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Minden jó fzívü Hazafijakhoz.

K edves Hazánk! ha volt fzavunk féltésedre 
Melly fzándékunk’ fzüntét adta értésedre , 

Nem akartt hibánkról engedelmet kérünk, 
Ha te fzóllfz kéfz elménk , fzívünk ’s vég 

tsepp vérünk. —
A Jó



J ó  Anyánk! ’s hív Dajkánk! ki miólta fzűltél, 
Minden nap több jókkal tetézni nem fzűntél. 

Kézen fogva vittél Paliás’ Műhelyébe 
Réfzt adtál az igaz böltsesség’ tejébe. 

Anyai gondodnak köfzönjük javunkat
Értz paissal fedted mind azt mind magunkat. 

Szerelmed’ gyümőltsit öntöd olly bovséggel 
Hogy minden óránk foly ujj gyönyörűség

gel. —
Gondos ízemmel járj-bé bár minden Orfzágot, 

Nem lelfz egy rakásban illy fok boldogságot. 
Áldott földjén terem bor ’s búzának java 

Esméretlen másutt ízép marhája ’s fava. 
Ez termékeny inehű Anyja az értz nemnek 

Bőven hozza a’ mi tetfzik íznek ’s ízemnek. 
Mint a’ Kanaán úgy foly téjjel és vajjal 

Balsamos fíkjai zúgnak a’ méh rajjal. —  
Nints illy A nya, illy föld mint te Magyar Haza 

Hol minden jót az ÚR áldással halmaza* 
Másutt még a’Nap is kél ’s nyúgfzik másképen, 
\  Nem énekel a’ víg patsirta illy fzépen. 
Nem látfzik a’ Világ másutt illy vidámnak 

Minden jobb ’s kedvesbb itt fzívemnek és
fzámnak.

Másutt hegy’ völgy’ halmok így nem zenge-
deznek,

A’kristály források másként tsergedeznek. 
A’ virágos kertnek nints illy jó illatja,

Nints a’ rósának illy tetízö ábrázatja. —
Az
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AzÁnglus ’s a’ Belga, fösvény földe mellett 
Fut, fárad, ’s dolgoz, hogy fényijén más föld

felett.
Ha ellenség ront rá vég tseppig minden vért 

Fel-heviiltt ízívéből kéfz ki-fzórni azért.
Ki ki fel-áldozza annak tehetségét

Ez éfzfzel, más karddal őrzi ditsö'ségét. 
’S Oily rest népet hát tsak e’ böv föld táplálna, 

Melly e’ jó Anyáért ki-kelni íájnálna? — 
Nem is volt panafzod eddig gyermekidre 

Hogy fiketek lettek volna jótétidre, 
El-bámúlt a’ Világ a’ nagy vitézségen

Mellyel hív Magyarid víttak értted régen, 
Kiknek Török-vérrel réfzegültt fzablyájok 

Volt a’ több Orfzágok’ leg-erösbb bástyá-
jok. —

Melly fok Fijad adóz most is drága bérrel! 
Sok dajkaságodért fizet meleg vérrel, 

v ’S A’ vég lehellet is mellyet ki-fii fzájok 
így ízóll, hogy méltán ezt várta jó Hazájok, 

Mond-meg néki Útas! ki ládd vagdaltt
testünk’

Bogy értté örömmel vittünk míg elles
tünk, —

Ne fzórd édes H azánk! mi ránk is átkodat 
Senki nem kívánja úgy mint mihafznodat. 

Perelj inkább fok olly irigy gyermekeddel f 
Ki nem gondol veled fém ékes nyelveddel. 

Méltán fel-gyúltt mérged arra hintsen átkot 
Ki a’ jódra tzélzó fzándéknak vét gátot. — 

A a M i,
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M i, kik úgy tifzteliink mint gondos Dajkánkat 
Sajnálnánk é tőled valamelly munkánkat ? 

Vállunktól jobb-kezünk inkább le-fzakadjon, 
Ereinkben a’ vér végképp’ el-akadjon, 

Elébb fzólló nyelvünk ragadjon ínyünkhöz 
Illy háládatlanság mint férjen fzívünkhöz.— 

Tiéd minden javunk, erőnk ’s életünk is 
Néked haíználjon hát vég lehelletiink is.—

Sok jó Hazafijaknak kérésekre újra meg
indítjuk e’ Gvjúlvjteménvjünket, még pedig 
ez után minden Héten kétfzer egy-egy ár
kust küldünk öt R. forint előfizetésért, mel- 
lyeket az ezt olvasni kívánó Érdemes Haza
fijak minden bátorsággal fel-küldhetnek fran
kón akár hozzánk akár a’ Komáromi Posta- 
Mester Úrhoz. — Ha ezen Gyűlyteményünk- 
nek annyi Ólvasóji léfznek, a’ mennyin 
vágynak a’ Magyar Kurírnak t. i. kilentz- 
izáz vagy ezer; tehát a’ hafzonból minden 
Efzendöben leg-alább ezer Tallért fogunk a’ 
Magyar Literatúrai virágoztatására fordíta
ni. Miképpen lehessen pedig azt leg-jobb 
móddal a’ Magyar Litereratura’ virágoztatá
sára fordítani; arról fok, nálunk Böltsebb 
Hazafijukat fogúnk meg-kérdezni. — Mi 
leg-jobban fzeretnénk ha a’ Nyelv’ palléro
zására fel-állíttatándó kis Társaságnak tőke- 
pénzül fzólgálna, a’ mellyet is reményiünk



hogy idővel fok nagy lelkű Hazafijak gyara- 
pítanának. —

Ha pedig az Olvasók ezeren feljűl is 
fzamosodnak, akkor két ezer ’s több Tallé
rokat is fordítunk ezen nemes végre.

Most is fzíviinkre vágynak írva azok a’ 
betűk,, mellyeken leg-elsö Tudósításunkat 
végzettük, ,, hogy t. i. minden igaz Haza- 
„ fijakkal meg fogjuk azt esmértetni, hogy 
,, a’ Hazának hafználni kívánó nemes fzán- 
„ dék volt a z , melly ezen Munkát velünk 
„ el-kezdette. “ — Ditsekedve említhetjük, 
hogy az Új EfztendÖben ki-botsátott Első 
Szakafz olly kedvességet talált minden jó Ha
zafijak e lő tt, hvgy tsak Bétsben más M. 
Ólvasókon kívül kilentz fő Grófok fizettek- 
előre ezen Gyülyteményért. Nem azért tse- 
lekedték ezt ezek a’ nagy Méltóságok , mint
ha idegen Nyelveken ennél kiilömbbet nem 
olvashatnának : hanem ezek a’ Hazánk’ Ofz- 
lopi ’s édes Atyjai olly belső meg-elégedés- 
sel nézik Nyelvünk’ gyarapítására törekedő 
igyekezetünket, a’ miilyen örömmel fzem- 
léli az édes Atya a’ maga faját gyermekei
ben ki-tsillámló virtusokat. — — Noíza 
azért Nemes Hazafijak! valakiknek ereikben 
még Magyar vér tsergedez, ne engedjük 
hogy a’ mi restfégünlc ’s hidegségünk miatt 
a’ mi fzép nyelvűnk, ’s azzal együtt, híres
Nemzetünk’ emlékezete ehtörőltessék.------- *

A 3 No-
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Noha pedig ezen Gyülyteménynek már 
két ízben való el-kezdese igen fok költsé
günkben került: de azért ne gondolja fenki 
hogy mi ebből valamelly Monopóliumot 
egyebeket ki-rekefztö Kereskedést akarnánk 
tsinaini. Tudjuk mi azt hogy nem egy két 
emberért van a’ H aza; hanem inkább egy 
két ember van a’Hazáért. — Ha az ISTEN 
az Utasokra vigyázna, ügy foha fém ennénk 
búza kenyeret4; de azoknak meg-ázásokkal 
nem gondolván, alkalmatos időben meg
öntözi a’ vetéseket. — —

Előre jelentjük hogy valamint a’ Ha
zánk’ -hafznára tzélzó minden fzándékot, úgy 
ha valakik illyen, vagy más forma Újságo
kat akarnak ki-botsátani, azokat boldogíta
ni fogjuk, ’s előre kérjük a’ Nemes Hazafi- 
jakat azon Társaságnak melly Bétsből Hadi 
Történeteket ád Képekkel ’s Mappákkal 
együtt, előrefizetéssel való gyámolítására : 
úgymint a’ melly Társaság még az Idegenek 
előtt is Hazánknak nagy betsűlésére va
gyon. —

A’ kik a’ Mindenes Gyűlyteményt itt 
benn olvassák, a’ Kcnyvnyomtató-Mülielv
ben ( Tipográfiában) Hétfőn és Tsötörtö- 
kön kerestessék. —« A’ kik e’ dologban hoz
zánk írnak, ígv írják: A  Mindenes Gyüly- 
temem/ Szerzőéinek. ’S újra kérettetnek a’ 

\  Levél’ frankózására.
A D E O



A D E O P R I N C Í P I U M .
Ezt is az ISTEN'en*

Az ember a’ maga terméfzete ’s állapotja 
által törvények alá vagyon vettettetve. Ez 
az igazfág fundáltatik az ISTENnek léteién, 
a’ ki az embereknek URok és Törvényt-té- 
vöjök, Ha azt meg-engedjük hogy vagyon 
IS T E N , a’ mellyet pedig józan okossággal 
bíró embernek lehetetlen meg nem esmérni, 
Iziikségesképen következik abból, hogy en
nek a’ TeremtÖnek jussa van arra, hogy ne
künk parantsoljon. Véghetetlenűl jó , bolts , 
és hatalmas lévén, valamit parantsol, nem 
egyébért tselekfzi, hanem hogy minket tö- 
kélletesebbekké és boldogabbakká tehessen. 
De azt kérdheti valaki: Vallyon ugyan az 
a’ Teremtő akart é nekünk Törvényeket 
fzabni? Az egéfz ferméfzet atra vifz’, hogy 
ezt el-hitesse velünk. Hogy lehetne a z , 
hogy ez a’Feséges Ú R , a’ ki illy nagy bol- 
tsességgel igazgatja a’ testi Világot, tsupa 
történetre ’s vak fzerentsére bízta volna a’ 
Lelki, vagy Erkőltsi Világot? Hihető é , 
hogy ez a’ bölts IS T E N , okossággal bíró 
embereket teremtett volna, ’s még is azok
ban femmi véget magának nem tett volna 
lel ? Mi tehetne pedig ez a’vég egyéb, ha-

A 4 nenj
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nem a’ Teremtő réfzéröl az ő ditsősége, az 
ember’ réfzéröl pedig, az ö boldogsága, ’s 
tokélletessége ? De miképen érheti-el az IS
TEN  ezt a’ kettős véget, hanemha az ol
lyan munkák által, mellyek az ö akaratja 
’s p^arantsolatja fzerént léfznek. — Ez az 
erősség, mellyet az ISTEN ditsoségének 
meg-gondolásából véfzünk, igen erős és 
érezhető. Az ISTEN véghetetlenül fzereti 
m agát, ’s nem teremthet fémmit más ízéi
bő l, hanem magára nézve; ha azért a’ te
remtések fzabad elmével ruháztattak-fel, az
oknak a’ Teremtővel való egyesüléseknek 
kell állani az Ő fzeretetében ’s ízólgálatjában ; 
a’ melly is a’ Terméfzet’ Törvényjének leg
első és leg-nagyobb tzélja. Szint’ ollyan 
fzükséges tehát hogy van terméfzeti Tör
v é n y ,'a ’ miilyen fzükséges hogy az ISTEN 
fzereti m agát, és ha életet ád valakinek ma
gán k ívül, a’ maga ditsőségére tselekefzi 
azt. — —

Tégy ük-fel más réfzről, hogy az em
ber tsak ollyan mint a’barom, és hogy fem- 
mi törvény alá nem vettetett; mi hafznát 
vefzi így az okosságnak, gondolkozásnak, 
’s fzabadságnak ? Mi léfz’ Ö így a’ Társa
ságra nézve ? mert a’ Társaság, fokkal in
kább mint egyéb állapot törvényeket kíván, 
hogy fenki a’ másét ne bántsa. Az embere
ket minden zabola nélkül magoknak botsá-

tani
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tani nem egyéb, hanem ajtót nyitni az igaz- 
fágtalanságnak , erofzaknak, hitfzegésnek ’s 
mindenféle kegyetlenségeknek. Vedd-ki a’ 
terméízeti törvényeket, és azt a láthatatlan 
de erős lántzot, meily az igazfágot ’s hűsé
get erossen tartja a’ Nemzetségek között; 
úgy az emberek hasonlók léfznek az egy
mást pufztító halakhoz’s vad-állatokhoz. —

De mitsoda efzközök által lehet meg- 
külömboztetni, mi az igaz, vagy mi nem? 
mit tanít a’ terméfzeti törvény, és mit nem? 
Ez az efzköz az Erköltsi haízon, vagy a’ 
mindenekbe bé-óltatott józan okosság: ez 
a’ közönséges fáklya, melly itt bennünket 
vezérel. Az a’ kútfő, mellyböl az okosság 
ki-fzivárogtathacja a’ terméfzeti törvényt, 
nem egyeb, hanem az embernek jól ki-ta- 
núltt terméfzete. E ’ maga meg-tanít arra, 
hogy bizonyosan tartozunk mi valamivel az 
ISTEN eránt, magúnk és más emberek 
eránt. Ezek a’ kötelességek formálják a’ 
Vallást, magunk’ fzeretetét ’s Társaságot, 
mellyek a’ terméfzetnek három kútfejei, ’s 
az Erköltsi-tudománynak igaz fundamen- 
tomai.

Könnyű éfzre vennünk, hogy ezek a* 
törvények a’ Teremtő által világosan k ije 
lentettek , hogy azok teljesíthetők, haízno- 
sok, *s meg-egyeznek mind az ISTENnek 
ditsöségével, mind pedig az embernek ter-

A 5 mé-
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méfzetével, ’s állapatjával. Ebből azt kell 
ki-hoznunk, hogy ezek a’ törvények min
deneket köteleznek, hogy foha fém változnak, 
és femmi ki-fogást nem fzenvednek. Mert 
az úgy nevezett örökké-való Törvény nem 
egyéb, hanem az ISTENnek értelme, vagy 
örökké-való boltsessége; a’ mellyböl azt kell 
ki-hoznunk, hogy az a’ törvény, melly a’ 
józan okosságtól diktáltatik, a’ fő Törvény
adónak akaratja, ’s fundáltatik azon a’ val- 
tozhatatlan renden , mellynek kútfeje az 
ISTEN.

A ’ Nemzetségeknek törvényeket nem 
kell meg-külömböztetniink a’ terméfzeti tör
vénytől , mert a’ jó rend kívánja, hogy az 
az IS T E N , a’ ki törvényeket fzabott az 
embereknek, mellyeket egymás eránt gya
koroljanak , azt is akarja, hogy a1 népek, 
mellyek nem egyebek, hanem fok emberek
ből álló Társaságok, ugyan azon kötelessé
geket meg-tartsák.

Sok Tudósok nagy könyveket írtak er
ről a’ terméfzeti törvényről. Igen fzép rend
del elö-adta azt a’ többek között Buríamaqui 
híres Genevai Tanító, illyen tzím alatt ki
jött munkájában: Principes dll Droit Na* 
turel Geneve 1748* az-az: A’ Terméfzeti 
Törvénynek kútfejei» Minthogy már ezután 
a’Felséges Parantsolat fzerént kell ezt a’Ter
méfzeti Törvényt leg-alább á’ nagyából még

a’ fa-
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a’ falusi Oskolákban is tanítani: hafznára len
ne Hazánknak ’s fzületett nyelvünknek az az 
érdemes Hazafi, a’ ki ezt érthető fzép ma- ' 
gyarsággal le-fordít.aná; mert ennek még az 
Afzízonyok is nagy hafznát vehetnék. Ért
jük azokat, a’ kikfzeretnek olvasni.'—

A ’ melly nap a’ Felséges Tsáfzár’ lTilyos 
betegségének híre futam odott, így foháfz- 
kodott-fel egy Hazafi:
T i, értz fzívü P árkák! kik éltünk’ fonalát 

Nyújtván ki-méritek delét ’s est-hajnalát, 
Mikor £fósef’ betses napjait nyújtjátok 

Az irigység’ voksát meg ne hallgassátok. 
Ditsö tetteit is réfül ne vegyétek,

Mert kilentz efztendot úgy ízáznak vélnétek. 
Mikor boldoggá tett népének fziiksége 

'Nem léfz rá,tsak akkor légyen élte’végei

A  Tanúló Emberekhez.
Tsak nem közönséges bal-vélekedés ez, 

hogy a’ Tanúló Emberek rövidebb életnek 
mint egyebek. Ennek meg-tzáíölására elég, 
ha vetjük fzemeinket a’ tudományoknak kü- 
lömbb-külömbbféle nemeiben fáradozó Tú- 
dósokra, ’s öfzve-hasonlítjuk azokkal, a’ 
kiknek minden foglalatosságok abban á ll, 
hogy minden munkát kerüljenek. így meg
látjuk , hogy ezek az utolsók éppen nem él
nek azért tovább, hogy keveréssel töltik 

„ nap-
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napjaidat. EgyFeijóó nevezctii Tudós Szer
zetes- nem igen régiben figyelmetesen visgál- 
ván minden hívatalu embereket, azt írja, 
hogy meg-tartván a’ Proportziót, vagy 
egyenlőséget; leg-több nyóltzvan elztendó
sokét talált az Akadémiákban, ’s külömbö- 
ző Törvény-fzékeken dolgozó Személyek
ben. A’ mi a’ Szerzeteseket illeti; fokkal 
több öregeket talált azok köztt a’ kik tanúi
nak , mint fém azok köztt, a’ kik az ének
lésre rendeltettek.

Lútziánus a’ maga idejében fzámba vet
te azokat, a’ kik tanulásra fzentelték mago
k a t, ’s még is nagy vénséget értek. A’ leg
híresebb (Filosófusok) Böltselkedők között 
említ tizen-ötöt, kik mindnyájan meg-halad- 
ták a’ nyóltzvan efztendöt. Solon , Tales, 
Pittakus, Görög-Orfzágnak három Boltsei, 
mindnyájan fzáz efztendöt éltek. A’ Stóiku- 
sok’ törsökök Zénó , kilentzven-nyóltz efz- 
tendőket é lt , Demokritus fzázat, Ksenofi- 
lus fzáz ötöt. Mind a’ Poétáknak, mind 
a’ Historikusoknak voltak meg-élemedett 
Öregjeik. Az Égyiptombélieknél a’ Vallás’ 
Tanítóji, az Arabsoknál a’ Mesék magyará- 
zóji, az Indusoknál a’ Brakmánok fokkal 
tovább éltek mint mások. —

A’ mai időben is fzínt’ úgy igaz ez a' 
jegyzés, mint régenten volt. A m a Tudós 
Kárdinális NÓTíS 9 a’ ki minden nap tizen

négy
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négy órát tamilt; ama’ munkás Arnold a’ 
kinek író-tolla olly termékeny volt; a’ fá
radhatatlan Natalis Aleks ander, a’ ki olly 
fok munkákat hagyott; Kirkel" 9 Pápebrók, 
Sirmondj Petdvius, kiknek életek fzűntelen- 
való elmélkedés volt, mindnyájan nagy öreg
ségre jutottak. A’ Tiídós Venema Franek- 
vérában még nyóltzvan-nyóltz efztendos ko
rában is közönséges letzkéket tett. Ama 
híres Genevai Prófefzfzor V ernét, nyóltzvan- 
hét efztendos koráig közönségesen taníto tt, 
még ma is , noha már a’ kilentzven efzten- 
döt meg-haladta, egy könyvön dolgozik, 
melly léfz a Kérefztyén Vallásnak ment
jege.' Míg Ifjú voltam , addig én is fegy
vert fogtam , úgymod, és a’ Kerefztyén Val
lás mellett hartzoltam; de már hogy meg- 
élemedtem , az erossebbekre bízóm a z t, én 
pedig annak mentségére fzánom utolsó le
helletemet. — Kitsoda dolgozott többet el
méjével mint a’ nagy Neuton, és Leibnitz? 
még is az első nyóltzvan-öt, a’ második pe
dig hetven efztendöket é rt, hogy másokat ’& 
még ma is élő Tudósokat elő ne hordjak.

Úgy látfzik, hogy az okosság is erősíti 
ezt a’ tapafztalást. A’ tanulás, mikor nem 
felettébb való , és meg-egyez az embernek 
ízlésével, inkább gyönyörködtetésére , mint 
fém fárafztására van néki; és így az életet 
nem rövidíti. Az olvasás leg-jobb orvosság

az
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az unalom ellen, és így nem hogy kevesíte- 
n é , hanem inkább meg-fokasítja napjainkat.

Azt vethetné valaki ellenünk , hogy 
fok bádjadfágokat, főfájásokat, fzomorű gő
zöket , náthákat, hurutokat ’s egyéb alkal
matlanságokat fzenvednek a’ tanuló Embe
rek. Meg-engedik ezt az Orvosok is, és a’ 
leg-híresebbek, könyvek’ tsinálására adták 
m agokat, hogy az illyen beteg-ségeket vagy 
meg-előzzék, vagy meg-orvosolják. Az 
előbb említett Tudós Szerzetes Feijóó azt 
feleli ez ellen-vetésre; hogy a’főfájások , fzo- 
morú gőzök, náthák és egyebek , mindenfé
le emberekkel közök, akar tanuljanak akár 
ne. Nem a’ tanulás téfz beteggé, hanem 
vagy testünk’ alkotványának gyengesége, 
vagy a’ felettébb való munka, a’ melly nem 
tak a’ tanulásban ártalmas, hanem minden
féle más mesterségekben is. Ezen kívül, az 
illyen kitsiny erotelenségek, kevés ideig tar
tó náthák, hurutok, nem rövidítik az éle
tet , hanem inkább a’ testet a’ fok rofzfz ned
vességektől fzabadítják-meg. Meg kell tar
tani azt is , hogy valamint más hivatalé em
bereknek, ügy kivált a’ Tanulóknak mérték
leteseknek kell lenni mind az ételben ’s ital
ban ; mind pedig a’ munkában  ̂ ’s kivált a’ 
fok éjtfzakázások által a’ fziikséges álomnak 
órájit nem kell testektől el-lopni. Gyakorol* 
niok kell testeket, valamint elméjeket, fé-

tál-
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tálván gyakorta az egéfzféges levegőjű he
lyeken, hogy meg-frissűltt erővel kezdhes
senek a’ munkához. Az Akadémiai gyakor
lások , difputálálások ’s vetélkedések, kivált 
mikor harag, irigység nélkül nagy eleven
séggel folytattatnak; egéfz orvosságul vágy
nak a’ tanuló Ifjaknak. Már Pliitárkus 
azt jegyzette-meg ezekről, hogy nevelik a’ 
belső melegséget, vékonyítják a’ v é rt, tifz- 
títják az ereket, ’s ki-hajtják a’ fziikségtelen 
nedvességeket. —-

Találós Mese ( Enigma,)
Olly hív biztos mint én földön igen ritka 

Azért bízatik rám fok Szeretők’ titka. 
Elébb hagyom melyem’ ketté fzakafztani, 

Szívem’ rejtekeit mint ki-fakafztani.
’S A’ mi tsudább fzáj, nyelv ’s hang nélkül be-

fzélek,
Értefz de fiileid lévén nem hallfz vélek.

