha nem a' leg- első; de ugyan ezen 
elsősége, hatalma, kedvefsége, és a' töb
bek l<özött való fel-magafztaltatáfa, irígy~ 
séggel tóltötte-bé az lfien Fija eránt- Ha
lálos bánattal vette ó azt, hogy <:1' Fiú ezenn 
a' napotm tifzteltetett , és felséges Attyá
tól Mefsi:!&_pévvel nev~ztetett, és a' fzent 

i 
kenel á lta l Trón usba ültettetett. Fel-fuval-
koelása el- vifelhetetlenné tette néki ezt · 
maga m('g-aláztatását képzelte ebbenn a' 
fzUletett N agyságbann; meg-aláztatásának 
gondolatitól egéfzfzenn el-ragadtatván, ta
nátsot kért a' gonofzságtól és bofzfzonkodás
tól. Dlihöfséget, keferüséget, és fzégy ent 
főzött a' kevélység mejjébenn. Fel- tette 
magábann, hogy mihelyest az éjt.fzaka, az 
álom, és hallgatás mélyebbenn lü terjefzti 

ma-
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!lJ agát, Légióival ed gyiitt el - fző]{vén, az 
engedelmerségnek adóját nem adgya-meg a' 
lVlindenhatónak. Minekutánna bünös fzán
déldt fel-forralta mao-áhann le a-közelebb o ' o 
való ba ráttyát fel- költi, <ts titkann ezt 
m ondgya néki : 

Alfzol e, kedves barátom? mitsoda álom 
fzállhatott fzemeidre? nem emlékezel többé 
az Örökkévaló' fzájából l\:i jött végezés. 
ről? Te énnékem titkaidat ~áfzfzor min
dég meg _- mondottad, és én-is az enyimet 
tőlled el-nem rej" tettem; titkos edo-)refséO'üJllí: 

l') o 
foha meg-nem tsalattalott; hát moft kell e 
edgy mástól el-válnunk? - · Úji tőrvényc
ket fz a bnak előnkbe : ennek az újj tör
vénynek újj gondolatokat , és újj fzándé
koka t kell bennlink fzülni ; meg- kell fon
tolni, hogy mitsoda rofzfz következési le
hetnek; hanem moft annak nintsen itt hel-
1ye, mert nem bátorsáo-os a' dolO'ot dobra 

b o 
ütni. Gyujtsd azért öfzve Légióidnak Ka-
pitánnyait, mondd-meg nékik: hogy edgy 
leg- felsabb parantsolat kötelez engemet 
·in_nen még virradta elOtt el-menni; vala
kik tsak záfzlóimhoz tartoznak mondd-

' 
meg azok~ak, hogy ők engemet fi ettség-

gel 
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gel az éjfzaki tanyáimra késérjenek, J{ogy 
ott a' .MefsiásBak, ama nagy l\jrálynak , 
el-fogadására, és parantsolatinak el-vételére 
illendő kéfzi.lleteket tégy i'lnk; me rt ott akar
ja a' Mennyei Szent Birodalomnak meg
mútatni, és hí vségéte való esküvesünket 
el-fogadni. 

Így befzélt a' hitető Ark-Angyal , és 
mérgét társának tud atlan fzívébe öntötte. 
Ez parant~olattyát vévén, fut, repül , fzól
líttya az alatta való Hatalmafságokat; me u-. 

b 

mondgya nékik, hogy nagy Vezérek paran-
tsolattya f.z erént még az éjtfzaka el-indúl
lyán1.k...;. eleikbe tefzi fiínes okait ezen hir
telen ·ind i'l lásnak, és gonofz befzédivel bé
tölti az egéfzfz ármidát, hogy hívségeket 
ki - kémlellye, és meg- vefztegeife. Azok 
Kapitánnyok' parantsoló fzavára engedel
meskedtek; mert neve nagy vólt valójába 

' ' ' 
és nagy rangba helyheztete tt az Egbenn , 
tekéntete oket maga utánn húzta. V ala
mint az hajnal-tsillag az Ég' több tsillagit; 
mint a' páfztor a' juhokat vezeti: ő-is ha
zugságával harmad réfzét hajtotta réfzére 
a' Mennyei Seregeknek. 

Ez 
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Ez a' b oltsőjébenn v<~ló p á rt- ütés e l~11em 
rejthette m agát az lften fz íne előtt. Lá tya 
Ö a' leg-n agyob b titkoka t-is S ze nt Hegyé. 
nek t etéjérő l, arany Jftmpáfi l<:özü l , mel
lyek jelen-le té benn egéfzfz éjtfza l-:a égn el\ , 
noha ő ezen lámpáfokn ak világofsága nél
kül eHehetne. Ki- vette Ö innét a' gonofz_ 
11ak fzerzőjét, és jól lálta, miképpenn ter
jed ez a' peftis a' reggelnek tsill«'!-gi köz t; 
hamar éfz re vette az o felséges végzéfe 
ellen ki-kolt fokaságot, és hafzontalan fel
tételeket nevetvén , edgy etlen eclgy F ijá
hoz így fzóllott : 

• 
Fijam! kibenn Ifienségemet egéfzfz f~n

lly ébenn fz'eml élem , Dítsőségcmnek örö~ 

köf'se! Orfzágunk, mellyet bírunk, fenyeget
tetik; rettenetes ell enségiink táma dt , a' ki 
jusunkat és hatalmu nkat truttzolni, és meg
próbálni akarja edgy vakme rő hartz ál tal. 
M ár fe l-is akarja Trónufsát éfzakonn emel
ni: nofza azé rt húzzuk - öfzve min él elébb 
meg-LTlaradt erőnket : ue hogy gondatlan
ságunk mia tt Trón u funkb ól l<i- forgaffon, 
a' ' zentek Szentébol el-üzzőn, és e' fzent 
Hegyenn uralkodgyon. 

Atyám! 

ÖTÖDI K KöNYV. 

Atyám! felele a' Fiú Ilien , ki- derü lt 
tsendes, és a z 1ftenségnek ki-magyarázha
ta tlan fénnyét jelentO tef.;éntett~l : helye
sen veted-meg ezt a' kevély erőt l en e llen
séget ; vakmerő zenehanájok dítsőségemet 
]Ö - fogja nyílatkoztatni. A z .irigység-is, 
a' mel lyel ők tellyefek, edgy né l<: em adott 
eről tetett tifztele t ; me rt ez nyilatkoziattya
ki nem tsak tellyes hntalmamat, hanem 
az é-n töllem való függéfeke t- is. Meg
fo(l·ia rövid időnn a' következen dő t örténet 

1:)) 

m ú tatn i , h ogy ha a' kevélyeket m eg- tu -
dom c a lázni , és a' · pártaiokat hodol
tatni. 

Így magyará zta-k i magá t az Ifiennek 
Fi ja. A' Sá tá n, Generálifsától fegéttetvén, 
ármá dáját öfzve fzedte, mellynek fzáma 
annyi vólt, min t az éjjelnek tsilla g i , vagy 
.az harmatnak tsepjei, mellyeket a' Nap, 
mint gyöngyöket fuz a' fák leveleire, és 
virágokra, · Ifzonyú fzéles tartományokann 
Királyok', és S.érafimok bírodalmokann 
mentek kerefztül. Ezekhez a ' kietlen 
tartományokhoz képell a' te birodalmad , 
Ádám , tsek ély ebb , mint fem a ' kerted az 
egéfzfz föld és tenaer golyóbifsához 'képeit, 

Ho!~. 
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Hofzfzas úttyok utánn az éfz ak fzélé re 
é rkeztek. A' Sátán fé nyes fzékébe ült , 
m elly· meizJzi rő l úgy lá tfzot , nú ntha ed
gyik h egy a' · m á fiko nn üln e; gyémántb ól.' 
és vertt aranyból épült ofzlop ok , és tor
uyok ék efiltették t ró nufs át. Illyen vólt a' 
nagy Lutzifernek p a lotája, mert az em
berek nyelvén úgy hivják ezt az a lkot
m ány t. Az Ilien11el mindenbenn edgy en
lő v~ akarván tenni m agát, edgy olly he
gyet vá lafztott , n~int a' melly enn az Is
ten a ' Mefsiá fi hírdett e -ki ; a zt e clgyef.ség' 
l1 egy 'ének nevezte~ mert minden ferege ~ 
oda gyújtötte. Itt ad ta értéfelue , hogy 
néki gy ülélt tartani parantsolattya vól
na, a ' mellybenn mindeneket el-kell re n
delni, nagy 1\irálly okna k , a' ki-is mül(l en 
óránn m eg- jelenik , illendőképpe nn való 
el- fo gadásá ra. Ezzel a ' t salf;t b efzéd del 
feregét figyelmetefs égre hozván , így fzól

lott : 

Trónufok , Uraikadá fok , Hertzegségek, 
Virtufok, Hatalm afságok ! ha ugyan ez~k 
a' fény es titulnfok nem ürefs hangok; mert 
az újj hírdeÚnény fze rént más bitango llya 
a ' birodalmat , és núnket mint fel-fz entelt 

Ki-
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}(irály, maga alá akar · vetni. Ö miatta 
efea ez az éJtfzakai lármás ide érkezésiink . . ' 
0 mia n a gy úlel\eztünk hirtelen . edgybe, 
hogy tanalwdgyunk, miképpe.n téllálhatnók 
újj tifztefségnek nemét, az ő el ,fogadására : 
mert el-jő, nem kPsik, hogy el-fogadgya 
tölli'tnk a' térd-hajtásnak adój~-it, mellyel 
nélü tartozunk: még előre tanúllyátok-meg 
teh :'~t magatokat előtte meg-alázni, és fem
mivé tenni. De I!lÍt mondok! meg-edgyez
hettck e edgy újj járomba lett bé-kötés
tekbenn ? meg-engeditek e, hogy rabságtok 
még terhefebb é tétefsék? nem eléa e az 

" b ' 
hogy már edgy Uratok vagyon? kíván-
tok e még málikát-is? Elég hajlónal~ tar
ty:í.tok e térdeteket , hogy az előtt-is hajto
gáfsátok, kit az efive Fiának, .M.áfsának 
hírdettek-ki. Nem J Ebből femmi fem lefzfz 

' 
a' m.int én benneteket esmérlek, és ha ti-is 
magatokat meg- esméritek. Hifzem mind
nyájann . az· Égnek fziilött fiai va~ytok t.í ~ 
és ott még eddig a' kegyetlen uralkodás~ak 

· hellye nem vólt. Ha tí mindny.1jann edgyen
li'ik nem vagy tok- is ; leg - alább e-dgyen
lőül vagy tok fz ::1 ba dok; mert a' rend, és 
ra n gb ~!n n va ló kiilömbség nem ront y a-el a ' 
fzabads.igot. Ki t ehet i teh!t t magá t a' Jllél-

·o k ul , 
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kül, hogy az igazság~t , és o~k~skod~st 
me()'_ sérteni ne láttafsek, edgy altailyan 
fo ~a Uralkodónak ollyanak felett, kiknek 
a' gfzab.adságra nézve edgyenlő igaságok 
vagy on (át~ bár kiJfebbek légyenek- ~s :' 
batalombann, és a' féHybenn? Vethet e o 
minket törvények alá? nem fzükség nél<i.ink 
a' törvény, mi,•el n1Í bünt nem tehetünk; 
anllyival inkább mitsod a igazsága vagy ou 
néki a ' l\irályság bitangolásához , és ~~oz~ 
]way tőlün]\ imádást ldvánnyon K1raly1 

0 
·1 • é- ~ ll eléagé mú-. ra no-unk betste emtt _-,ere, me y 0 

tatt~a, hogy mí Or_fzágl ás ra , ne~ pedig rab
sáara teremtettünk. Mind edd1g ellen-mon
dá~ nélkül folytatta valm1ero befzéd gyét; 
feregei halgattak; midőnn a' Sérafimok közt 
Abdiel fel-állott, hív tifztelőjc az lfienségnek, 
Iü • buzgós:Jggal engedelmeskedett az IHen' 
parantsÓlatinak, és most-is igaz buzgósá
gától indittatván, a' Sátán dühös befzédét 
ekképpenn fzakafztotta félbe : 

Óh botránkozás ! óh bün, óh károm
lás ! avagy halgathat e Angyali fül illyen 
befzédeket az égbenn , és }<;iv~lt te toled 
] 1áládatlan lehetett e ezeket várni? ki an· 
uyira fel-magafztaltattá l uralkodó tárfai.d , 

fc· 
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felett , ofiromolhatod e te azt, ld tégedet 
fel-m agafztalt ? avagy példa nélkul való 
hitetlensége ddel kárhoztalod e .az Úrnak 
végezését , m Ilyet 11yilv4n valóvá tett ? 
Azt nem hagyo d e helybenn l;10gy b arra 
esküdt , .hogy ed gyetlen edgy Fi ja előtt, 
mint a' ki Királyi páltzájának tön·énves 
örököffe, };lajolnak-meg miuden térdek; és 
otet fogják Uroknak esmérni? Te mondod 
e azt, hogy nem igafs-:lg azokat tö rvény 
alá vetni, kik fzabadokká fziílettek, és azt 
el-fzenvedni, hogy edgy hafonló tárfainn 
ura lko dgyék, és hogy örökre · edgynek a' 
J1atalma ali veaefsék? Adhatfz e te Tőr
vény t a ' Mindenhatónak? vetéikedhetfz e 
vé Ile a' fzabadságról ? -b vélle } a' ki téged 
annak tett, a' mi vagy, a' l.Vlennyei hatal
mafságokat-is úgy teremtette, mint akar
ta, és bizonyos határokba zárta? Hifzem 
ha o nékiink határt vetett-is, nem esmér
jük e még-is meg jóságának jeleit, és dí
tsőségünk eránt való fzorgalmatofsága né
künk nem eléggé bizonyittyák e azt, hoay . o 
o 1~1ink et meg-alázni nem akar , sőt inkább 
bóldogságunkat öregbíteni kívánn y a, mi
dönn bennünket ·edgy előljáró alatt fzoros
fabbann akar öfzve kaptsolni. De ha rneg. 

Q :2 en, 
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engedem - is azt , hogy igazságtalan az, 
mikor a ' halonló a ' hafonlónn ura lkodik: 
hát te akár melly nagy, és h atalmas légy. 
js' hafonló t árs~dat fzemléled az lfi:en illlá
dandó Ígéjébenn? Nem; ha a' te tula jdon, 
és minden l\1ennyei vir tufok dítsőségét 
mind öf.zve vefzed-is , még fem érnek-fel 
az lfren Fii val. N emele nem az Íge á ltal 
formálta a' l\linclenható Atya az eget, és az 
An gy al okat? Ö koronázta-meg őket Tró. 
aufoknak , Ura lkodifoknak, ·Fejedelemsé
geknek , Virtufoknal\: , Hatalmafságoknak 
knlömbenn Ís. · Az ő uralkodása hata lmunk 
terméfzetét meg-nem há boritty a, fén f1yét 
meg nem motskolly a, s ő t inkább inkább 
igy dítsőséget véfzüuk Vezérün.ktő l , a' ki 
méltóztatik bennünk~t maga mellé társúl 
venni, mint tulajdon t3gja it. Nlí birodal. 
maival ofztozunk, dít~ősége reánk három. 
lik. Vakmerő! fojt sd-meg magadbann hitet. 
len indúlaticlat: még van idő ; ne késértsd 
többé ezeket a' L elkeket , kiknek gyeu. 
geségek téged meg-ha ll gat. Siefs az Atyá· 
nal{, és Fiúnak méltó haragjá t meg-engefz. 
telni. Az idő rövid : bilnös fejed felett már 
hallottam a' mennyköveket harfogni. 

Így 

ÖTÖ DIK KöNYV. 2 45 
Így fzóllott az 1ftennek fzolaa' J'a . de · b · mar 

bünbe merült fzívek a' többeknek e zen u 
meg nem indúlt. Buzgóságát gyá~a féle
Iemre magyarázták. A ' hittől el-fzakadt 
S~tAn ezenn meg-örült , és mé()' naoyobb 

k ' l ' l ' f b b · eve y segge 1gy eleit: T e azt mondod 
t el~.<l.t, l:og! mí .teremtettünk, és hogy an
Ilylval lllkabb meg-alázz bennünket, azt is 
hozzá adod, hogy az Aty a, Fi jának .által 
adt a formáltatárunknak gondgyát ; minden 
valójába hihete tlen állittáfod újj, és ideaen. 
Szeretnök tudni , honnan merittetted b Te 
ezt a' tudományt? mitsod a fzemek ];itták 
ezt a' teremtést? emlékezel e hát arra a' 
fzempillantásra, mellybenn a' TetemtO a ' 
femmiből ki-hozott? mí nem esmériink o1ly 
idöt, mellybe nn nem lettiink válna. Mi 
nem esmérji.ík ezt, a' ki minket meg-elozött 
vólna . . Magunk emeltük-fel magunkat. Mí 
magunk t eremtettük magunkat , tulajdon 
munkás hatalmunk által, mídőnn annak 
ki-fzabott [zem pill antása, a' dolgok meO'
változhatatlan végzéfe által, el- érkeze~. 
Imhol ez a' mí eredetiink: ·ha talmunk. ma
gunktól jo, jobb karjaink által pedig még 
nagyobbra- is emeltetünk , és meg- fogjuk 
t:tpafztalni , hogy ha vagyon e Urunk ? 

Q .3 . majd 
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majd aldwr fogod azt magad is tapafztal
ni, ho~y alatsan kéréfekkel fogunk e néki 
alkalmatla nkadni, és hogy - a ' mint hi
fzed- miiidenható trónulsát, úgy véfzfzük · 
e környül, mint máfzkáló kóldúfol(, vagy 
mint győzhe tetlen ofiromló vitézek. Ló
dúlly, 's mondd-meg ifjú Királyodnak eze
ket a' ·híreket, mondd-meg l'léki, hogy nút 
akat'"unk, de körömködj; addig, míg hozzá 
vezető útad minden. gonofz özönével el
nem zárattatik. 

Így fzóllott a' Sátán, és armádája az . 
ezenn való örömnek zúgásával, egéfzfzenn 
el-telvén, úgy tapfol, mint a' tenger, mi
kor a' fzelektől meg-indittatik, zúgni fzo
kott. Nem ijerlt-meg minrlazáltal Serafim, 
noha ellenségei közt eoyedul vólt hanem . o ' 
Ifienébenn bízván hátrann felelt. 

Te U radtól el-pártolt, és el-hagyatott 
Lélek, közel lévő el-eséfedet fzemléJem; 
látom , hogy hitetlen tárfaidat vefzedelem
mel el-borittottad. Látom őket mind bü
nödbenn, mind bnntetéfedbenn réfzesülni. 
Rázd-le hát ha olly hatalmas vagy a' 

Mefsiás-
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.Mefsiásnak jármát : ő többé veled nem 
gondol, és. parantsolatit-is többé reád nem 
bizza. M ás meg- máfolhatatlan végzél'ek 
téttettek Te erántacl. Meg- vetetted Te 
arany páltzáját , mellyet mí imádunk; ele 
ugyari az a' Királyi pá ltza fog néked vas 
vefzfződ lenni. Fenyegetődzéfed miá · in
gyen fem távoznám-el , hanem azért futok
ki átkozott Sátoraid köziil, hogy ha az 
Iften haragja ármádád felett · meg gyúl, en
gemet helyetted meg ne eméfzl'zen ; mert 
minden óránn fogod mennykövének meg
em é lztő tüzét a' fejedenn érezni : Akkor 
fogod te nyögve Te remtoclef meg- esmér
ni, mikor azt, a' ki téged femmivé tehet: 

meg-látod. 

Így befzélt Ahdiel, Sérafim, hív ma
radván egyedül annyi fok hitetlenek l\:özt. 
A ' part-ütő Lelkelmek fzáma őtet meg-nern 
ijel'ztette, és pélflájokról hímet nem varrt. 
Az igazság mellett keményenn á llott , 
meg-tartotta az engedelmefséget, lzerete
tet , és buzgóságot , mellyel az Hiennek 
tartozott, és közülök fel kelvén, _táboro
]conn kerefztúl ment, a' hol őtet mentébenn 
minden féle tsúfsággal illették : de ezek a' 

Q 4 . mots-
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motskok ő rajta femm it fem fogtak , trorn. 
fért tromfot adott, és hátat vetett ezek
nek a' biifzke tornyokn ak, a' kiknek le
omláfok már ki mondatott. 

Vege az Otö(iik Könyvnek. 

AZ 
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AZ ELVESZTETT 

PARADITS OM 
HATODIK J(ONYV. 

---------···--------~ 

RÖVID SU.MMÁJA. 

R a fa el , bifzédét folytatty a , meg· mondgya 

Addmnal.: , hogy Mihály, és Gábriel Angyal 

Mldcttek a' Sátán és az éJ AngyaLi ellen. A ' 

Menny benn lett el.riJ . üt közelnek le-irá sa. A' Sdtán 

A rmádiájávál edgyüti magát hátra húzza , 's gyűl'Ji 

tart , az Agyut fel-taldlLya; mellycl a' /,·iivct kezend ö 

ütközetbenn rendetlenséget okoz. A' j6 Angyalok n' 

flggyckct tüvökböl Iri-tépvén a' Sátán Agyuit velek 

bé-temették. A' rendeletlenség jobbann jobbann ne-

1Jckedvén, az örJkké-való el-kűldi Fi; át, a' Irinek 

a' -győzedelem dftösege t•6lt k<(fzltvc. Azonnal a• 

verekcdö Pintzonn meg-jelenik Attyának hatalmával 

fel-övedezve , és meg-parantso/ván feregi/nek , hogy 

hcllyekböl Iri-ne mozdúllyanak, f:<:ekerél!d déire nyo-

Q 5 mM. 
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míil. Kezébenn mtmnyköveket tartván, ellenségit 

azonnal le-verte , e/./iergctte öket az Egek Jzéléig, 

a' melly két felr! ny{lt. Az ördögök az mé!ységes 

Pokolba le-húl/ottak mellyct az ljieni igazság Jzdmok. 

ra kt(fzfttett. A' 1Mejsiás gyozedelemmel Attyához 

vififza tért. 

A, meg- ijefzthetetlen Angyal követte 
uttyát az Egek fzéles térs égénn; fem 

az álomnak ideje , fem pedig ellenségei
nek erőlküdéfei őtet meg- nem tartóztat
hatták V égre a' fzüntelen folyó orák· fel
ferkentették az hajnalt, a' melly ró'sa fzí
JlÜ újjaival a' Napnak kapuit k1- nyittotta. 
Az Iften' Heoyenn ép· ültt Trónufsához közel o. 
van ed gy barlang, holott a' homályofság, 
és világofság örökké keringvén, moft meg
jelennek, majd ismét el-múlnak r~n ;t gyek 
fzerént, 's így gyönyörködik az Eg is a' 
Nappalnak és Éjnek változásába on. A'vilá
gofság edgyik kapnun ki mégyen, a' fetét
tség máfikon alázatofsággal bé-jő, várván 
tsendefséggel az órát, melybeun a' Mennyo 

(Ji'·· 

H A T o D IK KöNy v. 251 

orfzágot homállya( be-terítheife ! de ez a' 

homályofság , melly a' felső Tar,tományo

kat bé-boríttya , tifzta és vékony, náli.ink 

fzi.irkületnek nevezik ; mindenkor edgy 

edgy fzép világos fetéttséget hágy ma3a 

utánn. Már a' Reggel azon formábann, a• 

millyen ebbenn a' fzerentsés Tartomány

bann fzokott lenni, Mennyei arannyal tün~ 

dökölvén közelget. Az ÉJ.:tfzaka a' tsetse

mos napnak súgáritól követtetvén el-tünt, 

midőnn az egéfzfz verekedés rendibe fzik

ráz6 feregeket, ütl·özethez való fz el{ere

ket , lángoló fegyvereket, és tüzes Lova

kat, mellyek fényes világjokat edgymásra 

vifdza adgyák, mutatott Abdielnek. Lát

ta a' verekedésnek ifzonyú kéfzűletét , és 

ebből éfzre vette azt , hogy az újj hír , 

mellyet hozott, már közönséges. Örömmel 

tellyes, hív Baráti közé ö()'yelítette maO'át 
o b ' 

kik örömöl\.beun fel- kiáltottak ezen hív 

Baráttyok a' vefzedelem l\.özepéből lett 

ki-fzabadúlásánn; tapfolások közt késérték 

otet a' fzent Hegy felé~ és a' leg-fzentebb 

Tró-
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Trónusnak bé-mútatták ; akkor edgy édes 

fzózat az arany felhőkből magát ekktp· 

penn hallattatta. 

