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A* világofság5 el-fogadasara ksves emberek, 
és tsak a’ jó fzívüek alkalmatosok.

Szépbalmy Orph.



Á  kik ezért földet Uralom - völgynek né-
vezik, (m ért?

Tánamerí érdemiéit könnye italok fzú'netlen) 

Mélly rántzokba efett homlokkal, ’s sűrű epével 

így féddödznek: alá omlik az emberiség! 

Illeni Félelem itt többé nints, pufzta határunk 

A’ Jóktól: — ’s vallás’ fz; tüze is meg alud’f.

El



El butsuzott a hit; mert minden gyermek előre 

M eg győződni akar, ’s úgy hifziel, ha hifzi. 

Új tudomány váltá piperéi köntösbe fzorulva 

A’ régit, melly mofí sírva zokogja helyét.
I

Ott éfzt, ’s mélly tudományt látfz; — tziíraíza-
vakra *) akadfz itt

Állop nélkül ugyan, még is ez új’ amaz’ó.

Új fzín, új ruha, és új ízív — ’s új vétkek
eredtek, —

Félő új lilént fognak imádni talám! —

A’ ki világofodás, ez ezen Százod’ ísoda faííya 

Mell) et nyájofsan kar, ’s kebelébe fzorétí. 

» Ve-

*) KűlonoíTen az Aeftheticának, ennek az ártotlan 
tudománynak fzámtolan ellenségi vágynak. ’S el 
hifzem hafznofsab munkánok tartanak, ha hat 
hétig fzakadatlanul polemizálnánk, mint eggy 4  
fél órátskáig arról gondolkodunk —  mi a fzép.



Véres fzörnyeteg ez melly öfszve zavarja
világunk’

’S fonnyad az a’ tájék mérge ha merre lövell.

------  Eddig fsendelien halgat ’s mosolyog
va teként le

A’ Bölts, a’ köz nép’ tengere -habjaira. ■

Itt már fel gyullad, de nem olly láng gyujt-
. |  . ^  ja fel a’ melly

A’ nem-bölts’ ereit pörköli, nemtelenúl.

Nyúgod’tf homloka nem felhősül, nem ha
boz a’ fzáj,

Nem remeg a’ telt, és ajaka nem dagadoz.

Fel gyűl mint a’ Bölts tsendefsen gyűlni fzo- 
i  kott ha

A’ tanulatlan zaj’ hangja, az Égre kiált.

Tüzes homloka é g , az örök mennybéli
Vagyonság

Sűgarival, ’s fzájat fedve ki nyitja imigy:

Zűr-



Zűr-zavar éj j félnek vafiag fekeíéjje alá bujt

Vak népek, kiknek végeden durva feíéíség

Vonnya be kormos lát - körötök’; — mit a*
gyarkodik a’ ti

Nemzetetek, ’s mit fú j, ha hogy a’ nap5'
tifzta fugára

Párát fzéllyefzíö melegével süt fejetekre?

A ’ derüleí’ fel nyílt folyadékit rettegi népiek

Fél? — el tűnik az éjj, ’s a’ napnál tifzta világba

Felhőtlen fzínben feketédzik mefszire tette.

Meg rekedeít hangon fsak azért süvöltő*.
tök? — Efsen

liételefek fza*porán az örök Chaos’ öblibe
viffza; —

’S néma tudatlanság azt rejtse el a’ Maradéknál!

Mert m,ajd a’ késő fzázod fzégyenli pirulva,

’S kételkedve fejét meg rázza, ha hallani fogja:

„ V o l-



„Voltak idők mellyek lármázván fzámki ve
tettek“

„Minden jó újat.“ - - T i  pedig kik eggyügyü
éflzel

(Ámbár jó fzívvel) rettegtek tifzía világtól.

’S inkább e’ poklot párádzó ronda motsárba

Kínlódtok, — fzánlak, hogy el-annyira félre
fzokott már

Tátástok, hogy fél nap-fényre tekénteni, vegre,

És remeg, óh ne remegjetek, — ím az el-ijjed tt

Útja vefzett bolygó örül a’ Hajnal’ pirosának.

... Mélly örvény fzélén járkáltok, karjaitokkal

A’ ki világosodat meg ölelve, k ö v e f f e  me- 
 néftek!

... Nem, nem, fzörnyeteg ö; — az'okos lé
leknek az első

Kiníse ez, ö az örök felség’ Thrónuffa
alatt, és



A’ körül off fénylik’, — az igazság nélküle,
íemmi.