Rejtett-fzó. ( Logogrif. )
A’ halhatatlanság’ némelly képe vagyok;

Azért ásítnak rám kitsinyek és nagyok.
A’ Pállya-futóknak- leg-főbb ditsöségek 

Én voltam, ’s vagyok ma Hérók’ ékességeké 
Kilentz lábam, hármát fok torkos fzereti, 

Hármát Szabólts, Árva , ’s Trentsin bő
ven veti.

Öt
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Öt téfzi a’ Király’ erejét ’s félelmét,
Négy gyújtja a’ danló leányok’ fzerelmét.

A ' Méhészekhez, é j valakik a’ Terméfzet’ 
Vts gátasában gyönyörködnek.

Noha a’ leg-kissebb féregben is tsudála- 
tos az ISTEN : de leg-inkább bámulásra 
méltók az ö bőlts iitai a’ méhek körül. — 
A’ méheknek a’ Köz jóban való fáradozáso
kat, jól rendeltt Társaságokat, Királynéjok 
eránt való mély tifzteleteket, annak a’ dol
gozó méhek eránt mutatott nyájaskodását 
nem győzik tsudálni a’ íeg-nagyobb Böltsek. 
— Arifztomakus a’ mint Plinius írja róla, 
58- efztendöket töltött a’ méheknek fzűnte- 
len-való visgáláscKban: de még is azoknak 
terifiéfzeteket egéfzen ki nem tanulhatta. — 
Amaz Argusi fzemekkel bíró Bőimét pedig 
azt mondja, hogy még, a’ méhek felöl va
ló Tudományokban tsak az A , B , C-ig men
tünk : annyira igaz a z , hogy a5 leg-kissebb 
féreg is Világnak tetfzhetik a’ leg-nagyobb 
Böltsnek. —

( Erről a’ következendő Levelben bő
vebben fogunk értekezni.) —  — —
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A' F. TS. ÉS K. KEGYELMES ELGEDELEM 
MELLETT

A’ M I'N D E N E S

GYÚLYTEMÉNY’
II. L E V E L  E. \

Költ Komáromban -> Szent ̂ fakab-Havának 
4-dik Napján, 1789-rf^ Efztend.

^  méhekröl tett jegyzések folytattatnak.

kár a’ méheknek jó rendbe fzedett köz 
Társaságokat, akár pedig az Ö munkájokból 
bé-vevö hafznot vegyük gondolóra: minden 

JB mó-
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triódon nagy okunk vagyon a’ bőlts Terem- 
tőnek hálá-adássaí való magafztalására. —  
Alig van egV'-egy gazdálkodás’ neme melly 
kevés gondra több haíznot hajtson mint aT 
méhéfzség. Azt írja Christ a’ Rodheimi 
Prédikátor Ú r, a’ kinek a’ méhekröl írtt 
hafznos munkáját, nem fokára egy érdemes 
Hazafi, Magyarul fogja ki-botsátani, hogy 
a’ ki a’ méheknek jól gondjokat viseli, hu- 
fzon-öt kasból minden efztendőben bé-*vehet 
fzáz öt ven Rh. forintokat még pedig ügy, 
hogy egyet fe öljön-meg. — Mert nints na
gyobb háládatlanság mint ezeket az érttünk 
fáradó munkás férgeket meg-ölni, a’ mint 
fzoktak néki jótétekért még fok Méhéfzek 
fizetni. Miképen lehessen pedig őket mé
zeknek felétől, vagy a’ mint az idő hozza 
magával harmadától meg-fofztani, ügy, hogy 
telelni való magoknak is maradjon, arról 
fzóllani fogunk alább, minekutánna előbb 
némelly Jegyzéseket téfzünk terméfzetek- 
röl. —  —

Minden kasban háromféle nemeik ta
láltatnak a’ méheknek; az első a’ Királyné, 
vagy Anya-méh; a’ második a’ dolgozó mé
hek; a’ harmadik a’ herék. A’ Királyné a’ 
fő fzemély minden kasban, ez a’ többeknek 
Generálisok, a’ melly nélkül az egéfz lereg 
el-pufztülna vagy femmivé lenne. Olly ter
mékeny ez a’ Királyné, hogy egy fertály

efz-
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cfztendő alatt harmintz ezer új melleket fza- 
porít. Formájára nézve kiilömböz a’ töb
bektől , fokkal nagjobb ’s nemesebb tekén- 
tetű. A’ feje gömbölyebb , orra rövidebb , 
álla és fogai be felé hajlanak, úgy hogy a’ 
munkára alkalmatlan. A’ fzemei, valamint 
egyéb méheknek, fárga fzíní'iek , fzörökkel 
bé-fedeztettek , és fok ezer apró tüköröts- 
kéből négy fzeg formára palléroztattak-ki, 
hogy a’ világosságot mindenfelől bé-vehessék, 
és éjtfzaka fzint úgy mint nappal láthassanak. 
Szárnyai ollyan nagyok mint -a’ több méhek
nek , de testének hofzfziíságáhozképest igen 
rövidek, úgy hogy a’ repülésre alkalmatlan. 
— Mikor rajt akar botsátani, előtte való 
nap jelt ád az egéfz kasnak, hogy az új ra
jok ki-menéshez kéfzűljenek. A’ fzavának 
hangja ez, tüt\ tü t , tü t , mellyet a’ figyel- 
mezö Méhéfzek, nyóltz lépésnire meg-hali- 
hatnak. Ez a’ hang nem a’ fzáján, hanem 
a’ melye felöl lévő fzelelo lyukakon jo-k i, 
mellyeken a’ levegő-eget bé-fzívja és ki-ad- 
ja. — Minekutánna a’ dolgozó méhek a* 
következendő raj fzámára el-kéfzítik a’ tzel- 
Iákat, vagy fzobátskákat; mind azokat fór
ra járja a’ maga test-őrzőjinek feregekkel, é$ 
beléjek téfzen egy-egy tojást. Abba a’ fzo- 
bátskába pedig, melly a’ következendő Ki
rályné fzámára pompáson el-kéfzíttetett, ’á 
melly a’ többeknél nagyobb, ollyan tojást

' B i  téü-
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téfz-le,a’ mellvből Királyné válik. *— Nagy 
kérdés ez a’ Terméfzet-visgáló Boltsek élött, 
miképen érezheti-meg a’ Királyné, hogy 
most ollyan tojás van nála, mellyből Ki
rályné vagy Anya-méh léfzen? Többnyire 
a’ Tudósok abban az értelemben vágynak, 
hogy mindenik tojásból válna illyen Király
né , és tsak a’ tágasabb ház , ’s a’ nagyobb 
gondviselés téfzi ezt Királynévá. De így is 
éppen meg-foghatatlan a’ terméfzet az ő tes
tének alkotásában; hogy ö a’ munkára al- 
kam atlan, az igazgatásra pedig, és a’ több Ki
rálynéknak meg-ölésekre alkalmatos légyen. 
—  Közönséges vélekedés az emberek kö
zött , hogy a’ Királyfiénak nints fiílánkja: de 
fzint úgy van mint a’ többeknek, hanem 
igen ritkán él vele. Egéfz óráig is e lta rt
hatja öt’ valaki kezeiben, fímogathatja, ’s 
meg is lzoríhatja, ’s még is fúlánkját ki nem 
botsátja. fzint úgy láttatik tudni, hogy az 
egéfz kasnak meg-maradása ő tőle függ, az
ért is igen nagy gondja vagyon életére. Va
lamint a’ több méheknek fúlánkjok, úgy a’ 
Királynéjé is hasonló egy vékony füréfzhez , 
mellynek mind két óldalról tizen-öt horgats- 
káji vágynak, ’s be felé hajlanak. Ez az oka, 
hogy a’ méh azt , a’ tömött húsból vifzfza 
nem húzhatja. Ha pedig a’ fúlánkja a’ test
ben marad, úgy meg-fzakad a’ méreg-tartó 
hójagotskája is , melly a’ belső réfzekkel

egye-
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egyesült, és ezt tsalhatatlanúl követi a5 méh- 
hek halála, De mikor más mehet fzür-meg 
falánkjával a’ m éh, minthogy annak teste 
igen gyenge, abból füréfz formájú falánkját 
többnyire mindég épségben hüzhatja-ki.

Melly nagy fzeretettel ’s tifztelettel vi
seltessenek a’ méhek az Ő Királynéjok eránt, 
az éppen le-írhatatlan. Ha a’ Királyné va- 
lamelly fzerentsétlenségböl meg talál halni, 
fém nem efznek, fém nem dolgoznak, ha
nem többnyire vagy el-fzélednek , vagy éhhel 
halnak-meg; hanemha már a’ más Királyné
jok ki-kőlt tojásából, a’ melly körül fzorgal- 
matosan esdekelnek. Ha meg-esik, hogy 
télben igen kevés mézek vagyon; magok 
nem efznek, tsak hogy a’Királynéjoknak lé
gyen elég , úgy hogy fzokfzor tapafztalták 
a’ gondos Méhéfzek, hogy minekutánna 
minden méhek már éhhel meg-döglöttek, az
után is él még a’ Királyné nyóltz kilentz na
pokig , mellyek után többnyire buyában hal- 
meg. Hogy a’ Királynénak különös test-Őr-t 
zöji légyenek, az is tagadhatalan; minden
kor körülötte vágynak, és valahová megy 
mindenüvé el-kísérik. A’ Királyné többnyi
re mindég a’ kas’ közepében a’ leg-bátorsá- 
gosabb helyen vagyon, és ritkán is lehet 
egyébkor látni, hanem mikor tojni indül, a’ 
melly is leg-inkább dél előtt esik-meg tizen
egy óra tájban, minden kíséroji utánna men» 

B 3 nek ,
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pék, és minden módon néki hízelkednek, A’ dolgozó m éhek, még az utat is nyalják, 
mellyen által-ment Királynéjok. A’ Király
né is igen nagy fzerettel viseltetik a1 több 
méhekhez. Gyakorta meg-áll a’ dolgozó 
méhek között, ’s fzeretetének jeléül nyelvét 
ki-nyújtja, és azoknak ízájokat ’s nyelveket 
nyalogatja.

A’ második nemek a’ méheknek, a* 
kefék. Ezek fejekre ’s melyekre nézve na
gyobbak a’ Királynénál, de hátúljok fokkal 
kissebb, és nem ollyan hegyes. Fejek göm
bölyűbb mint a’ több m éheké, a’ fogaik pe
dig aprók és laposok. Nints femrni fillánk- 
jok hogy azokal a1 több méhekben kárt ne 
tehessenek. Sokan tagadják, hogy ezek a’ 
herék ejtenék a’ Királynét teréhbe, noha 
Reauműr ezt maga tapafztalása után bizo
nyítja; de tsak ugyan tagadhatatlan, hogy tsak 
ezek egyedül hímek a’ méh-kasokban, és 
hogy nemző tagokkal és magvakkal bírnak. 
Mivel ezek minden munkára alkalmatlanok, 
és tsak a’ többeknek keresményekből élnek; 
úgy látfzik, hogy a’ bőlts terméfzet meg 
nem fzenvedné őket, hanemha fzükségesek 
volnának ideig a’Királynénak tenyéfzové va
ló tevésére. Reaumur azt írja, hogy vala- 
mellyek egyfzer a’ Királynéval közösülnek, 
azok mind el-vefznek utánna: azért is a’ 
népes kasokban illyen herék ezerek is talál

tat-
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tatnak, A’ hidegtől igen félnek; azért is 
rend fzerént a’ kas’ közepében a’ Királyné 
mellett tartózkodnak, és tsak a’ melegebb 
órákon jőnek-ki a’ kasból. Ezek a’ herék 
rend fzerént Májusban kelnek-ki tojásokból, 
és már Júliusban, vagy Augustusban a’ több 
méhektol meg-ölettetnek, vagy pedig ki-ve- 
rettetnek, és többé vifzfza nem botsáttatnak. 
Meglesik, hogy lia tavafzfzal rofzfz idők járnak 
a1 méhekre, és kevés mézet gyűjthetnek; akkor 
fokkal elébb is meg-ölik a’ heréket, főt az 
ö fel-gerjedett haragjokban, még a’ here to? 
jásoknak is nem kedveznek. Vágynak olly 
méh-kasok is, mellyek nem örömest lép
nek erre a’ méfzárlásra, hanem a’ heréket 
egéfz Októberig is közöttök fzenvedik, 
Minthogy pedig egy herének tartása, melly 
tsak tsupa mézet efzik, többenn áll mint 
három vagy négy méheké; azért is nem árt 
ha illyenkor a’ Méhéfz gazda maga ingerli? 
fel a’ méheket a’ heréknek ki-üzésekre. Mint
hogy azoknak fiíiánkjok nints, és úgy bán
hat velek a’ mint akarja: igen jó léfz, ha 
egynéhányat közzülök maga kezével meg? 
tsonkít, vagy meg-véresít, A’ méhek fém- 
mi bénnákat ’s tspnkákat magok köztt meg- 
nem fzenvedvén, az illyeneket elöfzör meg
ölik , ’s azután az épeket is közzülök min? 
den irgalmasság nélkül ki-üzik,

B 4 A’ bar, '
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A’ harmadik nemek a’ méheknek, a* 
dolgozó méhek, melljek fém nem hím ek, 
fém nem nőstények, Igen tsudálatos testek
nek alkotványa, mellyet hofzfzan kellene 
le-írnnnk. Az orrok, mellyel a’ mézet hord
ják nem lyukas, a’ mint némeliyek gondol
ják , hanem meg-van rakva erős fzorökkel, 
mellyekkel fok mézet fel-nyalhatnak; úgy 
hogy ha valaki egy népes kas’ elébe nyóltz 
iífze mézet tölt-ki egy tálba, azt egy nap 
alatt mind bé-takaríthatja. Mindeniknek 
négy fzárnya, ’s hat lábai vágynak, mel
lyekkel élnek a’ virágoknak bé-hordásokra. 
Ezek a’leg-fzámosabbak minden kasban, kik 
a’ munkát magok köztt fel-ofztják. Némel- 
lyek kivűl, mások belől dolgoznak. Né- 
mellyek fzobákat tsinálnak, mások azokat 
pallérozzákném eliyek a’ lyukakon ítrásáh 
n ak , némeliyek első lábaikkal öízve-fogódz- 
n a k , és egy hofzfzú lajtorját tsinálnak, hogy 
a’ teréhvel haza jövő méhek az ő hátakon 
fel ’s alá járhassanak. A’ mellyek a’ műm 
kára ki-küldetnek is , azok közziil is némel- 
lyek m ézet, mások viafzt, misok vizet, 
mások ragadó lárt hordanak. A’ melly úton 
el-mentek, még av leg-fürübb ködben is 
vifzfza tudnak azon menni egy mérttfőldnyh 
•ról is , úgy hogy egy lépéssel is tovább nem 
mennek. Szorgalmasos gondjok vagyon fö^ 
képen a’ tojásokra, azokból ki-kőítt apró

fér-



férgetskékre, kiváltképen pedig következén-» 
dö Királynéra, a’ melly körül való fzorgal- 
matosságok le-írhatatlan.

Vagyon aiy el vek is, a’ mellvet ök egy
más köztt jól értenek, Sokfzor leket tapafz- 
talni hajnal előtt, hogy azok, kik a’ lyuka
kon őr-állók, ha látják píroslani a’ hajnalt, 
le-űtik fejeiket, fzányaikat pedig ki-terjefzt- 
v én , nagy zúgást tsinálnak, hogy a’ nyugo
vók fel-ferkenvén dologra fiessenek,

A’ mi életeknek höfzfzúságát illeti; né- 
mellyek úgy vélekednek , hogy két ’s há
rom efztendeig el-élnek: de a’ leg-közönsé- 
gesehb ’s talám leg-igazabb vélekedés az, 
hogy a’ melly méhek ezen a’ nyáron rajzat-» 
tattak, már a’ jövő nyáron vének léfznek, 
és Augustus’ vége előtt nagy réfzént meg
halnak. De az ő halálok által, minthogy 
igen fzaporák; nem léíz femmi fogyatkozását 
a’ kasnak, ha tsak a’ fok rajzás által nagyon 
meg nem eröteleníttetett,

A’ mi a’ hólttakat illeti; azoknak el-te- 
metésekre fordítják a’ meleg esős napokat. 
Két három méh meg-fogja a’ hólttat, ’s vi- 
fzik a’ lyukra, ’s ott más m éh , vagy ha egy 
nem bírja, ketten is meg-fogják, és mint
egy tizen-öt lépésnyire el-repülnek vele , és 
ott a’ földre botsátják. De mihelyt az idő 
fel-derűi, a’ temetést félbe fzakafztván fziik- 
ségesebb munkájikhoz látnak. • f  a? többit 
máskor.)

S í  ( o  ) jg> * f

B 5 Rab•



%  ( p )  Of*6

Jlabner’ Szatirdji vagy u  gúnyoló Befzé-  
űteí ,  Gellértnek fehlelö Bálvány V íg já 
tékival együtt. Fordította Sz. S. j .  
Fofonyban 1 7 8 6 t ,

Hogy ezen Könyv’Fordítója Hazájának 
*s fzületett nyelvének nagy fzeretoje légyen, 
ki-mutatja mindjárt az első levélen, a’ Ha
zához intézett érzékeny verseiben, — Ha 
ez előtt tsak hiífz efztendövel így kedveltet- 
tiik volna ízületeit nyelvünket, most talám 
ipeg-vólna az, a’ mit óhajt Verseinek vé
gek felé;
JNagy hafznára volna ez a’ te nyelvednek, 

HogyhaMagyarúi kén folyniTörvényednek, 
Pólg ár, Katona, Pap azonn fzóllanának, 

Úgy tpbb kedvellőji nékie volnának.
Ha Rabnernek ezen egynéhány Szatirá- 

jínak által-ólvasások talám nem kedveltetné 
magát ügy mindenekkel, a* mint azt Rab- 
nertpl várták volna; vígafztalásokra lehet 
az, hogy az Anglus és Frantzia fordításoké
nak is éppen e’ lett forsok; a’ mellybol a’ 
láttatik következni; hogy nem a’ fordítás 
egyedül annak oka,hanem  az is, hogyRab- 
yier nem annyira különös elméssége,mint ki
vált a’ Kernet nyelvnek munkájiban tündök- 
lo ritka fzépsége által érdemiette betsületé- 
*)pk nagy réfzét, A ’ Víg-játék’ elejibe né-

melly
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melly jegyzéseket tett a’ Fordító a’ Magyar 
Versek’ nemeikről. Különösen telizett ne
künk ebben az, a’ mit ír a’ Magyar Vers* 
fzerzésnek régiségéről. A’ Magyar Verseké 
nek már nagy kedvességek volt Atilla ide
jében. Ezt bizonyítja Priskus a’ Koníiántzi- 
nápolyi Tsáfzáfnak Atillánál, vagy Etelénél 
lévő Követe, a’ ki írva hagyta, hogy mi
dőn Etele aíztalától, a’ hol ö is jelen v'ólf, 
fel-koltek, két Magyar ember bé-lépvén a* 
Palotába, raz Etele győzödelmeiröl ’s hadi 
munkájiról verseket éneklett; a’kiknek ének
lésekre az Ifjak örvendeztek, az Öregek pe
dig, a’ kik már fzólgálatra alkalmatlanok 
voltak, köny veket tsorgattak. — Azt írja 
Gdleótlis Mártzius Mátyás Királynak 

' Könyv-ház Őrzője, ’s mindennapi afztali 
Vendége, hogy már gyermek korában az 
illyen Vitézi verseknek hallgatásokban olly 
figyelmetes v o lt, hogy mind ételéről mind 
italáról el-feiejtkezett, ’s kéfz lett volna az
okat estig is hallgatni, a’ melly indulatot 
benne vitéz Atyja gyönyörködve fzemlélt. 
Ez a’ Gáleótus Mártzius Mátyás Királynak 
jelesebb mondásait egy könyvetskében öfzve- 
fzedvén , ennek tizen-heíedik Szakafzában 
azt írja, hogy Király korában is ezt a’ fzo- 
kást Mátyás mindenkor meg-tartotta. „ Szí'in- 
„ teleníil úgymond a’ Király’ afztalánái mély 

és okos dolgokról vetekedésj tartatik,
3* vaS7
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„  vagy pedig valami tifztességes dolognak 
„ említése vagyon, avagy versek énekel- 
„  tetnek; külömbb-kiüömhbféle Musikásai 
„ *s Lantosai vagyuak , a’ kik a’ nevezetes 

Férjfijaknak tselekedeteket Magyar nyel- 
„  ven fzűntelen énekelik. Ez a’ régi Rómáéi 
„ ízokás ú. m, mostaniból fzállott a’ Ma* 
„ gyarokra. Mindég valami jeles lett do- 
,, log hozatik-elő , ízerelmes versek pedig 
,, igen ritkán mondatnak, hanem többnyire 
„  a’ Törökök ellen viseltt viaskodásokj 
3, viadalok és ütközetek fzámláltanak-eiö , 
„  nem is bárdolatlan befzéddel. — — —«í 

Ha Mátyás Király’ idejében tsak húfz 
Hazafijak éltek volna ollyak, a’ millyek ma 
fzámosan vágynak, kik t. i. Anyai nyelvek’ 
pallérozására egéfz eréjekkel törekednek: 
ügy talán a’ Magyar Literatura leg-virágzóbb 
volna ma Európában. Mindenek meg-vall
ják , hogy abban az időben nem találtatott a’ 
Királyok köztt Mátyáshoz fogható, fém vi
tézségére, fém bőltseségére, fém a’ tudomá
nyok’ fzeretésekre nézve.— A’Budai Könyv- 

\tá r  tsak nem leg-első volt; ’s a’ Magyar Monár- 
kiának egyik határa volt a’ hóltt Tenger, a’ 
másik pedig az Adriátikum. — De nagy hátra
maradásunkra lett a’ több okok köztt Eleink
nek a’ Deák nyelvhez való fzeretetek* —*

La
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La Science du Gouvernement par M. de 
Real Áix la Chapelle 1760*

At Igazgatásnak Tudománya.
A’ Törvények nem valamelly vál

tozó vagy bizonytalan fundamentomo- 
kon ’s a’ Nemzetségeknek bal-vélekedése
ken , hanem állandó ’s változhatatlan funda- 
mentomokoii építtettek. Minden embere* 
két köteleznek azok, ’s a’ Királyok is fen- 
kit azok alól ki nem vehetnek. Azoknak 
hűséges meg-tartásokban áll egyedül a’ kö
zönséges boldogság.