Ifiennek fzolgája ! Te kötelefségeci ~t 

weg- te_tted. Örömmel fzemlélt - téged a' 

l\1inclenható , hogy annyi fok párt- i.itők 

ellen igazságát egyedúl védelmezted. Be. 

fzédid élefebbek vóltak az ő fegyverek

nél; motskos nyelvekkel meg nem akadá

lyoztathattak Téged abbann, hogy az igaz- 

ságról le-mond anál. N em igyekeztél egyé-
, / 

benn, hanem hogy az U r fzemeinek tefsd, 

nem gondolván femmit azzal, hogy ha 

az egéfzfz világ kárhoztat-is ; mofi már 

könnyebb győzedelem várakozik reád: 

győzedelmedről bizonyos lévén , annak 

nevébenn, a' h:it Te védelmeztél, fzálly 

fzembe ellenségeddel : a' reád vára}wzó 

clítsőség meg-foGja néked jutalmaztatni azo~ 

kat az útálatokat, mellyeket ki-állottál; 

eredgy! hajtsd-meg erővel azokat, kik az 

okoskodás jármá t magokról le-rázták, és a' 

Mefsiást Királly oknak lenni meg- esmérni 

nem 

HATODIK KöNYV. 

11 em akarják, a' kit tökélletefségek tefznek 
törvényes 1\.irállyá. .M1hály! a' Mennyei 
Arrnád ának Fejedelme , és Te-is Gábriel 
a' !~inek bátorságod az övével edgyenlo ~ 
vezefsétek mind kettenn a' viadalra győzhe

tetlen Légiómat, Szent Ármádíámat a' vere
J\edésnek rendi fzerént; vezefsétek azért és 
milliomonként , mennyetek edgyenlo fzám
mal eze~(. ellen a' párt-ütők ellen: hafznál
lyátok; az eméfzto lángot, és az öldöklő 
v af at ne kéméllyétek, és az Égnek fzéléig 
üzvén oket kergefsétek-el az én fzent fzí
nem eloll, hadd húllyanak-le gyötrelmek 
hellyére a' Poklok öblébe, a' melJy el-t~ye~ 
lésekre fzáját már táltya. 

Ekképpen fzóllott a' l\'lennyei Felség. 
Azonnal a' felhok a' Szent Hegyek homá~ 

lyokkal el-borittatni kezdettek, és a' -fi.is
tölgésnek fekete zürzavarja meg-fzaggatotf 
lángokJ\ al hömpölyögvén, az Ifiennek meg 
értt haragját jelentette. Ezekbenn a' rette- · 
netefségekbenn hallatott a ' .Mindenhatónak 
J1arsogó Trombitája; melly jelre az IH en, 
és a' Mefsiás dolgá t védelmező hatalmafsá
gok edgyesittették magokat .M:ennyei Ve
zérek ab.tt , négy-fzegü tömött m eg-hatha-

L.J..t· 
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tatlan Katona falakat formáltak , és fé. 
nyes légióka t ; m.inden rendeletlenség nél
kül mozdúlásba tették, edgy olly fzépenn 
l1angzó hadi mu'sikánál, melly az Örökké 
való Katonáihoz illendő bátorsáoot fze · .. o .. 

z.ett. Meg-bonthatatlan renddel előre nyo
múltak. Hijába állanak ellent a' Hegyek, 
hafzontalan ölelkeznek öfzve a' völgyek: 
fem erdők, fem vizek rendeket meg-nem 
bonthattyák Valami elejekbenn áll, azt 
m.ind fellyül múllyák, és a' levegő Ég liön. 
nyi'L feregeket fegíti, febels repüléfeknek en
gedelmeskedvén. Így jöttek a' Madarak 
repülve külömb külömbféle forbann , mi
dőnn az Éden kerte felett meg-jelentek, hogy 
tőled neveket meg- tudhatnák. Íuy men-

• ü 

tek által az Egnek és más Tartomány ok-
nak határt nem esmérő réfzénn , mellyek 
Jnefzfzebb terjedtek-ki , mint fem az egéfzfz 
föld fzíne , Éfzak felé húzván magunkat 
a' láthatár véginn edgy tüz világot vettünk 
éfzre, a' inelly jobb fzárnyától fogva ba
Iig a' verekedésnek formáját egéfzfz ki ter
jedésb-enn mútatta. Midőnn közelgettünk 
vólna, láttuk az eg~fzfz mezőt fzámtalan 
fok buzogányok, és lántsák, ifzonyú fok 
pai'sok é~ sisalwk büfzlie feH~keldiel, és 

tzifra 

. HATODIK KöNYV. 255 

tzifra metfzéfdkel fogták- eL Meg- smér
tük bennek a' Sátánnak hatalmas vitézit, a' 
IJártofok azt hitték, hogy még ezenn a' na
ponn ;neg-vefz.ik az Öröl,ké való' Hegyét, 
hízelkedtek magokna];; azzal, hogy a' ke
vély vetélkedő Sátánt az Ö rökké valónak 
Trónufsába űltetik; de az ő fel-tett fzándé
kok ham ar el-túnt. Elöfzfzör ugyan ,Jékiink
is rend kivül valónak lálfzott, hogy az An
gyaloknak Angyalok ellen kellefsék vias 
J,odni. Edgy fel<;éges Atyának ugyan azon 
fiiai lévén, mincl e ldia az ideig az öröm 

l 0 v ' 

és fzeretett Innep eil edg.yütt ültük az o Ne-
vének énekléfsel való ti izteletére. De mind 
a' l\ét réfzrol ütközetre való Lárma fúj
tatván a' békeség el enyéfzett, és tsak a' 
diihöfség ura lkodott egyedül. A' Pá~t ütő , 

ar~ny Paifos l{erúbimoktól köri11 vétetve, 
fzekerenn mint edgy Iften . úgy jelent-meg , 
az utánn fényes 'Trónufsáról" le- fzállott ; 
mert a' két ármáda közt tsak edgy fzorofs 
köz vólt már, de annyival inkább rette
Jietefebb. Minekelőtte öfzve tsaptak vól
Jla , a' S~tán arany és gyemántos fegy
nrével Oriási lép éfekkel előre jött , és 
magát fetét fiók ferege előtt mint ede-y to -. 
rony úgy tolyta. .dbdicl a' leg-hatalmafabb 

ll a l-
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hartzolólmak edgyike meg- fajdittvAn , a• 
boLzfzúságtól el-fogattatott, és m agát meg. 
akarván kulömböztetni, meg- retteuhetet. 
len fzí vét így bátorittotta. 

Ó h Egek ! vallyon tündökölhetik e ott 
még-is· ennyire a' Mindenhatónak 1\épe, 
a.' hol a' hit és igazság többé nintsenek? 
az erő, és hatalom hogy lakhatik ott , 
a' hol a' Virtus hibázik? avagy nem az 
erőtelenség e társa a ' maga meg'- hittségnek? 
győzhetetlennek l:ttfzik ő, de engem az Ur 
védelmez: karjaim a' főtdhöz fogják verui 
ezt az árúlót, a' kinek befzédét fzájam 
meo--tzáfölta; réfzemre van az igazság, ré. 

C\ 

fzemre lefzfz a' gyozedelem-is. 

Ezen fzóra Abdiel bátorsága fel- iob
ban, És tr.uttzolván a' pártost, ki. a.' töb. 
h itől ki- vállalkozott, így fzóllitty a- meg : 
vakmerő! imhol halálos napod. Te azt 
hitted, fen ki fem a ká dályoztathat meg futá. 
fodbann; az t g.ondoltad, hogy a' nevedtől 
való irtózás, avagy l~:evély befzé ded az 

Örökké-valónak Trónnfsá.r meg-rá zta. Efz. 
telen! ki törölted hatalmának em lékezetét 
elmédbő l ? nem tudod, hogy az tsak edgy 

fza-
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fzavával végh etetlen ármáclákat fzolli tthat
ki a' femmiből bolondságod büntetésére. 
De mi fzi.iksége van a' Mindenhai.ónak érre 
a' fegí tségre, ha karjának l eg-ki!f~::b b moz
(lúlása- js elegedendo arra hogy femmivé 
tétefsél, és hogy L égió id a• feté tbe Ie .ve
rettefsenek. A ' Te gyáfzos p éldád nem 
húzott rnindnyájunkat utánna. Nézd a' fzá
mos Légiókat, kiket a' hít, és a' fzere tet a ' 
.1\'lin denhatónak Záfz lója alatt meg-tartott. 
Nézd és refzkefs l T e nem lá ttad azokat 
mikor el-pártoltak, me rt ezek közo tt ts ak 
egyedul én magam tartottam-meg Ifienem~ 
hez való buzgóságomat , majd meg fogod 
azt tapafztalni, de késő, hogy az igazság 
néha a' kevefebb réfzre hajlik, a' gonofzság 
pedig a' fokasággal tart. 

A' Sátán meg-vető tekintettel így fe
lelt. R éfzed re bóldogtalann, réfzenue pe
dig bofzfz(t-állásnak kivánt órájába jöfzfz, 
érdemlett jutalmadat el- venni. Te Iéizel 
az első, a' ki azt meg-fogod elüfzfzör érez
ni, hogy mennyire mehet fel-ingerlett ha
ragom ereje : Úgy is Te vagy az első, ki. 
motskos nyelveddel vakmerőfil ellenébe 
fzegezted magadat az Ifienek harm ad ré-

R fzé-
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fzének, kik öfzve tsa tolták m agokat jt ~ fsok. 
nak védelmezéfekre. Erezté.k ok ereJeket, 

an aze~ -t fzao-gatták -ellántzokat, kövesd ugy. • b . 

oket inkább' mintsem a' raJtam tett ll}:ere-
' 1 · lr 'bb 111aaadat mea- o-azdagJtani segge m ,.a o .. n :' . , 

gondolkozol. Kezem fe l-fuge f~Lette tsa P~-
.. at hoay néked felelyek' mivel halgatastm , o . , fi 
l'om k ényefségedet öregbittette ~olna ' mo l 

tsak azzal felelek: Hajdan azt luttem, hogy 

E, 's a' f.labadsán a z Angyaloknak az g, e • · o , 
ugyan azon edgy dolog ; de moft l~tom' 
hogy több réfze tun.yaságból fzo:ga,la tra 

l , t Al" ts on U n ep ekhez, es enek-a c ta n1aga · a. 

léshez fzokott lelkek lá tom meg-edgyezt:k 

bb hoo-y eday beftelen járomba k orje-a a, o o k 
k I mhol vagvnal\ Katonáid az Egekne · 

ne . " , 11 
bérbe fz egodött énekefsei' f,z~badsag e ;en 
c 1- feo-)rverkezett rabol;:. lteld- meg hat. 
J.e o . K , 'd 
hogy valyon mit v át?l~trz I lly~n. atona t -
tól ' és hogy ha karJaih:at karJainkhoz ha-

fonlitthatod e? 

Hittúl fzakadt, Te el-mellőzöd az jgaz
sá got, felele Abdiel ha ragosann' Te ~fien, 

élyséabol mélyséo-be fie tfz; mert az Igaz-
m o . o '[:l 
sáa' ösvénny étő l el-tel\eredtél. Te a ~o. 
o-állatnak nevezete ala tt betsteleníteél Ttfz-
o t ele-
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teleHinket, m Hyel mí az Ift~nnek tarto. 
zunk, holott n1inc1en arra öfztönöz min
]ie t , hogy néki igaz engedelmefséget mu
tafi'unk. Tanúhl-meg hogy mi légyen a' 
fzolgálat, ez az, ha ki magát edgy efzte
len alá veti, a' kinek Királlya ellenn való 
párt- ütése a' leg - nagyobb biintetéft ér
demli : illyen a' tieidnek forsok, ok edgy 
rabnak rabjai, és még-is· Te Itten telensé
gednek ' vaks~~gába engedelmefségünket vá
dolod. U raU-odj a' Pokolba, n em.irígylern 
néked az l a ' gy áfzos birodalmat, llékem 
edgyetlen edgy Ofztájom az Ég léfzen , 
o tt fogok a' mindenhatónak fz olgálni. V aj:.. 
ha öröklí:é meg-érdemelhetném hogy fzent 
parantsolatinak fzo1g!tja leheiTek, te pedjg 
tud<l-meg, hogy a' Pokolba nem Korona 
hanem lántz várakozik reád. Az<;>mba 
imhol vagynak . a' tifzteletek , mellyeket 
fzámodra k éfzítel.;: : Ezzel 

Niennyköve t fzóra 1 arjAval, néki huzal
l.:odott t\bdiel, és még a' villámlásnál-is 
febelebben üti homlokba a' fel -fuvalkodott 
Angyalt. A' f'zem, ·és a' gondolat, nem 
járnak ehez hafonló ferénys égge l. Pajsának 
femrni hafzuát uem vette a' .Sát.in) tántor-

R 2 gott , 
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gott , refzketve h á tráll, és térdig a' földbe 
le-fijedt ifzony ú bugdosási közt izmos buz. 
gánnyára támafzkodván, és ezzel mentette. 
ki magát attól a' gyalázattól, h ogy egéfz. 
fzenn el nem efett. Illy dühöfséggel hord~ 
gyák a' fölcl gyomrába lévő fzelek, és vizek, 
midőn tömlötzből erőfzakkal ki-rohantak 
a' minden fájival edgyütt fel- forgattatott 
Hegyeket, és erdöke t edgyikhelyből a' má
fikba; a' pártosok mennykötől üttetettnek 
vélték magokat, r cfzk ettek dühöfségekbe, 
lá tván leg-vitézebb B ajnokjoknak meg-aláz. 
tatásá t. Mitsocla fzomo rú jövendőlés ez né
kik! ellenbenn melly nagy győzedelem mí 
nékünk: mí az örömök h a bálását zengez. 
tettük, melly edgyfzer'smind az ütközet. 
neli jele', és győ ze delemnek P oftája vólt. 

1\'lihály Angyal Trombitát fúvat, a' Min
denható dítső fsége t éneklettük ; de ellen
ségink fem du gták öfzv e kezeket, rette
netes ordítások utánu azonnal mi nden felől 
1·eánk rohantak , és mindeuütt öfzve l~e

veredtünk. A ' dühöfség lántzairől el-fzaba
dúlt, még-eddig esmére tlen rikoltáfol\: hal
lottak az Égbe, az irtóz ia tó h á borgás a' 
fegyvert fegyvereken nagy harfogáffaJ 

törte 
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törte öfzve , és a' 'réz fzekerek fzikrádz ó 
kerekeikkel bőgnek; az ütközet rettenetes. 
A' lángoló dárdák sürii repü lése rémittő 

sttvültéfi: t éfzen a ' levegő be, és mind a' 
két ármád~-it tüzbe borittja. Úgy vereh:ed
nek edgym áffal, mint ha edgy égő padlás 
al a tt válnának. Az Ég meg- renelült , és 
ha a' föld már akkor lett vólna, egéfzfz 
tövébő l r efzkctctt vúlna. Nem- is tsuda ? 
mikor milliom angyalok fel- búzdúlt ha
ragjokb";t edgymá [sal fzembe fzöktek, m ég 
pedig olly angyalok , kik közzül a' leg
kirfebhnek tsak játék lett vólna a ' föl det, a ' 
Pl ané tákat minden zurzavarjaival edgyi.i tt 
a' hMánn el vinni. Mitsoda rettenetességet 
nem okozott illy fzámlá lhatatlann hartzolók 
edgymás eLlen való dühöfsége. Talám még 
fzüle téfek hellyét- is fem mivé tették vólna, 
ha az Öröldiévaló onnan fejill tüzeket nem 
mérséklette válna. Minden Légió ki.ilönö
fenn vétetvén edgy retten etes nagy Arrnádá
hoz hafonlittott , minden Katona edgy na gy 
vezért mutatott, tudták mindnyáj.in mikor 
kell el ore ny om ú ln i , meg-állani , az ütkö
zetet változtatni, forjokat ki- fzélesitteni, 
avagy öfzve fzorittani . Ec1gy fem akart 
fzaladni , fem hátrálni, femmi olly tsele-

R -~ J,.e-
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k ed-ete t nem lehetett éfzre venni , melly 
féleln1et mutatott volna ; mindenik úgy 
v iCel te magá t, min1 ha az o ereje h a tároz. 
ná m_eg a ' dítsofség forsá t , a ' hír el" f / ra d~ 
n a b elé , ha mi r,d az ·' k "t i a' h alha tatlann 
vi tézséfo eket l ö akü PÁ fz: mlálni, m el
lyek ezen á• n ap •1 nn tö ·ténte k. A' vere. 
k edés ifzony ú m ezó t fogott el , és a z ü ~~ ö -· 

z etnek formája m ind enn fz em pillan tás ba 
v 'd tozo .t , m ajd a ' k emény foldönn gy a log 
vólt a ' h artz , m ajd hatalmas fzárny ai kl\al 
m agokat fe l-emelvén , gyötrötté l>: a ' levegö 
eget , a ' m e ll y egéfz f'zen n tüz be bor últ. A' 
rz ~ ren tse fokáig edgyenlő vólt. -A, Sátin 
h ihete tl en :l nagy erővel mindenütt a' leg. 
sürübb fok aság közt vólt, mindenü tt őtet 
láttuk. R éfz ünkrol Mihály Árkangyal tsak 
edgy tsapá sá va l-is leg- lzámosabb feregeit 
tette femmivé a ' Sátánna k ; mellyet ez 

lá tván oda f uto tt a' verz edelem el-h a ri ttá
sá ra , és vaft ag fz éles paj'sá val, mel ly nek 
fzéle gyémá ntbó l vól t ki-rakva, .1.\<hhály 
nak indúlt. A' na gy Árkangyal mindjá rt 
meg-fzünt h ar tzolásitól, és örillt ; me t t ezt 
vélte, ho~y h a a' pártafok fejé t m eg-gyö
zi ; és meg - fo g ván lán tzokba vethéti , 
a zonnal el -múli k az É g' belsö h á borúja. 

Ezen 
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Ezen reménységgel tellyes lévén 's a' ha 
ragtól-is egéfzfzenn fel -gy llladván igy fzól 
lott néki : -

Refzk efs hitetlen, m ert mind(m irtózáf:-1 
enneli a' háborún~k , m elly et Te 1\ez det
tél reád és bünös tá rfaidr a fog-hiw1m lni. 

Hoay merted a z Éanek idvefséges b ékefs é-. b o < 

uét m eg-haboótta ni? utállatos ;!tokra mél-o . 
tó , fzerzóje a' gonofznak , m ellyet még ::t'1 

te rméfzet a' T e bunöd nélkül nem esmér
ne, miképpen vefzthettél Te m eg go nofz
ságodnak dögleletes le l_lelletéve] annyi mil
liom lelkeket, kik ez el ott tifzták, és hí
vek vólt ak? azomba ne hidd ~z t , h ogy a ' 
Szent nyugod almat m: g-haboritto tta d ; ~z 

Ég T égedet kebelébő l ki-old dott. Az Eg 
idvefségnek ülő hellye lévén, nem fzen
vedheti a ' gonofzságot, eröfz a lwt ; és h ábo
rút, eredgy há t ·a' pokolba ! ez az á tko
zott h elly a ' hitetlen eké, ló dúl j oda , hogy 
dühöfségeddel m agadnak érdemet tsinálj ; 
de addig, míg ez · a ' bofzfzú-állásnak kard
gya hozzá nem fog büntet éfedhez, avagy 
az Ifiennek ka.rj a rettene tefsebb oftorral 
ellened ki- kelvén örökre femmivé téfzen. 
A' Sátán felelt néki. Hifzed e hoay ma· 

R 4 ga 
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gavetiségeddel meg- ijefztheted azt, a' ki 
vágáfadtól nem fél? meg- futamittottál e 
már valakit vitézírn közzül , avagy ha 
edgynehányat közzülök le-türköltél, nem 
de nem meg-mutatták e ismét fel-kelé. 
fekke l gyozhetetl.enségeket? azt gondolod 
h ogy engem l{önnyehben'n gyozöl-meg? azt 
véle h ogy tekintetedtOl meg-ijjedek? tsa .. 
latkozol, mí illyen formán az ütközetet 
el nem végezzük. Te azt mondod, hogy 
a' bün adott nékünk .fegyvert l{ezünkbe; 
én pedig azt mam1om, hogy a' betsillet 
vitt minket erre; ha itt nem uralkodha
tunk-is leg-alább léfzen az a:· ditso ségünk, 
h ogy itt fzab ac1onn élünk, vagy pedig hogy 
az E get meg-teritty ük annak a' pokolnak 
fzámára, mellyel Te mü1ket annyira fe
nyegetfz. Szedel öfzve minden vitézsége
det, és állyon bár Mindenhatód-is melléd 
még fem félek 

Befzédgyeket el~hagyván, edgymás el
len indúltak, és ki-m agyarázhatatlan tsatát 
kezdettek. Még angyali nyelvel is alig le
hetne a zt elo beizélni , ar.nyival inkább hol 
találhatnék üt a ' foldön olly nemes hafon
li ttáfolGl.t , hogy ezek által az emberi }\:ép-

ze-
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ze]odés, éppenn annyira fel-emelkedgyen, 
a.' mennyire az o hatalmok, és azt meg
foO'hafsa ? ha fzabad azt mond ani : Ifie-o 
nekhez vóltak hafsonlók, álláfokból, me-
néfekbol, termetekhol, mozdúláfokból, és 
fegyverekhol azt lehetett itélni, hogy ok a' 
Menny ei nagy birodalomról-is elégségefek 
vetélkedni, 1poft már febeiren forgatták lán
goló k ardgyokat, és azokkal a' levegő Ég
benn rettento tüzes k anyaritáfokat tettek. 
Pai'sok mjnt k ét nag} nap edgymáfsal, 
fénny eket közlötték. 

Ez ·a' látás mindent függübe tartott. 
Mind a' két ármáda tölle. meg-rettent, ma
gát hátra húzta, · és úgy várta ezenn fzör
nyü ütközetnek ki-menetelét; illyen vólna 
az irtózás (ha a' nagy dolgokat kitsin y 
képekbe elo adhatyuk ) ha a' terméfzet 
ma3á!:: a meg-hafonlana, és háború támad
na a' tsillagzatok közt. Képzeld hogy 
nézhetnéd azt, ha két planéták hellyekbül 
ki -mozdúlván, az Ég közepénn eclgymás 
ellenn rohannánal<, és háborgó golyóbifsai
kat öfzve zürnék zavarnák. Mind ketten 
edgyfzerre fel-emelték karjokat, mellyek 

. tsak a' Mindenhatójénál váltak gyengébe 
R 5 bek, 
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bek, és úgy kéfzültek edgy máshoz vág
ni , hogy az által edgyfzerre végit fza
kafzfzák. 

Elevenségek , gyorsaságak, magok fel
találasa edgyenlő vólt; de Mihálynak az 
Ifi:en edgy olly éles fegy vert adott, melly
nek fernmi fem álhatott ellent. Ezzel az 
éle_s fegyverrel ketté hafittá Mihály a' Sá
tán pántzélját, és oldalánn méjj fe bet ejtett. 
Akkor érzett a' Sátán leg-előfzör fájdal
mat, és el-fordúlván ide 's to v?- fzalado
·zott rémitta kuntsorgásába. A' vágás ha •. 
lálos lett vólna, ha a' lelkek meg-halhat
nának: de a' Mennyei lelkek el-ofztatta .. 
tása alá a' réfzeknek, nintsenek vettetve, 
mint a' test. Sebjéből edgy olly vélwny 
és eméfztü nedvefség fojt, (62) a' melly 
é;penn nem olJyan vólt mint az emberi 
vaftag vér; fegyverének fénnyét egéfzfzenn 
:meg-homájosittotta. 