E’ fzi’il férj fiaka t kiket á’ Százod le borúit í’Ö

’S meg hajtott térdel, tifztel; — kiket el ra
gadó és

Bor zadozó ísoda kozz’ tt b ámúl a’Nemzet e lö re -

Férjfiak a’ kiknek fzavaikra világok helyükből

Mozdulnak, — népek fzületödnek, — Egéfz
erejével

Markokban vagyon as Terméfzet, — melly
örököíTen

Kultsit bizíoffan ö nékiek áltol is adta. ---
■

Én

^  • 1 • ' ’. • * — , .V ‘ .. i  y * > * r f f r> I / ;

Hadd abban jó Bölts, ’s engedd végtére ne,
 kém mar

A’ mezzöt, mellyen te ki fzállál, — légyen
elég ha



Én példát mutatok, melly fzembe-tűnőn bizo.
nyéttsa

A’ mit vitattál. R aits, (nagy név esmeri
a’ ki

Tudja mi a’Tudomány. — Magyar; etet es
meri a’ két

Honny) ennek mellyét leg jobb fzív lakja, ez
a’ fzív

jpárofodott a’ leg fényefs’b ki - világosodáfíal.

Dél-nap tündöklik körülötte;....... . ki mefízi-
re látja

A’ boldog jót, ’s ezt örömei! kebelébe fogadja,

Mpllynek böv özönét ö Ember-tárfai érzik,

Érzi a zok kiket a’ boldog Születés Tanulóji

Száma közé bé irt; — érzik mikor Ift eni
vallás’

Élet adó magvát plántálja, az égi vagyonság’

Ofzlását, ’s egyebet, melly rejtve az elme
előtt, ’s mi

A ‘

■



A nyakas oskola - emberitől ízületeit ki
maradhat. —

Mert, — — egyedül boldog lelket for
málnia tzélja.

. . .  A’ fzent böltsefség ugyan eggy rámára
vonódva

Nem fefzül, — a’ józan, ’s meg tifztúlt
éfz kalauz itt.

’S a’ mit az árfotlan fiatal kor föle tanulhat,

Minn a’ férj fi idő kéíelked, ’s a’ bús öregség

Töprenked, komol artzával, mind az ki
mutatja

Raits’ ízívét, ’s elméje világát, és hogy az 
-  újat

Tudja betsülni holott a’ Vént kedvelleni káros.

Nagy



Nagy Tanítónk hogy ez napon a’ melly
Nevedtől fénylik *)

Személyedet, nem köfzüntö fzokott ver■„ 
fék tifzfelik.

Arra ne vél’d mintha fzívünk hideg vagy
fagyos volna

Mintha vérünk látásodra, halkai, ’s eggye, 
ránt folyna.

Tifztelünk mi és fzeretünk; — de érzünk is
’s az érzés

Szabadon fzőll, ha távoz a’ kötözött Kén, 
ízeréttés.

Szabadon lebeg, fzabadon önti magátakkor ki,

>■ Olly fzabadon, olly hímezés nélkül 
befzélgef mint mi.

Mint:

*). Hogy annyiféle verset kevert a’ K&kö ez a?, 
f .-oiía: engedni kellett a’ kannának —■ ’saz idßnek.



Mint mi, kiket mindenható keze az Alkotónak

Szerelmének adott által, eggy ollyan Ta
nítónak

Ki derülő fzázodunknak, napját idébb fordítja

Ámbár bellis meg-gondoláfsal, még mellyé- 
be fzorítja

Mit mérget habozva nézne az irigység. —
(hogyha Bolís

Vagy, az árthotó fzikrára meg gyújtó 
olajt ne telíts)

Ki maga tefzi boldoggá név-napját és az Időt

Ez fzerentsélteti amazt, — amaz nem 
•  annyira Ö’tt

Minek hát pufzía fő hajtás, minek a’ Kö.
fzöngetés

Melly úgy iS (jó hogy el hagyjuk) tsak 
idő vefztegetés.

De ha képes illy jeles Nap azt fzabadon
mondani

Minn



Minn gyakran ízokott az Ifjú tsendefsen 
gondolkodni.

F  légyen rövid igékbe foglalt jó-kivánásunk:

Élj, — taníts — fzerefs bennünket, a’ 
mig élfz drága Raitsunk!

____ Azok’ kik vefzélyí látnok ott, hol TE
boldogságot nez’fsz

Nyíljon fzemök, ’s elméjüket foglalja jó
zanabb éh.

Hogy munkáfságod’ határa ne fziiküljön; —
— ’s ha kiknek

Nem vagy kedves, azt kívánom egyedül:
esmérjenek!!