Az igazgatásnak jósága abban áll , 
hogy a’ jó rend virágozzon minden Társa
ságokban. E ’ volt a’ Teremtönek is tzélja 
abban, hogy a’ Törvényeknek elementumo- 
kát, vagy kezdeteket bé-írta az embereknek 
Lelkek-esméretébe, ’s egyfzersmind Tör
vény-Izéket emelt-fel minden Lélekben, aD 
melly által ő maga fzűntelen ítéltetik. A5 
belső mardosás, melly a’ bűnnek követke
zése, büntetéssel fenyegeti ötét; az öröm 
pedig, melly az ártatlanságnak gyűmőltse , 
a’ reá következendő boldogságnak záloga. 
De ha az ember íiket e’ belső bírónak fza- 
vára, és ha a’jó rendet nem akarja meg-tarta- 
ni, akkor az Orfzágnak, vagy igazgatásnak 
kell azt meg-zabolázni, és a’ bölts törvé
nyek által illendő határok közit tartani.

Azt



Azt mondja Reál, ezen Könyvnek író
ja , hogy egy réfzröl a’ félelem. más réfz- 
föl a’ nagyra vágyás volt a’ Társaságoknak 
fzerzöjök. Szükség volt úgymond meg- 

\ fzorítani a’ fzemélyes fzabadságot, hogy 
a1 közönséges fzabadság annál fzélesebben 
ki-terjefztessék, és Urat kellett az embe
reknek válafztani , hogy a’ fzólgaságot el
kerülhessék. Ez által az állapotoknak kü- 
lömbözések ’s egyenetlenségek nem tsäk 
hafznos, hanem el-múlhatatlanúl fzűkséges 
is lett. Mikor a’ bolts Igazgatók alatt min
den tagok el-végzik kötességeket: akkor 
mindenféle állapotok azon egy tzélra töre
kednek , és mint a’ kerekségnek fúgárai a' 
közép pontban, úgy egyesülnek az igaz
ságnak ’s jó rendnek fzeretetében. Vala
mint a’ terméfzeti Törvények; úgy az Or- 
fzágoknak is fzabadon hozott Torvényjeik 
Szükség hogy erre a’ tzélra vezessék az em
bereket. — — —

Azután az egéfz Világnak Históriájára 
fordítván Szemeit a’ bölts lró ; fzorgalmato- 
san visgálja a’ böltsebb népeknek törvénye
ket ’s jó rendeléseiket. A’ fok hartzoknak 
’s vér-ontásoknak Históriájí úgymond nem 
egyéb, hanem a’ bolondságnak ’s az embe
rek’ nyomorúságaiknak fzomorú táblájik. 
Az ő törvényeik ’s igazgatásoknak módja 
pedig, az ö böltseségeknek ’s boldogságok
nak bizonysága.

3o %  < o  ) V*
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Ama régi Kérdésre; Mellyik a? leg• 
jobb Igazgatás’ neme P azt feleli fok jegy
zései után a’ bölts író ; bogy fém a’ fzabad- 
ság fém a’ tirannusság vagy kegyetlen ural
kodás nem fzíikséges következése egyik 
Igazgatás’ nemének is. A’ bölts és jó Fe
jedelem alatt fzabadság találtatik a’ biroda
lomban; ha pedig az Igazgatás’ és Törvé
nyek’ ki-fzólgáltatások réfzre hajló , akkor 
a’ Tirannusság uralkodik a’Köz-Társaságok
ban is , a’ hol ez még rettenetesebb mint 
a’ Monárkiában.

( O )

A’ más Levélen adott Találós-mese 
volt Levél 5 a’ Rejtett-fzó Borostyán. E ’ 
télen nyáron zöld, ’s a’Vitézek’hartzaiknak 
tzéljok. Ki-telik belőle a’ többek k ö z tt: 
bor , ros 5 tábor, nóta.

T á l  d i ó s  M e s e ♦

Mi vagyunk forrási minden böltseségnek, 
Tanítóji okos és vad nemzetségnek, — 

Sok Pajtások vagyunk mi egy kereseten.
Ketteje efzköz volt ama nagy eseten , 

Mellyet egy fzép gyűmolts’ látása okozott 
’S Jó íze a’földre igen mély gyáfzt hozott. 

Ma is vígan hordja minden fzív jármunkat; 
De ki vakul hifzi tsapodár fzavunkat,

’S A z t«
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’S Azt az okosságnak fontjával nem méri 

MinKet is el-ront az ’s vefztét is el-éri.

R e j t e t t  S z ó .

Mikor a’ hegyeken a’ fzőllök meg-érnek 
Jó fegédje vagyok a’ munkás Vintzlérnek. 

Igaz Magyar nevem’ öt betű tsinálja, 
Folyó-vizét bennek Borsod meg-találja. 

Négye nagy betsben van Svajtzernél ’s Bek
gánáh

A’ négy végsőt láthadd minden fzegény
háznál.

Itt az is , a’ minek ha tártnak ízereted,
De még is másképen intézed életed’.

A ’ két végsőből fok éh has étkét várja, 
Két fzélsővel telik 'a’ Király kints tárja. —
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A’ FELS. TS. k i  K. KEGYELMES ENGEDE- 
LEM MELLETT

A’ MI N DE N E S

GYÜLYTEM ÉNY’
III. L E V E L E .

Költ Komáromban, Szent £fakab-Havdnak 
%-dik Napján, 1789-dik Efztend.

Mennyi emberek élhetnek most a* föld- 
nek fzinén P

Semmi fém bizonjítja-meg inkább az Is* 
teni gondviselésnek boltseségét, mellj fzün* 
télén vigyáz a’ Világnak igazgatására, mint 
az emberi nemzetségnek fenn tartása. Ez 
az Isteni gond, ki-tetfzik abban, hogy nem 

C áll-
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állván ellent a’ fok vérengező hadakozások, 
döghalálok, pufztító áradások, egéfz Váro
sokat hamuvá tevő gj'úladások , föld-indu
lások, ragadó nyavalyák ’s egyéb tsapások ; 
még is a’ földön lakó embereknek fzámok 
tsak nem mindenkor egyforma. Ez az egy
formaság vagy egyenlőség két dolgot téfz- 
fel. Az első ez, hogy a’ Teremtő az em
berekre úgy vigyáz, hogy ezek fém fzer 
felett meg nem fzaporodhatnak, fém felet
tébb meg nem fogyhatnak. A’ másik ez ; 
hogy az emberi nemzetség meg-újúl min
den harmintz, vagy leg-feljebb harmintz- 
Őtödik efztendöben. — Ama nagy böltse- 
ségű Anglus Halley a’ Londoni Tudós Tár
saság’ tagja, meg-mutatta igen hiteles Táb
lák á lta l, hogy tizen-hét efztendö alatt el
hal az emberi nemzetségnek fele. — Az
után a’ hihetőségnek reguláji fzerént meg
határozza azt is , mitsoda reménysége lehet 
még akárkinek is életének terjedése felől, 
p» o, lehet fogadni fzáz forintban egy ellen , 
hogy egy húfz efztendos ember el-él még 
efztendeig; nyóltzvanban egy ellen, hogy 
a’ ki hufzon-öt efztendos el-él még efzten
deig ; harmintz-nyóltzban egy ellen, hogy 
a’ ki ötven efztendős, élhet még egyig. —- 
A ’ mi az egéfz földön élő emberek’ fzá- 
mókát illeti , hogy azt ki-találhassuk , kö
zép utat kell azok köztt tartanunk, a’ kik

vagy

44
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Vagy fokra vagy kevésre tették: e’ fzerént 
lakhatnak most a’ földön hét fzáz hűfz mil
lió emberek. —

Az ISTEN nem engedi fém azt hogy 
az emberi nemzetség nagyon meg-fzaporod- 
jon , fém az t, hogy igen meg-fogyjon. In
nen van, hogy az élet bizonyos határokba 
fzoríttatott; hogy együtt vévén az egélz, 
főidet, a’ hólttaknak ’s fzülettetteknek fzá- 
mok egyik a’ másikat kevéssel haladja-meg; 
és hogy mivel a’ Férjíijak mind a’ hajókázá- 
sokban, mind a’ hadakozásokban fok fzeren- 
tsétlenségeknek vágynak ki-tétettetve, azért 
többFérjfijak mint Afzfzonyok fzülettetnek.—*■>

3S

AZ ÚTÁZr t KBÓLi
Amerika fel-találásának rövid, le-irdsa.

Nem tzélunk fzóllani azokról a’próbák
ról , mellyeket a’ Portugallusok tettek Afri
ka fzélein, hogy iíj és még esméretlen föl
deket találhassanak-fel: hanem azokat mint 
aprólékosságokat e lhagyván , által-megyünk 
Kolumbus Kristóf’ találásaira; a’ meüyek 
olly nagy változást tettek Európának keres
kedésében ’s egyéb állapotában is , hogy 
egéfz figyelmetességüriket meg-érdemlik. A* 
mellyeket említünk, vettük azokat abból a’ 
hiteles históriából: mellyet írt a’ Kolumbus’ 

C & Eija,



Fija, a’ ki vefzedelmes utazásainak társa, 
és többnyire minden tselekedetének fzemlé- 
lője volt.

Kolumb Kristóf fzülettetett Genuában 
és egéfz Ifjúságát a’ tengeren töltötte. Sem
mit fém tanúltt oily fzorgalmatosan, mint 
a’ Föld’ le-írását, és a’ Világnak állapotját. 
Jól esmérte azokat az új földeket, mellye- 
ket a’ Portugallusok találtak-fel Cap. Nao- 
tól fogva Cap. Veráig, a’ melly volt ak
kor az Ő birodalmoknak határa.

A’ több történetei közö tt, fzemély fze- 
rént jelen volt egyfzer az Ifjabbik Kolumbus’ 
hajóján, mikor ez négy Venétziai galerákat 
vagy evezőket ostromlott a’ tengeren Szent 
Vintzentz’ Szigete mellett. Szerentsétlen- 
ségbol lángot vetett a’ hajó , ’s hogy a’ tüz- 
től meg ne eméfztessék , a’ tengerbe ugrott, 
°s hofzfzas úfzása után el-ért a’ több hajók
hoz , mellyekkel békefségben el-ment Lisbo- 
nába. Ott okos maga viselése által rövid 
idő alatt fok barátokat fzerzett. Neveze
tesen pedig nagyon meg-kedveliette őt' 
egy Kis-afzfzfzony, a’ kinek Atyja nem ré
gen hólt-meg az elő tt, ’s a’ kit édes Any
jának meg-egyezéséböl feleségül vett. No
ha valamelly kis fzerentsére is kapott e’ há
zasság által; de femmi fém tsiklándoztatta 
íígy az ő ízlését mint a z , hogy az ő Ipájának 
írásai között fok Jegyzésekre akadt, mel- 
lyek a’ főidnek ’s tengernek akkof esmére-

tes
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tcs réfzeinek le-írásokban ötét világosították. 
Azoknak olvasásokra nagyon fel-gyúladt 
bene a’ kívánság, hogy új földeket találhas- 
son-fel, Úgy gondolkozott, hogy lehetet
len a z , hogy a’ föld’ golyóbisának még ed
dig fel nem talált réfzeit mindenütt tsak vi
zek borítanák-el. Úgy vélekedett, hogy 
az Indiába való menetelre lehetne egyene
sebb utat találni , annál, a’ mellyen fzoktak 
járni a’ Portugallusok, meg-kerulvén az 
egéfz Afrikát. —* Úgy képzelődött, hogy 
ha a’ Napkeleti India fzélesen terjed-ki, ha
marább el-lehetne oda jutni Napnyúgot- 
íjak tartván. —

Hlyen gondolatokkal el-ment a’ Király
hoz , Ií-dik Jánoshoz, a’ ki nagyon kapott 
akkor az új találmányokon, Ez figyelmete- 
sen hallgatta ötét egynéhány Ízben, ketseg- 
tette fok ígéretekkel; de mikor Kolumbus’ 
elméjét ki-tanúlta, más Kapitányt küldött
el alattomban az új földnek keresésére; a’ ki 
is minekutánna jó darab ideig keringett vol
na a1 tengeren , femmi földet nem találván 
vifzfza-ment Cap Verd Szigetébe, a’ hon
nan ki-indúlt. Meg-bofzfzonkodván Kolum
bus a’ Királynak ezen alattomban való ra- 
vafzfágán el-végezte magában, hogy Kasti- 
haba menjen, a’ hol akkorFerdinánd és Isa
bella uralkodtak. De elébb hogy fém ezt 
tselekedte volna, a’ maga testvérjétBdrthe- 
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lémit az akkori Ánglus Királyhoz’VII-dik 
Henrikhez által-kiildötte, hogy őt’ fzólgá* 
lapokkal kínálja-meg, Kétség nélkül azÁn- 
glusoké lett volna az új Világ, ha Barthelé- 
mit az úton a’ tengeri tolvajok mindenétől 
meg nem fofztották volna; a’ melly állapot- 
jában fok ideig a’ Királlyal nem fzóllhatott. 
Mikor a’ nagy ízegénység után magát fel
emelvén a’ Királlyal befzéllhetett, már ak
kor a’ Bátyja induló félben volt a’ Spanyol 
hajókkal az új földnek keresésére; minek- 
utánna nyóltz egéfz efztendőkig a’ Spanyo
loknak tudatlanságokkal ’s kevélységekkel 
kíiízködött vólna. ’Már éppen indulni akart 
Frantzia-Orfzágba, vagy Angliába a’ fzegény 
Kolumbus, hogy ott is haíznos fzolgálatjár 
val kínálkozzon, a’ mikor Isabella, Szent 
Angelo’ Udvari Papjának kérésére meg-egy- 
gyezett benne, hogy Kolumbus el-küldet- 
tessék.

Minekutánna azért a’ tengernek Admi- 
ráljának neveztetett, ’s Királyi petsét alatt 
meg-ígértetett néki, hogy a’ fel-találándó 
földnek Vitzé-Királya, ’s minden tifztségek- 
nek oíztogatójok léfz, ’s azonban minden jö
vedelemnek tizedét fogja bírni; el-indúlt há
rom kis hajókkal, mellyek eleségekkel meg- 
rakattattak , és kilentzven emberekkel 1492- 
dik Efztendöben, Augustusnak harmadik 
napján. Mindjárt más nap kár esvén az

egyik
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egygyik hajóban, annak tsináltatása végett vá- 
rakozniok kellett Kanaria Szigetében, On
nan ki-indúlt első Septemberben. Onnaii 
naás nap ért Govierábct, a’ hol fzükséges ivó 
vízzel ’s fával meg-rakta hajójit. Septemr 
bér’ hatodik napján el-indiílván onnan, tar
tott Napnyúgotnak, úgy hogy már io-dik  
napján kilentz mértt-folddel túl-járt a’ Fervet 
Szigetén. Ekkor fokán a’ hajóban lévők 
közzül keservesen fírtak , nem reménylvén 
hogy többé a’ fzárazt meg-láthassák. De 
Kolumbus nagy gazdagságot ígérvén nékik , 
mindnyájan le-rtsendesedtek.

Szeptembernek 12-dik napján 150. mértté 
földnyire Ferra Szigetétől, láttak a’ tengeren 
lebegni egy fzörnyii nagy fának torsokét, 
mellynek már régtől fogva kellett a’ vízen 
lebegni. —■

Tizenrötődik napján mintegy három 
fzáz mértt-főldnyire Ferra Szigetétől, és mint
egy öt mértt-főldnyire hajójoktól, egy fzör- 
nyü nagy világos testet láttak le-fzállni a’ 
tengerre, a’ melly a’ levegő-égben öfzve- 
tsoportozott ’s meg-gyúladott gőzölgés lehe
tett. Ugyan akkor nap láttak egy gémet is , 
fok zöld és fárga füveket , és azok között 
úfzkáló tengeri rákot; a’melly ékből azt hoz- 
ták-ki hogy a’ fzáraztól nem mefzfze lehetnek. 
Úgy tapafztalták, hogy a’ tenger’ vize is ke- 
yesebbé volt fós mint az előtt.

C 4 18-dik
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18-dik 19-dik ’s 20-dik napjain is 
láttak fok madarakat; úgymint veres hi
dakat ’s gémeket, a’ mellyek a’ meg-talá- 
landó földről nékik jó reménységet nyújtot
tak. Mennél nagyobb volt ezen való örö
m ök, annál nagyobb lett azután zúgolódá
sok , midőn látták hogv reménységekben 
meg-tsalattattak. Az ő zúgolódások annyi
ra ment fokfzor, hogy erővel vifzfza akar
ták a’ hajókat fordítani, fzörnyü káromlá
sokkal illették Kolumbust, a’ki őket el akar
ja vefzteni, ’s nyilván kiáltozták, hogy ha 
vifzfza nem akar térni , öt’ még-kötözvén 
a’ tengerbe vetik , magok pedig vifzfza felé 
mennek.

Septembernek 2f-dik napján, Nap-nyú- 
got tájban Pinkon az egyik hajónak Kapi
tánya nagy fel-ízóval kiáltott , fö ld , föld! 
a’ melly ízóra a’ többek is nagy búzgóság- 
gal az ISTENnek hálákat adtak. Kolum
bus jól tudta hogy nem fold az a’ mit Pin
kon lá to tt; de még is kívánságokat akarván 
tenni, meg-egygyezett benne hogy feléje tart- 
fanak. A’ minthogy reggel felé femmit fém 
látván , újra el-kezdték zúgolódásokat, mel- 
lyeket Kolumbus fok bíztatásokkal ’s. ígére
tekkel igyekezett le-tsendesíteni. A’ követ
kezendő napokon láttak a’ tengeren fők re
pülő halakat, a’ mellyek hihető a’ /tengeri 
difznóktól üzettetvén, fel-fzöktek, és mint
egy hajitásnyira el-repiílhettek.

Okto-
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Októbernek első napján ,az egygyik ha
jónak Kapitánya, utazások’ napjait’ fzámba 
vévén, úgy találta, hogy öt fzáz hetven- 
nyóltz mértt-földnyire vannak Ferra Szige
tétől. A’ Kolumbus’ igaz jegyzései fzerént 
voltak hét fzáz hét mértt-földnyire: de a’ 
kiilömbbségről femmit fém fzóllott, hogy a’ 
Hajósokban nagyobb zúgolódás ne támadjon 

Októbernek 2-dik és 3-dik napjain, 
femmi leg-kissebb madarat fém lá ttak ; a’ 
mellyböl azt hgzyán-ki, hogy a’ fzárazt el
hagyták , kénfzerítették Kolumbust , hogy 
térjen-vifzfza annak keresésére. Minthogy 
azt Kolumbus nem akarta , annyira fel-zú- 
dúltak ellene, hogy talam akkor mindjárt a’ 
tengerbe vetették volna, ha némelly vere
beknek ’s egyébféle madaraknak látásokra 
dühösségek le nem tsendesedett volna. —  

Októbernek 7-dik napján néminémü ho
mályos jelei láttattak a’ fzáraznak, de fen- 
ki nem kívánt felöle fzólla.ni. A’ Spanyol 
Király harmintz arany ekiit ígért jutalmúl an
nak, a’ ki leg-elöfzör a’ földet meg-látánd- 
ja: de hogy a’ fok zűrzavaros kiáltozások
nak elejét vehesse; meg-parantsolta azt is? 
hogy a’ ki földet kiált, és harmad napra 
azután földet nem érnek, többé annak a ' 
jutalomhoz femmi jussa ne légyen. Ez el
lent nem állván, fok zűrzavarok estek a’ 
kiáltozás miatt. Nevezetesen Októbernek 

C 5 7-dik
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J'-dik napján a’ Nina nevű hajónak Kapitá
nya egy ágyút ki-lövetett, ’s vitorlájit is öfz« 
ve-húzatta annak jelenségére, hogy mindjárt 
a’ fzárazra érnek: de nem fokára hibájokról 
meg-győzettettek. Meg-vígafztaltattak mind- 
azáltal más nap egy nagy madárnak és fok 
apróknak látások által. Kolumbus látván 
hogy már a’ tengeren nem foká maradhat, 
el-végezte magában, hogy a’ madaraknak 
repüléseket kövesse; követvén ebben a’ Por- 
tugallusokat, a’ kik fok apró Szigeteket így 
találtak-fel Afrika mellett.

Októbernek 8-dik napján ismét láttak 
fok apró m adarakat, ’s azok között katsá-. 
kát is ; a’ levegö-ég is oily fris és fzagos 
v o lt, a’ miilyen fzokott lenni Sevilában Ap- 
rilisben. De minthogy már a’ Hajósok fok 
ízben meg-tsalattattak, a’ leg-világosabb je
leknek fém adtak többé hitelt. A’ követke
zendő napokon annyira mentek zúgolódá
sokban , hogy már tovább lehetetlen lett 
volna Kolumbusnak az ö dühösségeket el
kerülni, hanemha következendő nap olly 
világos jeleit mutatta volna az Isteni gond
viselés a’ nem mefzfze lévő földnek , hogy 
a’ felől nem kételkedhettek.

Októbernek Il-d ik  napján láttak fok 
zöld kákákat, nádakat, veres gyümöltsök- 
k«l meg-rakott tövisét, főt fogtak-ki egy 
hotot is, mellynek emberi kéz által kellett

tsi-
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tsináltatni. Ezek után nem kételkedvén 
Kolumbus a’ fzáraznak közel való léteiéről, 
estve könyörgés után egy hatalmas befzéd- 
ben'a’ Hajósoknak fzívekre terjefztette, melly 
nagy hálá-adással tartozzanak az Úrnak; a? 
ki meg.örzötte Őket, ’s kellemetes időt fzól- 
gáltatott egéfz űtjokban. Kérte ő k e t, hogy 
vigyázzanak ez éjtfzakán, mert a’főidet más 
nap bizonyosan meg-látják. Efzekbe juttat
ta a’ harmintz arany ekiit, ’s azon kívül a’ 
maga réfzéről egy bársony prufzlit ígért an
nak , a’ ki leg-elöfzör a’ fzárazt meg-látja. 
Tíz órakor bé-ment háló-fzobájába, ’s az 
ablakon vigyázván, látott egy kis világossá
got , melly láttatott m ozogni, hol lassab
ban , hol pedig nagyobban égni. Be-fzól- 
lítván egy Goutiér nevű hajóst, meg-paran- 
tsolta nék i, hogy erre a’ világosságra vi
gyázzon , mert a’ hol az a’ tűz ég , ott em
bereknek kell lakozni. Éjfél után két óra
kor egy Friána nevű hajós földet kiáltott, 
de a’ jutalom tsak ugyan Kolum'ousé le tt , a’ 
ki leg-előfzor a’ világosságot éfzre vette. 
Nem mefzfze lévén a’ fzáraztól, minden hajó
kat meg-állítottak, ’s nagy nyughatatlanság 
gal várták a napnak fel-kőltét, hogy a’régen 
óhajtott földet meg-láthassák.