Leg-

62) 1\tilton 1tt H omérust 1tö1'elte , ki azt írja , hogy Diome
des edgy illközetenn Trójánal még magokat az Illem: 
ke~-is meg-feheJhtette, kikne·k febjébol Ich or nevezetá: 
vér neme fojt-ki 
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Leg-vitézebb katonái futottak mindjárt 
fegedelm ére ,_ és őtet közre vették; míg a' 
többiek pai'sokra fel-tévén , az ütl\üzetbol 
fzeke re felé ki-vitték; ott le-tették, fogait 
tsilwrgatván, a' fájdalom , bofzfzúság , és 
gyalázat míatt. Most, most érzette kefer
vefen·n, hogy nem hogy a' Minden hatóhoz 
vólna hafonló a' mint azza l dít sekedett , 
de még meg is gyozettetett. De tsak ha
mar meg-gyógyúlt, mert a' leD\.eknek min-

. den réfzekbe van az élet, nem tsak a' 
belso réfzeikbe , fzí vekbe, fejek be, a vagy 
veséjekbe ·, mint ~· töredékeny emberel\
be; ők tsak az Ifiennek kiilönös p arantso
latty ábóllehetnek femmivé, oket fzint úgy 
meg nem lehet halá!ofann febcsitteni, mint 
a' levegő- Eget; valóságjoknak minden ré
fzébenn , életnek lelkével eleveníttetnek; 
vagyon fzí v ek, fejek, fzemek, fülök, értel
mek, és közönségeiTenn minden érzékeny
ségek' és ok kedvek fzerént, ollyan tago
I{at , termetet, formát, és ki-terjedést vefz
nek magokra, a' melly hozzájok leg-job
ban illik; azomba oÜ-is nevezetes d0lgok 
történtek, a' hol Gábriel hatalm as vitézi
vel hartzolt, és Maloknak surü katona fa
lai közzé be-tör t. Ez a' dühös monárka 

az-
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azzal f nyegette GábrieJt 11ogy őtet fzeke• 
réh~~ köti, és úgy fogja hurtzoli1i, sőtt tnég 
az Orö]Ü;:é-valót-is tsúfol ta l\:árornl9 nyel
vével ; de meg-is büntette a' káromlásért , 
mert főtől fogva övéig ketté hasittva fu. 
tott-el dirib darab fegyverével, ordittván a' 
fzörnyu fájdalom és bofzfzúság miatt. Az 
ármáda két fzárnyánn-is Úriel, és RAfáel 
törték ellenségek fz a rvokat. Két remitto 
nagyságú gyémánt Tróm1fok , úgy mint 
Adromel\.ek , és Asmócleus omlottak - le 
előttök. Ezek a' Mindenhatóval akartak 
edgyenlok lenni ; de bezzeg meg- tanú l
ták büfzke gondolatyol\at zab olázni; mi
don pántzé1okonn k erefz tul rettenetes febe
ket kaptak. Abcliel fem kímélte femmit is 

a z h itetlenek feregét: "Arielt, Ariokot, és 
Rámieit meg- győzte. El - nem végezhet
ném, ha mind elő akarnám hozni azokat a' 
fok ezer vitézségel\:e t , m ellyek halhatat
lanságot érdemlenek ; de a' bóldog angya
lok meg-elégedvén Mennyei dítsoségel{kel, 
nem vágyódnak az emberek d.ítséretére. 9 

Ellenségeink-is dítséretet érdemlen ének ha 
jobb dologért .hartzoltak vólna. Ellent ál
láfok fellyül múl mindent, v:rlami t felölJe · · 
lehetne mond~ni, mert ezer v~fzedelmek 

köz t-
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közt-is ditsoségre vágyódtak ; de mivel. 
bilntetésul az élet könyvéből, és a' Szent 
emlékezetb ő l ki-törilltettek, hadgyuk ol\:et 
örökös feledékenységbenn. Az erő ha az 
igazságtól , és egyencfségtol zml.gát el-fza
k afztya' nem hogy d.íts éretet' sot inkább 
gyalázatot , és kárhoztatást érdemel ,. 
hogy- ís, juthatna d.í. tsőfségre , midonn a' 
hírt és nevet betsteienn módok által ke
resi ? 

A ' gonofz Angyaloknak leg - nagyobb
vitézi le- veretvén , ármádájok mindenfelé 
meg- gyengülvén el-kezdett hátrálni. Az 
egéfzfz térség töredezett fegy verekkel, fze
kerekkel, katsikkal, és edgymáfonn fe tren
go el-efett t ajtékzó, tüzes lovakkal borittva 
vólt, tsak hamar mindnyájan gyalázatos. 
futásra vetemceltek , az engedetlenségnek , 
bune őket meg- alatsonyittotta: - A' jó 
Angyaloknak állapo tya fokka l külömböt
zött; ők egéfségefek, egéfzek , mint M n 
ny ei fegyverekkel fe g 7 re ·kezettcJr ' ál ta l 
hathatatlan Batálionol ba 1)'C1 ,1dtalr előre. 

Ellenségein}\ et, ártatlanságokkal ~" g-gyoz 
ték. Ök a' munk -'1b1 fár adl- atatlai ok, az 
ütköze Lt'nn 1neg-iebesithetetleuek vólta !-s., 

noh.-.,, 
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110ha Péha forJ'okból az ellensé
0
c:rek l · \.l-

döfték. 

l\'lár az éjjel futását el kezdvén, az Égre 
honúlyofságot ve telt, és tsendefsége által 
halgatásba hozta a' verekedésnek utálla. 
tos lármáját , mind a' győzedelmes, mind 
a' meg-győzettetett fél ködös sátorok alá 
magokat el-húzták .Mihály győzedelmes 
An gy ali val a' verel>:eclés hellyénn táboro. 
zott, és mindenfelé vigyázo Kérubírnokat 
tett-1ü or- áUásra. A' Sátán pártoDval 
edgyütt, a' fetétbe magát el-húzta·, ugyaa 
azon éjtfzakánn el- űzte az álmot fz emei
böl, tanátsot tartott, és magát egéfzfzenn 
el-fzánván így kezdett befzélleni. 

Kedves TátJaim! bá torságtok mellyet 
ma mutattatok, győzhetetlenségtekn ek elég · 
tanúbízonysága. A' fzabé-ldság nem elég 
bér néktek· , belsllletet , dítsőséget és bi
rodalmat kell nyem ete1< ; ez az, a' mi 
büfzkeségUnl\et tsiklánclozta ttya. Egéfzfz 
nap függöbe tartottá tok a' győzedelmet. 
Ha edgy nap ellent Alha ttatok mért nem 
örökké? nagyobb erővel ellenünk a' Men
llyei M onárka már nem jöhet, mivel min-

den 
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den Lég.ióit táborba küldötte , meg-adtuk e 
azért magu nl~ at? ó-is hibázik hát néha, és 
mí még-is olly ofiobák vóltunk'. hogy rólla 
az t hittük , hogy o a ' jövendőt tudgya , 
és annak ki-menetelét igazgattya. Igaz 
hogy febeinkb e fzenvedü.nk; de éppenn ez, 
hogy a' fájdalmat meg-esmértük, velünl 
azt meg-is v<;tteti: annyivaLis inkább, mert 
wpafztallyuk azt, hogy Mennyei valósá
gunk halálofsann meg-nem febesi tte thetik ; 
hogy az femmi ofzlatást fem fzenve dhet . 

' és hogy maga magát terméfzeti ereje ál-
tal ismét fel-állittya, és febeiből ki-gyó
gyittya ? fzerentsétlenségünk tehát nem igen 
nagy. Talám ha m ég edgyfzer meg-iit
Mzünk, erőiTebb , és meg-edzett fegyve
reinkkel fel-állittbatyuk azt az edgyenlő
séget , a' mellyet némell y környül-álláfok 
el-rontottak; mivel a' mí, és ellensé()' ink 

. b 
terméfzeh közt femmi külömbség nintsenn. 
Ha valami .esméretlenn okból győzedelmes
kedtek, igyekezzünk azt meg-tudni; 's ki
is tapogathattyuk azt: mert világofságunk 
nem fzenvedett femmit, lelkünk most-is 
éppenn olly épségbe van, mint az ütkö
zet elott: Le-ült, és Nizrok a' fejedelem
.;;ég feje állott-fel, repedezett fcgyveré1m 

fojt 
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fo jt m ég a' vér, alig álhatott, és fz omo. 
.l'Uann így felelt. 

Ó h T e, ki minket a' rabságból ki-fz aba. 
dittottál ! és a ' ki m:int Iftenségeket v ezér. 
lefzfz , az Égnek fzabadonn v aló bírására. 
Te tudod jól, meHy nehéz légyen nékünk 
á mbár I fienek légyünk , nem edgy eulo 
f egyverekkel a' fáradhatatlann, és fzenved. 
h etetlenn Mennyei feregek ellenn h adakoz. 
ni : mert m it h afznál minékünk az hozzá 
hafonlitth atatlan erő , és. vitézség, h a az 
a' fájdalom á ltal , a ' m e ll y mindent meg. 
fz~kott győzni , és m ég a' leg - erőfsebb 
karokat- is el - fárafztya, el-nyomatta tik ? 
Ha mí a ' gyönyö rüségek érzésétül meg
fofztatnánk - is , talám még- i.> zúgolódás 
nélkül foly tathatnánk életünket, és ~eg-is 

elégedh e tnénk az ollyann élettel , m elly
nek bóldogsága leg - alább a' tsendefség 
vó lna, de fájdalmakat ha fzenvedünl\:, ez 
cí ltal leg-nagyob b fzerentsétlenekké tétet
tetlink , mert a' fájdalom valóságos ' nyo
morúltak a t fz okott t enni, ő a' leg-nagyobb 
gonofz, és ha nagyra megy, minden bé
}\.efs éges tilrésünket meg-eméfzti. Ha valaki 
tehá t k özzi.llünk ollyan fegyvert tudna 

fel-
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fel-találni, a ' me~!)~ által m ég eddig m eg
febhetetlen ellensegtnket, m eg - feb esitth e
tové tehetn énk , avagy a' melly minket 
mint ők , meg-febesitt hetetlenekké tenne 

' az meg érdemlené hAHdatofsá gunkat, és 
őte t méltánn úgy néz hetn énk, mint máfo
dik m eg-fzabadítónkat. 

Meg:- mu~atom ( fele~e a' Sátán meg
nyugodt tekmte ttel és tscndefséggel ) én 
néJ,ed azt, a' m.it te hadakozásu nk fze ren-

, f ' .. t ' ' ll f .. 1 ' I ts es oJyta asara o y ZUl{Segesne \. hel -
lyefsenn állittafz . I\.itsoda az líözzü.lünk 

' ' ki Nl enny ei vilúgunlm a k fényes fzín é t lát-· 
ván , ez t a ' fzé les t érséget plántákkal, 
ambrózia virágok l< al , arannyal ·és gyön
gyöl<ke l fel-ékesittve ; mitsoda fú rn mon 
dom az, melly ezeJ.::et té l túl meg-futván 
el-nem hiteti magú,·al azt, h ogy ezeknek 
lelkes , és tüzi 'réfzetskékbol öfzve tsinált 
eredetek a' Chaos üblébe légyen ek el-rejt. 
ve ? Az ő fetétes keblébe vagynak ezek
nek rendetlen magvai el-temetve mind 
add ig, mig a ' m ennyei súgá rok áttal ,meg
Jl em illettetnek és m érsé l< eltetnek. A k kor 
bu rkokkal ki-búvnak, és magokat a' nap 
n~k egéfz fénnyekbe mutatyák , a' méjj-

S ség 
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séonek gyomra regedelinünk lefzfz nékünk, 
öldöklő fzerfzámunknak el- kéfzittésében, 
hofzfzú értz darabokat húzunk-ki belölle, 
's fúrjuk-ki a' fzerént a' mint a' fzükség 
fogja kívánni. A' vaftagabb végénn fúrt 
kis lyukatskánn a' tiiz belé hat. Azonnal 
a z a' mefrerség magát nagy erővel , és 
döroéfsel ki-fzélesittvén ellenségeink ellenn 
oll)~ vefzedelmes darabokat fzór ,' melly 
mindent valamit tsak elől talál, öfzve tör, 
ront. Midőnn ellenségeink ezt az ellene 
álhatatlan laptázáft láttyák , azt fogják 
hinni, hogy mí a' menny köveket fzórónak 
kezéből fegyverét ki- vettük. N em telik 
hofzfzas munkába, hó lnap viradtára ké. 
fzenn fog-lenn1; ny ugtafsátok-meg magato
kat, üzzetek-el min de n félelmet. Ha edgy. 
be kaptsollyátok magatokat, nints femmi 
nehézség, és a nnyival kevésbé lefzfz okunk 
a' kéttségb e esésre. 

A' Sá tánnak befzéclgye oket meg-örven
deztette, és reménys ége ket újittotta. Az újj 
találméinyt mindenik tsuclá lta ; mindenik 
bámúlt azonn, hogy ennek dítsofségét más, 
nem pedig ő nyeri e-el; me rt minekutánna 
a' Sátán erről való gondolatit közönséges-

s€ 
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sé tette , igen könnyü nek látfzot az, de 
az előtt meg- gyozhetetlen nehézségeket 
találtak vóJna benne. 

Azoroba óh embereknek elso Attva ! 
Talám a' kÖvetkezendo időkbe ha a' ~ ao-

o 
nofz el- árad, a' Te maradéldel közzül _is 
találkozhatnak olly fzerentsétlen okofságú, 
vagy az ördögtől súgároitatott emberek, a' 
kik bilnök biintetésére hafonló oftort fognak 
ki-gondolni, midonn a' hadakozá rt minden
kor kedveilo emberek, edgymást fel-fogják 
keresni, azért hogy magokat femmivé te
gyék. Ki-menvén a' tanátsból repiiltek 
a' dologra ; hafzontalan befzéddel edgyik 
fem toltötte idejét, fz ámlálhatatlan kezek 
nagy fen!nységgel á fták az Égbe a' mély
séges Vermeket. Tsa k hamar meg-látták 
a' terméfzet egéfzfz belső r éfzét, meg-es
mérték benne a' minden dolgoknak formát
lan jövését. Némellyek Salétromból , és 
kénkőbOI rakáfakat tsinálnak: a' me Ilye
ket ofztánn öfzve házasittanak ; azokat is
mét mefterséggel öfzve gyúrják, és belölJe 
apró fekete magotskákat tsinálnak_, és tár
házakba tefzik ; a' többek az Ertznek, 
és kőnek , el-rejtett ereibenn kereskednek , 

S ~ rnert 
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1~ert tudd-m,~g , azt Ádám, hogy ~z Égi 
foldnek belso refze, tsak 1em hafonló a' 
te földedhez. Némellyek olly golyóbifok 
és fzerfzámok kéfzittésében fog lalatoskod. 
nak, mellyek a' velzedeimet , és ütózást 
fzárnyákonn hordozz ák. Némeilyek tüzes 

kanótzokat kéfzittenek , mellyek rettenetes 
dolgokat okoznak, hogy ha újj talá lmán
nyokat azol\.kal meg-illetik. Illy móddal l 
még nap fel-jötte előtt fenl\.itől éfzre nern 
v~tetvén munkájokat, titkonn Éjtfz {tka e11 

végezték, és mefterséges tsinálmánh:1Lokat 
el-rendelték 

Mihelyt a' piros hajnal az Égenn ma. 
gát meg-mutatta, a' győzedelmes Angya. 
lok fel- koltek a ' Trombita hatfoo-ására 

b ' 
a' mennyei katonas:lg tsapo rtra verte ma. 
gát arannyal, és dr~~ ga kövekkel tündöklő 
fegyvereivel. N émellyek m[nt könnyu hu. 
fzárok, a' Hegyek tetejérő l, hol már a' 
nap sütni 1\ezdett, néznek kürös körül 

' és ofztánn el- távozn ak, hocr)' ellenséo ek. 
b- b 

nek mozdúláfokat, á!láfokat, vagy sántzait 
meg-visgállyák. Hamar éfzre vették, hogy 
a' .Sátán Armádájánn lobogó záfzlókkal 
tsupánn tsak edgy irtóztató testbe tolódik 

elő 
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elő lafsú lépéfekkel , mellyre a' Kerubimok 
közzül leg-frifsebb Zafiel hirtelenn vifzfza 
tért, és a' levegő égbe kiáltott. Fegy
verlie vitézek, fegyverbe! Ellenségünk kit 
n1J~g mefzlzire gondoltunk lenni nyakun
lwnn van, ma nem keH őket mefzfze ke
re.münk, fem az el-fáradásig üznünk, jő

nek mint a' sürU felhő. Magok vifelete 
el-fzánást ugyan, de annyival inkább na
gyobb bátorságot mutat : Tegyétek- fel 
fis a.ktoh:at, öltözzetek vafaitokba, paizfo
tokkal fedjétek-bé magatokat! ez a· Nap 
haragnak és irtózásnak napja ; így fzol
littotta . meg őket hogy vigyázzanak ; de 
mftr akkor egélzfzenn kéfzenn vóltak, és 
magokat formálták. 

A' Verekedésnek rendibenn fegyverei
ket vállokra tévén el-indúltak, ellensége
in k közelgettek, siiril fereggel l\.örnyül vé
tetett ágyúikat lopva magok utánn húz
ván, ts ak akkor vettük éfzre, m ilwr a' 
Sátán, ferege előtt meg-jelent, és paran
tsa It. Abba a' fzempillantásba az egéfzfz 
Arrnáda két felé nyilik, mí ed gy idegen, 
és újj elolgott láttunk , úgy mint h árom 
forha l~:.erekekre rakott ofzlopokat , úgy 

S 3 mint 
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mint az erdpkbe Ie - vágatott tser-fákna}( 
el-füréfzelt törsökei, minel{utánna gally aj. 

tól meg-fofztattak, mindeniknek a' végínéi 
edgy Serafim á llott tüzes kanóttzal ; nem. 
tudtuk mire vélni a' dolgot; de tsak ha. 1 

mar meg-tapafztaltuk azutánn. A' Serafirn 
PattantyMok fel-emelték kanótzos p áltzáts. 
kájo~CJt, igen gycngénn hozzá értették azt 
az Agyúnak gyöjtó lyuk.1hoz. Abba a' 
fzempillantásba az egéfzfz Ég tüzbe lát. 
fzott, és a ' füst, me Ilyet ottromba fzáj:í nn 
okádott, homályofságot okozott. Rette ne. 
tes bogélfel okádták a' me.rmyköveket, éa 
dör0ést. 

A ' gyozedelmes Arrn áda nem állhatott 
ellent ennek az újj nemii ütközetnek, a' 
rend és for meg-bomlott : azok a' Vitézek 
kik kiilömbenn ' mint a' kofzildák ou; 
eröfsek váltak, nem fzenvedhették az Ágyú
kat, fegyverekkel nem tudván mit tenni , 
ezerenként húllo ttak Angyalok, Arkangya-
lok, - ha a' fegyve reket el- hajigálták 
vólna, köJJnyen meg-fzabaditthatták vólna 
magokat , terméfzeti könny üséo-ek által 
d . b ' 

e, I~t el - kerülhetetlen ül ki- vóltak a' go-
lyohlsoknak tétetve. és látták~ hogy gya. 

lá-
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Jázatcs rendetlenségbe jöttek. Mit vólt 
nút tenni ! ha el-fzéledtek, és úgy futot
t al~, rútúl húllottak, és tsúfosan nevettet
tek_ ki ellenségeiktől. Ha ki- állották az 
első tüzet, azonnal ismét más Serafimok 
jelentek -meg , 's úgy l~völ,döztel\: ránk 
111int az elsok , azonba Inkabb fzerették 
forjok meg - b omlását, mint fem a' futást. 
Látván azt a' Sátán, hogy mitsoda álla
potba válnánk, bennünket ki-nevetve Se-
regihez így fz6llott : . 

Barátim! vallyon miért nem közzelítenek 
felénk a' mi kevély ellenségeink? Eleinte 

11 aay bátorsággal rohantak reánk , moft 
pedig hogy jobbann leheto el-fog~dás.áfok
ra magunkat néldk egéfzfzenn ki-nyiifuk, 
eaé[z belső környülálláfai nkat fel - fedez
z~k, azomba békefséggel-is meg-kiná llyuk , 
me rt mit tehet ünk már egy ebet ( aklwr 

- változtattyák fzándékokat , hátrálnal{, és 
katskaringókat ján1ak, mintha tántzolni 
aliarnának : Nem látom helyesnek hogy 
most tántzolly anak, de talám a' meg-kí
nált békefséo- okozza nékik ezt az örömet. 

b 

El-hifzem. Kínállyuk-meg még máfodfzor-
S 4 is 
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is oket vele , talám az á ltal meg-h:ltároz. 
zák magoka t. 

Beliá l fzinte illyen nevetséges h a ngann 
felelt neki : · G enedlifom ! a' bé kefségnek 
punkturnai melly el\et n ékik álta l lüildöt. 
tünk igen terhdfek, n e~J éz ·érteJmuek, és 
·olly erovel mutattaffuk- bé nékik ' hogy 
oket egéfzlenn m eg- h ökk öltefsék ' láttyuk 
h ogy mint bajoskodnak mindnyájánn velek 
és fok an meg-is bódúltak miattok. Az.is 
a? ki oke t jól foga dta, valójába :nem ér. 
tette igazá1m ; de femmi, mert h a nem 
e rtik-is ' leg- alá bb nékünk az t a' hafznot 
tefzik, h ogy ellenségünk fzándéká t velünk 
meg - esmérteük. M agok közt tsú foltak 
bennünket , és fzerentséjektol meg - réfzc
gedvén, igen kezdették a' markokat l\ ö p
ni, az örökké való hatalmafs~got fel fe m 
vették. Nlenydörgéfe most nékik kitsiny 
dolognak tetfzett , azt hitték , hogy már 
ok az Iftenhez hafonlók, és újj ágyúikkal 
m a gol;at győzhetetleneknek tartván , meg
yetéifel befzéltek az Ifiennek mennykövei 
felol , és Ármádájáról. 

A' 
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A' nem fol;;áig t a rtó zürzavarba , az 
harag lelkesittett bennünket , és fegyvert 
tudott találni meg - alázt· tására . Edgy 
fzempillan tásba ( üty en az Angy alok e.re
jek, és felsős égek) el-hajittottuk fegyvere
inket , és mint a' villamlás 'futottun k a' he
gyeknek - az égbe- is vagynak hegyek 
és völgyek - ki-téptük fz aggattuk azo
kat, erőfzak tételjnknek enged minden, 
vizek , erdok , és köfziklák üstököknél 
fogva hurtzoltattak. A' pártos lelkek , 
( gonelolhadd magadba- is) tsudálkozálfal, 
és irtózálfal től tek-el , mikor az irtóztató 
nagy hegyeket látták ágyúikra húllani ; 
b:ít?rságok bennek meg-fagyott; erejek a' 
kőfzildáktól el-temettetett , magok-is ret
tenetes hegyeknek darabjaitól nyomattat
tak; egéfzfz légiónként húllottak ; fegyve
rek álla potty okat m ég kegyetlenebbé tet
te, mivel fzabadonn vél ek nem bánhattal<; 
hara gjokba retten etes ordittá st követtek
el: illyen vólt ezen Lelkeknek forsa, a' 
kik h aj dan tifzták, és könnyüek vóltak
most ped ig a' büntol · meg-terheltettek: -
Ök-is követték p éldánkat, és h.Ofziklákkal 
hajgáltak ellenünk! a' levego égbe álló és 
repdesö l\:Ofziklák rettenetefséggel ütköz-

5 s tek 
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tek edgymásba : darabjai mint az efso húi. 
lottak a' két Armádákra, rettenetes zúgás 
hallatott; minden má sféle hadakozás eh. 
l1ez képpest tsak ollyan, mint mikor a' 
köznép közöuség(·J mulattságokba tántzol: 
ezenn ütközetbe edgyik zurzavar a' má. 
.eikat ·váltotta-fel, 

Ezenn napann a.z Ég egéfzfzenn le-húl
lott válna, ha a' Nlindenhatá, ki minden 
d{>lgoknak ki -menetelét meg - fontoilya, a' 
mennyei meg-bánthatatlan Szentek fzent
tyébe ülvén a' vefzedelmet el-nem harit
totta válna. Meg-engedte o ezt a' lármát; 
hogy a' Fija Attyának fel- tett fzandéka 
fzerént annyival-is inkább meg-dítsoittefsen. 
Az Atya tehát a' bofzfzú -állást a ' fijára 
bizza ; és kéfz lévén az egéfzfz hatalom 
ki-nyilatkoztatására , melly et fijának á ltal 
adott így fzollott : Fijam, ditsőségemnek 
fojamattya! ábrázatodann tündöklik Ifien
ségemnek valósága, meiiy 1üi.lömbenn lát .. 
ha tatlan! végezéfeimn ek véghez vivoje ! fe
gitts~ az egéfzfz erőt ! k ét napok - a ' mint 
az Egbe a ' napokat mérik, -- már el
múltak, miáJta lVIihály Légiájival a' Pár
tofolt: meg-zabol~zására indúlt : rettenetes 

vólt 

H A T o D IK K ö N y v. 283 
vólt az ütközet, a nnak is kell lenni, mikor 
két illyen Armáda fzemb e fzökik, tulaj
don erejekre botsátoHam oket. Tudoq 
hogy Teremtéfek á ltal az igaz Angyalok
kal edgyenlökké tétette l<-', és hogy tsak a' 
bún tett köztök k ülömbséget; de ez a' kü
lömbség nem eléggé érezhet ő . Az én íté
letem még ki nem nyilatkoztatta magát ; 
tehát ők örökké verekednének, és ütkö
zeteknek vége nem lenne , mind a' két 
réfzrOl erejek, és bátorságak prohájAt ki
nyilatkoztatták, dnhöfségek fegyver gy a
nán t hegyeket adott kezekbe. A' vifzfza 
vonás el- forgatta az Égnek fzín ét', és a' 
terméfzetet verze delembe hozta ; h:ét nap 
múlt- el, - a' harmadik néked van fzen
telve , ez léfzen viadalmadnak napja. 
Igen mefzfze engedtem ellenséged dühöfsé
gét hatni, hogy gyözedelmed annyival ne
mefebb légyen : rajtad áll ezenn háború
nak végre hajtása. Által erefztem néked 
!Heni hatalmamat. Az Egek, és Poklok 
meg-fogják esmérni, hogy Te hozzád ha. 
fonlá nintsenn, és hogy meg-érdemled azt 
az Orfzágot, mellyet magadnak örökül, 
és Szent fel- kenetésed által fzerzettél. 
Eredgy tehát, mutasd magadat leg-hatalma-

. llib~ 
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fabbnak Atyád hatalmába. Ülly fzek~rern .. 
~e, igazgasd feb es kere I\ eit, mellyek az 
Egnek fziu ét meg- reJ.Zkettetik : l1afználd 
kézíveimet ? menny köveimet , és dörgéfei
met, ragadd ellenek fegy vereimet ; kösd 
övedre kardoma t , üldözd a' fet é tségnek 
fijait, hányd-le oket a' leg- méllyebb Pok
lokra; l1add tanúl1J•ák-rn err m'i Jérryen az 

. b ö-
Iftent , lYiefsiást, az Urnak fel-kenttyét meg-

t 

vetni. Ezenn fzólua súo-árival 1\riftusát 
b 

bé- tOltötte, kinek tekíntete Attyának tö. 
l\élletes súgárit bé-fzi vta; 's annak valósá. 
gos máfsát mutatta. 