Alig tetfzett-fel a’ hajnal, mikor meg
láttak elüttök egy Szigetet, mellynek hofz- 
fza mint-egy tizen-öt mértt-föld lehetett. Ki

mond-



44 Us ( O ) Sä*

mondhatatlan örömmel fzemlélték egyenes 
fíkjait, zoldellö fajit, tsergedező patakjait, 
és fzámos Lakosait , a’ kik nagy tsudálko- 
zással futottak a’ partra, élő-állatoknak gon
dolván az ifzonyú hajókat. Mihelyt a’ vas- 
matskákat le-botsátották, ’s a’ tsónakot a’ 
hajóból a’ vízbe vetették , bé-mentek abba 
Kolumbus és a’ más két Kapitányok egyné
hány jól fel-fegy verkezett emberekkel, ’s a’ 
Királyi záfzlóval, meliynek egyik óldalán 
volt varva egy F. és zöld kerefzt, a’ mási
kon pedig a’ Ferdinánd és Isabella nevek.

Mihelyt a’ fzárazra ki-értek, mindnyá
jan térdeikre estek, örömökben fírtak , ’s az 
ISTENnek irgalmasságát magafztalták. Ko
lumbus a’ Szigetet nevezte San Salvador, 
vagy Idvezítő Szigetének, ’s azt Ferdinánd* 
fzámára el-foglalta. Akkor a’ Spanyolok új
ra meg-esmérték Kolumbust Admiráljoknak 
’s Vitzé-Királyoknak, és engedelmet kértek 
tő le, hogy olly fok méltatlanságokkal illet
ték* az úton.

Az Indusok vagy vad-emberek, kik a’ 
Szigetben lakoztak, meg-állottak körülöt
tük tsupa mezítelenen , a’ kiknek Kolumbus 
üvegből tsináltt nyakra-valókat, ’s egyéb 
tsetse-betséket ajándékozott, mellyeknek fe
lettébb örültek. Olly kevés képzelődések 
volt az Európai fegyverekről, hogy a’ kar
dokat vasoknál fogva emelték-fel. — So

kak-
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kaknak feb-helyek láttattak rállaikon, melly- 
nek okát mikor a’ Spanyolok holmi jelek ’s 
mutogatások által kérdezték tölök , azt fe
lelték, hogy más Szigetbéliekkel hartzoltak , 
kik reájok ütöttek. Nem volt femmi vas a’ 
Szigetben, hanem minden fegverjek állott 
hofzfzú fa lándsákból, mellyeknek végekre 
éles hal-tsontokat vertek. Az orrok’ tzim- 
pájokról függöttek-le némelly arany dara- 
botskák, ’s mikor kérdezték a’ Spanyolok , 
hol vették azokat, az üjjaikkal mutogattak, 
hogy igen fok terem ollyan egy más Sziget
ben , a’ hol fok Királyok és népek lakoznak. 
Bövölködtek Papagaj toliakkal ’s pamukkal, 
úgy hogy nagy gombolyag pamuk fonalakat 
adtak a’ Spanyoloknak egy kis fényes üveg
ért , melly egy pénzt fém ért volna.

Októbernek 16-dik napján visgálódott 
Kolumbus a’ Sziget körül, el-indúlván egy- 
néhányad magával a’ tsónakon, és fzámos 
Indusok kísérték ötét az ö kis tsajkájokkal, 
mellyek élö-fáknak törsökeikböl tsináltattak. 
Némellyekben tsak két ’s három , másokban 
pedig negyven emberek is el-fértek. Azu
tán vifzfza-menvén a’ nagy hajókhoz, Ok
tóbernek 19-dik napján fel-huzatta a’ vitor
lákat , el-indúlt más Szigeteknek keresésekre 
el-vivén magával egynéhány Indusokat, 
hogy néki némi-némüképpen tolmátsi, és a’ 
több vad-embereknek bíztatójik légyének.

Ta-
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Talált ismét egy Szigetre, mellyet nevezett 
ísabellának, melly a’ Sán Sálvador mellett 
lévő egyéb apró Szigeteket fzépségével és 
termékenységével meg-haladta. A ’ patsir- 
ták ’s egyéb éneklő madarak olly nagy fé
reggel repdestek benne, hogy tsak nem a’ 
napnak világát is el-fogták. Kolumbus a’ 
fzárazra menvén ’s a’ gyönyörűséges fíkokon 
’s réteken járkálván, azt a* Spanyol Király’ 
fzámára a’ záfzlónak ki-terjefztése, ’s egyéb 
tzeremoniák által el-foglalta. Egy tó mel
lett a’ Spanyol hajósok meg-őltek egy kro- 
kodilust; mellyet a’ Szigetnek’lakóji Jvanás- 
nak neveztek, ’s mellynek hofzfza hét láb 
volt. Elöfzör irtózással néztek rá , de az
után meg-nyúzván a’ húsát meg-ették, mint
hogy a’ Szigetben lakozóknak is e’ volt leg
kedvesebb eledelek* Beljebb menvén a’ 
Szigetbe, találtak egy fok kunyhókból álló 
V árosra, mellynek Lakosai mind el-futottak. 
Kolumbus meg-parantsolta a’ Hajósoknak, 
hogy femmijekhez fe nyúljanak, a’ melly is 
az Indusokat úgy néki bátorította, hogy vifz- 
fza-fzivárgottak, és holmi bakatellákért haíz- 
nosabb dolgokat adtak tserében a’ Spanyo
loknak.

Látván Kolumbus, hogy ezek az apró 
Szigetek mind igen egy formák, azoknak 
visgálásokkal foká az időt nem tőltvén, fel
húzta vitorlájit ’s el-indúlt Délnek, annak as

föld-
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főidnek keresésére, mellyet Kubának ne
veztek , és igen dítsértek előtte. El-érvén 
oda Októbernek 28-dik napján* gyönyörii- 
féggel fzemlélték mindnyájan annak halmait, 
völgyeit, fzámos folyó-vizeit, és mezejeit. 
Hogy a’ benne lévő Lakosokat meg-esrtiér- 
hessék* annak Efzaki réfzén ki-kötöttek 
egy folyó-víznek torkában, melly mellett 
láttak hét házakat, mellyeknek Lakóji el- 
futottakx, ott hagyván hálójokat, kötelei
ke t, ’s egy kutyájokat, melly nem tudote 
ugatni. Semmijeket fém engedvén illetni 
Kolumbus, el-indíílt, hogy a’ Szigetnek más 
réfzeit visgálja-meg. El-indűlván, ismét 
ki-kötöttek egy-folyó-víznél, mellyet Má
resnek neveztek, melly az elsőnél nagyobb 
vo lt, úgy hogy a’ hajó könnyen fel felé me
hetett benne. Igen fok emberek lakoztak 
a’ part köriil, de őket látván, mindnyájan 
az erdőbe fhtottak, Hogy azért őket ma
gokhoz édesíthessék, egy Indussal, kit a’ 
Sálvador Szigetéből hoztak, két Spanyolt 
el-küldött Kolumbus, hogy igyekezzenek a’ 
^ad-embereket nyájasságokkal meg-nyerni. 

( a’ többit máskor. )

A’ Találós Mese "volt az öt Érzékeny* 
t e ,  a’ Rejtett Szó Sajtó, mellyben van 
Sajó , f a j t ,  a jtó , jó  , tó ,  f ó ,  ’s a’ t.

la id -



Találós Mese.
Sem test lem nem lélek vagyok, ’s fzép fzo-

bában
Lakom , de kis réfzem van az ostobában. 

Tudjuk már mondjátok^még nem, de értsétek 
Gyakran afztaltokon vagyok kedves étek.
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Rejtett Szó.
Leg-inkább ott lakom hol vágynak fok Papok 

\  ’S Szavokra minden nap fok iitleket kapok. 
H a tűz vagy halott van engem’ jól meg-vernek 

Mintha oka volnék tűznek ’s hóltt ember
nek.

Az oka talám e z , hogy olly néma vagyok 
Hogy ha tsak nem ütnek mindenkor hall

gatok.
Négy végső lábamra fzeretnél fzert tenni, 

De a’ két elsőtől nem könnyű rá menni. 
Nints olly állat mellyben meg nints az öt lá-

bom ,
Első ’s három végső, a’ fzokott fzóllásom.-~



§4 ( 4 9 ) V»

A' FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENGEDE- 
LEM MELLETT

A’ M I N D E N E S

G Y Ü L Y T E M É N Y ’
IV.  L E V E L E .

Költ Komáromban, Szent £fakab-Havának 
ii-dik Napján, 1789-dik Efztend.

S. Patak. 1789. %un. 1. Napj.

A’ Perubéli. Amerikai Lakosoknak nyelvek- 
-  röl ’s eredetekről.

olvassuk Kluverius’ Geográfiájában 
az Amérikai Peru nevezetű Tartománynak 
régi Lakosi felöl, hogy ök az IS T E N t, a* 
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kit mindenek felett tifzteltenek, Vitae 
nak , az-az Világ’ Teremtőjének nevezték. 
Tulajdon fzavai Klüver ilisnak, vagy is Bu- 
no Jánosnak, az Ő munkáji’ egyik ki-adó- 
jóknak, ekképpen vágynak: Colebant R- 
ruviani praecipue Demi, qui illis Vircic 
ochct, ideft Creator Mündig ac fecundo 
loco Solem (a).
„ Mi Magyarok „ ezen Németeseh íratott 

fzót, Virac oclia, így írnánk-le ’s monda-* 
nánk-ki: Virág oka, a’ melly a’ régi Ma
gyarok’ nyelvek fzerént éppen annyit téfzen, 
hogy az / és f  betűk igen könnyen el-tseré- 
lődnek' egymással, a’ mint erre fok példákat 
.láthatni Bochard Sámuelnek Geographia 
Sacra nevezetű munkájában (Jó). Melly el-tse- 
rélödés, hogy a’ Magyaroknál meg—eshetik.» 
példa a’ többek között ezen fzó ; erkőlts, mel- 
lyet a’ régieknél így találunk: elkvulc (c). De ne
vezetesen , ki-tetfzik az a’ régibb írásokból, 
hogy a’ Magyarok régenten, ezen fzóval: 
Virág , e’ helyett is éltének : Világ , a’mint 
azt e’ következendő példák bizonyítják: *—

i. „ SiU

Ca) Vid. P h il ip ’ C lu v e r ii Introdti&io in univerfafn 
Geographiam , cum Notis Joh. Bunonis, Heke- 
lit etc. Lib. VI. Cap. XIV. pag. 6g2. edit Am- 
ítelaed. 1729. 4to.

(&) S u m . B ochairti Geographia Sacra , feu Phaleg.
et Canaan Lib. I. Cap. 33 , 42. etc.

(c) S tep h . I f ^ i f z p r im i  Biogr. Medic. Hung. Centur. 
2. Part. 2. pag. 192.
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i. Silvefter £fános, az 1^41. Eíz- 
tendöben ö általa ki-adatott Magyar Új Tes- 
tamentomnak végén, tanítván a’ hasonlatos, 
ság ízerént való ízóllások’ formájokról, ek
képpen ír: — —

„  Ez ilVen befzéduel tele az Szent 
„  írás , melVhez hozzá kell jzokni annak 
„ az ki azt óluassa. Könii pediglen hoz- 
„  zá fzokni az mű flipünknek-, mert nem 
„  idegben ennek ez ilVen befzidnek neme, 
,, II ilVen bejzéduel naponkind való fzold- 
„  sában. II inekekben, kivdltkippen az 
„  Eirág inekekben, mellekben czuddlhaU 
„  ta minden nip az Magar nipnek elméjnek 
,, éles voltát az telisben, melV nem egéb 
„ hanem Magar poéjis,

a. Telegdi Miklós, Pétsi Püspök és 
az Eíztergomi Érseknek Vikáriusa , adott
ki 1583 -dik Efzt. az Ekklésiai Szent Tzere- 
móniákról egy könyvet, melly újra ki
nyomtattatott Kutassi János Győri Püspök’ 
költségével, illyen titulus alatt; Jlgendaru 
us Liber Continens rítus et caeremonias, 
quibus in adminiftrandis Sacramentis, 
benediSlionibus etc, Parochi et alii Cu* 
rati in Dioecefi et Provincia Strigoni- 
enfi utuntur, Tirnaviae 1596. 4to. A’ 
könyv íratott réfz fzerént D eákul, réfz fze- 
rént Magyarul. Ezen könyvnek 89.dik le
velén , a’ 6-dik és 9-dik Parantsolatok í’zo- 

D 3 ren t,



re n t , a’ többek között illyen kérdést téfzen 
a’ P a p , a’ gyónó Személy’ elébe: — — 

Eneklettéíé, auag y hali gáttá’lé Virág 
inekeket , melVek.be testi fzeretetrül, é j 

„  t ó a  dolgokrul vált emlékezet? cc 
Ezen írók tó l, az úgy nevezett Világi 

Énekek , neveztetnek Virág Énekeknek♦ 
Mellyből meg-tetfzik, hogy a’ régi Magya
ro k , ezen fzóval, Virág, e’ helyett is él
tének, hogy Világ. És így a’ Perubéliek- 
nek is ezen fzóllások: Virág oka, a’ régi 
Magyarok’ nyelvek fzerént éppen annyit té- 
fzen, mint: Világ oka; a’ melly e’ Világ’ 
fzerző okának a’ Teremtő ISTENnek, igen 
ditsőséges nevezete.

Már most illyen jegyzést téfzek: A* 
hangnak ezen meg-egygyezése, melly fze
rént mind a’ Perubéli Ámérikai Lakosok
nak , mind a’ régi Magyaroknak nyelvekben, 
ezen fzóllás Virág oka , éppen egygyet je
lent-, vagy tsak tsupa történet , mellynek 
femmi különös oka nintsen; vagy pedig bi
zonyos fundamentomon épűltt dolog. Ha 
ez nem egyéb, minden ok ’s fundamentom 
nélkül való történetnél: tehát egy nyilván 
való bizonyságunk vagyon arra, melly kön
nyen meg-tsalatkoznak azok , a’ kiK ugyan 
tő hegyre fzedik a’ Magyaroktól egéfzen kü- 
lömböző nemzeteknek , ’Sidóknak, Persák- 
nak ’s egyebeknek nyelveket, úgy keresik

ben-
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termek a’ Magyar nyelvet, ’s mihelyt vala- 
melly tsak kévésé hasonló hangú fzóra akad
nak is, erofzakosan Magyart tsinálnak belőle, 
így tselekefznek a’ többek köztt Otrokotsl 
Eoris Ferentz, és Kalmár György. Tudom 
én , hogy a’ fok felé terjedett , és fok Sczithiaí 
népekkel atyaíjságos Magyar nemzet nyel
vének nyom ait, fok nemzeteknél lehet még 
ma is találni, kivált a1 mellyek hasonlókép
pen Sczithiából vették eredeteket: egyedüj 
azokra nézve fog ezen Jegyzés lenni, a’ kik 
az egéfzen külömböző nemzetek nyelveikben 
a' hangnak akármitsodás egymáshoz való 
közelítését, mód nélkül fürgetik.

Ha pedig ellenben, a’ hangnak ’s an
nak értelmének ezen meg-egygyezése , vala- 
melly bizonyos fundamentomon épült dolog: 
tehát egyenesen a’ nyelvnek régi törsökére 
vezet, és arra m utat, hogy mind, a’ Magya
roknak , mind a’ Perubéli Amérikai Lako
soknak régiElejik egymáshoz atyafiságosok 
voltának, ’s azon 'egy helyből fzármaztanak. 
A’ Magyarok feloi tudjuk, hogy azoknak 
régi Elejik, a1 Hunnusok, az Ásiai Sczithi? 
ánakEfzakra hajló réfzeiben laktanak, Kliinán 
feljül, ki-terjedvén fzélesen mindenfelé ab
ban a’ nfigy Tartományban , mellynek né- 
melly helyeiben még most is fenkitől néni 
függő, másutt pedigv a’ Khinai birodalom- 
mai egygyesültt M ogor (vagy is Magijaf.)

P  3 , Sczir

St ( o )
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Sczithák lakoznak. — Az Amerikai Xake- 
$oknak eredeteket a’ mi illeti, arról nagy 
kérdés vagyon a’ Historikusok között. Kü
lönösen fürgeti ezt a’ kérdést ama híres ne
vezetű Voltaire, azon munkájában , mél
lyé t Bazin Abbas’ neve alatt ki-adott illyen 
titulussal: la Fhilofophie de V Hijloire{a)^ 
és azt állítja, hogy nem másunnan fzármaz- 
tan ak , hanem magában Ámérikában termet
tének az oda való emberek, éppen ügy, 
mint termett a’ fii a’ mezőben. De más fon
tosabb Historikusok, a’ kik nem kételked
nek abban, hogy az egéfz emberi nemzet.-. „ 
seg egy vérből fzármazott, úgy gondolkozó
nak , hogy regenten Amérikát igen könnyen 
áital-hajókázható fzoros tenger fzakafztoíta- 
el Asiától, vagy talám valamelly darabja 
egészen őfzve is volt ragadva Ásiáriak Efzak- 
ra ’s Napkeletre hajló réfzével; hanem idő
vel a’ tengernek diihössége fzakafztotta-el 
tőle , éppen úgy mint Szitziliát Olafz-Orfzág- 
nak alsóbb réfzétol, mellyel az regenten őfz
ve vójt ragadva. Még ma is Kamtsatkából, 
és a’ fzomfzéd tenger mellyéki Tartományok
ból , Amerikába elég rövid úton által lehet 
evezni. Könnyű pedig fel-íenni, hogy ré
gemen még rövidebb volt ez az út; mivel 
sninémű nagy yáltpzásokat téfzen gyakran a

fzom

<«) a’ Vili-dili Réfzben.
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feomfzéd fzáraz földeken a’ tengernek ereje, 
kivált ha közel hozzá tűz-okádó hegy le-, 
jjénd, a’ mitsodás Kamtsatkában is talaltatik; 
azt a’ Históriák eléggé bizonyítják. —-  Al- 
talTmehettek hát könnyen , a’ külomben is 
fziíntelen vándorló Sczithák, Asiának Efzak 
és Napkelet felé fekvő réfzeiböl Amérikába, 
és azt lakosokkal bé-tőlthették, még pedig 
ollyakkal, kik közzül némelly Férjfijak fza- 
kállosok , mások ellenben fzakállatlanok vól-r 
nának; mivel ma is , Asiának említett réfzei- 
ben, a’Tungusi, Barabintzi, és más némelly 
Sczithák fzakállatlanok , holott egyebek az 
Ő fzomfzédságaikban fzakállosok.

Úgy tartom r hogy ez a’ vélekedés igen 
nagyon hihető; leg-alább nintsen benne fém- 
mi, a’ mi a’ földnek terméfzetével, és a’ 
Históriákkal meg ne egygyezne. Éppen hogy 
más erősség a’ lehetőségen kívül, ennek bizo
nyítására , még eddig nem igen találtatott. De 
hogyha a’ fel-tett Jegyzésfzerént, a’Perubéliek 
nyelvekben találtató Magyaros fzó , melly fze
rént az ISTEN Világ okának neveztetik, 
bizonyos, és a’ nyelvnek régi törzsökére 
vezető fundamentomon épült dolog találna 
lenni ; egy fzép erősségünk volna mindjárt 
arra, hogy a’ Perubéli lakosok, vagy leg
alább az ő Inka nevezetű Fejedelmeik, a' 
kik az ísteni-tifzteletet közöttök fel-áhítot
tak , Asiának Éfzakra ’s Napkeletre hajló ré- 

D 4 ízei-
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ízeiből vették a’ magok régi eredeteket, aJ 
honnan fzármaztak-ki a’ Hunnus Magyarok
nak is régi Elejik; és ez volna már annak 
az oka , hogy még ma is , mind a’ két nem
zetnél , hellyel-hellyel, hasonló fzóllások for- 
máji találtatnak.

Nem hallgathatom-el azt is, hogy vágy
nak ollyan újabb Historikusok, kik némelly 
Amerikai népeknek eredeteket , egyenesen 
az úgy nevezett Mantsehu Sczithák között 
keresik, kik éppen Khinának fzomfzédságá- 
ban laknak, és a’ kik kőzzül való a’ mostan 
uralkodó Khinai Tsáfzárnak is familiája. 
Ezeknek pedig nyelvekben, íllyen Magya
ros fzóllást jegyzett-meg T. Pray Uram: jó 
van , jó van (a). Nem is tsuda, ha nyel
vekben illyetén fzóllás’ formáji találtatnak, 
mivel a’ régi Hunnusoknak fzomfzéd Aty- 
jokfijai közzi’il valók , vagy talám egyenesen 
azoknak maradékaik.

Ezek fzerént már, a’ nyelvnek tulajdon
sága igen fzép jeleket adna az Amérikai la
kosok eredeteknek valamelly bizonysággal 
való ki-nyomozására. —  De mivel én ma
gamtól annak okát ’s utolsó fundamentamát 
meg-határozni nem bátorkodom , honnan 
vette magát a’ Perubéliek’ nyelvekben , azon 
fokízor említett fzóllásnak formája, melly

fze-

(íi) Difiért, in Annales veteres Hunnorum, Avar. 
gt Hungar. pag. 43.
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fzerént az ISTEN t, Virág, vagy is Világ 
okának nevezik: annak meg-ítélését az 
Érdemes Olvasok’ elejikbe terjefztem* 
és ha valakitől ez eránt világosító tudósítást 
nyerhetek, különös köfzönettel fogom ven* 
ni. írtam Sáros-Patakon. 1789-dik Efztend. 
Junius’ 1. napján.

Szombathi János Pró«- 
fefzfzor, m. k,

A’ melly Tiidós Hazafijak illyen vagy 
más forma Jegyzéseket, Versekben vagy 
pedig folyó -befzédben kéfziiltt rövid mun- 
kátskájikat hozzánk fekkuldik, mind előt
tünk , mind az egéfz Haza előtt kedves dol
got fognak tselekedni. — Különösen kéret-, 
tetnek Hazánk’ Nemes Szüzei ’s Afzonysá- 
ga i, hogy üres óráikban ízármazható űnal- 
moknak el-fzélefztésére meltóztassanak né- 
melly Találós M eséket’s Rejtett Szókat rÖAÜd 
vertekbe foglalni, ’s nekünk frankózott le
veleikben azoknak értelmekkel egygyütt fel- 
küldeni, hogy kedves Neveik alatt azokat 
a’ Közönséggel közölhessük. —

— Hoc élt —
Vivere bis, vita poffe prioré früh

Mart,
Élte édességét kétfzeresen ifzfza

Ki gyönyörködve néz az ekmúlttra vifzfz*, 
D 5 Nints



Joints femmi a’ mi az emberi életnek 
ama nagy ellenségét az unalmat jobban el- 
ofzlassa, mint a’ fzép és hafznos könyvek
nek olvasások. — A’ ki életét a’ bőltseség.- 
nek keresésére fordítja, ’s elméjét fok fzép 
tudományokkal meg-rakja , m^g-hofzfzabít- 
ja az idejét, de nem téfzi unalmassá. —  A’ 
híres Locke azt mondja, hogy; „ Az egy- 
„ mást követő ideák vagy gondolatok az 
,, idő’ hofzfzúságának mértékei. Innen v an , 
,, hogy mikor méllyen alfzunk , és femmit 
n fém álmodunk, nints akkor femmi ideánk 
„  az időnek tartósságáról. — Az a’ fzem* 
„  pillantás, mellyben meg-fziínünk képze- 
,, lödni, és a’ mellyben ismét el-kezdiink 
5, gondolkozni, lattatik nékünk egymást érni, 
„  ha fziníén közttök fok ezer efztendök foly- 

tak volna is el. Van Svieten maga es- 
mért egy nagy a lv ó t, a’ ki a’ többek köztt 
egyfzer három Hónapoknál tovább aludt, de 
femmi módon el nem hitethették vele , ha
nem még is fzerentsére emlékezett arra, hogy 
akkor nap vetettek tavafzit mikor el-aludt, 
’s azért is ki-vivén a’ m ezőre, meg-mutat- 
ták néki, hogy már aratják azt a’ búzát, 
mellyei az nap vetettek. — Szint úgy nem 
lenne az embernek femmi képzelődése az 
időnek tartósságáról ébrenten is , ha lehetsér 
ges yólna a z , hogy egy gondolat úgy meg- 
feneklene elméjében, hogy femmi más gon

dolat
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dolat ahoz ne járulna. — Ezért mondja 
Mallebranche, az igazfág’ kereséséről írott 
konjvében, hogy nem lehetetlen a z , hogy 
olly állatok éljenek, a’ mellyeknek fél-óra 
olly hofzfzú lenne, mint nékiink fzáz efz- 
tendö. — —

A’ Mufulmánok’ Bibliájokban, a’ Ko
ránban , van egy m ese, mellyböl azt lehet
ne ki-hoznunk, hogy talán Muhamed is így 
gondolkozott. „A zt olvassuk o tt, hogy egy 
,, reggel ki-vitte Gábriel Angyal"Múltamé- 
„ det ágyából, hogy meg-mutassa Vtéki as 
,, hét E geket, a’ Paditsom ot, és a’ Poklot, 
„ mellyeket q mind fórra járt, ’s azon kívül, 
„ az ISTENnél kilentzven nyóltz ezer au- 
„ dentziát nyert egymás után. Mind ezek 
„ pedig olly- hirtelen meg-estek, hogy mi- 
,, kor vifzfza-jött, még az ágyát melegen 

találta, löt a’ melly bütyköst Gábriel An~ 
„ gyal kétségében fei-düjtott, még abból fém 
„ folyt-ki a’ víz mikorra Muhamed haza 
„ é rt, és ‘azt fel-támafztotta. “ — Azt be- 
izéllik a’ Törökök, hogy egy Égyiptomi 
Sultán nagy nevetséget fzokott űzni e' His
tóriából : de egyfzer egy híres Muftival be- 
fzéllvén róla , a’ ki tsudákat is tudott tselekedr 
n i , az azt mondá nék i, hogy el-hiteti véle ezt 
a’ Históriát, tsak hogy fogadja-meg a’ mit 
tőle kíván, a’ melly tsak abból állott hogy 
egy kád vízbe üsse-bé fejét. A’ Sultán

meg-
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rneg-tselekedte, ’s a’ kád körűi álló Pap és 
Udvari Tifztek’ jelenlétekban a’ vízbe már
totta a’ fejét. De mi lett belőle ? Azon- 
hirtelen el-ragadtatott a’ tenger’ mellé egy 

 ̂ hegy a lá , v hol fok ideig vándorogván , vég
re bé-ment egy Városba, ott feleségül vett 
egy fzép parafzt Leányt, mellytői ízülettek 
hét fijai és leányai. De ezek el-halálozván, 
utoljára olly nagy fzegényénységre ju to tt, 
hogy már tsak nem éhei vefzett-el. Magá
ban térvén azért Muhamedhez folyamodott, 
’s az 5 '  rendelése fzerént meg akarván mo
sódni, a’ tengerbe mártotta fejet.— De alig 
húzta onnan azt k i , hogy meg-látja magát 
a’ kád mellett azon fzemélyek köztt a’ kik 
oda kísérték. A’Muftira támadván azért dor
gálta a z t, hogy őtet olly fok nyomorúságok- 
nak-ki-tette, mellyeket renddel elö-befzélt. De 
ítéljétek-meg melly nagy lehetett az ő bá
mulása , a’ mikor meg-mondották néki a’ 
Tifztek, hogy mind ez tsak álom vólt, és 
hogy egy talpalatnyira fém távozott-el a’ 
kádtól, — A ’ Mufti élt a’ jó alkalmatos
sággal, hogy el-hitesse vele, hogy tehát 
a’ Muhamed’ hofzfzú útja fém képtelen, és 
hogyazISTE N  meg.tselekedheti, hogy ezer 
efztendő tsak annyi légyen, mint egy óra. 
«*— ítéljék-meg az ólvasok, mennyire egy- 
gyezhet-meg a’ Muhamed’ meséje, a’ két 
Bőltsek’ értelmekkel: de kérjük, arra is ,

hogy
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hogy vegyek gondolóra, mellv fokkal ter- 
jefzthetnénk mefzfzebb életünk’ határát ha azt 
a’ bőltselkedésnek keresésére fordítanánk. 
— A1 hijjábavaló ember az ö kívánságit 
követi, a1 bölts gondolkozik ideájiról. Mind 
a’ kettőnek hofzfzű az id ő , amannak azért, 
mert nem tud mit tsinálni ve le , ennek pe
dig azért, mert annak minden miniítájit új 
és hafznos gondolkozásai által kűlömbözteti- 
meg. — Ama kíván tőle fzabadúlni, mint 
valamely unalmas teréhtől; e’ pedig fé l, 
hogy mindjárt meg-fofztatik tőle. — A’ ki 
heverésben ’s tudatlanságban é lt , ha vifzfza- 
néz el-mültt életére, nem lát abban egyebet 
fzáraz kőfzikláknál. A ’ ki pedig a’ bőltse- 
ségnek keresésében ’s virtusoknak gyakor
lásokban fáradozott, annak el-tőlttt élete 
hasonló egy zöldellő és termékeny mező* 
hoz, mellynek minden réfzei hafznos plán
tákkal ’s kies virágokkal ékeskednek.

Nagy dítséretet érdemelne az az Érdé« 
mes Hazafi , a’ ki a’ Magyar ( Orthográfiát) 
helyes írás’ módját nyelvünk’ terméfzetéhez 
képest fundamentomosan ki-dólgozná; mert 
femminek fém vagyunk nagyobb híjjá- 
val, mint ennek. — Még eddig mi is á’ 
melly könyveket ki-adtunk, azokban a* leg*s 
közönségesebben bé-vett, de valóban hi

ba»
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bas írás’ módját a’ Könyv*nyomtatónak kö
vetni engedtük: de minthogy ez mar előt
tünk hellyben nyomtattatik, leg-alább a1 na
gyobb hibákat benne el-távoztatni igyekez
tük  , ügy mindazáltal hogy a’ Grammatiku
sokkal perbe fzállni éppen nem akarunk.

A3 Találós Mese volt dgy-velÖ, a’ 
Rejtett-fzó pedig Harang, mellyben van ha7 
rang , harag, hang, ’s a’ t.

Találós Mese.
Hegyen hó* hegy alatt eső tsepeg tsorog^ 

Hol alább egy malom tsak alig tsikorog 
Mert harmintz-kettöbol, tsak négy öt maradott 

’S A’ völgyön híjában a’ tó meg-áradott*

Rejtett Szó.
Ketteje dög bőrt fziir: más ketteje bár legyek

\  én Úr
Meg-győz engemet is ; négy pedig el-te~

met is.

Ä  méhekrÖl tett jegyzések foUjtattatnah
A’ ki a’ méhekkel való gazdálkodás

nak hafznát kívánja venni, fzükség hogy a’ 
helyet jól meg-válafzfza. Különös jó hely

a’ mé-
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a' méheknek a z , a1 hol egy fertáíynyi , vagy 
leg-feljebb fél-órányi főidre vetéseket, réte
ket , fok élő-fákat, reptzéket, babokat, éí 
fok egyébféle plántákat bőven találhatnak. 
El-repűlnek ugyan gyakran egy mértt-fold- 
nyire is , ha elébb eleséget nem kapnak; de 
ez a’ hofzfzú út mind a’ gazdának, mind 
nékik káros, mert kevesebbfzer fordulhat
nak , kissebb terhet köthetnek, ’s az úton 
is több fzerentsétlenségeknek vágynak ki- 
tétettetve. Ha az embernek módja van bén- 
n e , igen jó a’ méheket erdőben tartani.

1. Hafznos a’ m éheknek, ha közel hoz- 
zájok kis tavatskák, vagy pedig ganéjos 
gödrök vágynak. Őrizni kell őket az Éfza- 
ki ízéitől, és a’ .Napnyúgoti ízéitől is, melljr 
gyakran zápor esőket hoz reájok. Szüksé
ges azért mind a’ két óldalról, ha kő-fallal 
nem lehet, leg-alább defzkázatokkal fedez- 
getni Őket.

2 . A’ nedves és hideg helyek igen ár
talmasok a’ méheknek. Meg-lehet pedig , 
hogy valamelly hely Délnek feküdjön, még 
is hideg légyen. Illyenek mind azok a’ he* 
lyek, mellyekben tavafzízal a’ hó fokára ól* 
vad-el. A’ nedves és hideg helyeken nein 
tsak nem tenyéfznek a* m éhek, hanem vég
képpen is el-veíznek.

3. Igen jó a’ méheknek, ha liarrníntz 
negyven lépésnyire a’ kasoktól níntsenek

fém-
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femmí nagy épületek vagy élő-fák, hanem 
fzabadon repülhetnek. De ha ez el-kerül- 
lietetlen, lehet őket illyen helyen Is tartani; 
de azzal a’ kárral, hogy a’ magasan való 
repülésben a’ fetskéktol ’s verebektől kön
nyebben el-kapattatnak. A’ magas élő-fák 
azért is igen alkalmatlanok, hogy ha a’ 
rajok azokra repülnek, fok bajjal lehet ró- 
lok le-venni. Leg-jobban tselekefzik a’ Mé- 
héfz, ha méhei körül fzöllö-tökét ’s birsal
ma-fákat plántál, mellyeket a’ méhek kü
lönösen láttatnak fzeretni.

( a’ többit másfzor.)

C o ) ^

Hogy kell cC kápofztát ’s egyéb plántákat 
a? hernyóktól ólt almazni %.

Mikor más egyéb fákat ’s plántákat a’ 
.hernyók egéfzen le-koppafztanak, még ak
kor is nem illetik az eger-fákat: a’ honnan 
azt lehet ki-hozni, hogy az eger-fának ned
vességét éppen nem fzeretik. — Szedjed 
tehát kádba az eger-fa levelet, ( terem ez 
a’ fa főképpen a’ nedves és posványos he
lyekben ) áztasd tizen-négy napokig és gyak
ran keverd-fel: azután ennek levével ön
tözd néha-néha plántáidat ’s nem fogják il
letni a’ hernyók. -— —



( 6 5  )

A’ FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENGEDE- 
LEM MELLETT

A ’ M I N D E N E S

GYÜLYTEM ÉNY’
V .  L E V E L E .

Költ Komáromban, Szent ^akab-Havának 
i<)-dik Napján , 178)~dik EJztend.

A  méhekről tett jegyzések föly tattatnak. 

Negyedfzer.

A’méhes házak előtt való helyt egyné
hány lépésnyire mindenkor tsínosan és fe- 
perve kell tartani. Sokfzor meg-esik , hogy 
a.’ Királyné mikor a’ kasból ki-jo, nem tud- 

E  váji
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van repülni mint a’ többbek, le-esik a’ 
földre, ha reá nem vigyáznak, el is tapod- 
tatik. Ez annak az oka , hogy a’ rajok né
ha vifzfza-mennek a’ kasba, és azután még 
két ’s három hét múlva }önek-ki, minek- 
utánna más Királynéjok nevekedett.

5. A’ mi a’ Napnak való fordulásokat 
illeti, leg-jobb a’ méhes házat úgv építeni> 
hogy a’ kasok ne is egéfzen Napkeletnek, 
ne is Délnek, hanem mintegy középben 
feküdjenek. Ha valaki Délnek forgatja ka
sait , ízükség hogy a’ nagy hévség ellen, 
valamelly élo-fák, vagy épületek nékik ár
nyékot tartsanak, mert külömben a’ viafzok 
meg-ólvad, és a’ mézek is ki-foly.

6. Némellyek felső Orfzágokon, a’kik
nek más módjok nints benne; házoknak hé- 
jazati alatt is tartják méheiket: de a’ kiknek 
módjok van benne, leg-jobb őket úgy hely- 
heztetni, hogy a’ földtől két íábnyinál ma
gasabban ne légyenek.

7. A’kasokat némellyek odvas fákból, 
mások vefzfzőkböl vagy fzalmákból tsinál- 
ják : de a’ kiktől ki-telik, leg-hafznosabb, 
’s leg-tartósabb is azokat mind kívül mind 
belől fzépen meg-gyalú 1 tt j ’s négy fzegre 
metfzett defzkákból kéfzíttetni, mellveknek 
magasságok ne légyen több, hanem ötöd- 
fél hüvelyk, fzélességek ’5 hofzfzúságok pe
dig tizen-három hüvelyk. Az illyen kasok-.

nak
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nak az a’ nagy hafznok vagyon , hogy a’ 
méhek tsak akkor rajzanak, mikor a’ gazda 
akarja , ’s a’ mézeket is Öfzfzel úgy el-ve- 
heti tő lö k , hogy a’ méheket magokat 
meg nem öli. Az illyen kasoknak pedig 
úgy kell a’ fedeleket tsinálni, hogy az em
ber rájok is tehesse, ’s le is vehesse rólok 
a’ mikor akarja. Ha a’ méhek egy illyen 
kast meg-töltöttek mézzel, mást kell alá 
dugni, ’s a’ felsőnek lyukát bé-tsínálni. Ha 
ezt is meg-toltötték , harmadikat és negye
diket. Ha jó efztendö van, fok méz harma
tok esnek, és ha népes a1 kas, ötöt is meg
raknak mézzel egy nyáron, és a’ fok munka 
között a’ rajzást is el-felejtik. Ha akarja a’ 
Méhéfz, hogy rajt erefzfzenek m éhei, ak
kor tsak azt tselekedje, hogy mikor már két 
vagy három illyen kast meg-töltöttek, ne 
tegyen alájok újat, ’s úgy tsak hamar erefz- 
tenek. Ha pedig éfzre vefzi a’ Méhéfz, hogy 
noha új kast tett alájok, még is rajhoz 
kéfzúlnek ; akkor ha meg akarja őket gá
tolni , azt tselekedje, hogy a’ már mézzel 
meg-tőltt kasok közzé dugjon-bé egy üresei, 
egy dróttal el-metfzvén azokat egymástól. 
Akkor a’ méhek kéfzek éjt napot egygyé 
tenni úgy dolgoznak , még is ezt az üres kast 
a’ teljesek köztt meg nem fzenvedik. — Az 
illyen kasoknak ez a’ nagy hafznok is van , 
hogy a’ mézet Öfzfzel úgy el lehet venni, 

E 2 hogy
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hogy nem fziikség a’ méhekből egygyet is 
meg-ölni. Ha öt vagy hat kast meg-től- 
tö ttek , akkor a’ Méhéfz mind azokat egy- 
gyütt meg-emeli, ’s ha látja, hogy hetven 
nyóltzvan, vagy több fontokat is nyom , ak
kor a’ leg-felsot dróttal a’ többitöl el-met- 
fzi A’ melly kevés méhek benne találtat
nának , azokra fzájával egy kis füstöt leheli, 
hogy ki-jövén , a’ többihez a’ kasba íiesse- 
nék. A’ több kasokat ismét meg-emelíti * 
’s ha még is jó nehéznek találja, a’ másodikat 
is el-metfzi, ’s hasonlóképpen ismét a’ mé- 
het tsak igén gyengén belőle ki-füstöli. A’ 
több kasokat ismét meg-emelíti, ’s ha ügy 
érzi, hogy nem több harmintz vagy negy
ven fontnál, azt a’ méheknek Téli elede
lekre hagyja* ’s a’ leg-felső kasnak fedelét, 
( minthogy a’ mint látni va ló , tsak egynek 
kell fedelének lenni; ) le-véfzi, ’s erre a’ 
harmadikra tefzi, agyagos fárral, vagy te
hén ganéjjal rá-tapafztatja, ha a’ fzélei rá nem 
feküfznek.

8. Minthogy ez illyen kasoknak fok- 
fzóri emelgetések igen bajos volna, ’s a’mé* 
heknek fém egéfzféges : azért az illyen ka
soknak a’hátíílsó óldalokba igen jó léfz egy 
tenyérnyi üveget tétetni, ’s azt defzka da- 
rabotskával kívülről bé-fedezni. így fo- 
ha fém léfz, fziikség a’ kast fel-emelni, 
mert ezen meg-láthatja a’ Méhéfz, mikép
pen dolgoznak a’ méhek, ’s miképpen te-
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lik a’ käs, és mikor kell alá másikat tenni. 
És ugyan e’ végre fzükséges az is ; hogv a’ 
kasok úgy helyheztessenek, hogy hátúiról 
egy ember mellettek el-mehessen.

9. Ki-ki által-láthatja, hogy hafzonta- 
lan költség lenne mindenik kasnak fedelet 
fsináltatni; harmintz kasnak leg-feljebb is 
elég öt. Ezt pedig nem kell tsináltatni egy 
defzkából, hogy a1 nap meg ne görbítse, 
hanem három ’s négy öfzve-enyvezett da
rabokból , hogy mindenik kashoz úgy hoz» 
zá illjén mintha mindenikhez hozzá fzabták 
volna.

A  Világ vénségéröl való panafz.
Tsak nem közönséges panafz ez az em

berek között, hogy a’Világ vénhefzik, hogy 
a’ terméfzet ki-meríttetett, az emberi élet rö
vidül , a’ test’ éreje fogy, a’ nyavalyák fo
jtásodnak, ’s az eledeleknem  olly táplálók 
mint az előtt voltak. — De valóban nints 
ennek a’ panafznak femmf fundamentoma. 
Nem fzóllunk a’ Pátriárkákról, a’ kiknek 
életek’ hofzfzúságában az ISTENnek külö
nös tzéljai tehettek: de el-merjiik mondani, 
hogy liárom ezer efztendőktől fogva az em
beri élet vagy igen keveset, vagy fém mit 
fém rövidült. Dávid a’ maga idejében het
ven, vagy leg-feljehb nyóítzvan eíztendőre 

E 3 hatá-
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határozta az eletet, maga pedig hetven efz- 
tendös korában már olly aggott vénségre ju
tott , hogy nem njdták meg-melegíteni, ha
nem az Orvosok’ tanátsokra egy meleg vé
rű fijatal Agyast válafztott magának. A’ ré
gi külső Históriák is igen tsak ennyire ter- 
jefztik az emberi életet. A’ régi Görögök és 
Rómaiak kevés embereket említenek, a’kik 
fzáz efztendön feljiil éltek volna. Neveze
tes volt nálokLívia Tsáfzárné,a’ ki kilentz- 
ven-hét efztendoket é lt: Statiía kilentzven- 
kilentzet, Metellus Fő-Pap kilentzven-nyól- 
tzat. Leg-holzfzabb életű volt nálok Klau
dia , a’ ki fzáz tizen-öt efztendoket élt. — 

Úgy de mellyik az az Orfzág ma is , a’ 
mellyben ne találtatnának fzáz efztendősök 
ketten hárman, főt többen is. Angliában 
Nesmond Grófné $40, efztendoket é lt . ' Ec~ 
kleston Kis-afzfzony, I43at, a’mint ez tsal- 
hatatlanúl meg-tetfzett a’ Laistromokból. 
Nem igen régibeji egy Ánglus közönséges 
ember, holttá után a’ Királyok’ temető he
lyekbe tétetett tsak azért, mert 136. efzten
doket ért , és hét Királyok alatt katonásko
dott. Egéfz öröm volt látni ezt az öregPa- 
rafztot, mikor minden nap kétfzer a? 
Templomba jnept 130. efztendős korában 
is , hol hatvan , hol több unokáitól kísértet
vén. Sok Méltóságok mefzfze földről el
mentek e’ ritka történetnek fzemlélésére,

Ä’ test-
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A’ testnek ereje fém kissebb ma mint 
hajdan volt. A’régi Római fereg, mint va- 
lamelly tsudát úgy nézte a z t, hogy Pompe- 
jus f8 , cfztendös' korában úgy még-últe a* 
lovat, ’s tudott minden fegyvereket forgat* 
n i, mintegy hufzon-öt efztendős Ifjú. De 
mellyik ma az a’ Hadi-fereg, a’ mellyben 
fS- ’s több efztendős Kapitányok ugyan azt 
ne tselekednék a’ mit Pompéjus ? A* híres 
Orángzeb Mógoli Tsáfzár, ezen Századnak: 
elején, maga vezérletté még kilentzven-ki- 
lentz efztendős korában is féregét az ellen* 
ség ellen , és fzáz efztendős korában hóit* 
meg, minekutánna az ellenségen ditsoséges 
gyözedelmet nyert volna. A’ Frantziák- 
nak ama vitéz Marechaljok V illárs, a’ ki a* 
fok borostyánokkal ekeskedő Eugéniust, húfz 
ezerrel kevesebb katonájival Belgiumban 
meg-győzte volt, még nyóltzvan efztendős 
korában a’ Frantzia Hadi-fereget maga kom* 
mendírozta Qlafz-Orfzágban. Miképen bá* 
múlna ma is a’ Római fereg ha meg-látná , 
hogy a’ Tsáfzári Hadi-feregnek egygyik fzár- 
nyát a’ 75. efztentendős Laudon, a’ mási
kat a’ efztendős Hadik vezérlik, a’ kik-; 
nek békességes életekért , ditsoséges gyö- 
zedelmekért mindnyájan foháfzkodunk.