A' Fijú ezek utánn így fzóllo tt. Atyám 
ki leg-első , leg-felségefeb b , és leg-nagyobb 
vagy, mindenkor fljadn ak dítsoségf~nn gon
dolkozol! annál többel tartozom teni ked, 
mil1den dítsoségemet , fel-magafztaláfomat ' 
akaratod tellyesittéséb e fogum helyheztet
ni; el- véfzem tehát a' Királyi p~ltzát, 

, lnellyet Te nékem adfz, és vifzfza fogom 
azt nagyobb gyönyörilséggel adni midonn 
az idonek tellyefségébe Te minden léfzel f 
mindenekbe. Aldwr örökre fogok veled 
edgyefittetni, és mind azok-is kiket te fze
retfz, én velem edgyesittetni fo()"nak ; mert 

gy ü. 
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u ülölöm azokat , lök et te gy ülö If z, és a' 
f~elmet, me ll y elMted jár, magamra fel-

l tem . valamint keuyelmedde l fel- ru-ve 1e , b 

háztáL Én képed vagyok n:inde1~be: ha: 
talm addéll meg- fogom az Eget tifzti.~ta,m 
ezenn p ártafoktól : le-fogom őket haJigal
ni , a ' nékik kéfzittett fe tét tömlőtzbe, hol 
a' fetéttségnek lántzai vagynak , és az a' 
féreg melly foha meg-nem haL M ajd ak
kor fooják érezni , mire légyenek azok 
l<árhoz~atva, kik azon n engedelmefség alól 
ma()"okat Jd-búzz:lk, mellyel néked tartoz. 
na~~ A ' te fzenttyeid pedig fzent hegye
det körill fogják venni, és az el-válafztat
tak el-válván a' tifzt!italanoktól , örökké 
való énekeket fo gnak fel-magafz taláfodra 
énekelni. A z én fzaY3.m-is a.' többekével 
edgy~itt zengedezni-fog. 

Ezeket mondoua , 's Királyi páltzájára 
h · 1 a' n dítsőfséues hel v é ről a' mÜHlen. aJO Vc . . o 

1 
J _ , 

1 
•• , 

ható jobbja mellől fel- allott. A part-utes-
tol foova az harmadik hajnal tetfzett már 
az ég;nn, a' mindenhatón ~k fzel~ere.~ mii~t 
a' fzélvéfz úgy indúlt-el la ngaktol kornyul 
vétetve, a' l{erekek az élet lelkétő L éle fz
tetvén magolüól forogtak. · A' kerekeket 

négy 
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négy Kerub imokhoz hafo nló képek késér
ték ; mindeniknek négy á brázat ly a vólt, 
teftek és fzárny ak fzámtalann fzin ekkel vólt 
bé.hintve. A' Bery ll us fzínü kerek ek - is 
teli vóltak fziluázó fzemekkel , ezek felett 
látfzatott ed gy Kriftály Ég , és ezenn fel
Jyül e~gy Za fi r trónu~ fzi várvány i 'fzínelt. 
kel. 

F ényes fzekeré re fel-i.ilt, a· gy ozedelem 
fas fz árnyakkal jobbról mellette vólt, kéz 
íve, és há rm as m ennykövekl~el töltött teg
ze olda lán függöt , körülötte lá ngol\ , és 
füft fellegei re ttenetes kany argáfakat tet. 
tek , melly ek rn agokból a' viUá máshoz 
h afonló fényefségjeke t edgymás utánn fzü
netlen uL fzór ták - tiz ezer fze n tektől kí
sértetve e lore m~gye n. Eclgy k ülönös fé
ny efség még mefzfzirol l·öze lgetését jelen
g~tte . Jobbról, és balról tiz ezer Iften 
fz ekerei mutatták magokat. Il ly en udvar. 
nak i<.. özepé be a' kerubimok fzá rnyánn vitet. 
~é n a' levegö eget h:1~ittotta. A' k riftAly 
Egenn fel-emeli clítsólséges zafir trónusá
nak ki-terjedt lüze a' zemeket mea-va kit-

D 

totta , é • a z 1He11flai azonnai reá esm értek. 
ReményLelen öröm fogta- el öket , midőnn 

a• 
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a' Mefs iásnak nagy záfzlóJát lobogni lát 
ták . - Mihály a ' hív légiókat parantso
lattya alá erefzti , az ármáda két fzá rnya 
öfzve gy úl kapitánnyak a lá. Úttyokat az 
Ifieni hatalom k éfzittette elore - Paran
tsolattyára a' ki-nyütt hegy ek, ismét hel
lyelu e állottak, mihelyt fzavá t h allották, 
mindgyárt engedelmeskedtek , és meg. in
dúltak. A z ég fzokott ábráza ttyába öltö
zött, a' hegy ek, és völgyek újj virágokkal 
dífzesl~ edtek. Ezt a' tsudát fzerentsétlen 
ell enségei látták, 's még fem fogott rajtok 
femmit ; ismét öfzve állottak verekedni , 
és fzabadúlásokat a' kéttségbe esésbenn 
kerefték. Ki hihe tné azt. el , hogy a' men
nyei lelkek annyira meg - vakúlhaffanak? 
de hol van az a' tsuda , a ' rnelly a ' ke
vély lelkeket és meg-1-.: eményedett fzíveket 
meg-győzze , t!s hellyre h ozza? -

Ez a' tsudálatos l átá~ , a' mel1y re ma
gokba kellett vólna nékik fzállani ; fokkal 
inkább öregbittette írígységeket , és gyü
lölségeket'>. a' fel-magafztaltatásnak ugy an 
azon graditsá ra vagy ván , nagy dühös. 
séggel verekedni elő állottak : erejekbe és 
hadi m efterségekbe bízván ; azt végez-

ték, 
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ték, l1ogy az Ifient, és Mefsiáfi: meg-gy ('!
7

, 

zék, és inkább örökre vefzfzenek-el, min t 
fern gyalázatoffann há ta t veffenek. Ép
penn l-;éfzu ltek már minden erejeket öfzve 
fzeoni, mikor az 1!1en fi ja így fzóllott : ma
radgyatok helye teken n , ne bontsátok-m eg 
fényes renéleteket, fz en tek maradgyatok 
velem, 's értem fel-fegyverkezettAngyalok 
ma nyuőodgyátok- ki m agatokat ! Vitézi 
tselekedetetek elég próbáját adta huségtek
nek. Bátorságtok, m el!y el az Úrnak igaz 
ügyét védelmeztétek, fzemei előtt kedves 
vólt, tölle vett ajándél~itokat jól fordittot
tátok réfzére ; az Ur tett titel\:et gyozhe. 
tetlenn é ; de ennek az á tkozott feregnek 
biintetése másra bízatott : a' bofzfzú-állás 
az Iftent ille ti , va gy pedig - azt a' ldre 
Hi:en bízza . Nem fzükség ma a' fokas<:Í g; 
tsak fi gy elmezzetek, majd m eg -láttyátok 
miképpenn fogom én fzórni ezekre az Is. 
tentelenekre az Ifiennek h a ragj át. Nem 
ti veletek van ügyük, egyedü l én vagyok 
írígységjeknek tá rgyúl ki-téve, én reám 
haragufznak tsak, mi vel a' menny ei Atya 
meg- tifzte lni m éLtóztatott. Az Atya- is 
azért reám bizván bün tetéfeket, majd 
meg - fot;ják kív á nságok f.zeré nt tapafztal-

ni, 
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k i a' leg- eröfsebb , ők- e mindnyftjan n1, 
ez ellenn , v agy én egyedül mindny ft jok 
ellenn ? ők tsak erej~ktől függeíztenek-fel 
mindent; annál nagyobb erot, fem felsö
séget nem esmérnek, meg-en gedem tehát 
nékik azt az edgyet, hogy az erőt velem 
difpu táilyák. 

Ezeket végezvén fegyverét a' remülés 
.kez é ből ki- ragad gy a , kemény tekintettel 
reá nézhetetlenné tette ábrázattyát, hara
~ja ki- ömlött ! Ellenségei eleibe állott , 

·azonnal a' négy késérő képek tsillagos fzár-
nyaikat ki-terjefztvén, edgy olly árnyéJwt 
ts ináltak , rr..elly mefzfziről- is rettentett. 
Szekerének kerekei pedig ollyan harfo
"ással zúgtak , mint edgy rohanó víz , 
~agy edgy nagy tábori fereg. Az Ifien
nek fi ja rettentő , mint az éjtfzaka, úgy 
rohan hitetlen ellensége ellenn, lángo ló fze
kerei az egéfz Menny - Orfzágot edgyik 
fzélétől fogva a' máfikig meg-rázták, min
den refzketett , az Örökké való Trónusánn 
lüviil. Tsak hamar el-é rte a' pártofokat, 
kez ébe tartotta mennyköveit , 's ezekkel 
útat nyitvá n , a' pártofokat halálosann feb ~ 

hette. . Ellenségi úgy el- fzörnyüködtek , 
T hogy 
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hogy vefzedelmekrol nem hogy gondol. 
lwz Lak vólna, sőtt még fegyverek- is ki. 
húllottak kezekből. 

Imé már győzedelmeskedik; megyen, 
és a' győzedelem vezeti: úttyába tapoTa a' 
temérdek fisakok at, paisokat., és a' fe ra. 
firnokn ak makats fejeket , a' kik még a' 
hegyeknek- is rimánkodtak , hogy bori t. 
tsák-el , nem lévén femmi meriedék hel. 
Jyek. Hafonlókép fzórták a' tüzes nyi. 
lakat mindenfelül ama nagy lelkek, kik 
fz!trnyokról, és fzemekről nevezetefele vél
tak ; az eleven kerekekboi, mellyek ha. 
fonlóúl fzámtalan fzemekkel vóltak meg
rakva , eméfztő tnz jött-ki , edgy léJek 
igazgatta őket, minden fzem villámáffal 
fénylett , és rettenetes lángokat lövöldö
zött az el-1\;árhozott lelkekre. 

A' pártofok terméfzeti elevenségektől 
meg-fofzt.attak' bádgyadtak fzorongatás ba, 
és bátorság nélkül vó ltak fzéUyel ' fzórat· 
tatáfokba. M ind az iíltal az Iften Fija 
egéfzfz hatalmával nem élt ezenn a' naponn, 
mennyköveit felényire tartóztatta: nem 
vólt fzándéka a' Pártofokat egéfzfzenn el-

tő -
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tű ülni ; hanem előlle el üzni. Erőt adott 
ellenséginek a' fzaladásra, é~ úgy hajtotta 
oket maga előtt, mint valamelly gyáva 
rnea-rémült állatoknak nyájját A' menny
.:lo" r~ és félelem , és a' fúriák az Egek fzé-
u b ' 

Jire kísérték. Az ég maga magát vifzfza 
húzta, l\:etté nyíl t ; és meg-mutatta nékik 
a' rettenetes poklot, M ikor ezt meg-lát
dk, az irtózástól hátra vo nódtak; a' há
túlsó nagyobb kíntól ismét előre löketvén 
az ég fzékirill le- húllottak Az Örökké 
való haragja kísérte a' méllység fzéléig. 
1nelly őket kebelébe is foga dta. · A' pokol 
hallotta ennek rettenetes lánn~ját , látta 
a.z égnek verzedelmét feje fele tt függeni' 
meo- rémült , és el- akart fzökni , de az 

b 

orök igazság ' igen méjjen meg-vetette fe. 
kete fundamentomát , és erős Iántzokkal 
kötőzte-meg. 1\.ilentz napig mindég húl-· 
}ottak. A' zavarodá.sba jött Chaos ezenn 
ordi ttott, és tízfzer retteneteffebb hánykó-

. dását érzette abba a' fzempillantásba ~ 
mikor a ' le-húllo ttakat kegyetlen orf:tágánn 
kerefztül kalimpázni látta. A' zürzavar 
olly rettenetes, hogy a' Chaosnak magá
nak fem tetfzett , ámbár o egyebet zUr
zavarnál nem fzeret. A.z ólthatatlan tüz .. 

T 2 zel 
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zel égő pokol, ez a' fzomorúságoknak , é1> 
kínoknak háza' fzáját el- tátva oket be. 
falta, és annakutánna magát reájok zárta. 
Az ég a' pártafoktól meg- fzab adittatván 
örvendezett, és örömébe tsak hamar helly
re hozta meg-repedezett falait . 

Ellenségeit meg - gyozvén , a' Mefsiás 
győzedelmi pompával fzekerébe vifzfza 
jött. A' fzentek kik mélly hallgatásba 
fzemlélték hatalmát, eleibe mentek öröm. 
nek kiáltásával, pálma ágokat hordoztak 
kezekbe , minden dítső ka r gyözedelmét 
hirdette , ki-kiáltották edgyenlő akarattal 
mindnyájan ezt a' felséges győzedelm es. 

kedot Fijúnak , örökösnek , és az egéfzfz 
minden Urának, és birodalma alá erefzt
vén magokat hírdették , hogy o az ural
kodásra méltó. 

Örömnek kia~álási k özt győzedelmi 
pompával jár az Egnek közepénn, Attyá
nak Szent Palotájába mégyen, és annak 
jobbjára ülvén a' Trónusnak, és Dítsoség. 
nek birtokába megyen, melly az Ifienség
nek iga~ of.ztállya. 

Imé 
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Ímé Ádám! hogy kedvedt!t toltsem, ér; 
J'léh:ed az el-múltnak példája letzke gya
nánt fzolgá llyon , a' lVlennyei dolgokat a ' 
föld iekhez lia fonlitván , meg - mondottam 
azol>at a' titkokat, mellyek az emberek 
előtt örökre el-rejtettek vólna. Most már 

111eg· hallott~d az Angyalok köz t való vifz
fza vonást, és hadakozást, tudod irtó z , 
tató efeteket azoknak a' fel-fuvalkodottak
nak , kik a ' fetéttség Fejedelmév€1 el -pártol
ta~. Ugyan ezen Sát..ín a' te romláfodra-is 
igy ekezik, engedelmefségedtől el-akar té
ritteni a bból a ' tzélból, hogy te-is bóldog
ságodtól meg-fofztafs, és az ő kínnyaiba. 
réfzesüly. Magát vígafztalni hifzi azzal , 
ha rajtad azért bofzfzút-áll, kinek te ké 
pe vagy. Úgy vélekedik, hogy ha Tége
det fzerentsétlen tá rsává tehetne, azzal a ' 
Mindenhatót meg-fzomorittaná. De te ne 
halgafs tsábittó befzédgyére. 

Emlékeztesd gyakrann társadat arra, a' 
mivel tartozik a ' Mindenhatónak; az ő 

neme gyengébb ; néki fzükség a' regittség ; 
foha fe felejtkezzél arról, a' mit most h~ l
! ottál. ;Eléggé érezheted ezenn rettenetes 
példá ba , millyen .jutalma fzckott lenni az 

T 3 en .. 
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engedetlenségnek Az Angya lok el- es tel, 
kik meg-tarthatták vólna bóldogs3gokat' 
emlékezz-meg forfokról, és félly őket hö: 

. vetni. 

Vege az Hatodik Könyv,zelf. 

. l 

AZ 

AZ ELVESZTETT 

PARADITSOM 
HE TEDIK KOliYV. 

--------•os.--.------

RÖV ID SUM.MÁJA. 

R r.ifael az Addm kérésérc meg: magyarázza, 

hogy miképperz fl.' é.s miért teremtetet t a' n
idg. il'leg-mondya nél.-i, hogy minclíutátfrza az l.firm 

a' Sdtánt Angyalival edgyütt az Égbol ki- ütlrözte , 

Jzánaékozott m ás Világot, és Teremtt(feket terem

teni , hogy abba lahoz:unak. Fijdt !lzenn Itat napi 

munfdnak te!Lyesittésére jzámos Angyali Ji:reggel 

et - ki:ddi. A' memzyei Lelkek énel;ekkel d ftsérik a' • 

TereNzt ést , és vififza térnek az Égbe. 

TA 
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Szálly-le az ,~~rö~k~ _valónak, ditsóséges 
Lak-hellyeool Uranta (6.::5) Legedet ezen 

név alatt fegittségre J ~' h e t h.ivni .1.\1 lisa J ki. 
nek Ifieni fzava. még azokonn a' felho. 
k önn- is túl ragadott, a' hova a' fzárnyas 
Pegazus fel nem hat. Meg-tudlak én ku. 
l?mböztetni Párnafsusnak k épzelt Leányi. 
tol; nem vagy te a · vén Olimpns tetejé. 
hez a' többivel ragadva; hanem az Éabe 
vévén fzületéfedet, rné~ minek elötte 

0 
az 

Hegyek lette1~' és a' follyó vizek follyni 
kezdettek ; mar az örök bőltseségael ural. 
kodtál; élté1 ezzel a' mindenhatÓ Atyá
nak jelenléttébenn , gyönyörködvén Men
n~rei éneldéfedbenn. Te általad, noha fől
d t Teremtés légyek is' el-rao-adtatván bé . 
liatottam b.itra nn az Éaek E:'e' be , t'f: 

b b , es 1 zta 
~evegőt fzívtam ; a' mellyet te mérséket-
t~l. Segitts engemet ez utánn-is' és hozz 
v1fzfza fzíiletett földemre Ile hoa)· , B 1 l ' b a e-
erofon forsára jutván ' még o nálla-is az 

ma-

(63) Az ll:g visgallás múzsájn. 
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magafsabbról esvén-le , életem több réfzét 
.az Alciai mezőkbe bújdosva, és kéttségbe 
esésbe töltsem. 

Pályámnak felére el-érkeztem, de ha 
~nnek a' fzoros vjlágnak keruletébe mara-:
dok, a' mellyet a' Nap meg-kerül; nem 
fzerentséltetvén magamat többé a' Pólu
fonn fel emelni, jobbann fogom fzavamnak 
hangzását hallatni. Igaz ugyan hogy fze 
rentsétlen napokbann kell énekelnem, áh 
rofz[z időkbe! és rágalmazó nyelvek köz
zé jutottam! fetéttség, és fényegető magá
nofság vett körül. De tsak ugyan még 
[em vagyok egéfzfzenn magamra hagyva; 
ha Te meg-látogatfz, mikor az Ég barna 
palástyát el-teritti, vagy mikor az hajnal 
a' nap fel- ],őltét test- fzínnel feiii. Lel
kesittscl Uránia énekléfemet , hogy az a' 
nemefeb beknek tetfzheifen, akármell y ke
vefenn légyenek- is azok! de távoztasd-el 
Bakluis , és efzelős gyermekinek virnyi
kotását, a' kikhOl az a' bódúlt fere-g fzár~ 
mazott, me ll y a' Trátziai énekeli Ra da pé 
hegyénn fzélly el fzaggatta, mikor még az 
erdők , és küfziklák-is gyönyörüséges éne~ 

két halgatták; míg hárfája, és éneke zen-
T 5 ge-
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gedezéfe a' dühös fereg nek lármás rikól. 
tása miatt el- halt , és ó h ! még 1\:alliópe 
fem tarthatta· meg fiját . Nem így fogod 
Te azt fegitteni J~i fegedelm ére hiv ! Te 
az Örökké valdnak follyamattya vagy, 
amaz pedig tsak álom mefe vó lt. 

Befzéld -el Ifien Afzfzony! mi történt 
azutánn, mikor ama nyájas Árk-Anetyal 

' o 
Ráfael · Adárnot intette, hogy hivenn ma. 
radgyon , és az Ördögnek rettenetes fo rsá. 
ba ne réfzesüllyön ; minekvtámla efzé re 
adta, hogy mitsoda verzedelem be forog ; 
és hogy a' Paraditsomból minden maradé. 
kival ki- rckefztetik; ha a' tilalommal nem 
gondolván vakmerann uyúl a ' meg- tittou 
fá hoz, meg-vetvén ezt a' könny u paran. 
tsa la tot , akkor kivált mikor mindenek 
bövségébenn van. 

Illyen idegen, és nagy tárgyak elso 
Atyánkat , mély gondolkorlá5ba ejtették ~ 
nem hitte h ogy az Égbe a' Békefség Ille
ne mellett, a' meg- bóldogú!ás közepénn 
irígység, hadal·ozás, és 1·endetlenség tör
ténne ; de tsak h.1mar meg- tapafztalta , 
l10gy a' g n ~ fznak, meUy magával hor~ 

d oz-
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dozza a' bóldogsággal öfzve nem férkez
beta terméfzetet, ettől «l- kell fzal~adni , 

és ennek fzerzoj éhez vifzfza kell térni ; 
valamint a' follyó vizel~ , mikor a' fzél 

· for ráfokra vifzfza veri. Azért - is Ádám 
fzívébe fzármazott k éttségét el- fzélefzt
vén , tovább már nem áthatott ellent , 
azon n ditsére tre m éltó fzándélmak, melly 
fzerént mindent meg- akart tudni, a' mi 
o tet ' közelebbrol érdekelheti: hogy kez
dodött ez az Égbol, és Foldboi álló Vi
lág? miJ or ? mitsoda okért ? és mibol for
máltatott mind az , valami o előtte az 
Éden Kertyébe , és azonn kivül találtatik? 
Valamint ha ki fzáraz torká t tsak kevés
~é áztathat ván-meg, ha a' tsergedezo pa
takra néz, ismét fzomj úságá t meg- újjúlni 
érzi ; fzint ollyan nagy kívánsággal fzól
lott Adám ismét l\1ennyei vendégéhez. 