Azt mondják némellyek, hogy az em
berek kissebbek mint régenten voltának, 
fia ez igaz volna is , még fém következne 

E 4 ab?
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abból, bogy tehát erőtlenebbek is. Gyak
ran a’ kitsiny emberek izmosabbak, ’s erő
sebbek a’ nagyoknál. Elég példa erre a* 

L vitéz Hufzárság. Hogy rendkívül való nagy
ságú emberek a’ régi időkben ne találtattak 
légyen, azt nem tagadjuk: de ma fém rit
kák a’ főt nyóltz lábnyi emberek. —
Azok a’ nagy tsoptok, mellyeket fokán 
úgy mutogatnak a’ tudatlan népnek, mint 
Óriásoknak tsontjaikat, nem egyebek, ha
nem elefántok’ és tzethalak’ tsontjaik.

A’ mai időben uralkodó betegségek, 
fém nem többek , fém nem vefzedelmeseb- 
bek , mint a’ régiek voltak. Némellyeket 
azok közzül a’ régi könyvekben meg nem 
találunk ugyan, de az oka tsak ez, mert 
az Orvosok nem jegyzettek-fel minden be
tegségeket , vagy talám azok közzül némel- 
lyek el is vefztek. Igaz, hogy támadtak 
új betegségek is , de a’ régiekből is múltak
é i , mint p. o. a’ bél-poklosság, és azzal 
határos nyavalyák.

A’ fém igaz utoljára , hogy a’ mai ele
deleknek ne volna elégedendő tápláló ere- 
jek. Azt mondják némellyek, hogv fok 
drága ételek esméretlenek m a , mellyekkel 
éltek a’ régiek. így p. o. a’ halak között 
nem találtatik a1 mnrepc, vagy bársony hal, 
mellynek vérével a’Királyok’ köntöseik fesr 
tettettek. A’ plánták között pedig nem ta

lál-
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láltatika’ cinnamovmm* De erre is azt felel
jük , hogy a’ miirex ma is találtatik Afrika 
oldalaiban. A’ Cinnamomum is , melly íok 
fzáz efztendökig esméretlen volt, újra fel-ta* 
láltatott. Ki-tetfzik a’ Párisi 'tüdős Társa
ságnak meg-betsülhetetlen mupkájiból, hogy 
a’ mai orvosi Tudom ány, leg-alább négy 
ezer plántákkal bővíttetett1, melly-ek a’ ré
gieknél ismeretlenek voltak.

Anahjfe des Loix d* Anglet er re (Jxford 
\ , 1 ? ^

Minden népeknek Igazgatások ’s Tör
vényeik között fok meg-egygyezést talál az 
a’ Bolts, a’ ki méllyen gondolkozik az em
beri Társaságoknak eredetekről. A’millyen 
volt maga a’ Nemzet, ollyan volt annak 
törvénye is. Mihelyt az emberek lassanként 
el-fajúltak attól a’ yirtusos egygyiigyuségtŐ1, 
mellyet arany időnek nevezhetnek , fzüksé- 
ges lett a’ hatalom , hogy a’ rendetlenségnek 
’s zabolátlanságnak eleje vétettessék. Ez a’ 
fel-állíttatott hatalom nem őrizhette-meg 
kiilömben a’ jó rendet, hanem a’ Törvé
nyek által. Ezekben talált az ártatlanság 
menedék helyet az eröfzak ellen. A’ kö
zönséges Jus, melly a’ Törvények által fel- 
allittatott, mindenkor a’ népnek terméfzetét 
hez és fzükségéhez volt alkalmaztatva. — 

F  V ' &'
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A ’ melly népek vadáfzatból ’s haláfzatból 
é ltek , azoknak Törvény-könyvök külom- 
bözött azokétól, a’ kik barom-tartók és 
fzántó-vetők vójtak. — A’ Mesterségek ’s 
kereskedések fzaporodván, a’ törvényes 
alkuk azon mérték fzerént íbkasodtak, 
hogy a’ birtokoknak, tseréknek, és kiilöm- 
bözö munkáknak béreket meg-határozzak. 
Minekutánna a’ hadakozások által pgygyik 
nép a’ másikat rongálta, a’ meg-hódoltaiDtt 
népnek törvénye meg-némúlt a’ gyözeriel- 
meskedönek törvénye alatt; hanemha a’ 
győzedelmeskedő a’ meg-győzettetett nép
nek törvényeit, jmint helyesebbeket, ön
ként magáévá tette. Leg-gyakrabban pe
dig Öfzve-zavarodtak az erköltsök és törvé
nyek is , valamint magok a’ Nemzetségek.

A’ következendő Századokban, a’ kii- 
lömböző Népek köztt való kereskedés mind 
inkabb-inkább virágozván, egygyik a’ má
siktól nem tsak pénzt és ízükseggs elesége- 
k é t , hanem meg-világosodást és jó rendelé
seket is költsönözött.

A1 Kerefztyén Vallásnak el-terjedése ) 
után, látván a’ Papi-rend, hogy a’ Római 
Törvények jobban meg-egygyeznek az Ek- 
klésiának Törvényeivel, mint más Orízágok- 
nak Törvényeik, mindenüt igyekezett an
nak bé-vételében.

Mivel a’ maga Hazájának közönséges 
^Örvényeiben minden lakos menedek he-.

lyet
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lyet talál az igazfágtalanság ellen, és vezért 
arra, miképpen folytassa életét; azért is 
nints egy-egy hafznosabb Tudomány a’ Ha
zafijaknak , mint a’ magok Orfzágaiknak Tör
vényeiket jól tudni. Azt mondja ennek a’ 
hafznos munkának írója, hogy jó ugyan a1 
Római Törvényeket is érteni; de még i$ 
inkább javasolja, hogy az Anglus Ifjak a’ 
magok Hazájoknak régi Törvényeiket ’s renr 
deléseiket tanulják. Rómában a' nevelés
nek egygvik ága volt a’ Törvényeknek 
taníttatások, ma is igen hafznos volna, 
ha már az apróbb Oskolákban el-kezdenék 
a’ gyermekek a’ Haza Törvényeinek tanu
lását.

Azt mondja ez a1 bölts í r ó , hogy a’ 
Törvényeknek fő végek az, hogy minden 
Lakosnak fzabadságát őrizze. Ez a’ fzabad- 
ság , mellyről az Ánglusok azt hifzik, hogy 
tsak egyedül ők bírják azt az egéfz földön, 
abban á ll, hogy az ember mindent meg-tse- 
lekedhessen valamit a’ Törvény meg-engcd, 
és annak paizsa alatt fém Király, fcm Par- 
lamentum néki leg-kissebb erófzakot is ne 
tsináljon. Minden Hazafinak hafznos tehát, 
hogy tudja leg-alább a’ nagygyaból azokat 
a' Törvényeket, mellyek néki egyedül való 
Urai , és a’mellyeket ha meg-Öriz, úgy a’ leg
hatalmasabb embereknek eröfzakjoktól 1̂  
bájorságos léfzen.

A’ melly
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A’ m ellj nap Ilire futam odon; hogy Gróf 
Hadik András Úr O Ekfztzellentziája , 
egéfz Hazánk’ örömére fő Hadi Vezérré 
tétethetett, egy Hazafi a’ maga fzíves tifz- 
teletét ’s jó kívánságait e1 következendő 
Versekben, kívánta O Ekíztzellentziája 
elébe terjefzteni.

T e , kit az ÚR hetven és nyóltz efztendőkre 
Juttatott hogy tartfon e’ gyáfzos időkre :

’S Néked adja ama leg-fzebb ditspséget 
Hogy jó békességgel e’ hadnak vess véget, 

Ki TH ERÉSZt ’s JÓZSEFet fzólgáltad vi
tézid ,

’S Most is gyűrűt nyertél hívféged’ jeléül. 
Mellynek gyémántinak tüze mellvei égnek, 

Hív tükre a’ benned lángzó vitézfégnek. 
’S Melly JÓ ZSEF’fzerelme zálogja láttára % 

üröm  könyük ültek két fzemed’ héjjára. 
Bolts és vitéz Hérónk! — Nemzetünk’ dífzére 

Repülj gyorsan a’ Márs’ híres mezejére; 
jPontusig vidd JÓ ZSEF’ birodalma végét, 

Rontsd a’Kerefztyén Nép’fene ellenségét. 
Eleink’ véreket kérdrvifzfza markából,

Ezt a’ kevély Kaput dűjtsd-ki két farkából, 
Hogy pompás fényének helye fe maradjon, 

Minden Nép Várnáig nékiink dézmát
adjon.

HADIK! — ki ez előtt ötven efztendővel 
y íttá l e’ vad néppel Ákhilles erővel.

’S Va,
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’S Valahol próbáltad a’ dühös háborút;
Mindenkor fejedre raktál zöld kofzorút.

Ki kevés magaddal hajdan Berlin felé 
Útat vágtál ügy hogy el-hült a’ főid belé: 

9S Még a’ bölts FRIDRÍK is bámulással telve 
Sokfzor emlegette nagy Neved’ tifztelve. 

Menj már most mint Hazánk’ őfz ’s bátor
Nefztora!

Kéfzen vár Királyunk’meg-vídültt tábora. 
Jobbod felöl hálál, előtted félelem,

Nyomaidban járjon ditsö gyözedelem. 
Mint a’ fzél ki-tépi a’ nagy fákat tőből ;

’S Mint a’ tűz hamut hágy a’ roppant er
dőből :

Úgy vitéz Sergeddel ha ki kelfz a’ hartzra , 
Előtted a’ Török ezren hulljon artzra. 

Érttünk vívó karod’ az ISTEN vezérlje, 
Drága ’s kedves élted’ hogy vefzély ne érje, 

’S A’ főidről mellyet fok Magyar vér öntözött, 
Ezer víg fzók’ ’s kezek tapsolási között, 

Borostyános fővel majd akkor jöjj-vifzfza 
Győző JÓZSEFünké ha léfz Belgrád ’s

Nifzfza;
’S A’ Népeket újra lántzalod Hazánkhoz, 

Kik tartoztak MÁTYÁS alatt Koronánk
hoz.

( o ) 5$

Ugyan az a’ Hazafi hallván hogy Ó Ekfz- 
tzellentziája már Bétsből ki-indúlt, a’Du

na
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na partján egy Postára te tt, es fok jó kí
vánásokkal meg-rakatott Levélben illy 
fzókat intézett a’ többek között Ö Ekfz- 
tzellentziájához: —

Hazánk nigy reménye! —* menj gyors lépé
sekkel ,

óhajtva vár a’K ép’s ki-terjedtt kezekkel. 
Lehetetlen vele Győzőnek nem lenned, 

Fel-támadt Hunyadink’ lelkét féli benned; 
Kit ha a’ Magyarság .vele víni lá to tt,

A’ Török nép dühös árjának tett gátot.— 
Mint e’ Duna menvén több vízt gyűjt öblébe 

Míglen ki-oiítja azt a’ Pontus’ ölébe : 
Híred ’s JÓ ZSEF’ Neve általad ügy nőjjön, 

Sok vad nép örömmel járma alá jöjjön. 
Bőlts H érónk! ki bírod Eugén’ vitézségét, 

Menj, hartzolj, győzz ’s hozd-el e’ had’ di-
tsö végét.

Bétsbe még e’ Nyáron térj kofzorűs fővel, 
JÓ ZSEF’Koronája hogy fényijén űj kővel.

Mind a’ két Levélre nagy le-erefzke- 
déssel ’s kegyességgel méltóztatott válafzol- 
ni a’ M. Fő Vezér Ö Ekfztzellentziája.
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\  Élő Bdrometrum, Levegő-mérő.
Fogj egy leveli-békát melly zöld ága

kon ’s garágyákon fzokott múlatni, botsásd 
egy hofzfzii fehjér üvegbe, mellybe már az

előtt
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előtt tőlts mintegy négy újnyi v izet, ’s tégy 
főidet is. Erefzfz-le benne egy kis fa lajtor- 
játskát is , melly érjen az üveg1 vagy pa- 
latzk’ torkáig. Azután feljül borítsd-bé per
gamennel, ’s egy vastag tővel fzúrd-által azt, 
hogy a1 levegő fzabadon menjen belé. — 
Mennél fzárazabb a1 levegő, annál feljebb 
megy a1 lajtorján a1 béka; de mihelyt a’ le
vegő nedvesecfik * le felé íiet ’s a’ vízbe 
rejti magát. A1 vizet változtatni kell min
den tíz napban , az üveget pedig fém nem 
igen hidegen , fém nem igen melegen kell 
tartani* Ennek az élő levegő-mérőnek ele- /  
dele legyekből áll. —

Más élő levegő-mérő.
A1 ki a1 leveli-békának tártásával bajos- 

kodni nem akar, tégyen nadályt az üveg
be , e1 fzint ollyan elevenen vagy még job* 
ban meg-érzi az időnek leg-kissebb változá
sát is ; ’s nem fzükség etetni* Ha a’ leve
gő ég fzáraz, ki-jön a’ vízből félig vagy 
egéfzen is, ’s az üveghez ragad, ha esőre 
válik, a’ vízbe bé-megy előre, ha pedig 
fzél-véfz léfzen, igen nyughatatlan. —- —

A’ Találós Mese vólt Vén ember, a’ 
Rejtett Szó Átok9 mellyben van dr , ofe, 
és együtt cirok$ vagy fír,

Tald-
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Találós Mese♦

Köntöse tsak tsupa fo lt, noha tzérna fe tő foha
fém volt

Rántzai rojtja körül , fok Magyar ennek
örül. —

Rejtett Szó.
Öt kertemben terem ’s kedves eledelem, 

Négyben úgymond Ersók kedvemet nem
lelem.

Hármát ha kaphatom örömest le-nyelem 7 
’S Két végsőnek gondját az ötért viselem.

Tsinálta Édes Gergely.

Hogy kell a’ piros rózsát fehjérré 
tsinálni P

Mikor nyílni kezd füstőld-meg kénkő
vel j ha pedig a’ gálitz-kő’ olaját rá hinted , 
meg-pirosül, Illyen mesterséggel élnek gya
korta a’ Kertéfzek más virágok’ fzíneknek 
változtatásokban is. ——

J z  el-törtt üveget öfeve-forrafztani P 
Habarj-öfzve oltatlan ^jnefzet tyük

mony’ fehjérivel, kepfkmeg vele, ’s öízve- 
forrad az üveg.
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A* FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENGEDE* 
LEM MELLETT

A’ M I N D E N E S

GYÜLYTEMÉNY*
VI. L E V E L E .

Költ Komáromban, Szent Zfakab-Havcínak 
i%-dik. Napján, 1789-dik Efztend.

A’
Gvjümöltsökröl.

lcg-egéfzfégesebb gyiimőltsök közzé 
méltán fzámláltathatnak az eper], tserefznye , 
™c8y8y» Öfzi-baratzkok, magvoktól el-vá- 
íó fzilvák, favanyii alm ák, fzollök ’s a’ t. 
Nálunk az ananáfztp pomagránátot, tzitro- 

1 F  mot
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mot és narantsokatkevesen fzaggatják tulaj
don fájaikról. — Tsak nem közönféges meg
rögzött vélekedés ez a’ Közfégben, hogy a’ 
gyiimölts hideg-lelést okoz. Nem a’ jól 
meg-értt gyiimöltsöktöl, hanem a’ fok kö
vér hústól leli-ki a’ hideg a’Magyart, melly 
ellen a’ jó féle gyümöltsök mág orvosságul 
fzólgálnának. — Két hibában esnek tsak 
nem rend fzerént az emberek a’ gyiimölts 
ételben. — Az első a z , hogy ebéd és va- 
tsora után fzokták azt leg-inkább enni, a’ 
mikor a’ gyiimölts evés ha nem árt leg-alább 
keveset hafznál. Ebéd és vatsora előtt en
ni a’ jól meg-értt gyiimöltsöket leg-egéfzfé- 
gesebb. Sok Szülék úgy gondolkoznak, 
hogy talán menten meg-halnának gyerme
keik , ha reggel éh gyomorra gyümöltsöt 
ennének; holott pedig fokkal hafznosbb vol
na nékik azt adni, mint kávéval a’ nélkül 
is meleg véreket hevíteni. — A’ másik hi
ba a z , hogy fokán a’ gyiimőltsöt meg fém 
mernék enni kenyér nélkül, holott pedig 
a’, kenyér azt meg-poshafztja, ’s meg-kese- 
ríti a’ gyomorban, ’s következésképpen az 
eméfztést is nehezíti. — Ide való az is , hogy 
fokán bort ifzna& a’ gyiimőltsre; tudni való 
dolog pedig hogy a’ viz a’ gyümőltsöknek 
el-ólvaíztójok. —

Az
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Az Afzfzonyokról.
Felette nevetféges dolog az fok Férjfi- 

jakban, bőgj ok az Afzfzonyokat örökös tu
datlanságra büntetik, és nehezen fzenvedik, 
mikor ők áltudományok által ékesítik elmé
seket. Talán tsak a’ mi kevélységünk fzab 
nékik illy érzéketlen törvényeket. Mint
hogy az Afzfzonyok az ő kellemetes fzép- 
ségekkei feljül-műlnak bennünket, attól fe
lünk , hogy majd elméjekkel is meg-halad- 
nak. Valóban kevéssé értjük tulajdon hafz- 
nunkat, mikor őket gyengeségektől .fogva 
a’ puhafágnak , és a’ bal-vélekedésnek fza- 
badon néki botsátjuk ! Azt kívánjuk tö lök , 
hogy okosok és virtusokkal ékeskedok lé
gyenek , ’s azonban nem fzólgáltatjuk-ki az 
efzközöket, mellyek által arra mehetnének. 
Hogy eshetik az m eg, hogy illV rofzfziíl ne
veltetik az emberi nemzetnek fzebbik fe
le ? Hát ez a’ gyönyörű nem tsak azért terem
tetett é , hogy tsak bizonyos ideig gyönyör
ködjenek benne fzemeink, mint a’ múlandó 
virágokban ? Az illyen nevelés , meg-fofzt 
bennünket a’ valóságos gyönyörűségektől, t. i. 
az elmének gyönyörűségeitől, mellyeket kós
tolhatnánk az ő velek való társalkodásban.

Az igaz és valóságos bőltseségnek ta
nulása, a’ jó könyveknek olvasások által, 
úgy meg-gyökerezne a’ virtus az Afzfzo- 

F  2 nyok-
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nyoknak fzívekben, hogy fok panaszoktól 
’s bajoktól meg-menekednének a’ Férjfijak, 
Mitsoda boldogságot kéfzítenének előre az 
Afzfzonj^oknak azokra a’ bús napokra, mel- 
íyekben többé ízépségek által a’ ízemnek 
nem tetfzhetnek. Akkor az ő elméjeknek 
fzép tehetfégeik által, mind a’ Férjfijak előtt 
kedvet találhatnának, mind pedig íuialmo* 
kát enyhíthetnék.
' Minden Szüléknek azért, valakiktől ki
telhetik , kellene taníttatni Leányaikat a’ 
Históriára, Főidnek le-írására, a’ Böltsel- 
kedésnek könnyebb réfzeire, az Erköltsi- 
tudományra , és a’ Poéíisre. Sőt a’ kiktől meg
lehet, tanultaim kellene velek a’Deák nyel
vet is , a’ melly minden tudománynak kiál
tsa. E ’ mellett a’ gazda-afzfzonykodást, 's 
afzfzonyi munkákat is gyakorolhatnák.

Milord Scahftsburi azt fzokta mondani 3 
hogy az Atheusok Istent-tagadók között 
fzint úgy vágynak Fánátikusok, valamint 
a’ Kerefztvének között; mert nékik is le- 
hetnek üres látásaik és képzelődéseik. — 
Lehet valaki egy réfzrol könnyen h ívő , más 
réfzről pedig éppen hihetetlen. — Du Son 
híres Mekhánikus erősen hitte a’ Noítrada- 
mus’ jövendöléseit, de azoknak, mellyek a‘ 
Sz. írásban vágynak hitelt nem adott. —

Bel-



Belgiumban is élt egy Zsidó, a’ ki az Új 
Testamentomot fzorgalmatosan olvasta, de 
tsak a1 Sz. János’ Jelenésének adott h ite lt, 
mert azt reményiette, hogy az áltál ki-talál- 
ja azt a1 Eilofófiai kövre t, melly által a’ va-- 
$at is arannyá változtathatja. —* —» —■

C o  )  8 5

Erhúltsök’  EgijügyüJ'égek,
Azt írja Baronins, hogy Damiani Petet 

Kárdinális egynéhány fa kalanakat vitt aján
dékba VÍI-dik Gergely Pápának, mellyeket 
maga kéfzített. —- Ebből meg-teífzik , ( i)  
Hogy hajdan a’ Szerzetesek , főt még a1 Kár- 
dinálisok is kézi munkával gyakorlották ma
gokat. (*) Hogy a’ régieknek egy ügyit fé
gek fokát külömbözö.tt a’ mai pompától; 
mert ki merne ma fa kalanakat ajándékozni 
a’ Római Pápának? —■ (3) Hogv a’ régiek 
nem is voltak olly finnyások, mint a’ mai
ak. Tudni való , hogy kivált a’ favanyú 
ételek úgy által-hatják a’ fá t, hogy dörgolé- 
sekkel is nem lehet róla le-mosni. — Lásd 
Leibnitz V-dik Tómusát.

A  Kolumbus’ utazása fotytattatik.
A’ Szigetnek vizsgálására bé-kúldetett 

két Követek vifzfza-jövén meg-befzéllették 
Kolumbusnak , hogy mintegy íz- mértt-

F 3. töL
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földekre bé-liatván, találtak a’ Szigetben 
egy Várasotskát, melly állott ötven fa há
zakból ,' ’s lakoztak benne fok emberek. A’ 
Főbbek közzűiök elejekbe ki-mentek, kar
jaiknál fogva bé-vezették a’ Városba; ott 
egy tágas lzobában magas fzékekbe ültették, 
mellyek állatoknak formájokra faragtattak- 
k i , ’s azután pedig egygyen-egygyén meg- 
tsókolták lábaikat, ’s némelly gyökerekből 
kéfzíttetett igen ízetlen ebéddel meg-vendé- 
gelték. Azután a’ Királytól ’s némelly Főb
bektől ki-kísértetvén, bé-mentek más ha
sonló Falukba is, és mindenütt nagy tifz- 
telettel fogadtattak. Felette fok madarakat 
látták a’ Szigetben, nevezetesen foglyokat 
és patsirtákat. Négy lábú állatokat nem ne
velt a’ Sziget, ki-vévén némelly néma ebe
ket , mellyek teljességgel nem ugattak. A’ 
Szigetnek földje eleg termékeny volt, ’s né
melly gyökereken kívül, mellyek a’ Sziget
ben lakozóknak kenyér gyanánt fzólgáltak, 
termett benne hasonló a’ mi babunkhoz, és egy 
mag , mellyet Maiznak neveztek, és a’ melly- 
nekigenjó íze volt. A’ leg-főbb kereskedések 
állott párunkból, mellyet az élő-fák minden 
munka nélkül önként termettek. Nem ta
láltatott a’ Szigetben fém arany , fém gyöngy, 
fém fdfzerfzám, hanem a’ Szigetben lako- 
zók mutattak egy BÓhlÓ nevezetű Szigetet, 
mellyben azok bőféggel találtattak. El-vé-

gez-
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gezte azért magában az Admiral, hogy oda 
fordítfa hajóját, és e’ végre tizen-kettöt a’ 
Szigetben lakozók közzűl magával el-vitt „ 
hogy azok előtt az esméretlen Szigetnek la
kosi előtt, annál nagyobb kedvességet ta- 
lálhasson.

.Novembernek 13-dik napján el-indílt 
azért Kolumbus , hogy a’ Bóhió Szigetet fel
keresse , de erős Efzaki-ízél tám adván, kén- 
teleníttetett a’ vas-matskákat le-hányni né- 
melly apró Szigetek k ö z tt, mellyek egymás- 
köztt fél mértt-főldnyi formán feküdtek. 
Ezekben látott fok élo-fakat; nevezetesen 
fenyőket, áloeseket ’s pálmákat. Nem la
koztak bennek emberek, hanem a’ Kába 
Szigetének lakosi által fzoktak oda járni a’ 
magok tsónakjaikon, hogy ott magokat a1 
haláfzatból táplálhassák, a’ kik a1 nyers ha
lakat , az élő-fákban termett pondrókat ’s 
pók-hálókat is J ó  ízűn meg-ették. Itt fog
tak a" Spanyolok egy halat , melly hasonlít 
egy fűldo-malatzhoz, haláfztak némelty tsi- 
gákat is, mellyekben jó féle- gyöngy ók tér-* 
mettek.

Novembernek 19-dik napja újra el-in- 
dúlt Kolumbus a’ Bóhió Sziget' keresésére ; 
de az ellenkező fzél miatt el nem mehettek. 
Ismét vas-matskákat hányt-le. Pinkon az 
eSJ£}dh hajónak Kapitányja, a’ ki leg-jobb 
kéfzületü hajón v o lt, éjtí'zaka el-indúlt ma- 

F  4 ga
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ga egyedül , hogy Koíumbust még-előzhes- 
s e , ’s a’ Szigetnek kíntseit magának el-fog- 
lalhassa. El-hagyattatván azért Kolumbus 

Társától, vifzfza-indúlt Kuba felé, 
?s meg-fzállott egy más ki-kötö helyben, 
mellyet Katalinnak nevezett. Itt talált egy 
folyó-vizre, melly olly tifzta v o lt, hogy el
lent nem álíván két ’s három Ölnyi mélysé
ge , a’ feneke világosan meg-látfzott. Kö
zel hozzá látott fzörnyü magasságú fenyő
fákat , mellyek akármelly hajónak árbotz- 
fakúl fzólgáihattak , és tserfákat, mellyek- 
bol defzkákat lehetett hasogatni. Minden
féle madarak a’ magok tsevegéseíkkel an
nyira meg-ékesítették e’ helyeket, hogy Ko
lumbus azt mondotta, hogy hólttáig való la- 
kozásúl örömest e’ Szigetet válafztotta vol
na. Nem mefzfze oda talált egy hofzfzú 
fajkát a’ fzárazon, mellyben könnyen ötven 
emberek el-férhettek volna, noha tsak egy 
élö-fának törsökéból kéfzíttetett. Mintegy 
fzáz és hat mértt-földeket menvén a’ Sziget 
körül, el-indúlt ismét Bóhiót keresni, melly 
oda nem mefzfzire látfzott. Még távolról 
látván azt; olly nagy hasonlatosságot látott 
benne Spanvol-Qrfzághoz , hogy azt Hispáni- 
oIának, vagy Spanyolotskának nevezte. A’ 
lakosok látván őket, mindnyájan el-futot- 
ta k , míg végre egy Afzfzonyt meg-fogtak , 
a’ kinek arany pléhetske függött-le az orra

lyu-
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lyukáról. Ennek adtak némelly apró tük
rö k e t,’s egyéb tsetsebetséket,’s azutan min
den bántódás nélkül el-botsátották, hogy ő 
általa a’ többeket is édesíthessék. —  Más 
nap tizen-egy fegyveres embereket küldött- 
bé Kolumbus a’ Szigetnek vizsgálasára. 
Ezek előtt is el-futottak a’ lakosok, míg 
végre egy Indus, a’ kit a’ Salvador Sziget
ből hoztak, fok jókat befzéllvén a’ Kerefz- 
tyéneKről, hozzájok édesítette. Tökéllete- 
sen meg-lévén a’ felöl gyözettetve, hogy 
ezek az idegenek az Égből fzállottak-alá; 
minden módon igyekezték magokat velek 
kedveltetni, ’s marafztották ő k e t, hogy to
vább is nálok múlassanak. De még azon 
estve vifzfza-tértek a’ hajóhoz, ’s meg-be- 
fzéllették Kolumbusnak, hogy a’ Sziget ter
mékeny , és annak lakosai fzebbek és nyá
jasabbak , mint a’ többeké voltak. Meg
mondották azt is , hogy a’ Szigetnek lakóji 
jelek által értésekre ad ták , hogy egy nem 
mefzfze lévő Szigetben fok aranyat fogná
nak találni.

El-indúltak oda Detzembernek If-d ik  
napján, ’s mikor a’ nagy fzélben nagy ve
szedelmek köztt hajóztak, el-bámóltak azon, 
hogy egy Indust egy tsónákban feléjek jőni 
láttak. Ezt bé-vévén hajójokba , némelly kis 
ajándékok által magokhoz édesítették, ’s 
leg-előfzör a’ Szigetbe Őt’ fzállítötták-ki, 

F  ̂ Tsak
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Tsak hamar a’ Szigetnek Katzikja, vagy 
Királyja, némelly mezítelen emberekkel a’ 
partra jö tt, a’ ki is a’ többektől egy arany 
pléhetske által külömböztetett-meg. Ez a* 
maga kezeivel jelt ado tt, hogy ezeket az új 
embereket oltalmába fogadja, és hogy fen- 
ki nékik ieg-kissebb hántásokra is nem lé- 
fzen. —

Detzembernek 18-dik napján az Admi- 
rálnak hajójába m ent, kísértetvén két fzáz 
emberektől , a’ hol némelly ajándékokat 
adott néki Kolumbus; meílyeknek látásokra 
felette igen bámult; és azokat nagy pompá
val vitette maga előtt.

Detzembernek 24-dik napján ízéinek 
etefztvén vitorlájit, el-indúlt Kolumbus Pim- 
ta SanSia felé. Igen tsendes idő lévén, 
Kolumbus álomnak botsátotta magát. Az 
alatt egy tudatlan Hajósra bízattatván a’ kor
m ány, nem fokára egy kőfzikla által hajó
törést fzenvedett. Fel-ébredvén Kolumbus, 
látta a’ fzemlátomást való vefzedelmet, ’s 
azért is a’ hajónak terhét a’ tsónakokba há
nyatta; de még is meg nem menekedhetett 
volna, hanemha a’ Szigetnek Királyja fok 
vad-embereket küldött volna apró fajkákon 
fegítfégére , kik a’ hajónak minden terheit ki- 
hordták a’ Szigetbe, és azokat nagy hideg
gel őrzötték,

Meg-fzeretvén Kolumbus ennek a’ Szi
getnek földjét, kívánt ott egy kis falutskát

épí-P
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építeni, ’s azt líj lakosokkal meg-telépíteni; 
annyival inkább , hogy a’ Hispániolának Ki- 
rályja, önként öfztönózte ötét $rra , azt re- 
ménylvén, hogy így a’ fzomízéd Szigetbé
lieknek prédálások ellen magát könnyebben 
oltalmazhatja. Kolumbus, hogy annál na
gyobb betsületet fzerezzen m agoknak, egy 
ágyú golyóbist neki lövetett a’ meg-törtt 
hajónak, ’s azt egy lövéssel által-lvukafztot- 
ta a’ Szigetben lakozóknak nagy tsudáiko- 
zásokra, a’ kik úgy nézték őket, mint Ég
ből fzáílott embereket, kik bírnak az Égnek 
tüzeivel. *— Kolumbus tehát tettetvén mint
ha tsak a’ Sziget’Királyjának kérésere tsele- 
kedné azt, egy Vár forma erősséget építte
tett az által-lyukafztatott hajónak fajiból. 
Meg-rakta azt fzükféges elefégekkel, fegy
verekkel , ágyúkkal, és három Tifztek alatt 
harmintz-két embereket hagyván o t t , vifz- 
fza-inddlt Európába Januáriusnak 4-dik: nap
ján , 1493-dik Efztendőben.

Nem kevéssé indúlt-meg Kolumbus e’ 
hajó-törésen, ’s nem lévén már több egy 
hajójánál, minthogy Pánkon el-vált volt tÖ- / 
le , attól fé lt, hogy ha ez is fzerentsétleniU 
talál járni, úgy foha fém léfz abban m ódja, 
hogy az új földnek fel-találását a’ Spanyol- 
Orfzági Királynak hírül adhassa. —

( a’ többit máskor.)

v 1IIWW Ii w i »■! »

M ró



s 92  *S( (  0  ) &

Báró Trenk Fridrik életének Históriája, 
Magyarul, cj- Németül IIL Kötetben,

A’ Magyar fordítás is , de kivált az erc- 
I deti Német munka, minthogy Előfizetésre 

botsáttatott, fokkal esméretesebb a’ Haza* 
\ ban, hogy fém mint hofzfzii ki-hiizással ked* 

veltetnünk kellene. —  Külömben is a’ kik 
e’ Könyvet még nem olvasták, kevés hafz* 
i^át vehetnék annak, ha rövid fummában 
elő-adnánk is, mitsoda nagy kedvességben 
volt elofzör II-dik Fridrik előtt 5 hogy vite
tett azután a’ Glátzi Várba, miképpen fzök- 
detselt o tt, míg végre Schell Kapitánynyal 
ki-fzökött; miként bujdosott azután Lengyel- 
Qrfzágbaft, mitsoda nagy fzerentsére kapott 
Pétervárában, mennyi fok baja volt Béts- 
beu , végre miképpen ásta a’ föld alatt való 
lyukakat a’ Magdeburg! tömlötzben. — Il
lendőbb és hafznosabb léfzen egy két fzó- 
val azokat a’ fzókat illetnünk, mellyek e’ 
külömben múlatfágos könyvben az ártatlan 
erköltsöknek vefztegetésekre fzólgálhatna- 
nak. — Minden jó Kerefztyén fajnálhatja, 
hogy B. Trenk vagy két helyen Szent Pál 
Apostolt fantastának nevezi azért, hogy a’ 
Római Levélnek 9-dik Réfzében haragnak 
edényeiről emlékezik; hifzen néki mint 
Evangélikusnak tudni kellett volna, hogy

ott
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ott nem i'zóh Sz. Pál az örök válafztásról.
— Könnyű Sz. Pált fantastának nevezni,
’s a’ Kerefztyén Vallást rágalmazni, minek- 
utánna az ügy nevezett er ŐS Lelkek annak 
felféges Erkőltsi-tudományát még gyermek 
korokban ki-fzívják, ’s azután ügy kevély- 
kednek véle , mintha tulajdon okosságok ta
lálta volna azt fel.

Nem kellett volna, B. Trenknek az 
ISTENt ergrimmigte Zebaóthnak az-az, 
ki-mérgesedett ISTENnek nevezni azért, \
hogy a’ mondatik ró la , hogy az Atyáknak 
álnokfágokat meg-bünteti a’ fijakban. Min
den nép ollyan, mint valamelly különös fze- 
méiy. Hányfzor nem lakói pedig a’ Vén- 
fég az Ifjűfág’ vétkeiért ? ’s miért nem lehet
ne az ISTENnek is valamelly népet osto
rozni, az ö tulajdon bűneiért, kivált ha a’ 
fijak fzint ollyan feslettek, mint az Atyák 
voltak.

Nem lehet nagy fzomorúfág nélkül ol
vasni azt is , hogy a’ III-dik kötetben újra elő
hozza a z t, a’ mit írt a’ Mdtzedóniai Held- 
jében 9 a’ hol Sz. Dávidot Selmának, úton
álló latornak, és leg-nagyobb Gonofz-tévő- 
nek festi-íe. H aB .T renket a’Vallásbéli gyü- 
lőlfég zárta volna a’ Magdeburgi tömlötzbe ; 
nem tsudálkoznánk rajta annyira, hogy er
re vetemedett; de most mit vétett néki D á
vid , hogy az & martzonglásával könnyítette

töm-
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tzömlötzöztetését? Jobb lett volna, ha az 
51-dik ’s más fzép ’Sóltárait, mint Mendel- 
fon, fzép Német versekbe foglalta volna. — 
Két okokért mondja Dávidot leírnának. Az 
első a z , hogy a’ fogoly Ammónitákat füréfz 
alá vettette. 2 Sám. 12 : 31. E ’ tsak azt té- 
fzi ;hogy a’ kik alkalmatosok voltak a’mun
kára , némellyekkel füréfzeltetett, másokkal 
pedig mefzet égettetett, ’s a’ t. A’ másik 
oka pedig az, hogy Saulnak hét Fijait fel- 
akafztatta tsak azért, azt mondja B. Trenk, 
hogy az Orfzághoz ne juthassanak. 2 Sám. 
21. De ebben is fokkal ártatlanabb volt Dá
v id , mint B. Trenk abban, hogy Hazájának 
el-áriilasával vádoltatotp

1. Tudni való dolog, hogy a’ Gibeo- 
niták mesterséggel tsalván-meg Józsuét, arra 
vették őt’, hogy állandó frigyet kössön vé
lek , a’ melly fzerént meg-maradjon életek. 
Az egéfz nép esküvéssel ígérte , hogy meg
őrzi e’ ízövetféget, nem tsak valamelly 
meg-határozott ideig, hanem mind örökké. 
A ’ minthogy a’ Gibeoniták, 'minden hábor
gatás nélkül békességben éltek Kánaánban 
izmién a’ Saul’ uralkodásáig. —

2. A’ Szent írás nem említi másutt; 
hanem tsak ezen a’ helyen, még pedig itt 
is, tsak kevés fzókkal, mit tselekedett lé
gyen ő velek Saul Király, „ Azt mond- 
,, ja , hogy ö a’ maga nemzetéhez való vak

„ bűz-
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,, buzgófágból igyekezett az Ő romlásokra, 
„ fokakat meg-öletett, ügy hogy az Izrael’ 
,, femmi Tartományában nem lehetett ma- 
„ radások. “ Ebből tsak azt lehet ki-hoz- 
n i, hogy Saul a’ Gibeonitákat el akarta tö
rölni , azoknak a’ maga birodalmában ma
radást nem akart engedni , ezt pedig tsak 
azért, hogy a’ maga nemzetéhez, ’s Vallá
sához való fzeretetét meg-mutathassa. Ha fza- 
bad nékiink a’ Szent Historikusnak hallgatá
sát némelly hozzá vetéssel ki-pótólnunk, 
hitelesképpen fel-tehetjuk azt, hogy Saul meg- 
ölettetvén minden Papokat és lakosokat, 
kik találtattak Nób Városában , ezen kegyet
len fententziát ki-terjefztette a’ Gibeonitákra 
is , a’ kik fa-vágók, és víz-hordók voltak 
a’ lator körül, gyanakodván azon , hogy ezek 
is a’ Papokkal egygyet értettek. Azután a’ 
fátort által-vitetvén Gibeonba, ott is meg- 
ölettette réfz fzerént, réíz fzerént pedig ei- 
fzélefztette a’ Gibeonitákat, kik ezen Város
ban , és annak vidékin találtattak. Azok
nak barmaikat, földjeiket, ’s egyéb jószága
ikat el foglalta, ’s azokkal a’ maga íijait meg
gazdagította. H ihető, hogy Saulnak ezen 
tselekedete a’ Vallásnak ízűiével fzépíttet- 
vén , fok egyéb Izraeliták is a’ Királynak 
példája által arra indíttattak, hogy ezzel az 
idegen, de a’ Zsidó Vallásra állott nyomo- 
rúltt néppel embertelenül bánjanak. Hihe

tő ,
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ÍŐ , hogy az ő fok fzenvedéseik ’s keserve.? 
paiiafzaik után is , nem találtak Terik i t , a’ki 
nékik pártjokat fogta volna , vagy a’ rajtok 
véghez vitt igazíágtalaníagot helyre hozta 
volna; minthogy a’ Király, és az ö fzólgáji 
voltak az ö nyomorgattatásoknak fö okaik.

( a7 többit m áskor.)

A' Találós Mese volt Kdpofzta-fö p
3l rejtett Szó Borsó, melly ben van orsÓ7 
to r , jó . —  —

Találós Mese.
Három az én fzűlőm és a’ melly időben 

Származom az ágyúk zúgnak a’ felhőben.
A ’ leg-gyorsabb fzelek’ Tzárnyaikon járok, 

Kísérik lépésim’ pufztítások ’s károk.
Még is fok helyt nékem azt a’ tisztességet 

Adják , a’ melly illet Püspök’ ’s Érsekséget
Rejtett Szó.

Sok Vitézek hajdan mikor meg-ütköztek, 
Engem’ is mint hafznos köntöst fel-Őltöztek.

D e tsak a’fegyveres házakban látfz már ma , 
Pogány Isten’ neve hét lábamnak hárma.

Négyre fzükféged van házad’ fedelére, 
Háromban akadhatfz Apostol’ nevére.

Négy végsőre fokán fok úton íietnek,
De el-tévelyedvén oda nem érhetnek.
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A' FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENGEDE- 
LEM M ELLETT

A9 MI N DE N E S

GYÜLYTEM ÉNY’
VII. L E V E L E .

Költ Komáromban, Szent °fakab-Havának 
22-dik Napján , 1789-dik Efztend,

jßdrd Trenk Fridrik életének Históriája 
folytattatik.

H ar m a d f z o r :

H a  illyen volt a’ Gibeonitáknak állapot- 
jok , a’ mint hihető is , könnyű vóit által- 
látni, mi volt az oka , Hogy a’ Saul’ hit- 

G fze-
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Szegese, *s igazfágtalanfága illy közönfége- 
sea bűntettetett-meg az ö Fijaiban, fót az 
egéfz Izraelben. Saul bűntettetett-meg leg
először azok által a’ fok nyomorúfágok ál
ta l, mellyeket húzott magára, ’s a’ mellyek 
által végeztetett-el mind élete, mind Király
sága. Az ő Maradéki is méltán bűntettei
tek ezért, mert a’ mikor az istentelenül 
el-nyomattatott Gibeonitáknak jófzágaikat a’ 
magok birtokokban meg-tartották, akkor 
egyfzersmind az 6 Nagy-Atyjoknak Saulnak 
igazfágtalanfágában meg-egygyeztek , ’s ek -v 
képpen a’ Gibeonitáknak végső el-pufztúlá- 
sokat Ők is íiettették. Ha Saul az ő idejé
ben éltt Gibeonitákat háborgatta ’s Őlettette 
azért, hogy az ö Atyjaik meg-tsalták volt 
az Izráelt: hát az ő Maradéki közzűl nem 
méltán végeztettek é ki némellyek , mind 
az ő bűnéért, mind pedig azért, hogy a’ 
meg-fofztatott Gibeonitáknak zsákmányaik
kal gazdagodtak-meg, a’ mellyeket minden 
törvény és igazfág nélkül birtokokban meg 
is tartottak. Végezetre meg-bűntettetett az 
egéfz nép három efztcndeig tartó éhfég ál
ta l, mert meg-rontotta ez is sl Gibeonitákkal 
kötött fzövetféget annyiban, hogy az ő ül- 
dözőjöknek Saulnak ellene nem állott, főt 
maga is háborgatta e’ meg-útáltatott népet 
annyira, hogy fenki nem találtatott, a’ ki 
az ő igaz ügyöket fel-fogván, az ő pana-

fzo-



■Sí ( o ) V® 99

fzokat a’ Törvény-fzék’ eleibe vitte volna, 
Meg-egygyezett tehát az igazfággal az a’ bün
tetés , mellyel meg-büntettetik az egéfz n ép , 
’s a’ mellyel a’ Gibeonitákon esett méltat- 
lanfág helyre hozattatik.

4. De miért halafztja az igaz és Szent 
ISTEN a’ Saul vétkének meg-bofzfzúlását 
a’ Dávid idejére? Miért várakozik illy fok 
efztendőkig, hogy meg-büntesse e’gonofzfá- 
got, a’ mellyet illy utálatossá téfznek a’kör- 
nyül-állások ? Miért jelenti-ki reménytelen 
a’ maga méltó bofzfzonkodását olly időben, 
a’ mikor már a’ Gibeoniták meg-fzokván a* 
nyomorgattatást, nem is panafzolkodnak töb
bé keserves Torsokról ? Nehéz ezekre a’ 
Kérdésekre úgy meg-felelni , hogy a’ gon
doskodásnak tökélletesen elég tétettessék. 
A’ fzent Historikusnak rövid befzéde, mel
lyel ezt a’ történetet elöl-adja , nem engedi, 
hogy tudhassuk mind azokat a’ környiil-ál- 
lásokat, a’ mellyek fziikfégesek volnának 
ezeknek a’ Kérdéseknek meg-fejtésekre. Kii- 
lömben, ha azokra tökélletesen meg-felelhet- 
nénk is , kevés hafzna lenne. Mikor az 
ISTENnek tselekedeteirol vagyon a’ fzó, 
nagy vakmeroíég ezt kérdezni: miért tsiuál- 
ta ő ezeket? mintha tartozna nékünk min-- 
denkor elö-fzámlálni az okokat, mellyek az 
Ő gondviselését meg-határozták. Sokkal na
gyobb boltsefég, ’s kegyesség tetfzik abban 
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m eg , lia előre meg-valljuk , hogy a1 Világ
nak igaz Bírája femmi ígazfágtalanfágot nem 
tselekedhetik, és hogy nem a’ mi tifztünk 
a z , hogy az ö tselekedeteinek okairól felet
tébb gondoskodjunk, mikor nem ítélte azo
kat fzükfégeseknek nékünk ki-jelenteni. Elég 
a z , hogy az ISTEN tselekedett valam it, 
hogy meg-győzettessünk a’ dolognak igaz- 
fágáról; mert lehetetlen, hogy Ö leg-kissebb 
igazfágtalaníagot is tselekedhessen. f MÓS.
XXXII. 4.