Az Ifiennek jósága, gyarlós;:1gunkat meg
!zánván , a' magas Egbol Te külde ttél , 
hogy minket ollyan nagy dolgokra ta
nitts, mellyeket boltsefséged nélkül foha 
fem tudtunk vólna, foha fem hálálhatty uk
rneg eléggé eit a' kegyes 1fteni gondvife
lést. Intését á lhatatos magunk el . tökéllé-

s é-
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sével vefzfzük, leg-fzentebb akaratty án a}{ 

meg-máfolhatatlan bé-tellyesittésére mel ly 
az Ep-1bernek utólsó vlfge. De mivel fze. 
meinket fel - kívánod nyitni, méltóztafsái 
most edgy 1\:evéfsé lejjebb erefzi,edni : be. 
fzéld elő minékünk azt, a ' mit nékünk 
tudni, talám nem vólna hafzontalann : a' 
magos, és tollünk olly távól lévő égnek 
teremtését , fzámlálhata tlan ts.illagokkal, 
és bújdosó tüzekkel ékesittve : és ennek a' 
körüliöttünk ki- terjedt valóságnak a ' Le. 
vego- Égnek kezdetét , a' meUy formál 
vagy bé-tolt mindcn üreget, és a ' foldn ek 
golyóbisát meg-öleli. Mondd-meg nékünk 
mítsoda ok ind.ittotta a' Teremtót Szent 
vefzteglésébe, hogy a' Chaosba olly .ké
sönn épittsen , és mennyi időre ment a' 
dolog véghez: fedezd-fel ezeket a' titko. 
kat, ha ugyan nintsenek meg-tiltva, nem 
kívánok birodalmaknak titkaiba be-erefz. 
kedni ; tsak azért ohajtanánk v.ilágositta. 
táfunkat, hogy ez által a' Teremtőnek, a' 
ki ennyi tsudfLra méltó dolgokat teremtett, 
bataim át , és jóságát annyivál nagyobb 
m éltósággal fel-magafztalnánk. 
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A' napnak nagy fáklyájz , nem fogja. 
még olly -hamar futását végezni : Felséges 
befzédedtol meg-ígéztetvén , fel-fogja azt 
fiiggefzteni, hogy tüled fzármazását 's ere
detét meg-értheire : avagy ha a' nap, és 
}lóld futáfak at nem késleltetnék , az éjt
fzaka el-fo gja magával a ' halgatáft hozni ; 
rnég az álom-is ébren fog lenni figyelme
tes hallgatáfodra. A' te befzéded őtet ve
lünk el-felejteti, és távól léttét addig , míg 
veled léfzünk nem-is fogjuk érezni. Ádám 
így efeclezett vendéginek ~ a' menny ei [zol
ga így felelt : 

A vagy az Angy alok , és Seraf1mok ele
gendok -e a ' Mindenhatónak míveit el
fzámlálni ? avagy meg-foghattya-e ezt az 
emberi elme ? azomba nem fogok te től 

led femm it-is azokból el-rejteni , a' mei
lyeket fzabadonn halhatfz, ~g,l_zs ág ~ogy tel: 
azt tudni kívánod, a' mi által az Örökké 
valónak fzeretetére fel-indittatol, és a' mi 
bóldogságodat fe~itti. Parantsolatom va
gyon a' magas Egbol, hogy kivánságod
nak eleget tégyck , edgy bizonyos tzikft 
kelyt ki-vévén, elégedgy-meg azzal, a' mit 
néked fel-fogok fedezni, és ingyenn fe re

.. ... mény ld ~ 

·· . .' · .) 
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ményld, hogy k érclezosködéfed ál tal azo. 
kat a• titkokat m eg- tudd, a' m ellyeket a' 

láthatatlan -Hi:en, a' ki tsak egyedul tud 
mindeneket , örök fetétts égbe tem etett. Elég 
nagy néked a' terméfzet, ebbol tanúlha tfz; 
de valamint a ' testnek fzüksége vagyon 
a ' valóságos mértékletefségre : fzinténn úgy 
a ' Léleknek fem jó magá t m eg - terhelni, 
külömbenn a ' bbltsefség bolondsággá váli k, 
valamint az ételnek rendkivül való foksá
ga betegséggé. 

Elo bef.zéllettem néked L ucifernek el. 
es té t , a' ki az Angyalok taba rAbann job~ 
bann fény lett, min t a' nevérő l neveztetett 
tsillag a ' tsillagok közö lt. l\'I inekuta nna 
o a' men ny kövekkel fzé llyel fzórt Légió
val a' mélységbe efett, és a' Felséges Fiú 
Iften minden fzenteivel edgyü tt gyozedel
meffenn vifzfza tért, a' Mindenható fo k asá
gokat tr0nusából látta, és fiához .így fzól
lott: 

V égre ellenségünk magát meg- tsalta, 
azt hitte ez az mgy vetélkedő, hog)': o 
minden leJJ,eket párt-ütésre hodittott , hí
zelkedett azzal magának, hogy az el-tsá-

bit-
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bittattak fegit tségévei bennilnket hozzá j2-
rúlhatatlan várun]\ ból, az Ifienségnek fzé
kib ol l\i·ver: valójába foka t-is el-tsá bittott, 
a' lelkek közzűl , a' k iknek itt helJy ek 
foh a fe lefzfz többé! azo mba méz-is elé (}" ' ._.. o 
nép maradott ebbenn a' fzéleffe nn ki-terjedt 
birodalombann, hog v en~fo:n' imádg"''anak 

, _., ..,. '..1 J 

ebbe a ' magols 1 gos Templomba. De méo--
o 

j., hogy ő magába ne c1itsekedgyen azzal, 
hogy tifzteluimet el-lopta , gondolkozom 
azon kárnak hellyére allittás.ánn , ha kár 
az mikor el-véfz az , a' mi maga magától 
meg-romlott. 

Edgy fzempillantásbann újj világot te-
• L 

remteK, és dgy Embertöl fzámlálhatatlan 
nemzeteket, a ' kik zonn lakjanak, mind 
addig , míg az érdemnek grárlitsaira fel
emelkedvén, hozzám útat nem nyitnak , 
minekutánna hofzfzas engedelmefs égek á l
,tal meg-probáltattak. E bbenn az iciöbenn 
az Ég, és fo ld újj ábrázatba öltözik, edgy 
Orfzág lefzfz belőllök , ed gy öröm, edgy 
vég néllüll való edgyefség. 

Örvenelezzetek menny ei l1a talmafságok ! 
Te pedig én Igém , én fiam ! a' kit örök~ 

t(i'} 
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tól fogva fzültem, és a' ki által minde.· 
nek lefznek: fzólly, és a' teremtés meg. 
lefzfz. El-küldöm veled hatalmamat, és 
Lelkemet, melly árnyékával mindent bé. 
fedez: menny, parantsold-meg az Ég.nek 
és a' főldnek, hogy a' méjj üregbe, mel. 
Iyet én véghetetlen nagyságommal bé-tol
tök, hellyet foglallyanak. Én magamat 

1 

magamba zárom , Te légy fzólgája , és 
sáfára jófzágomnak, mellyet még ki nem 
nyilatkoztattam ; fzabad jófzágonn mun. 
kálódni, vagy nem munkálódni. A' fzük
ség, és történet hozzám nem köz.elitthet. 
nek, akaratom tsinállya a' végezést. Szól. 
lott az Örökké való, és az Ige tellyesittette 
akaratty át, az lften hamar tselekfzi a' mit 
tselekfzik' akaratty a nint,s az idonek' és 
mozdúlás törvénnyének alája vetve ; de 
hogy az emberek értelméhez magát alkal
maztarsa, a' fzó fzükséges. 

Az Ég gyózedelmeskedett , és öröm· 
mel tellyes vólt. Dítséret énekeltetett a' 
l\1indenh;ttónak; hogy figyelmetef3égét . a' 
következendő emberekre ki- terjefzti , és 
békefséget ád nékik. Dítsőség annak a' 
kinek bofzfzú-áUó haragja a' hitetlenel~et 

fze-

HETEDIK KöNYV. 305 

fzeme elől, és az j gazságnak orfzág.'Íból 
el-ilzte; dítséret és dí tsüség l ~gyen annak, 
a' kinek bőltsefsége el-rendelte, hogy a• 
rofzfz jóra fordúllyon, és azonn Trónusra, 
a' honnann a' gonofzok le-húllottal{, edgy 
jobb Nemzetséget emeilyen , és véghetet
len fzázadokig azt gazdag áldásinak ból
dog tzéllyaivá tégye. 

A' Fiú lft:en tsuda-tételinek végbe-vite~ 
Iére, egéfzfz hatalommal fel-övedezve, és 
az Ifieni Felség súgáritól környül vétetve 
meg-jelent , bo ltsefsége, ki- befzélhetetlen 
fzeretete, és Attyának minden dítsofsége 
Iajta tündöklött. Szekerét környül vették 
fzámtalan fol{ságú Angyalok, Serafi.mok, 
Hatalm c.k , Trónurok , Virtufok valamint 
az lften fegyveres háziból való fzekerek
is, mellyek öröktol fogva milliomonként 
úrattak két réz hegyek közzé, kéfzenn 
állottak eze1111 nevezetes napra; magoktól 
el-indúltak: mert életnek lelke vólt ben. 
nek, és az Úr előtt meg- jelentek. Az 
Ég meg- nyitotta örökké való fzéles ka 
puit , mellyek arany farkokonn fordúl
ván fzépenn hangzottak , Jlogy a' dítső

ségnek Királly át, a' ki hatalmas Igéjébe, 
U és 
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és Lelkébe, újj világot jött teremteni, ki. 
erefzfzék. 

Mea- áll ottak a' Menny- Orfzág hatá. 
ránn v és fz éléröl meg - látták a' kietlen 

' • ,l • , • 

méllységet , mintegy· fzomoru ~rto~tató 

pufzta, a' fzelektöl , és hab~k~ol .o fzv~ 
zavart tengert , mellynek habjiU mmt a 
heayek fel-dagadnak, hogy az egeket os. 
tro~11 o1Iyák, 's fzélét közepével edgyütt 
öfzve keverni igyekeznek. - Szün11y-meg 
méllység az Ég ellen düh?sködni, .. ti ha. 
bok hallgafsatok, düh öfsegteket fuggefz. 
fzétek-fel, mondá nékiele Abbann a' fzem. 
p illa.ntásbann a' Kerubimok fzárnyainn el. 
indúlt, Attyának dítsőfségébenn , a' Chaos 
fzavát mefzfziről meg- hallotta' a' Men. 
ny ei Armáda fényes rendibe ment, terem. 
tésének 's hatalmának nézésére. 

Égő fzckerével meg- állott, és l\ezébe 
vette~ az arany tzirl<almat' melly az Is
tennek öröl\kévaló tárába k éfz.ittetett' az 
ec-éfzfz minden meg - mérésére. Edgyik 
á~ át a' tzirkalomnak' a' kczépbe ütötte' 
~ máfikkal a' fetéttség ki-terjedett mélly· 

a VT' segét körül kerittette' és monda : I ag . 
ed· 
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-eddig terjefzkedgy, itt pedig hatá rozd-meg
n1agadat, ez légyen temérdekségednek ke
rületi. 

Így teremtette az Íge az Eget, és Fől
det, mint még formátlan, és mezittelen 
teftet, mély homályofság fedezte a' mély
séget, de az Ifiennek Lelke tenyéfző fzár
nyait ki-terjefztvén a' vizek felett, le-verte 
az haláh1ak hideg agyát, és ed gy eleve
nitt a erot és melegséget hozott- ki a' híg 
teftb ől. Az edgymáll'al edgyező terméfzetü 
dolgokat öfzve fzerkeztette, a ' más féléket 
11edig, fok hellyekenn el- fzaggatta edgy
mástól , Levegővel környül vette, és a' 
Föld maga magánn függvén a' középhez 
ragadt. 

Akkor monda az Ifien : légyen világos .. 
~ 

ság, azonnal meg- lepte a• világofság a' 
méllységes üreget, és fzületett boltsőjéből , 
kezdette magát mutatni a' fetétes Le ve
gönn által, .ed gy fényes felhőbe bé-burkoz
ván, mert még akl-.or a' nap ·nem vólt t 
azonn közbe a' világofság ködös sátorába 
múlatozott. Az Iften látván hogy a' vilá
gofság jó vólna." el-válafztotta. a: Világot 

U !:l a' 
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a' fetéttségtül? a' Világot Nappa lnak é 
' r ' t ' E" r. ] ' 1 

a 1etet seget Jllza íának nevezte. 

Így lett a' N ap, reggel , és eftve, és 
é~eklé~el .. díts~itt:tett , a' Mennyei karok. 

1 
tol, m1donn lattak a fzületett Vi1ágofsá. 
go t a' fetéttségbol ki- gőzölögni, az É 
é F ···Id c ' l' ' k g, s o i orma as ana N apjánn. A' .M:en. 
nyei Karok, el-toltötték örömnek én eklé. 
si ~el, .az egéfzfz mii1den üregét; és arany 
harfaJokat zengedeztetvén dítsoittették az 
Iftent, és az o míveü , és ettől a' Naptól 
fogva, mint dítso Teremtőt áldották. 

Azutá nn monda az Ifien : légyen ki-ter. 
jefzkedett erőfség, a' víz között, melly el
válafzfza! a' vizeket a' vizektől, és fzerze 
az Iften ki-terjefztete tt erőfséget, híg, tifz. 
ta, és á ltal Játható Levego égből, melly 
magát a' leg-mef.zf.zeéb domborúságára-is 

. ~i - terjt::fzti ennek a' nagy kerekségnek. 
Igy ofztánn el-válafztaUak, a z alsó vizek 
a' felső vizektol, mert az Iften e' világot 
edgy .Kriftá ly tenger közepénn épittette, 
valammt a ' főldet a' tsendes vizek felett. 
A' Chaosnak lármás birodalm át mefzfzire 
el-tafzittotta; innenn az Ifi en félvén attól, 

hogy 
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hogy a' tengellyek öfzve ~rvén, edgy
más t nagy erővel meg-ne korhollyá k , és 
az egéfzfz a lkotmányt meg-ne há borittsák, 
a' ki-tcrjefztetett erőfsége t nevezte égnek : 
és az Angyalok dítsérték az eft:vét, és reg-

gelt ~ifodi~onn. 

A' Fold formátlan vólt, és még akkor 
tökélletefségre nem ment tsak a' vizek 
kebelébe ny úgodott , és magát nem mu
tatta; a' nagy Otzeán egéfzfzenn el-borit
totta annak fzínét, de hafzontalanúl nem 
hömpölygette rajta habjait, tenyéfző ned
verségek meg-hatották a' Főldnek golyó
bifsát, gyengénn m eg-áztatták azt a' közön
séges Anyát, és el-kéfzittették o tet a' fo
ganásra, midőnn . az Iften mondotta: Gyill
lyetek öfzve ti Eg alatt lé vo vizek edgy 
hellyre, hogy tefsék.meg a' fz áraz é ltető 

állat. Azonnal mutatták a' hegyek a' Le
vego égbe izmos, és mezittelen hátokat, 
és fejeket az ég felé ny újtották, valamint 
a' főldnek némelly réfzei fel-emelkedtek 
a' végre, hogy hegyeket formáilyanak, a' 
más réfzei fzint úgy sijjefztették magokat, 
hogy a' Vizeknek mély és tágas ágyakat 
vefsenek. Rohanáfsal futottak a' vizek 

U 3 ezenn 
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ezenn munkájokra , darabonként görget. 
vén magokat, mint a' tseppek a' f'záraz 
fövényenn; edgy réfze mint a' Krifiály fai 
előre tolódott, míg a' más réfze fe l-felé 
h áuykó clott, és habjaival rnint meg-annvi 
for hegyeket tsinált. Olly hirtelenségge.!, 
és refzketéfsel engedtek a' vizek a' lVIin. 
denható fzavának , valamint a' I\atonák 
a' trombita fzóra hogy futnak záfzlójok. 
hoz, fzint úgy futottak a' vizeknek foka. 
sági a' meredek hellyekenn zuhogó roha. 
náfsal, a' térségenn pedig ts endes foly á. 
fokkal. A' kőfziklák és hegyek fem he. 
vertek; hanern a' fold alá bújván, avagy 
nagy katskaringókat tsinálván , úttyokat 
ki- válafztottá.k , és mély árkokat ástak 
a' gyenge és ifza pos földbe , minekelőtte 
az Iften a' főldet kemé11nyé tette, paran
t3olván néki, hogy egéfzfzenn meg-fzá. 
rad gy on, ki-vévén azokat a' hellyeket, a' 
mellyek a' tók ágyaivá rendeltettek. Ö 
nevezte a' fzáraz éltető állatot Fó/dmlt, 
és a' vizek nagy tárházait Tengenlek, és 
monda : 

A' föld hozzon mag termő füveket, és 
minden gyümőlts termő fa hozzon gyü-

mől-

HETEDIK l{öNYV. :311 

oltsöt , a' ma ga neme fz ént , melly-
rn 1 ' f '' ld ,,1- ma ava magá ba légyen, 10gy a o -
)1<:. '- o ~· ' [: 

el<~: tenyéfző kebelébe maga magat za-
n oritthafsa, magát meg-újjitth afsa. Mon
Pd • és a' fold a' melly eddig tsak kopafz, a. k 
pufzta, k€dvetlen, ~s g~ romba ~ólt,. e-
belé ből gyenge filvet ln-hozta, es ki-ter
. d ett zőldséaévei, igen fzép fzínt adott a' 
Je t> • f' l · ' kietlen térségeknek ; a' mmden e e vJra-
aok , plánták, kíilömb külömb-féle fzíneket 
ki_ terittvén a' földnek · kedves iHatokkal 
aözölaő kebelét meg-vidá mittották. Ezek 
~Iig fizették-meg adajakat, . midőn ~ár ~· 
O"erézclekkel tellyes fzőlő mlllden felol elo 
l:) b ' ' ' · llott az alázatos futó rosty an, es a 
a ' l .. 
termékeny tövis, a' magok hellye \:enn ut-
közet formába állottak; azutánn az enge
delmes tsemeték, és tö vis bokrok edgy
mást meg-ölelték; végre az él ö fák pon
páfaun fel- eme!;<edtek, é~ ga,zdag gyü
mőltsel, avagy gyöngyös bHnbokk &l meg
rakodott áaaikat ki-terjefztették. Az He
gyek m.aa:s fákkal, a' völgyek és forrá
foknak fz

0

élei süru bokrétákkal, és a' tók 
fok fzép fzegéfekkel ékesittettek, aklwr 
a' föld az Égnek tettfzett, és edgy olly 

u 4 heli>' -
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hellynek láttfzatott, a' hol az 1ftenek gy ö. 
nyörüséggel lakozhattak, és sét;Hgélthat. 
tak vólna , fzent Árnyékinak fzép ségébe 
gyönyörködvén. M ég akkor az esó nern 
efett, és femmi emberi k éz nem mivelte 
a' mezőt , hanem a' földből ki- gozölgo 
nedves .ködök áztatták a' gyenge plántá. 
kat. Az lfi:en látta hogy ez jó vólna, és 
az efive és reggel, a' harmadik N apot 
mutatta. 

Az Ifien mondotta még; hogy légye. 
nek vilagittó teftek az égnek kárpittyánn, 
a' nappalnak, és éj tfzakának meg-külöm. 
böztetésére ·' és a' napok efztendő réfzei, 
és fordúlása meg-jegyzésére, hogy világo. 
fitts~nak a' ki -terjedt erőfségenn, a' mint 
én parantsoltam, és hogy a' főlde t meg. 
vilagofittani hivatailyoknak esmérjék. És 
így lön. Az lfi:en fzerzett két nagy vilá
gittó tefi:eket, az ember hafznára, leg-na
gyobbat pedig a' nappalnak elől-járójává; 
de a' melly éjtfzaka nem fénylik. Tsilla
gokat-is fzerzett, és azokat el-hintette a' ki
terjefztetett erőfségnek kék bóltozattyánn, 
hogy a' földet világofittsák , és ·edgymás 
után n az ~jjelt, és nap pal t regulázzák, és 

ho~.Y 
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hogy a' világofságot a' fethtségtol meg
krtlömböztefsék. 

N ' ' Ift 1 ' t ' • ' agy m1vet az ten meg- a van , JO· 
nak talAlta azt. Az égi tefi:ek közt a• 
mit fzerzett , leg - elso a' Nap vólt, a' 
meHy elüfzfzör nem egyéb b, hanem edgy 
világofság nélkül való kerekség vólt, noha 
égi yalóság lett légyen-is. A' nap utánn 
formálta a' H óldat ábrázattyára nézve 
gömbölyünek, és a' mindenféle nagyságú 
tsillagokat , és bé- vetette velek az Eget 
mint fzámos tsillagzatoknak fel- fzántott 
mezejét. Elő- vette nagyobb réfzé t a' vi
lágolságnak , és ál tal tette ezt a' napnak 
ködös kerekségébe , a' melly et fpongia 
terméfzetünek tett azért , hogy a' folyó 
teftet magába végye, és bé-zárta azt a' 
végre , hogy öfzve gyult súgá rait meg
tarthaffa. Ez az égi jel mofi: leg-tágofsabb 
palotája a' v.ilágofságnak , mint kútfejek
hez ide folyamodnak a' többi tsillagok, 
tüzeket arany vedrekkel belőle merittgetni. 
Ö általa aranyozza fzarvait a' reggeli pla
néta , ennek festése , és súgftrinak r.ijok 
báromlása által öregbittik a' töb bek apró 
világofságokat, mellyek nékik tulajdon ok, 

és 
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és a' me11yeket fzemünk elott a' mefzfzi .. 
ség kiffebbít. 

A ' napnak tsillaga leg- elOfzfzör- is · a• 
keletenn jelent-meg; gyönyörködve nyar
galta-bé mefzfze ki -terjedt kerületét a' 
magas Egekenn, és az Égnek öbleit meg
világosittotta. A z hajnal Ílttyára kéfzült, 
és a' fias tyÍik előtte örömébe tántzolt. A• 
11apnál l{evesbbé fénylő hóld , tellves áb. 
rázattal mut8.tta m agát az enyÚzetenn, 
rnint a' napnak tüköre, világofságát tőle 
](öltsön ö zte, a' fzer ént a' mint m en t, ma
gát el- h úzta. Az éjtfzaka bé-követl\ezett 
és a ' hóld a' maga forjába a' keleti ré
fzenn ismét meg-jelent : az egeknek nagy 
tengelyénn fordúlt, és a ' királyságot vifel
te, mellybol ezer meg ezer apróbb fák
lyáknak, ezer meg ezer apróbb tsillagok
nak réfzt adott, a' melly ek ezenn a' na. 
ponn az égnek kárpittyát ta rk ~íz ták. Akkor 
az eftve é::> reggel ragyogó fáldyákkal éke
síttetvén , koronáztak a' negyedik napot 
előfzfzör. 

Annakutánna monda az Ifien : hozza
nak a' vizek úfzó elev~n állatokat, és a' 

ma-
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:madarai{ repeirenek a ' fold felett, az é <Y 
o 

ki - terjefztésének fzínénn . Teremte aztrt 
a z Iften nagy tzethalakat , és minden t'1fzó 
állatoka t , mellyeket a' vizek hozta k ne
mek fzer.ént, és minden repeső állatokat, 
az o nemek fzerént, és látá az Iften, hogy 
ez jó vólna. És meg-á ldá, mon da: nöjle
tek , fokarodgy a tok , tültsétek bé a' tenge
reket, tókat, és follyó vizeket, és a' ma
darak terjedgy enek - el az egéfz foldön n. 
Azonnal a' tenger, és minden réfzei edgye
tembenn nycfgettek a' halaknak fokasá
gAtól , a' mellyek úfzó fzárnyakkal , és 
tündöklő héja kkal fel - ruházva , a' zold 
habok közt úfzkúltak , és f élelem nélk ül 
múlattak a z Otzeánba, némell y i ke magá
nofsann, némellyike pedig hafonl ó tárfa ival 
legel a' tengerek mezejénn , a' kalárifok 
berkébe sétálgatnak , moft a' víz fzínénn 
tzikáznak , majd a' napnak mutattyák fzí. 
nekkel játfzó arany köntöfeket Némel
lyek gyöngy házaikba kedYekre lefik híg 
eledeleke t. A' tengeri borjú, és a ' dom
ború hátú D elfin fz ökdétselve játfzanak 
a' tenger mofolygó fzínénn , a' rettento 
nagyságúak pedig alig mozdúlhatván-meg 
ifzonyú teftekkel az Otzeánt meg-zavar-

ják. 
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jálc Amott a' minden élo teremtéfeknél 
' leg-tsudálatoifabb nagyságú Léviátán alú. 

va nyug rzik a' mély vizek hátánn, mint 
edgy fzőllő l1 egy, vagy ha úfzik azt le. 
het vélni , mintha a' fold úfzna; tengert 
ráz-le fzakálláról , mellyett az órra ly u. 
kánn magába fzívott. Azornba a' lágy 
m eleg barla ngok , motsárok és a' fzöve. 
vényes tenger parttyai , fzámtalan tojáfo. 
kat k öltenek-ki. Itt a' melegségtől eleve
nittete tt tojá.s fzerentséfenn l'Li- hafad, és 
mezittelen gyenge kisdedeit a' napnak bé
mutatya; de tsak hamar fzárnyok és tol
lok meg-növén, bátran repillnek fel-felé, 
és fellegi sürilségel\kel komor árnyékot vet
nek el-hagyott fzületett főldökre. Amott 
a' f<;s és gólya féfzkeket raknak az ordas 
kőfziklák , és kevély tzedrufok tetejénn. 
Némelly réfze el-fzéLedvén a' mezőnek ad
gyák magokat, némelly réfze pedig edgy 
tsud:Hatos bels ő indittástól vezéreltetvén 

J 

repüléfekbe ék forma lineára verik mao-o-- o 
kat. A z efztendőnek réfzeit esmérik, és 
a' vizek 's fold felett bútsújokat jarják 
a' levego égbe, a' felhokig repülnek, és 
hogy repilléfekbe m agokonn könnyebbitt .. 

fe-
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fenek, edoymást fél válttyák. Így téfzik-
1e az okos darvak, minden ef'ztend öbe 

n g 1 , ' ' h l l "l úttyol\:at a' fzelek 1atann, a .o e- rel~u -
nek a' levegő ég utánnok habzik, és fzam
talan fok fzárnyak erejének engecl. 

A' Iea-kiffebb m adárkák-is r epdesnek 
ed gyik á~ról a ' máfikra, . tseveg~fc \:k~l az 
erdőt vidámíttyák, és feftett fzarnya1kkal 
mind addig repdesnek, míg az éjj nyugvó 
bellyeket ki-nem mutattya. Akkor a' __ k~d-

efenn hano-zó fülemüle, ineg-nem fzumk, 
v o '[ [ , .. l I d nótáit énekelni, h :m em ege Z Z ew~ {C -

vefenn énekel; nérneUy-ek az ezüst fzínil 
tókba , és follyókba kedvekre ferefzhi l~ 

Yenoe bárfonyos nyakokat. Az hattyu 
g o f ' . ' t 1 fenn költ nyakával, zarnya1t 111111 engy 
Királyi · p alás tot · ki- terj:fzt:én : . fels ége_~ 
teítével előre h alad , l::~.ba1 neln evezo 
hell rett fzolgálnak. Néha a' viz eke t el-

) , . ll' , haO' gya, és erős fzarnyaira \:even, a 
oY , f: , ' h . tt , A' levegő égnek köze p or za gat. as1 J a . . 

többek a' főldönn járnak, nunt ama pn·os 
taréjjú kakas, melly lmkori~tás~ val a' hal-

atás óráját veri , és ama ts1llagos fze
~ekkd, és fÚ várvanyi fzínekkel fénylő 
Páva. _ Így tőltek _bé a' vizek halak

kal , 
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kal; a' levego ég d kk '-' ma ara al, és az est-
ve, és reggel Ion ötödik nap. 

Az l1atodik és utólsó N apja a' terem. 
tésnek f~l- ~~olt, és az estvének, és reg
gelnek harfaJa hangzott , midonn az Ifien 
;monctá: Hozzon elo a' fold élő és fzeJíd 
állatokat , fzárnyafokat , és földi állato. 
kat, az o külömb külömb-féle nemek fze
rént. . . . A ' fold engedelmeskedett , és 
edgy fzempillantásba ten;nékeny kebelé
ből, fzámtalan fokaságú élő állatok búj

~a~-ki, ~a~yok ~s jól formálttak, és tag
Jaikba tokelletelek. A' vad állatok ki-jöt
tek a' porból, mínt rend fzerént való ta
l'Y ájokbói, és életre hozták a; p ufztákat 
erdőket, barlangolia t és lio-eteket · a' 1': k' 

) O > cl 

közt párafarm járkáltak ; a' fzelíd á llatok 
pedig a' mezokönn, és rétekenu leP"eltek 

k . 1 o ' amott arnazo nt dnn , és magánofann, 
ezek fzámofann, és fóltonnkéut. . 

A' göröngyök moft üfzové, maid orofz. 
lánná változtak. A' nyughatatla;I · orofz
lán lábával kapáHya a ' f oldet , 's azu
tánn nagyot fzökik, mint a' ki tömlotzé
hol ki-fzabadúlt, és edgy velges ferénuyél, 

11y ar-

HETEDIK KöNYV. 

.nyargaltába rázza. A' hi{tz, leopárd, és 
tigris a' főldet, mellyet éles körmökkel ha. 
fogattak, egéfzfzenn fel-emelték, midonn 
belole ki hújtak. A' gyors fzarvas ki-dug
ta a' földb ől ágas bogas fejét. Behemont, 
a' foldnek leg- nagyobb gyermeke, izmos 
test ofzlopát, alig válafzthatta-el a' föld. 
tol. A' bogo nyájak tsiráztak miut a' 
plánták, a' tenge ri ló, a' melly a' fzára
zonn, és vízbe edgyaránt lakik, és a' ke
mény béjjú Krokodilus, magokat a' Nap
nak mutatták. Külün"!b k ülömb féle Jyu
halwnn véghetetlen fok teremtés jött- ki, 
tsúfzó máfzó bogarak , és f ér ::;ek. Ezek 
engedelmes fzárnyok a t ki-terjefztik, apró 
vékony lineátskáü fzárn y olwak mutattyák, 
a' mellyek leg-büzké bb köntösével a' nyár
nak arany, és test fzín pettyegetéfel~kel 

fel-tzifráztattak. Amazok lafsatskánn tsúfz
ván a' mezot barázdolgatták, és a' termé
rzetnek nem leg-utólsó gyermeld vóltak. 
Némelly kígyó nemüek teftclne, és hofz
fzaságokra nézve tsudálatofok, fzárnyaik
kal még inkább tettzetőfebbé t éfzik nún
den felé hajlott test álláfoka t. A' han gy a 
gazda kezde ide 's tova futkozni , teHe 
noha kitsiny, de benne még-is nagy fzivet 

v i-
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vifel, és még valaha az o közönséges tár. 
faságáról fog himet vanli , a' v.1.lós~igos 
igaz edgyenlöség. Azutánn nagy súrüség. 
gel meg-jelentek q.' méhek, a ' lük viafz 
fzob átskákat tsináltak, és azokat mézzei 
meg-toltötték. A' tObbek fzáml alhatatla. 
n ok; Te esméred terméfzeteket, nem fzük. 
ség, ismét nevezni. T e a' kigyót-is es. 
méred , o a' leg- tsaJárdabb mindenféle 
állatok között, melly tól a' többi á llatok 
irtóznak ; de te néke l azért nem hogy 
ártana' sot inkább fzavadnak ellgedelmes
kedik. 

Már fénylett az Ég egéfzfz dítsoségé. 
be, és mozgott a' fzerén t a' mint az lften 
h<l..talmas erejének otet mozgatni tcttfze tt. 
A' fz épségébe már tökélletes fold Kegye
fenn mofoly gott. A' levego ég, viz, fől d, 
madarakkal, halakkal, és olly állatokkal 
népesitte ttek , a' mellyek repültek, úfz tak 
és jártak; de még a' l1 a todik napon n kel. 
lett valamit teremteni. Remek mun ka még 
nem vólt, még edgy o Ilyan teremtés hijjával 
vólt a' fold, a' melly 'rem a' fö ld fele nem 
l1ajolna, fem pedig oktalan ne lenne, mint 
a' többek; hanem egyenes és magas teftel 

lé-
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!évén ; tifztaságába az egekre függefztené 
fzem eit; a' ki fzents éggel , és okofsággal 
fel-ruhá ztat va magát meg- esmérje, 's a' 
többi állatokann az Iften t e tfzéfe fzerént 

·alkodhatna, a' ki noha tulajdon nagyut . 
:;áaát érezte-is, · de m ég-is minclenkor kéfz 
lei~JJe Hi:enét és 'I'eremtőjét meg-esrn érn i, 
és imádni. U gy an azért az örö1{ké való 
Fijához így fzóllott: Teremtsün1~ embert 
a' mi képünkre , és hafonlatofságunlua , 
hogy uralkodjék a' vizeknek halain~, és 
az égi madarakann, és a' főldt~ek mmden 
tsúfzó máfzó álattyaínn. Ezen fzava it el
végezvén, teremtett az IGen tégedet óh 
Áo ám ! embernek, a' föld' po rából , és 
ábrázatodra életnek ·lelkét lehellett , ma
ga tulajdon k épére teremt~.tt Tégedet, és 
Te lettél elsü L élekké. O teremtett Té
gedet férjfinak, és társadat Afzfzonynak, 
]10oy a' fold népesittefsék : annakutánna o . 
mea - áldá az U r az emberi nemzetet, és o 
monda: Nőjj~tek ! fokafacigyatok ! tőltsé· 
tek-bé a' viláo-ot ! és edgyik végitől a' má-

o . • 
sikig uralkodgyatok a' tengernek halamn, 
és a' leveo-ő é cr nek madarainn , és minden o o 

· teremtéfekenn , mellyek a' főldönn rno
zognak. 

x Vég-
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V égre a ' mint jól látod, ide helly hez. 
tetett Tégedet ebbe a' gyönyörüséges ·kert. 
be, m.ellynek Iftentől plántáltatott fái gy ö. 
nyörködtetik a' látást, és tetfzést; az Is. 
ten, adakozása fzerént, meg-engedte né. 
ked, hogy ezeknek drágalátos gyümolt. 
feivel élnél; Te fogfz itt killömb külömb. 
féle kedves ízil gyümőltsöket találni; de 
nem nyúlhatfz a' jó' és gonofz' tudásának 
fájához; mert a' melly naponn ennek gyü. 
mőltsibol ejendfz , meg- halfz , hilntetésü.l 
halál fekfzik rajta; vígy ázz magadra, és 
kivántsiságodnak parantsol!y ,. hogy vala. 
miliéppenn a' bűn, és a' halál a' hunnek 
fetét pajtáfsa meg-ne lepjen. . • Itt vetett 
véget az Iften munkáinak, és meg-nézvén 
mindent, a' mit teremtett, azt tökélletes 
jónak találta. Így lőn az eftve és reggel , 
hatodik naponn. 

Akkor az Iften m eg-nyugodott; de ez 
a' nyúgodalom nem egyé b b, hanem tsak 
a' dologtól való meg fzunés vólt; me rt az 
Ifient femmi fem fárafztha ty a-el. Az Egek
nek egébe fel-ment, 's on n ann nézte- meg 
ezt az öjj világot mint Birodal~nának ne
vekedését, és munkájával meg- elégedett, 

lát-

I-I E T E D I !{ l{ Ö~~ y v. 3 23 

lát án annak mé l tós:~gát Trónnffa elott , 
's ho av millyen j6 vólna , me! ly fzépsé . e · tv 

uekkel tellyes , és fel -tett tzéllyával men
" 11yire edgyezne. 

T íz ezer m ennyei hárfák fogták körül 
az Iftent. A' fold és levego ég zengede
zéfel~kel el- tolt; em lé 1~ ezt. reá, te-is hal
lottad. Az Ég meg- hajtotta magA t min

den tsíllagzatival edgy ütt ; a' Planéták, 
bámúláfokbann, járá fakat fel - függefzte t
ték, midőnn a' fényes mennyei udvart illy 
örömnek el- ragacltattásábann a z Egek 
.felé menni lá ttá l~, igy énekeltek: N yillya
tok- meg örökké va ló Kapuk! Ti E gek 
JJyifsátok- meg élő Kapuitokat ,. botsáfsá
tok-bé a ' nagy Teremtőt, a' ki dítsOfséges 
munk áját el .végezvén vifzfza tér ! ny illya
tok- me <Y és ez után n kéfzek légyetek ~ 

0' . 

a' ayakorta való fel- nyílásral Az Ur ör-
veJ~dezve fogja az igazak lakó hell~ét 
meg- látogatni. Gy akorta fog oda fzar
nyas poftákat küldeni , hogy kegyelmét 
rájok ki-terjefzfze. 

Úttyokbann íoy énekeltek a ' dítsőfséges 
o ' , 

Légiók , azombann az Eg egéfzfz nag~ sa-
X ll ga-
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gába fényes Kapuit meg-nyitotta, és út. 
ty át az örökké való Palotának men- . m ut t ., a . 
ta, edgy biifzke és fzéles úta t , mell 
a f" ' l y rany ovenynye porzott, és a' me ll 
t sillagokkal vólt ld rakva, mü1t az a' / . , / e .. 
3 er ut, mellyet éjtfzaka a' tsilla aos éven 
f l'f , . ~ D n zem e z, es ts1llagokkal bé-vetett égi út. 
nak gondolod. 

A' hetedik éjtfzaka következett az É den 
foldgyénn; mert a' nap el- hanyatlott és 
a' h?_mályof3ág , melly az éjjnek elOl Jár6 
pofiaJa, Napkeletenn magát mutatta, mi. 
dónn a' Mindenható Fíja az Egek' fel-e mel. 
kedett fzent Hegyének tetejére , az Ifien 
állandó meg-mozdúlhatatlan , és örök tró. 
nusához érkezett. Felséges Attyával bele 
ült; mert mindenütt jelen vólt, noha tró
nufsánn maradt mind enkor. I llyen a' vért 
nélkül valóság tulajdonsága, ö vitte véu~ 
l1~z ezt a' munlí:á t , a ki fzerzoje és vé;e 
mwden dolgoknak. 

l\1inekutánna a' teremtésnek vége lett , 
meg- áldo·tta, és meg-fzentelte a' He tedik 
napot, minthogy ezenn a' naponn végezte
el munkáját. Azombann a' N ap nem vólt 

~· 

HETEDIK I\.öNYV. 

a' l1algatásnak fzentelve. Az Hárfa nem 
vó lt henyélésbenn , a' flóta, dob, és fzé
penn hangzó trombita, és mindenféle men-
11yei Múzfikák fzóllott a k : az á ldozatnak 
sürü felleg,e a' fzent Hegyet egéfzfzcnn 
be-fedte. Enekelték a' teremtést, és a' hat 
napi munkát; nagyok a' .. te míveid óh Je. 
hova! a' te hatalmad véghetetlen! mitsoda 
gondolat foghat-meg tégedet, avagy rpi
tsoda nyelv mondhatya - ki nagyságoda t; 
a' te míved még inl~ább ki- tetfzik a' te
remtés benn, mellyet véahez vittél mint 

D ' 
fem a' vakmerő Lelkek el- törlésébenn . 
Ezenn a' naponn mennyl{öveid erődet mu
tatták; de fokkal nagyobb teremteni mint 
fem valamit el-torleni. Hatalmas Kírály! 
'1ég nélkül való uralkodáfod a t fenki fem 
)latározhatya-meg. Ki az, ki azt meo--tá-. o 
madni méréfzelné, Te zaboláz tad-mea a' o 
h i ttől el-fzakadt Lelkeknek vak merősé , 
g eket', és hafzontalan fel - tett fzándékjo
kat. Le-akartak ugyan ok tégedet vetni; 
de hivségedtől, mellyel néker1 tartoztak
el- állván , ezzel tulajdon bolondságok&t 
erőfittették, és a' Te hatalmadat annyi
val inkább fényefebbé tettek. 1'\lég a' go-

X 3 nou-
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nofzból- is tudlz Te jót hozni- ki. Ez az 
újj világ lefzfz annak örökké ,-aló tanú. 
bizonyság:..1. Amott az Egek 1\apui rnellett 
edgy más paraditsom-is V<J.ll . I1elyl1ez tet. 
ve , mellynek fund a mentoma , a' Jeve o(i 
' ö 

E g' Krili.:íllyánn r akatott-le. V éghetetlen 
fzé lefségu, fzám1.81hatatlan tsiilagokka l van 

bé-vetve, meliyek még va Jaha ed gyül ed. 
gyig lakható vi l.4ggci lelznek; de Te t udod 
az 6 futárokat : noha fzemeid núndenek 
felett a' folde t fzeml élik, mellyenn gye!'. 
rtlekei dn ek kell lakozni. Óh fz erentsés 
embere}\:! hi az Ifien tulajdon képére te. 
rem tettetek, h o,;y a ' világbann Jakjatok , 
és Iftens égét imádgyátok ; de azombann ju. 
t c lomúl , minden terem téfJn n ura lkodgyatok, 
főldönn , vizenn, Levego égbenn; és edgy 
őtet imádó igaz és f:Zent maradékot fza. 
porittsatok. Ó h h.:í rom fzor fzerentséfek! 
ha boidoságakat meg-efinérik, és h a örök
ké engedelmeskednek! 

Így énekeltek ; és a' mennyorfzág öröm. 
nek zengedezésivel tölt-bé. Így ülték-meg 
a' fzomb.:rtot. Imé ez a ' kezdete min den
nek, a' mi előtted teremtetett; maradé-

ko-
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, Most lásd már, h a 1 t tenittsd rea. 
y,oc,a , (]at tellvesittettem- e ' és ha 
k 'vansago .1 • • k · ' f: 

l , több dolool~ at tudm Ivan z 
éa mas o ' l . t 

Ill o b . értelmenn tu mn se-J.n ellyek az em en 
ud'; fzó lly ! 

Vége a' Hetedik Könyvnek. 



328 Az Elvefitett Paraditsom 

AZ ELVESZ T ETT 

P ARADirTSO M 
NYÖLTZADIK KONYV. 

----------•••M••----------

R Ö V I D S U M M Á J A. 

Addm az Ég mozdúlá.siról l;űlömb. /;űlömb;[éle 
ht!rdt(foket t {Izen, l(éttségcs feleletet ' és o! ly 

oktatd.st vt(jzen ' hogy magdt ink d bb az ollyanokba 

Útasittsa' mcllyelr néki hqfindlhatnal.·. R ed dll' él 

hogy R1faelt touríbb-i.r meg-tartóztatluifm' elo hoz. 

za. nélfi T eremteté.se utámz való el.rö g ondolattyait, 

nunt ragadtatott-jet álmábann a' fio··td; p d' 
v ara tlsom. 

ba. A z ljiennél a' magdnqfság fezOl való bifzéde ' 

T ár.r adatott mel/é,"e ffs ezenn valo' " .. J.t ., ' ' oromr:1 az ./uz. 

gyalnak el - bifzr!lLi. R rffael errol luifznru letzkét 

ád, é.s vififza megy az Égbe. 

Az 
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Az Angyal befzédgyét el-végezte : édes · 
fzava annyira meg-hatotta az Ádám 

fülét, hogy ann aku tán na - is min dég azt 
vélte , hogy az Angyalt h algattya, és fi
gyelmetes lenni meg - nem fzünt : végre 
mint a: ki á lm ából fel- ébred, magához 
jött, és h álá datofs ágát ekképpenn nyilat
koztatla- ki. 

Mennyei .to]máts ! jóságodat nem kö
fzönhetem. meg elegendo képpen n ; el - ól
tottad benn em egéfzfzenn a' tu dománynak 
fzomjúságát; jóságod minket ol ly dolgok-. 
ra tanittott, mellyeket nállad nélkul foha 
m~g nem tudhattunk vólna, ezek a ' gyönyö
rilséges dolgok, egéfzfzenn meg-hatottak 
bennünket: illő tehát, hogy mi ezek ért az 

· Örö kké valónak dítséretet adgyunk: De 
méO' edgybe kétségem van, melly et tsak 

~ ' 
te fzélefzthetfz- el : Ha ennek az Egbol, 
és foldbot a lkotott vilá gnak tsudálla tos al
kotmánnyát, és nagyságát meg-gondolom ; 
ha meg - gondolom azt, hogy ez a ' fő ld 
a' tsillagos éghez képest tsak anny i , mint 

X 5 edgy 
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edgy göröngy , vagy por fzem , ha más 
réfzrol ezel\.et a' fzámtalan tsillagokat v~s
gálom , melty ek meg-foghatatlan üregeket 
látfzattak b é-nyargalni; ( mert az ő mefz
fzes égek , és az ő minden napi hirtelen 
vifzfza fordúláfok ennek elégséges próbái) 
egéfzfzenn el-vefztem magam okoskocláfom. 
bann; lehető-e, hogy ennyi fok ts u dálla
tos valóságok, edgyedül tsak azért terem
tettek, hogy illyen kis tárgyra, mint a• 
föld, éjjel, és nappal világot hin tsen ek? N 
b ölts és gazdálkodó term'éfzet, hogy eshe
tett vólna illy edgyenlőségtelenségnek hi
bájába? Miért teremtett vólna hafzonta lanút 
annyi nagy és dits oséges tefreket, olly an 
hafzon vételre, melly olly igen meg-hátá
rozottnak látfzik? Miért parantsalt nékik 
olly fzüntelenn való futk ozást kereksé
geikbenn , melJyet minden llt'J p újjra kell 
kezdeni ; míg a' nyú gott föld, - m elly 
kevefebb kerületet tenne, ha a ' közepénn 
meg-fordúl na, - nállánál nemefebb való
ságoktól fzolgáltatvá n , tsendes fekvésé
benn marad, végét fáradtság néll\. ül éri-el , 's adót véfzen minden fzempillantásbann 
a' melegtol , és v.ilágofságtól , ui.ell y hoz
zája, mindent fellyül múló hirtelenséggel 

jut , 
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jut, melly et még a' fz ámok fem mond
hatnak :- ki. 

Első Atyá nk így h efzélt: maga vifelete 
azt mutatla, h ogy elméje m éjj gondola
tokba m erült : Ev a, ki eddig az illendő
ségtő l vifeltetvén velek maradt ugyan; De 
fzemé rmetefsége nem engedte , hogy be
fzédbe eredgyen , éfz re vévén azt, a láza
tofsággal, de a zombann ol ly ,:m I{elieme
tefséggel á llot-fel, hogy az ő lá tásá, min
denikbenn meg-maradáfa kívánását fzi1lte 

' 
és a' gyümölt.sök, virágok és plánták vis-
gátására m ent, mellyek jelen létét kiván
ták. P illantása a' virágok k cbelit ki-ny i
totta, 's hó fzín kezétől illettetvén fzebbenn 
illatoztak. Nem azért ment-el, mintha be
fzédgyek ő tet unalomha hozta, vagy hogy 
az ő méjj befzélgetéfeket-meg únta vólna. 
Ádámm al akarta ezt elő- befzéltetni, mi
kor ts ak kettenn lennén'ek, és ennek gyö
nyöri.~ségé t akkorra hagyta. Ú gy véleke
dett Ev a, hogy ké ttségét illendöbb léfzen
fé rjének eleibe terjefzteni ; mint fem a' 
mennyei fzolgának kérdéfeket tenni. Ér
zette azt, hogy ő ezt a' befzélaetést ked-

. t) ' 

ves kéfedelmezéifel, játékokkal , és ba-
rát-
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rátság mutatásá\Tal fogj a elevenitteni; hogy 
a' m.it nem ért, nyáj as tréfáival , ölelge
tési·vel fogja azt Ádám meg-fejteni, Töb. 
bet várt ajal\áról tsupa mezittelen fzónál. 
Mikor akadunk olly házafolua, kikbenn 
edgyenlő a' fzeretet, a' tifz telettel?- Fel
séo-es lépéfek kel ment- el magábann; de 

o . 
m éa is kísértetett; mert a' Grátziák, mmt 

b ' 
Királyn éjokat, hörnyíll vették, és pompas 
udvart formáltak mellette; a ' rajta tündök. 
lött fény, nyilak:1t l"tt .a' fzemekbe, mel
lyek magoknak a zt óhajtották , hogy őket 
fzünt elenn fz emlé1hefsék. lVIid u:m el távo
zott; Ráfae l kegyefenn felelt az Adámtól 
eleibe terjefztett kéttséges kérdéfekre. 

!Kívánsáaodat melly fzerént tudni akarfz, 
o ' ' 

nem ]\ár hoztatom; rr·ert hifzem a z Eg- is, 
az Ifiennek könyve azért vagyon elütted, 
hoay ben ne tsudáit olvasd , és hogy az 
Ef;tendő réfzeit, órákat, napokat , hóna
pokat, és efztendtlket. meg - esmérd: De 
a zt tudni, hogy az Eg forog- e vagy a' 
fő!d, nem fokat téfzen; tsak hogy jól lzám
lálly. Ez a' nagy épittő meíter, fok fél<: 
dólgokat igen boltsenn , r ejtett- el az em
berek, és az Angyalok előtt, és titkait 

nem 
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nem pazérollya ; inkább kell az em
bernek az lftent tsudá lni, mÜltsem azonn 
törekedni, hogy cilet ki-merittse. Talá m, 
azért tette-ki ez t a' me!lnyei alkotmányt, 
az emberek ítéletének, h~gy oket harzon
talan , és tekervényes véleked éfekbenn 

111 ea. játfzodtaffa, majd mikor a' te ma
radékid , a• világo t épittik, ig:1zgattyá k, 
Ie-rontyák képzelődéfekkel, az egek plá
nu rnát ki-tsinállyák, és a' tsillagoka t fel
vetik; az Iften efzeknek hafzontalan erol
tetésénn nevetni fog . A' Sphc:erakonn cen. 
trica, és excentrica lineáliat, Cyklufokat, 
és epicyklufokat, és lüilömböző kari ká kat 
fognak húzgáln i, és m ás fok dolgokat gon
dohtak-ki hogy a' kúlömb kulömbfé le tii

neményeket, meg-magyarázhafsák. Okos
lwdáfodból gy a nittok maradékidra-is, me rt 
azok nyomdokidat fogják követni. N em 
haoyod~ azt helybenn, hogy a' na gyobb, 
és 

0

világofabb teftek, o~lyan h.ifsebb tefinek 
fzolaállyanak, melJy nem fényes , és hogy 
az ég annyi útat téfzen·, addig míg a' 
föld örökké nyugfzik, és ts ak hafznot vé
fzen; De előfzör- is azt vedd gondoló
ra, hogy a' nagyság, és fény, nem nún
denkor t salhatatlan jele az elsőségne k. 

A' 
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A' fold ámbár olly kitsiny , és homályos 
légyen-is, de még-is tökéletefeb b dolgok. 
kal bírhat mintfem a' nap, mellynek tsak 
fénye van, de terméketlen, és a' melly. 
nek virtufa nem m agára, h.<mem t supánn 
tsak a' term ékeny főldre veti erejét. Sú. 
gárai, melly ek külömbenn henyék, itt a' 
főldönn gyakorollyá k virtufakat; de tüzök 
még fem a' főldnek fzolgál a ttyáért terem. 
tettek , hanem te érted, e' vjlág lakosá
ért. Az ég fzéles ki- terjedéfe , fzerzöje' 
méltoságát hirdeti: nagy sága tudtára ad. 
gy a az embernel<, hogy ő tulajdonképpenn 
nem bírja ezt a' világot, melly neki igen 
tágas épület: hanem ts ak kis réfzetskéjét ; 
a' többi réfze pedig más végre rend el
tetett, mellyet teremtüje leg- jobbann tud. 
Ezeknek a' kerekségeknek mea--focrhatat-..., b b 

lan gyorsaságát tulaidonittsd a' minden 
hatóságnak, rnelly a' tefti valóságoknak 
mint edgy lellü tehetOsége t tudott adni. 
Ha ezetul tsudálkozol , hát azonn mennyi
re fogfz tsudálkozni , hogy hajna l fel
jötte utánn el- indúlván az Örökké VétiÓ 

palotájából , el él előtt már a z É denbe ér
keztem; mert ez olly mefzfzeség , mellyet 
fernmi esméretes fzámok fem magyaráz-

hat-
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}la tn al\.- ki. Ezt ts ak azért hoztam- el 5 

' hogy vedd éfzre, rnelly tsekély ok zavar-
ta - meg itéletedet ; mindazáltal ne véld, 
hogy én az égi tüzek forgását állíttom. 
Nem: ámbár úgy tetfzenek-is azok, és 
fzemeid úgy tartyák Az Örökké való 
:meg- ro érhetetlen üreget rakott az Ég, és 
a' fold közzé a' végre , hogy ha va laha 
a' büfzke emberi fzem fokat akarna edgy
fzerre látni,. magá t ebbenn a' rnélység
benn el-vefzittse, a ' nélkül, hogy leg-kis-. 
[ebb hafznot vehefsen erőlködéséhol. Hát 
ha a' nap a' világ közepe, a' több Tsil
lagok pedig a' nap , és tulajclon magok 
erejek által külömb killömb-féle kereksé
gekbenn forognak körülötte ? magad- is 
egyenetlen mozdúlá fokat jegyzefz -meg 
hatá bann ezeknek a' tsillagoknak , · most 
magofsann, majd alatsonyann, azutánn el
rejtve , egyenefenn hátrálva bújdosnak , 
vagy állanak, há t ha a' f.öl~, ámbár moz
dúlhatatlannak tetlzik-is az, hetedik plá
néta, h á t ha ez-is a' többekkel éfzre ve. 
hetetlen ul mozgattya magát, három kü
lörnbözo mozdúlása á ltal ? N em lehetne 
elő fzámlálni rendeletlenségjeket , a' ku
lömb külömb-féle Egeknek, me ll y ek el-

len-
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lenkezoképpenn mozognak, és edgymáfsal 
hárántélwfann öfzve találkoznak; mert ezt 
meg· kell engednek , ha a' N a pot forgatod, 
és a' nagy mozgót, mellyet ha nem lá tfz. 
is , a' tsillagoknak felibe helyhezteted 

·' mint a.' N apnak, és éjnek kerekét. N jnts 
többé fzükséged mind ezekre a' l;:ereksé. 
gekre, ha az igaz, hogy a' fz orgalmatos 
fold maga magának hoz napot, a ' kelet 
felé útazván , és bogy az éjtfzaka eleibe 
m égyen , el- takarván fél gömböjegségét 
a' N ap súgá r itól , akkor, mikor ugy an 
ezen sú gárok , gojóbifsá nak máfik réfzét 
meg- vHágosittyák. A' Hóld fákjájával a' 
fetéttséget el- Izélefztvé n , a' foldnek ho
mályofságát éjtfza ka ugy an m eg vidámit. 
ty a, de há t ha a' föld- is a' H ü ldn:;tk ezt 
a' világofságát, rnelly reája a' N a p ból jön 
által , a' levegő égnek által látható laj
torjájánn vifzfza kúldvén , azomba m ikor 
üt nappal va n , éjjeli tsillagja ennek a' 
Planétának. Gonelold-meg hogy mind a' 
kettenn ugyan azon edgy term éizetuel<; le
hetnek, hogy a' Hóldnak lehetnek mezei • 
és l<ikofsai. Fólttyait min t fellegcket látod, 
a' felleg ei~: esőt öntenek magokbó l, az eső 
meg-lágyittván mezejét , hozhat némelly 

la-
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lakosinak tápJáltatáfolua rendeltetett hafz-
1105 gyümőltsöket. 

Talám még valaha más napokat- is 
fogrz fzem1élni; és öfzve zavarodáfokbann 

111 ég Hó lelakat-is nékik udvarolni ; mellyek 
férfi, és Afzfzonyi világofs ágokat öfzve ke
verik; mert ki tudgya, ha ez a' két nem, 
nintsen e minden Plánétákbann ; mert 
hogy annyi fzörnyü nagyságú tefiek, a' 
terméfzetbenn minden eleven L élek nélkul 
pufzták légy enek , 's tsupánn tsak a' vi
lágofságért tererntettek; hogy tsak tündö
köllyenek, és minderlik golyó bis neh án y 
világittó, élefztü és m e legi tt ő st1gárit fzórja, 
olly meg-mérhetetlen k özrül, erre a ' hoz
zájok képeft kitsin y füldre , melly nékik 
ismét a ' maga világofságát vifzfza ad gy a ; 
ez hihetetlennek l átfzi l~: ; azombann vagy
nak ollyan golyóbifol~-is, mellyeket te nem 
láthatfz. Ezek reád nézv e hijába valók 
vólnának. De akár hogy . légyen ; akár az 
Égenn uraikadván a' nap fel- kellyék a' 
földért , a' fold a' napért ; a kár k ele tenn 
kezdgye-el fut ásá t, akár tengeily én indúl
ván Nap nyúgatról napkeletre fordúllyon ; 
a' föld bár menyen-is, bátor és régulá-

y zott 
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zott lépésivel, és tégedet a' levegő ég las. 
fatskánn vjgyen, még fe m~ny te túl ok os. 
kodáfoddal az Iftentől elődbe-fZabott ha. 
táronn; hadd néki az ó titkát, edgyedU1 
ts ak elmélked y arról , hogy őtet fzólgáld, 
és féli y ed, a' ki jó tetfzése fzerént bánik 
a' többi teremtésive l- is, akár mi réfzenn 
légyenek-is azok helyheztetve. Élly azzal 
a' mit ő néked ád, é li y a' Paraditsommal , 
élly a' te fzép Éváddal, fokkal magafsabh 
az Ég, mint fem hogy azt ki-tapogathat. 
nád, hogy benne mi történik. Légy b olts 
alázatofsággal , tsak egyedúl arról gon. 
dolkozz, a' mi tégedet illet, ne függelzd 
elmédet más világokra és teremtéfekre, 
mellyek abbann vagynak, és azoknak á lla. 
potyokra, fem pedig killömbségekre; ha. 
nem elégedgy-meg azoknak a' ~olgoknak 

esméreté vel, mellyek néked a' fo ldLinn, és 
az Égbenn ki-nyila tkozlattak. Ádám ezen 
felele ttel meg-elégedvénn, így felel. Melly 
nagy köfzönettel tartozom néked , tifzta 
értelem, hogy mitsocl a nyugha tat lanságtól 
mentettél- m eg. T e enge met a' leg-gyö
nyörilségefebb él et módgy á ra tanitto ttál, 
a' nélkül ho~y ma ga ma t a' mardosó gon
dolatoknak által-erefzteném, mellyek nem 

e.dgyéb-
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edgyébre v alól\:, h nem hogy az · éle tnek 
nyugalmát m eg-há borittsáli, az U r el akar
ta róllunk h iritta ni a] fá rattsá gos gondo
kat , nem erefzti o maga reánk a' gyöt
relmet, ha tsak mí azokat magunk nem 
I(erefsük, gondolatinknak tévelygésébenn, 
és hafzontalan tudományokban:1. De az 
elme, és képzelődés, alája vagynak vet
tetve az el-ragél d tatásnak , ha nem ha za
bolánn tartatnak, és mind a ddig meg-nem 
fzúnnek tévelyegni , valamig a' ta pafztalás 
által vezéreltetvén, meg nem találl y ák azt, 
hogy a' valóságos bőitsefség nem abbann 
áll, hogy véghetetlen fok , és harzonta
lan homájos ) és elm és gondolatokat tud
gyunk: hanem hogy azt tud gy uk, a' mit 
életünknek minden napjaibarin találunk : a' 
többi ts ak füft, és hi jába valóság, és min. 
ket mindenkor tapafz talás , és magunk 
meg - határozása nélkül hágy a zokbann a' 
dolgokbann , melly eh: bennünket leg-inkább 
illetnek, fzál1y · le há t , errol a' magofságról, 
repüllyünk alatsonyabbann; t alánn az ed
gyügyüebb tárgyak, nékem alkalmatofságot 
fognak fzolgál tani, hogy te tolled hafzno
fabb meg-világosiHa tás t végy ek; ha te né
ked tetfzih: erántám való jóságodat tovább-

l{ ~ is 
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is fojtatni, már hallottam tőled, már azt 
a' mi teremtéfemet meg-előzte; most már 
halgasd-meg az én történetimet-is ha ta. 
lánn azt még nem ~all~ttad. A' nap még 
nem fiet hanyatlam, lasd hogy meg-tar~ 

tóztatáfodra mit nem követteni-el ? a1 ra 
veteme d tem, hogy befzélgetéfemmel kés
leltefselek; vakmerőség válna ugyan ez, 
hanem ha feleletedre való vigyázáfom bír
na erre. 

Míg veled vagyok, az Égbf'nn gondo. 
lom magamat, és a' Te befzéded, az én 
fülemnek édefeb b, mint a' pálmának gyü. 
möltsei, a' munka k özött lévő ebéd ide
lenn. Ezek a' gyümőltsök , noha kedves 
ízüek , fáraztana k, és bé- töltenek; de a' 
te gyönyörilséggel tellyes fza v aid mii1den 
undoradis nélkil l tetfzenek. Embereknek 
Atty a! felele Ráfae l , mennyei kegyefség
gel: a' Te ajakid kedvefség nélkül nin. 
tsenek ; valamint nyelved ékefség nélkül. 
Te az Iften' képére teremte ttél; Ö bov
ségefenn árafztotta reád min d külső, mind 
belső ajándékait. Szavaido nu ülnek a• 

Grátziák , és a' Te eredetednek nemefsége 
még halgatafodbann-is magát érezteti. Még 

az 
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az Egekbe-is úgy néziink Tégedet, mint 
a' mí földönn lévő fzólga barátinkat, és 
mi gyöuyörüséggel visgálly uk az Ifiennek , 
az Emberekkel való bőlts bánásának útait 

' 
mert mí láttyuk, hogy az Ifieni gondvife-
Iés Tégedet még koronázott dítsoséggel, 
és Te reád fzeretetét árafztotta. Mondom 
tehát: a' teremtésnek napjánn, ed gy alkal
matlan út bízatta~ott reám, válogatott Lé
gióval küldettem-el a' Pokol kapui felé, 
míg az Iften a' maga rnüvébenn foglala· 

· toskedott, mí menti.ink. Mz<T-kellett aka-
. b 

dállyozta tni, hogy a' Pokolból a' feregek 
es párt-iitő kémek ki ne jöjjenek, attól fél
vén , hogy ne talám a' Mindenható, hogy 
ha ki -jönnének meg- bofzfzankodván , a• 
terem tés hellyére ne rontson . Azonbann 
ne képzeld azt magadnak, hogy ők az 
Jfien engedelme nélkül leg-kiJfebbet-is tse
Jekedhetnének. Ha az Iften minket leg
felsőbb parantsolattyával valahová killd, 
ez tsak arra való , hogy nagyságát mu
tafsa , és minket az engedelmefséo·benn 

b ' 

melly el a' fzólga Királlyának tartozik , 
meg tartson. Mí láttuk , hogy a' Pokol
nak rettenetes kapui igen keménnyenn bé 
vagynak zárva , és környül kollátolva ; 

Y 3 de 
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de mefzfzirol igen fzomorú , és gyáfzos 
hangzá st, a' kínok lármáját, fenn fzóval 
való panafzolkodást, és rettenetes dühös. 
séget hallottunk. M eg- tértünk örö mmel 
a' világofs·ág felé, még Szombat eíive e lott, 
ez vólt paran ts olatunk. D e befzélly már 
most Te, .pa néked gyönyörtlség vólt en. 
gem meg-halgatni , nékem fem lefz{z unal. 
mas a' Te befzédednek halgatása. 

A' Mennyei hatalmafság, így fej efzte. 
ki magát, és Atyánk a' befzédhez így fo. 
gott. ' Nehéz az embernek azt m eg- mon. 
da ni , hogy a z Emberi élet mil,ént kez
dodött. · Minek előtte még nem vólt, es
mérlleti e azt az Ember? De még-is az 
a' kivánság , mel1y tová bbi veled való 
társalkodáfomat vélem óhajtatty a, enge
met arra inditt, hogy fz ületéfemet nél\:ed 
el- befzéllyem . .Mint edgy ujjannann méjj 
á lmából fel-ferkent, virágos, és balfarnos 
tseppekbe áztatott füvö nn gyengédeclenn 
hevertem, mellyet a' N ap, melly magát 
a ' gyeJlge kerlvefségbe meg itattya, súgá
rival tsak hamar fel- fzáraztott. Azonna! 
tsndállwzásba el-merült fzemeimet az égre 
függefztettem, és fokáig néztem ezt a ' fzé-

lefen n 

N y 6 L T z A D I K I\ ö N y v. 34~ 

lefenn ki-terjefztett erofséget' mind addig' 
rníg edgy hirtelenn fzembetünő mozdúlás 
által talpra nem állittattam; köri1löttem 
hegyeket, volgyeket, süri1 erdőket , tér
ségeket , és tsergedező patakokat fzemlél
te tn; ezekenn kivül még eleven teremtéfe
ket is lá ttam, mellyek mozogtak , jarkál-' 
tak , és repd~stek. A' madarak a' fálmak 
ágainn énekeltek, a' levegő jó fzagú bal
fammal el-tő l t, rninden mofolygott, és fzí
vem a z örömbenn úfzkált. Magam maga
mat jól meg-visg:Htam, és te fiernnek kü
lömbb-külömbb réfzeit jól meg- hánytam , 
vetettem. Hol j_ártam, hol futottam, hogy 
tagjaimat mozgásba hozzam , és erőmet 

meg-próbáltam, de nem tudtam, hogy ki 
vóltarn, fem pedig hogy rniként vólt lé
tem. Szóllani próbá ltam, és azonnal be
fzéltem, a' nyelvem engerlelmeskeclett, és 
abbann a' fzemp ila ntasbann mindent ne
veztem, a' mit tsak láttam. Te nap ! 

mondom , fzép világofság, és te föld, az 
igézés ig fzép lakó-hely' hegyek' volgy ek ! 
vizek, errl ők, térségek, és Ti eleven moz
gó állatok, 's fzép teremtéfek, ha lá tta
tok mondgyátok-meg, hogy, 's miképpenn 
Lettem én ? miként jöttem ide? ez n intsen 

Y 4 ma- . 
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magamtól. 1\'londgyátok-meg nékem, mi. 
ként esmérhetek én o reája? h ogy imád. 
gyam én azt, a' l{it(;l annyi kegyelmet 
vettem, életet, mozgást, és ·ed gy á ltalatn 
kí-magyarázhatatlan leg-nagyobb bóldog. 
ságnak érzését? 

Ezen befzédem utánn el- indúltam, a' 
nélkül, h ogy tud tam vólna, hová mégyek, 
el- távozta m attól a' helytől a' hol lea. 

. ' o 
elofzör lélekzeni kezdettem , és ezt a' ból. 
dog világofságot meg-láttam, végre hogy 
fcnki fem felelt , bé -ültem az á rnyékba, 
edgy virágos zoleJtség lótzájára gondol
kodni. Itt jött reám leg előfzör a' gyenge 
álom, és fz únyókáló érzékenységeimet ed gy 
édes bádgyadás lepte-meg, minden hábo. 
rodás nélkül, noha akkor azt hittem, hogy 
éfzre vehetetlenill á ltal foaok elébbeni ál-o 
lapotomba a' femmibe menni. 

Azombann á lmombann láttam a' fejem
nél valakit, m elly gyönyörüséges látás el
hitette velem , hogy még élek , és vagyok. 
Edgy valaki, a' kinek · mennyei maga vi
felete vólt, Jwzz4m közeli ttett és íay fzól-

' o 
lott : Ádám! Embereknek Attya, és kö-

zöt-
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zöttök leg-első, kelly-fel, lakó helyedvár, 
Iüáltáfodra el-jöttem , hogy tégedet abba 
a' gyönyörilséges kertbc be- vezef5elek, 
mellyet fzámodra k éfzittett em. 

Kezeimnél foaott, fel-vett, és a' mezok, 
o ' 

és vizek felett a' lcYego Eg benn, tsende~ 

fenn, lábai mozdúláfa nélkul, ed gy fzép 
fákkal nőtt erdő s hegyre le-tett. Tetejénn 
edgy nagy térs ég vólt : lá ttam ott a' leg
fzebb élő-fákkal plántált kerittést, sétáló 
helyekkel, és bóltos fzugjokkal , melly
nél femmit rem talá ltam fz ebbett ' mind 
abban valamit az előtt a' fől dö n tsudál
tam. Minden fa m eg-Iévén leg-valógatot
tabb , és leg-kivánatofabb gyi'unoltsel rak
va, hetyepetyém.et őket le-fzedni, és be
l ő lök enni fel-indittotta; fel-ferkentem, és 
valójába mind előttem találta m , valamit 
álomba im láttam. 

Akkor ismét el-kezdettem vólna kóbor
ló járáfornat, ha annak Ifieni fzeméllye ~ 
a' ki engemet a' hegyre vitt, az élő- fák 
köztt meg- nem jelent vólna: Örömmel; 
de azomba félelemmel , és tifztelettel tel-

y 5 ly es 
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lyes lévén , lábélihoz borúltam , és őtet 
imádtam. 

Fel- emelt , és nagy kegyefséggel így 
fzóllott : én vagyok , a' kit te kerefel, fzer
zoje mind azoknak , valamit feletted , kö
rülted vagy alattad 13tol, néked adom én 
ezt a' P.arad.itsomot, Te fogod ezt mivel-. 
ni. Ennek a' kertnek minden gyiimőltsei

vel fzabadonn élhetfz, ne félly itt a' fzü k
ségtől, tsak ahoz ; ' fá hoz ne ny úily, 
me11y a' Jóna]\:, és Gonofznak tudását ter. 
mi, és a' melly fa a' l\.ert l<özepénn az 
Élet fája mellé vagyon plántálva, az ez. 
zel való élést néked meg-tiltom. Ez a' 
könnyü magad meg-türtőztetéfe Jéfzen zá
loga hitednek , és próbája engedelmefsé
gednek. Meg-emlékezzél erről a' mit moft 
mondok: Tartóztasd-meg magadat, hogy 
belőle ne egyél; mert turld-meg azt; hogy 
azonn a' Naponn, mellyenn belőle . ejen
defzfz, és edgyetlen edgyr parantsolatomat 
által hágod, meg-h alfz. Attól az Ó rától 
fogva halálra fzentiáztatva , és ettől a' ból
dogságodtól meg-foztatva fogfz , a' nyomo· 
rúság , és b :ínat világába küldettetni. ' 

Ezen 
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Ezen tifalmas parantsolattyát , meny
dörgo fzókkal adta tudtomr ·:t, melly még 
most-is a' fülembenn zúg, ámbár hatalm om 
légyen- is a' következését el- kerülni, de 
tsak hamar vídúl t áb rázatba ül tözött 

Nem tsak ezt a' fzép kerittést adom 
én néked , han em még az egéfzfz fől

det -is. - Ennek öröhősinek tefzlek tégedet, 
és Gyermekeid et. Bírj velek edgyütt, és 
uralkodgy mind azonn , valami tsak itt 
alatt él, a' ten gerbe nn, levegő égbenn, 
vad-állatokann , ha lal· onn, és fzelíd állato
kon n. Ho gy pedig Tégedet errol valami 
jel által bizonyofsá tégyelek, imhol vagy
nak a' mada rak, és állatok, az o külömbb 
külömbb- féle nem ek fzerént; ide hozom 
néked őket, hogy neveket tolecl el-vegyék, 
és fzi.ikségedre való eslüivéfeket alázatos 
magok meg-.adásával néked aj:lnlyák. Bi
rodalmad még az halakra-is ki fog terjed
ni , mellyek vizes hazájokbann vagynak: 
itt ok meg. nem jelennek, a' levegő ég, 
nékik igen vékony. 

Mihelyt befzédét el-végezte , azonnal 
a.' madarak , és állatok párofsann meg• 

je-
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jelentek ; némeJiyek a' főldönn kedves 
enyelgéfsel : némellyek pedig fzárnyokat 
tsattogtatták , midonn felém repültek; a• 
rnint előttem el-mentek, úgy adtam nékik 
nevet, terméfzeteket esmértem : illyen vólt 
a' dolgokba való bé -látás , mellyet az 
Ifien nékem adott; de mind ezek között 
az állatok közölt-is még-nem találtam azt 
a' mi még- nékem hibázott , a' mint én 
gondoltam , tehát bátorságo t vévén. ma. 
gamnak, a' mennye1 Jelenéshez így fzól
tam : 

Óh mitsoda. neYenn nevezzelek Tége. 
det: mert mind ezeknek a' Nemeknek fe
l~tte, az emberi nemzet felett, és még ha 
ezentúl - is valami van; Te felyül múlod 
mind azokat a' neveket, valamit ts ak én 
adhatok. Hogy imádhaCsalak Tégedet, 
Szerzoje enn~k a' Világnak , mellyet az 
Emberért teremtettél , a' kinek bóldogsá
gára minden dólgokat olly bovségefenn el
kéfzittettél adakozó kezeiddel; de nem lá
tok fenkit , a' kivel adományidat közöl
lyem. Mitsoda bóldogsága lehet az Em
bernek , h-a magábann vagyon ? mitsoda 
meg- elégedéfe lehet ? Így fzóllottam , és 

a.• 

/ 
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, fényes jelenés reám mofolyogván, melly 
: 10folygáfa fénnyét annyival inkább nevel
te, így felelt: 

Mit értefzfz te a'. magánofságonn ? a• 
fOld és levego ég, nintsenek kulömbb kü
Iömhbféle Teremtéfekkel meg-telve? nin
tsenek ezek hatalmadhann gyönyörűséged 
öregbíttésére ? nem érted befzédgyeket ? 
nem mondanak femmit? ő bennek vagyon 
olly indúla t, melly tsak nem edgyenlő a• 
1'udománnyal, és magokat az okoskodás- .. 
hoz l\özelittő módonn olly tifztánn magya
rázzák , hogy téged múlathatnak. Gyö
nyörl, ödgy hát bennek ' és iga~gasd oket. 
A' te Orfzágod elég nagy - Igy fzóllott 
a' mindeneknek Ura ; így tetfzet néki el. 
rendelni ; de minekutánna a' befzédre alá
zatofsann engedeimet kértem. Mennyei 
}1atalmafság, fzavambann meg- ne űtközz. 
Én Teremtom további befzédemet-is meg
haluatni méltóztafsál : nemde nem magad 
hel; ébe tettél e engemet ide, és nem az e 
a' te tetfzéfed , hogy ezek a ' Teremtéfek 
nálam fol~kal alább valók légyenek? Azok 
közt, a' kik edgymáshoz nem edgyenlok, 
mitsoda társaság lehet? mitsoda meg-ed. 

gye-
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gyezés , mitsoda valósil gos gyönyöruség 
találtathatik ott? A' társaság gyönyöru. · 
ségénd;: vifzfza hárámlónak kell lenni , 
cdgyenlő mértékbe l~ell az t adni, és el
venni, mivel az edgymáifal nem edgyen
lők liöztt, edgyikbenn elevenebb, a' má. 
fikbann hidegebb lévén , a' baráttság nem 
tartha t fokáig , és tsak hamar mindnyá
joknak edgyenlö unalm at okoz. Én ollyan 
társról fzóllok, a' millyet én óhajtok, és 
a' kivel minden gyönyörilséget l\.özőlhes
fek , valamit tsak az okofság helly benn 
hágy. Edgy illyen tárfaság nem lehet az 
Ember, és barom kőztt: mindenik magá
h oz h afonlóbann keresi gyönyörüségét, 
Orofzlán Orofzlánbann, és Te magad ren
delted ő l\özöttök ezt az edgye ~ ülé st. A' 
M ajom nem k eresi Társát az Ökörbenn, 
a ' madarak még kevéfsebbé keresik a' 
f öldi állatokb ann; tehá t az Ember annyi
val inkább kevésbbé fog - tárfalkadni a' 

barmokkal. 
A' .Mindenható láttfzatott helly be hagy· 

ni, és nékem igy felelt: J ól lá tom én azt 
Á dám hogy Te attól a' Teremtéstől, mel· 
ly et Te Társadnak válafztanál, igen tifzta 
~s á r tatlan bóldogságot várnál , és jólle· 

. ~t 

NYÓLT Z .AD IK Kö N YV. 351 

het ho~y ~e a' ~yö~yörUségnek közepé
benn l egy -Is; m eg h n ts gyönyörilséged • 

, mert a' magános gyönyörűség néked nem 
gyönyörüség. Hát én felőllern mit gon
dol fz Te? azt gondolod e, hogy én vala
mi nélkül fzükölködöm? én öröktől foava 
magam vagyok; én fem máfodikat, fem 
hafonlót, annyival inkább -~dgyenlőt nem 
esmérek. H a tárlalkodni akarok, nem le
het nékem eclgyébb álla tokkal tárfalkadni 
hanem tsak a' magaméival, és a' mellyek 
nálam alábh valók , véghetetlenill távo
labb vagynak, mint T e tő llecl. 

Befzédétől meg-fzü nvén m éjj tifz telettel 
igy fe leltem : minden lételmek hatalmas 
.Királlya, az emberi gondolat fokkal gyar
lóbb, rnintfem az a' Te örökk é való tökél. 
letefségeidnek felibe juthafson , és azok. 
nak méjségét meg-foghaffa. Te tökélletes 
vagy, és bóldogságodnak femmi hijja_ fints i 
nem így van az ember; terméfzete fze
rént meg-hatarozva lé~én , ő érez magá
ban edgy olly kívánságo t , melly fzerént 
gyarlóságát orvofolhatná, vagy pedig ma
gát attól el-húzhatná , edgy hozzá hafon 
lónak társasága .f.ltal. Néked .a' magad 

fo-
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fokasittására fintsen fzükséged, mivel ru ár 
te véghetetlen, és tökélletes vagy a' fz~m
bann, noha tsak edgy vagy is. De a~ 

embert a' fzám arra meg tanittja, hogy 0 
lehetetlen akkor , mikor edgy; mert néki 
o hozzá hafonló társából magához hafo11• 

lók-at kell nemzeni, a' maga képét fokafitt. 
ván, melly az edgységbenn, tökélletefség 
nélkúl van; fzi.iksége vagyon tehát néki a' 
tifzta baráttságra, és a' kettos vifzontagló 
fzeretre : Tenéked , a' ki mindenkor ed. 
gyedúl vagy , Nagyságodnak titkába nem 
fzi.'!kséges a' társaság ; mert te magános. 
ságodbann magadnál femmi jobbat nem ta· 
lálfz, te magad közleni nem akarod; vagy 
pedig ha az.t kívánod, teremtéfeid közzill 
akármeliyiket is olly m éltóságra emelhe
ted, hogy veled tárfallwdhafsék , te o tet Is
t enné teheted. De én, azért hogy ezekkel" 
a' T eremtéfeld tel tárfallwdgyak, mellyeket 
látok; meg-nem fzab acl itthatom őket attól 
a ' tzéltól, a' melly oket a' föld fel é húzza; 
és akármilly en legy(;]1 - is bá r az o mód
gyok, én abbann gy öny örílségemet nem 

t a lálom. Szabadságommal , melly et o né· 
kem adott , éltem és meg - halgattatván 
illyen feleletet nyertem : 

Ádám 
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Ádám! eddig még nékem tetfzet okos
ságodat meg- próbálni; de most látom • 
l10gy ez nem tsak abbann határozódik-
meg , hogy az állatoknak terméize tyek
hez illendo nevet adtál; hanem arról- is 
el-hitettél, hogy még ezenn feilyűl mar-a
dat - is esméred. Befzédedbenn azon [~a
bad Lelket találom, mellyet beléd én ól- 
tattam, és rajtad tündöklik az én képem , 
meUy ajándékot én a' barmoknak nem 
adtam. Az ő tárfaságok te néked aláva
ló~ak t~tfzik, t~ ezzel nem akarfz meg
elegedni. lgazsagod van, mara dgy min
denkor ebbenn a' gondolatbann. Én tud
tam, minek elótte még tüled hallottam 
vólna , hogy az Embernek maoánofsann 
lenni nem jó. A ' melly tárfasá:ot láttál 

' 1 l . ::l ' azt en né \:ee nem -Is rendeltem; azt tsak 
azért a~a:tam néked meg-mutatni, hogy 
meg-probaily alak; al~ artam próbálni, hooy 
vally on jó itéleted vagyon e a ' Te h~z
zád illendo dólgokról. 

Így lévén a' elolog, el- hitetheted ma
gaddal, hogy az, _a' kit melléd fogok ad
ni , néked gyönyörilséges léfzen. Te meg
fogod benne talá lni, hogy ó hozzád ha-

z fonló 
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fonló valóságos fegittséged , és ed gy olly an 
magad máfikja, a' mellyet tsak fzíved 
kíván. 

Befzélni meg- fzilnt, vagy -is inkt bh 
én fzüntem-meg őtet halgatni, nem lévén 
tovább arrtt elegedendo erőm, hogy . én 
földi Ember ki- álhattam vólna ennek a' 
Mennyei hatalmafságnak. dítsőfségét, és 
mélységes befzélgetését, mellyre olly hofz. 
fzann méltóztatott, egéfzfzenn nyomattat
ván edgy olly tárgytól , melly az érzé
kenységeket fellyül múllya , a' bádgya
dás meg - lepett, nyúgodaimat az álom 
keblébenn- kerestem , melly, midőnn hív
tam , azonnal reám fzállott, és fzemeim et 
bé-zárta. Bé-h únyatta ugyan fzemeim et, 
de képzelodéfemenn , melly az én belső 
fzemem, nyitva hagyta a' Kaput a' tár
gyaknak; mellyből a' következett, hogy 
mint edgy el-ragadtatáfombann lévén, no
ha aludtam-is, azt hittem, hogy ~n azonn 
a' helyemenn vagyok, a' hová le-téte ttem . 
vólt, és hogy mrg-is u~yan azon n a' hel
lyenn , ugyan azonn dítsőséges ábrázatot 
látom , a ' mellyel ébrenn vóltam. Lát
tam, hooy le- hajolván, a' bal áldalatnat 

o k' l• 
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ki-ha fittotta , és ki-vett belőle edgy óldal 
tsontot, me11y gőzölgött az éltető -lélek
től, és ed gy olly frifs vértol, melly az 
életnek LelJ{ e. Sebem fzéles vólt; de hús
fal azonnal bé-nővén, meg-gyógyúlt. A' 
.Mennyei létel újj formát adott a' tsont
nal>:, és formáló kezei köztt lett ebből . 

edgy emberhez hafonl ó teremtés, de kü
lömböző nemből, és olly fzerelemre mél
tó fzépségü , hogy minden, valamit' fzép
nek tartottam, vagy nem látfzott többé 
annak , vagy pedig ebbenn a' teremtés
benn gyult öfzve, és tekintetiben magá
nak ülő helyet kerefett, az én fzívembenn
is olly édefséget erefztett, a' millyet még 
eddig foha fem éreztem. Je]enn léte az 
egéfzfz Világot el- borittotta fzerelemnek 
Lelkével , fzerelmes gyönyörüséggeL El
tünt - és engem fzomorúságbann hagyott. 
Hirtelenn fel- ferkentem olly magam el
fzánásával, hogy őtet fel-kereii'em, vagy 
el-vefztését örökre firafsam, minden más 
gyönyörüségeknek ellene mondván : Már 
tsak nem kéttségbe kezdettem esni, mi
dönn edgynehány lépésre meg - láttam. 
Éppenn ollyan vólt, mint álmorobann lát
tam , fel- ékefittetve min~ attól , valamit 

Z 2 tsak 
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tsak a' föld , vagy az Ég reá füzhet, 
hogy fzeretetre méltóvá tégye. Láthatat
lan Mennyei Teremtüjétül vezettet ·én, és 
állapottyának kötelefségére meg-tanittatva 
Iévéii felém jött. Grátziák váltak lépé. ' . 
fi benn, tekintetibenn , az Eg, és minden 
mottzanáfa a' fzerelem:nek méltóságát mu. 
tatta. Örömömtől el- ragadtatván, nem 
türtőztethetvén magamat , 's ezt kiáltot
tam: Imhol kívánságom! Jól tévő Terem. 
tő! igéretedet bé- töltötted. Te énnékem 
véohetetlen jókat adtál; de imhol vagyon 
mi~1den ajándékidnál leg- fze bb ajándék, 
mellyre engemet méltónak ítéltél. Most 
látom az én tsontomból val~ tsontot, és 
az én tefi:emből való teHet. Előttem lá
tom mao am magamat; edgy Afzfzony , a' 

b • 

ki mint hogy emberből vétetett, neve-Js 
Afzfzony ember légyen. Ez az, melly az 
emberrel Atty át, és Anny~t el-hagyattya, 
és feleségéhez vony a. Ok többé nem 
edgyebek , hanem edgy Test, edgy fz.ív , 
edgy Léleli. 

Meg-hallotta u~yan fz::tvamat; min.daz, 
által noha tennéfzet felett vaJó hatalom 
húzta.. is felém , még- is az ártatlanság, 

fzu-
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fziizefségi fzemérmetefsége, és valameily 
meg- foghatatlan belső -érzékenység n~ki 
;~.zt súgta, hogy néki nem kell elsőnek len
ni a' fzeretet jelentésébenn; hanem hogy 

0 utánna másnak kell járni, azzal, hogy · 
n1agát el-húzza, még jobbann fel-ingerli a' 
rajta való esdeldést , vagy pedig , hogy 

1nindent ki- mondgyak, ártatla,n fzívébe 
bé-nyomott tetrn éfzet törvénny e arra in, 
dittotta őtet, hogy fzemeit le-sütve· elo
lern el-menyeu , melly foldral kellemete~ 

feb bé t~\te. Utánna mentem, érzette a' 
T ifz tefséget , mellyet néki mutattam , és 
kéfzségge l Férjének el-fogadott. Azutánn 
házafsági bóltos hajlékomba vezettem . 
Ábrazátyának pirofsága a' leg-elevenebb 
hajnal fzínt - is meg- homályosittotta. Az 
Ég minden tsillagjaival edgyiitt a' leg-éde
febb _bé- folyáfakkal harmatoztak ebbenn 
az orábann. A ' föld, és hegyek örön1ök
benn refzl{ettek : a' lied ves Z ephiru fok 
gyenge sóhajtáfakat, a' mad arak vígság
jakat mutatták; az erdökbe hallattak; játt
fzodozva rázták-le fzárnyaikról a' rózsá
kat, és a' fákról el-lopott jó fzagokat el
hintették , míg a' filemile énekLésével a.z 
éjtfzakát meg- vidittván , · a' mennyegzöi 

Z~ nó-
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nótát el-kezdette, és az Eftvének tsillágját 
flettette; hogy annyival elébb jelenne-me 
a: ~egyen,n mennyegzoi lámpása meg -gyú; 
tasara. Igy el- befzéllettem már , melly 
nagy légyen az én bóldogs4gom, mellyel 
a' főldön élek. Meg-vaJlom azt-is. hoay 
más dolgokbann-is találom ugyan gyöny

0

ö. 
rüségerneL; de ez a' gyönyörüs ég olly an 
terméfzetü , hogy akár élek vele , akár 
nem , ezek a' dólgok Lelkembenn fcmmi 
változást, f~m pedig forró kívánságot nem 
okoznak Ertern azokat a' ketsegtető dól. 
go kat, mellyek hizelkednek az ízlésnek 
l ' ' k ' f: , atasna , es zagLisnak ; a' Plántákat , 
gyümőltsöket, virágokat, a' fetálást , a' 
madarak fzépenn zengő énekléfeiket. De ' 
ez egéfzfzen más tárgy, fokkal külömbözö 
képpenn hattya-meg fzívemet; mert akár 
reá nézzek, akár hozzá közelittsek, 'akár 
meg- öleilyern, ez mindenkor belső fel lob. 
qanáfsal esik- meg. Ö éreztette-meg vé
lem leg-előfzfzör az indúlatot Ö okozott 
bennem rend kivül való fel-gerjedést. 

Minden más egyéb gyönyörüségbenn 
tsendefségemet, és elsőségemet meg_ tar
tom, és gyengeségemet edgyébütt fohol fe 

vá-
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vádolhatarn; hanem tsak ed gy illyen fzép
ségnek kellemetefségei elott , mellyeknek 
ellene álhatatlan hatalmok vagyon. Vagy 
a' terméfzet hibázott , és hátra hagyott 
bennem ed gy olly gyenge réfzt, meUy il
lyen tárgynak ellene nem álhat; vagy pe
dig az óldalomonn efett febern által talám 
[okat vefztettem valóságomból, leg- alább 
az tagadhatatlan dolog, hogy a' Teremtő 
felettébb fok ékefséget pazérlott erre a' 
fzép teremtésre, a' ki külsőképpenn fzeb
benn termett, mint én , de behaképpenn 
nem olly tökélletes. Mert azt jól látom, 
hogy a' mi a' Terméfzetnek főbb tárgya , 
úgy mint az Éfzbenn, és ennek belso te
hettségbenn, mellyek a' mí méltóságunkat 
mutatyák, o nálamnál alább való , sőtt 

még ki.ilsoképpenn -is kevésbé hafonlitt o 
annak képéhez, ki minket mind kettünket 
teremtett: Ö kevésbé mutatya-lü azt az 
uralkodás jeiét, melly nékünk a' több ál
latok felett arlatott. Azombann mihel
lyest felé megyek ennek a' fzeretetre mél
tó fzépségnek, tsupánn magától olly fzép, 
olly tökélletes, olly tudós a' maga fogla
latofságaibann , hogy minden , valamit 
fzóll , és tselekefzik, nékem leg- boltsebb-

z 4 nek, 
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nek , leg jobbnak, és leg- meg- válafztat. 
tabbnak tetfzjk A' leg- méjjebb Tudo. 
máJ y-is el őtte pirúlva hajtya-meg magát, 
és térdre efik. A' Bőltsefség, ha véle be. 
fzéll, magát el felejti , és bolonelságra for. 
dúl. A' tekíntet, és az értelem véle ed. 
gyütt jár, nüntha ő teremtetett válna elő. 
fzör, noha o máfodik, és én érttem való 
teremtés: végre tökéllel efségeínek meg-te
tézésére azt mondom, hogy a' Léleknek 
nagysága, és a' nemefség, 's a' mind~ 
grátziák leg - ked vefebb lakó hely ek nek 
fzerelemre méltó fzemélyét válafztották 1 

és Angyali őrálló ú! tették mellé a' tifzte .. 
letet, és fzemérmet. 

Az Angyal öfzve r ántzolt fzemol dökkel 
felelt : Ne kárhoztasd a' terméfzetet, ő 
meg-tette kötelefségét, ts elekedd te- is a' 
Tiédet , és ne vesd- meg a' bőltsefséget, 

o nf!m hágy-el tégedet fzükségedb en:r:, ha 
te őtet el-nem fogod hagyni azzal, hogy 
fokkal többet tulajdonittafzfz a' kevésbbé 
méltóságos dolognak, mint magad-is most 
azt · éfzre vetted. Minn tsudálkozol , és 
mit . látfz o benne olly at , a' mi ennyire 
el-ragadott? külső termete ? az igaz, hogy 

ő 
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ö [zé p , és l10gy fzereteteclet, 's tifztele
tedet meg- érdemli ; de nem rabs::igodat. 
Tedd mértékbe érdemidet az övéivel, 
femmi fem hafznéÍl gyakrabbann az Em
berne!', mint a ' maga tulajdon meg-betsü
Iése, ha ez a z igazságann, és okofságonn 
van fund ál va , és ha azt kémélli . Mennél 
jobban fogod magadat meg-esmérni; o is 
annál inkább fog tégedet fejének tartani; 
és akkor mind ezek a' fzép külso fények 
engedni fognak a' valóságnak, mellyekk el 
o tsak a' Te gyönyörüséged öregbíttésére 
Vflgyon fel- ékesittve , és a' ki tsak azért 
illy tifzteletre méltó ,. hogy te Otet betsU
lettel fzerethesd. 

Azombann tudd- meg azt-is , hogy ha 
gy engeségedet meg- esméri , éfzre vefzi, 
rajtad ki-is kaphat, ha tsak minclen ből

tsefségedet öfzve nem fzeded, mikor vele 
vagy . Ha ez a' gyónyörüség, melly et az 
emberi nem fenn tartásának követni kell, 
néked minden gyönyörftség felett való leg
nagyobb gyönyörüségnek tetfzik, gonelold
meg, hogy ez minclen állatoknak, és bar
moknak fzint úgy adatott, és ha eh benn 
a' gy önyörüséggel való élésbenn valami 

Z 5 ollyas 
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olly as érdem vólna, :rpelly az Embert illy 
kemény békóba vethetné, és lelkét Illeg. 
hódóltathatná; bizonyoll'ann nem pazérol. 
tatott vólna a' barmokra. 

A' mit ebbenn a' magához húzó, ked. 
ves, és az okof.<>ággal meg-edgyező társa
ságbann leg-nemefebbnek találfz, azt fze. 
resd mindenkor; de elégedgy-meg a ' fze
retettel, és ne meriilj az indúlatokba. A• 
valósáuos io-az fzeretet nem indúlatból áll. o ...... 
Ez a' aondolafokat me0'-rofiállya, a' fzívet o o . 
nagyitty a, mühelye az olwfság, értelmes 
lajtorjáúl fzolgál a' mennyei fzeretetnek 
el-érésébenn , ha magadat a' tefti gyön.y ö
rüségektül el-nem hagy od ragadta tni. Ep
penn ugyan ezért nem találtál Te az áll&
tok köztt magadhoz méltó tá rsat. 

Ádám fél fzégyennel bodttatva így 
felelt: N em vagyok én1 el-ragadtatva, fem 
a' fzé1~ségtol, fem perlig attól a' gyöny,ö
rűségtöl, melly a' barmokkal-is köz. En 
a' házafság eránt titkos tifztelettel vifel
tetem, 'és felole a' leg- illendőbb gondo
latim vagynak_ Az, a' mi engemet Jeg
inkább gyönyörltödtet tifzta tá.rsambaun , 

nem 
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nem edgyéb , hanem az az ajakira hin
tetett kegyefség , mellyel minden tseleke
detit ékesitti, magá nos életiben való meg
betsUihetetlen .ill endősé g; mert valamit tse
Iekerzik , annak a' fzeretet érdemet á.d , 
és az edgym á;;nak fzólgálni igyekező kérz
ségünk-ü elegendo igaz pró~ája annak ~ 

hogy minket ugyan azon edgy Lélek ele
venitt - - Ez a' tsudálatra méltó ed
gyefség, a' házafok közt ezerfzer gyönyö
riiségefebb, mint a' kedves hangzásoknak 
gyönyörilsége , mert ez a' fzívet hódol
tatya, ama' pedig a' fület tsiklándoztatya. 
Mindent fel- fedezek néked, valamit fzi
vem belső rejtekébenn érzek. V éghetetlen 
tárgyaknak fokasági fzállyák - meg ugyan 
érzékenységimet , de minthogy az okos
kodás bennem mindenkor ugyan az, és 
uralkodik , tsak a' leg- jobbikat hagygya 
hely be, és követi az!, a' mit helybe hágy. 
Mínthogy nem kárhoztatod bennem a' fze
retetet ; sőt azt tartod róla, hogy az az 
Egek fe lé vezet, 's edgyfzersmind kalaúz, 
és út, Engedeimet kérek tőled, hogy, ha 
kérdésem helytelen talál lenni, mond-meg 
azt nékem, ha fzeretnek-é a' mennyei Lei
kek ? ha fzeretnek, hogy mutatyák-ki fze-
·_.· rel-
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re1meket? a' fzerelmes pillantásoknak édes 
villámja á ltal eflk e · az vagy pedig súo-a' . ' . ~ a · 
nkat elegyittik üfzve ki - beftélhetellen 
meg-illetés á ltal? 

Az Angyal felelt néki mennyei Rózsa 
fzínnel gyúladt mofolygáffal, melly a' fze. 
retetnek valóságos fzíne: Elég légyen néked 
azt tudni , hogy mí bóldogok vao-)runk 
' h o ' es ogy fzeretet nélkül bóldogság nintsen. 

.Mí a' leg-dítsörségesebb mértékben bírjuk 
a' véle való élésnek egéfz tifztaságát, mel
lyet te- is esmérfz, ámbár tes te d légyen 
(me rt tifztánn teremtettél) és hogy nél\ ünk 
fem mi fem áll ellent. Ha a' Lelkek edgy
máfi: meg-ölelik, akkor egéfzfzenn celgye
sittik magokat , ők az edgymáffal való 
eclgyesittésbe11 nagyobb könnyebbs~get lel
nek, mint mikor a' levego É g a' levegö ég
gel elegyedik öfzve' ok tifzta kívánság-ok
l\al edgyesittik magokat, és éppenn nem 
k éntelenek azzal, hogy - ecl gymáshoz úgy 
l\özelittsenek, mint a' Teft a' tefi:hez, melly 
a' Lelket a' Lélektol el-válafztya. - De· 
rnost már tovább veled nem m aradhatok. 
A' nap már hanyatlani kezdvén, jelt ád 
az el-menetelre. Maradgy-meg a' jóbann" 

éli y 
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élly fzerentséfsenn , és fzerefs ; de min
clenek felett fzeresd azt , a' kinek paran
tsolatit fzeretetből tellyesitted. Vígy .izz, 
hogy az indúla t ítéletedet meg- ne fzé
dittse, és véled hozzád illetlen dolo· ot ri e :) 

téteiT en, magad', és maradékod' fu rsa ke-
zedb enn van. Vígyázz ! álhata tos mea-. o 
maradáfed nékem, és n1inden me P-:- bólo 
dogúlttaknak öröme léfzen. T a rt '· d ma-
gad erőfsenn ; fzabad akaratod L ól füal)" 

d
, Ih o o ,_ 

hogy moz u atatlanúl álly, vagy el-efs. 
Az lfien néked elég inóelokat adott ma
gad meg-tartására, ~ncifok fegittsége nél
klll nem fzukölködül. 

El-végezvén ezeket a' fzókat fel-állott: 
Ádám követvén ilJy áldáfi: mondott reá: 
Mivel el- kell menned , menny menny ei 
Vendég, felséges követtye annak, a' kinek 
~eg-felsőbb jóságát imádom; hozzám való 
le- erefzkedésed határ ndl(ul való vólt • 
azért- is én hozzád foha háládatlan nem 
léfzek. Maradgy mind örökké az emberi 
nemnek pártfogója, Baráttya, és látogafs
meg gyakorta bennünket. 

Így 
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Ípy vált~k- el edgymástól, az Angyal 
az Egbe, Adám pedig hajlékába vifzfza 
tért. 

V ege a' Nyóltzadik Könyvnek , 
es az elso· Darabnak. 

ELVESZTETT 

PARADITSOM 
IviiLTON 

Á L T A L. -

----o·~··----

Fordittotta Frantzidbó l 

BESSENYEI SAND OR 
Ts. és Kir. Lovas Kapitány. 
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