Ha ízabad mindazáltal némelly hozzá 
vetésekkel a’ Históriát világosítanunk , kön
nyű az Isteni gondviselést igazítanunk, hogy 
illy fokára halafztja a’ Saul bűnének meg
büntetését. Hihető hogy a’ Gibeoniták az 
ö feslett életek által meg-érdemiették,hogy 
bizonyos ideig nyomorgattassanak, ’s az os
tornak keze által az ő kötelességeknek tel
jesítésekre vezéreltessenek. H ihető, hogy 
az ŰR ennek a’ hit-fzegésnek, kegyetlenfég- 
nek , ’s . a’ maga meg-fértetett ditsőfégének 
meg-bofzfzulását halafztotta olly Fejedelem
nek idejére, a’ ki figyelmezett az Égnek 
vefzfzejére, ’s kéfz volt meg-orvosolni azo
kat a’ rendeletlenfégeket , a’ mellyek az ÚR- 
nak tsapásit hozták az Izráelre. H ihető, 
jhogy az ŰR meg akarta várni az időt, melly- 
ben a’ népnek a’ Gibeonitákon véghez vitt 
istentelenfége az e teljes mértékére mégyen,

A éjs
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és hogy az éppen akkor tájban esett, mikor 
az éhfég kezdette a’ népet pufztítani. Hi
hető végezetre , hogy a" JE H O V A  meg 
akarván felelni amaz ő kedves és ditsoféges 
titulusának, hogy ö késedelmes cC haragra 
’s nagy kegyelmességü. ’Sóit. Cili. $. ak
kor kívánta a’ maga bofzfzüálló kezét a’ 
népen meg-nehezíteni, mikor előre el-látta , 
hogy az ö tsapása idvességes m egindulást 
fzerez annak fzívében. Meg-valljuk, hogy 
ezek tsak vélekedések, de olly hihetők, a' 
mellyek meg-esmértethetik velünk, hogy az 
ISTENnek bolts és igaz okai voltak abban , 
hogy a’ maga bofzfzüállását illy fokára ha- 
lafztotta.

Nem lehet kárhoztatni Dávidot az- 
é rt, hogy ezeket a’ hét fzemélyeket a’ Gi- 
beonitáknak által-adta. — Hogy az éhfég 
meg-fzűnjön, helyre kellett hozni azt az Ég
re kiáltó igazfágtalanfágot, a’ melly rajtok 
esett. Nem kívánták Saulnak és az ö Há
zának jófzágát; hanem azt, hogy az Ö Fa
míliájából hét fzemélyek adattassanak-által 
az ő bofzfziíállásoknak. —  Dávidnak nem 
volt hatalmában , hogy azt tőlök meg-von- 
ja ; annyival inkább, hogy Saul, és az Ő 
vérengezőHáza, nem tsak hetet öletett-meg 
Ö közzülök, ’s nem tsak ennyi Famíliákat 
tett nyomorűlttakká. Inkább kellett volna 
é Dávidnak azt nézni, hogy az egéfz Izráel 
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az éjiíegtöl eméfztessék, hogy lem mint a’ 
kívánt lzemélyeket ki-adni ? Ha kegyetlen- 
fégnek ’s emberteleníegnek lehet is azért a’ 
Gibeonítákban tartani, hogy hét Fejedelmi 
embereket kérnek-ki olly gyalázatos bünte
tésre, melly az ISTENtöl meg-átkoztatott, 
5 Mós♦ XXL 23. De más felől nem igaz 
és illendő volt é , hogy a’ gyilkosok , vagy 
a’ kik a’ gyilkosságban réfzesí'iltek meg-bün- 
tettessenek ? Meg-kegyelmezhetett é Dávid 
nékik , a’ Törvénynek világos parantsolatja 
ellen? 3 Mós. XXIV. 18. s Mos. XIV. 
IX , 1 2 , 13. — De a’ Gibeonítákban fém 
lehet talám kárhoztatni, hogy illy gyaláza
tos büntetést kívántak, a’ melly meg-rémít- 
hesse még a’ Királyokat is , hogy hasonló 
méltatlanfágot többé rajtok ne gyakorolja
nak. Úgy láttáik , hogy az az ISTEN , 
a’ ki éhféget hozott a’ főidre , helybe hagy
ta a’ Saul Fijainak és Unokájinak ki-végez
tetéseket; mert mindjárt azután a’ maga os
torát meg-fzüntette.

6. Lehetetlen okos és egyenes fzívii 
embernek még tsak gyanakodni is úgy Dá
vid felől, hogy maga rendelte volna el ezt 
a ’ dolgot alattpmban a’ Gibeonittákkal, a’ 
Napkeleti Királyoknak amaz^irtóztató és ke
gyetlen Politziájok fzerént, mellyel meg- 
Öldostették azokat a’ Fejedelmeket, a’ kik 
a’ Koronához jussokat tartották» Ennek a’

gyű-
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gyülölféges gyanakodásnak nintg femmi fun- 
damentoina. Tudnivaló, hogy még akkor 
maga válafztott az ISTEN Királyt a’ maga 
népének, és fenki nem léphetett Királyfág- 
ra , hanem az, a’ kit az ÚR fel-kenetett. —* 
Miképpen bíztathatta volna tehát Dávid ma
gát azzal, hogy ha egynéhány izemélyeket 
ar Saul’ házából meg-Ölettet: így az Ö Fija- 
ira örökfég ízerént fog fzállani a’ Korona ? 
Az ISTEN nem vethette volna é meg őtet, 
és az ő H ázát, fzint úgy mint a’ Saulét megrf 
vetette volt.

De tegyük-fel, hogy Dávid ebből a’ 
fzörnyú és kegyetlen Politikából dolgozott 
itt: úgy, avagv meg-hagyta volna é életben 
azokat a’ fzemélyeket, a1 kik lehettek volna 
a’ Koronának leg-kozelebbről való Örökösei ? 
A’ Gibeonitáknak ki-adatott fzemélyek vol
tak a’ Rispa Ágyastól fzúletett két fijak, 
a5 kiknek leg-kissebb jussok fém lehetett fo- 
ha a’ K-irályfághoz, minthogy Ágyastól fzíi- 
lettettek; ezeken kívül Mévdbnak öt fijai, 
a’ ki tsak egy közöníeges lakoshoz ment 
volt férjhez, és így a’ kiktől leg-kissebbet 
fém félhetett. Nem tsak életben meg-hagy- 
ja pedig Mefibofetet ’s az Ő fiját Mikdt, és 
ennek gyermekeit I Krön. FIIL 33. a’kik 
á’ Saul’ első fzölöttétől Jónathántól fzármaz- 
ván , egyedül való Örökösei lehettek volna 
a’ Királyi páltzának ; hanem Fejedelmi rangt 
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ban tartja okét, a’ mellyben az Orfzágnak 
minden Nagyjaival barátkozhattak, ’s ma
goknak ha tetfzett JÖ-akarókat, ’s Követő
ket fzerezhettek. — Avagy így tselekedett 
volna é valamelly kegyetlen Politikus ezek
kel a’ Királyi Házból ízármazott fzemélyek- 
k e l, a’ kik Ő néki árnyékot tarthattak?

Dávidnak Mefibofettel ’s az ő Házával 
tselekedett irgalmassága éppen meg nem en
gedheti, hogyDávidról úgy gyanakodjunk, 
hogy a’ Gíbeonitákkal egygyet értett volna. 
-Annyival is inkább, hogy ez a’ fzomorú 
történet akkor esett, a1 mikor Dávid győ- 
zedelmet vévén külső és belső ellenfégein , 
a ’ hatalomnak leg-felsö póltzára ü lt; a’ mi
kor a’ Saul’ Házának nem volt femmi gyá- 
m ola, és ereje; a’ mikor Dávid az egéfz Jz- 
ráelnek fzeretetét, és tifzteletét el-nyerte, ’s 
következésképpen femmi ötét erre a’ ke- 
gyetlenfégre nem indíthatta.

Végezetre f-hcv, El lehet é hinni, 
hogy az a’ Szent írás, a’ melly világosságra 
hozta Dávidnak Betfabéval ’s Uriással való 
dolgát, ’s ezért a’ titkos tselekedetéért kÖ- 
fcönfégessé tette az ö gyalázatját, ezeknek a’ 
hét ártatlan fzemélyeknek halálokat e lh all
gatta volna, ha Dávid ezeket, mint Uriást 
a’ maga vétkes indúlatinak áldozta volna 
fel?

El lehet é h inni, hogy ha Dávid elő
re egygyezett volna meg a’ Gíbeonitákkal,

hogy
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hogy kérjek e’ hét Férjfijakat, ama Szent 
és bűnt gyűlölő ISTEN helyben hagyta vol
na é rémítő kegyetlenfégét az á lta l, hogy az 
éhfégét mindjárt az ö halálok után meg- 
fzüntette? — Az egéfz Hazát pnfztító os
torral , mint valamelly fedéllel élt volna te
hát Dávid i t t , a1 maga hétfzeres gyilkossá
gának végbe vitelére. Avagy nem az IS- 
TENnel való játfzás lett volna é ez, és az 
ő bofzfziíálló igazfágának, ’s mindenható 
erejének nem nyilvánvaló tsíífolása é ? Avagy 
nem arra kenfzerítette volna é ez a’ Világ
nak igaz Biráját, hogy a1 maga tsapását a’ 
népen meg-hoízfzabbítfa és ipeg-nehezítfe ?

Mind ezekből a’ tetfzik-meg, bogy 
nints femmi ebben a’ Históriában, a’ mi a" 
Dávid’ ártatlanfágát bé-motskolhatná, vagy 
pedig az Isteni gondviselésnek boltsefégét ’s 
egyenességét kérdésbe hozhatná. Sőt in
kább nagy indító ok ez nékünk a’ kegyes- 
fégre, a’ mikor látjuk, melly igen gyűlöli 
a’JEH O V A  a’ kegyetlenféget ’s hit-fzegést, 
és hogy nem hagyja büntetés nélkül azokat, 
a’ kik által-hágják eskiivéseket, meg-ront- 
ják kötött frigyeket , és hogy vagy elébb, 
vagy később meg-fzabadítja az el-nyomat- 
takat. 'Sóit, CXLV1, 7 ,  8 ? 9* Ebben az 
egéfz történetben olly árratlanúl viselte ma
gát Dávid, hogy foha ezért ötét fém a’ Gi~ 
beoniták, fém a’ Zsidók , fém a’ Saul’ ma- 
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radéki nem kárhoztatták, foha egy Próféta 
is bűnül néki ezt nem tulajdonította. —

Ä  Köz-népnek tévelygéseiről.
Nem töltheti egy Bolts, a’ ki a’ való- 

fágnak örül, hafznosabb munkában idejét, 
mintha fzoros rámára húzza, azokat, a’ vé-* 
lekedéseket, mellyeket a? izokás , könnyen 
hí vés, és a’ népnek ízlése közönfégescn be
vett, a’ józan okossággal pedig ellenkeznek. 
Semmi fém fzólgálhat ennél a’ tudományok
nak nagyobb hai'znokra, mert külombena’ té* 
velygések napról napra fzaporodnak, és 
mély gyökereket vernek. Főbb okai a’ Köz
nép’ tévelygéseinek, a’ tudatlanfág, melly 
magának hamis képzelődéseket form ál; a’ 
könnyen hívés, melly mindjárt igaznak tart
ja azt, a’ mi annak látfzik; a’ hihetetlen fég, 
melly a’ leg.erősebb ígazfágokat is meg-ve- 
t i ;  végezetre pedig a’ túnyafág, a’ melly in
kább hifzen, vagy kételkedik, hogy fém 
mint vizsgálódna.

így p. o. tsak nem közönfégesen azt 
hitték a’ kristály-kövekről, hogy azok nem 
egyebek volnának, hanem vizek, vagy ha
vak , mellyek a’ hofzfzas idő által úgy öfz- 
ve-íi'irüdnek, hogy többé meg nem olvad
hatnak ; holott a’ fzoros vizsgálódás 
meg - mutatja ? hogy - ezeknek a’ kö-
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veknek éppen más terméfzetck vagyon, 
mint a’ havaknak és vizeknek. Közön fege* 
baí-vélekedés vo lt, hogy a’ gyémánt fém- 
miféle efzköznek nem enged, hanem tsak 
a" maga porának; noha a’ baknak meleg 
vére által meg lehet lágyítani, hogy annál 
könnj^ebben palléroztathassék. Tsak pem 
közönséges vélekedés vo lt, hogy a’ Jerikó* 
rózsája minden efztendöben virít Karátsoit’ 
éjtfzakáján. Talám ez a’ bal-vélekedés on
nan terjedett-el, hogy ennek a’ plántának 
ollyan terméfzete lehet * hogy mihelyt meg- 
nedvesíttetik, mindjárt v irít, még azután 
is, minekutánna a’ gyökérről le-fzakafztatik.

A1 mi az állatokat illeti, közönféges 
bal-vélekedés v o lt , hogy az elefántnak tsont? 
jai között nintsen hajlás, és így kéntelenít- 
tetne vagy állva, vagy valamelly élő-fához tá- 
mafzkodva alunni. Továbbá, hogy a’ ló
nak ’s galambnak nints epéje: hogy a’ med
ve formátlan kölykeket ellik, ’s azután a’ 
nyalás által formálja-ki őket: hogy vágynak 
Grif, és Fénikfz madarak; hogy a’ Kamé
leon tsupa levegő-éggel é l; hogy a’ Strutz- 
matlár meg-eméfzti a’vasat is; hogy a?haty- 
tyúnak fzép melódiája van , hogy a’ kígyók 
a’ farkok által mérgesítenek; hogy a’ han
gyák el-harapják a’ búza-magoknak végei? 
k é t, hogy azokat a’ rothadástól meg-őriz- 
hessék. ’s a’ t.

A’ mi-
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A’ mi az embert illeti; illyen bal-véle 
kedés i-fzör Hogy az embernek negyedik, 
vagy gyűrűs űjjának fzívre ható ereje volna.
2-fzor, Hogy éltek volna valaha Pigmeusok , 
vagy ollyan törpe emberek , a’ kiknek ma
gasságok tsak egy fing lett volna. 3-fzor, 
Hogy az ügy nevezett klimakterikus, vagy 
beteges efztenjáőktől rettegnünk kellene; 
mert meg-mutat]a a’ tapafztalás, hogy p. o. 
a’ 63-dik efztendő tsak ollyan vefzedelmes 
íbkakra nézve, mint a’ több efztendok.

Hasonló tévelygések vágynak a’ feste* 
sekben is. így p. o. Krifztus ÜRunkat ülve 
festik az afztalnál mikor a’ Páska-bárányt 
meg-efzi; holott ez ellenkezik a’ Napkeleti
eknek fzokásokkal. Mitsoda okból festik 
Sz. Kristófot is úgy. hogy a’ vállán vifzi az 
Idvezítöt ? •“  ’s a’ t ?

Confiderations fúr les Annees Clima- 
teriques.

A  Klimaterikus, vagy Hetenként változó 
Efztendökröl tett jegyzések. 1757.

Ezen munkátskának írója, éppen nem 
olly értelemben vefzi a’ Klimaterikus efzten- 
d ö k e t, mint az Áfztrologusok, vagy Tsil- 
lagokbói jövendölök, vagy a’ Fatálisták; 
hanem érti ezen az emberi életnek erőtele-

ne-



% ( O ) Jgf

nedését, a’ melly világos tapasztalásokon 
fundáltaíik. Az író követi a1 Brafzlói tabel
lákat, mellvekben a’ fzülcttetteknek ’s hólt- 
taknak neveik fzorgalmatosan fel-jegyeztet- 
nek. Meg kell engedni , hogy Brafzló he
lyesen válaíztatott-ki e’ végre; mert ott ke
vés Idegenek járnak, és nem mindenkor 
egyforma a’ lakosoknak fzámok, Ezekből 
a’ táblákból vagy iaistromokból meg-tetfzik, 
hogy az életnek ereje leg-nagyobb a’ tizen
harmadik efztendőben. Nem nehéz meg-mu- 
tatni hogy ezer gyermekek közzül, a’ kik most 
egy efztendősök; tsak hat-fzáz négyven-ha- 
tan érik-el a’ tizen-kettödik efztendőt; ettől 
fogva pedig a’ tizen-harmadikig tsak hatan 
halnak-meg, 's azután is fzintén hufzon-öt 
eíztendökig tsak annyin halnak-meg közzü- 
lök. Tegyük-fel , hogy van valaki, a’ ki
ben az életnek ereje efztendőnként a’ hat 
fzámnak proportziója fzerént kissebbedik; 
az az ember élni fog fzáz hé t, vagy fzáz 
nyóltz efztendőkig, mert e’ léfz a; ki-jövo 
fzám, ha hattal el-ofztjnk a’ 646tot. Men
nyi hitelesség légyen az életnek minden ide
jében, az életnek terjedése felől; ki-fejezi 
az író azt is a’ Difzízertátziónak vége felé.

Ezek fzerént a’ laistromok fzerént okos
kodik az emberi nemnek fzaporodása felöl, 
s azt hozza-ki, hogy az emberi nemzetfog 
fzaporodhatik, minthogy a’ fzülettetteknek 
fzámok nagyobb mint a’ hólttaké.

le g
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Minden Orfzágnak nagyobb vagy kis- 
sebb ereje áll a’ lakosoknak fzámok- 
ban; de hogy ezt meg-határozhassuk, két 
dolgokra kell figyelmeznünk. Tudniillik az 
Afzfzonyoknak termékenyfégekre, ’s a’ há- 
zasillásnak idejére. Bizonyos az , hogy an
nál erősebb léfz valamelly Orfzág, mennél 
több ember van benne; az emberek pedig 
annál többen léfznek, mennél termékenyeb
bek az Afzfzonyok , és ha fokára nem ha- 
lafztatik a’ házasúlásnak ideje.

Ritka Történet.
Kevés efztendőkkel ez előtt Vefoiiiban 

Frantzia-Orfzágban Barbie Katalinnak har- 
mintz-egy efztendös korában, a’ Doktorok
nak közönféges meg-egygyezésekbiil hata
lom adattatott arra, hogy Férjfi ruhában öl
tözzön. Tévedésből a’ Pap Leánynak ke- 
refztelte, ’s az együgyű Szülék kis korában 
is ügy ruházták, és harmintz-egy efztendös 
koráig fenki éfzre nem vette , hogy Férjfi 
volna. A ’ mi tsudálatosabb , a’ fzava is ol- 
iyanná lett mint az Afzfzonyoké, és fza- 
kálla fém nőtt: illy nagy folyamatjok vagyon 
az erkőltsöknek, a’ testnek állapotjára néz
ve is. Egyedül a’ meg-házasűlásnak kíván
sága hagyattatta-el vele'az Afzfzonyi nemet 
’s öltözetet, mellyet mind addig viselt fzé-

§7cn-
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gyenlctében. Kevés idő múlva azután , mind 
fzava meg-változott, mind pedig az álián 
és orra alatt meg-tétfzett Férjfifága,

Szép virtusnak tsillámló példája.
Nem régiben Rouen mellett egy Fa- 

lutskában, egy fzegény Parafzt embernek 
meg-hólt a’ Felefége, ’s öt neveletlen árvá- 
ji maradtak. A ’ fzomfzéd Aízfzonynak egy 
hat efztendös leánykája azt mondja a’ maga 
Anyjának: Óh édes Anyám ! mit tsinál már 
az a’ mi Szomfzédunk az öt gyermekével. 
Engedje-meg Kend nékem , hadd fogadjam 
én fel a’ kis Jánoskát. Eddig két kutyát, 
két matskát tartottunk; az egygyiket adjuk 
másnak, ’s a’ mit azok ennének, el-tartom 
én abból a’ kis Jánoskát. A’ három pólturá- 
mat is , mellyet nékem a’ Bátyám adott 
v o lt, néki engedem. A’ Szülék meg-egy- 
gyeztek benne, ’s ennek híre futamodván, 
azt az elmés és jó fzívü leánykát, különös 
gonddal neveltetni parantsolta a’Tartomány
nak Igazgatója.

A’Találós Mese volt £fég~esŐi melly- 
nek elébe harangoznak* A’ Rejtett Szó 
Pdntzél, — mellyből ki-telik Pán 9 létz % 
Pál,  tzél. ’s a’ t.

Ta«
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Találós Mese.
Ki vagyok találd-ki ; a’ ki életemet

Istentől nem vettem létem’ ’s kezdetemet ?
Van egy öreg Atyám! ez noha már idős ,

D emégFelefége nem volt,’s nem is léfz nős.
Az öreg Atyámtól Anj^ám hogy léteit v e tt, 

Nem éppen fokára Anyám énnékem lett.
Semmi örökféget azoktól nem vettem , 

Mindenem’ a’ tnim van magamtól fzerzet-
tem.

Király vagyok még is , vagyon Orfzágom is . 
Jobbágyimat fzámba vegye akárki is.

írta Komádi Nagy Mihály ?
D. P. —

Rejtett Szó.
Mi ez? öt lába van, találd-hi hirtelen,
■ Melly tsak a’ fát rágja fogakkal fzuntéien,
A’ két első lába a’ mezőn zöldellik

Hármát a’ vagyonos ofztozók kedvellik.
De én a’ két végsőt ha fzerit tehetem ,

A’ több elsők felett betsülni fzeretem.
írta Édes Gergely.

jobbítás*.
A* Második Levélnek 2$dik Lapján 

a* hóltt Tenger helyett olvass Fekete Ten
gert.
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A' FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENGEDE- 
LEM  M ELLETT

A’ M I N D E N E S

GYÜLYTEMÉNY*
VIII. L E V E L E .

Költ Komáromban ? Szent ̂ akab-Havának 
25-dik Napján, 1789-dik Efztend.

Báró Trenk Fridrik életének Históriája 
folijtattatik.

Q
tO/zabad légyen még egy két fzóval a’ D á
vid és Trenk' élete köztt hasonlítást ten
nünk , noha ez tökélletes nem lehet, mint- 
hogy Trenk a’ maga életét maga írta-le, 

H a’Dá-
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a’ Dávidét pedig Próféta. Mikor az embei 
maga írja-le élete’ folyását, könnyen el-fe- 
lejti akkor némelly bűneit; ’s a1 mellyeket 
meg-vaíi is , el-haílgathatja az azokat terhesí- 
tő környül-állásokat ’s a’ t. De a’ Dávid’ 
életét lem nem ő maga, fém pedig nem 
olly Historikus írta , a’ kinek markát jól 
meg-kente volna, vagy a’ kinek efztendei 
fizetést rendelt volna, a’ millyek írják több
nyire a’ mai Királyokét; lianem ollyan Pró
féta , a’ ki el nem hallgatta ugyan azt is , a’ 
mi jó voltig benne, de az ö titkos bűneit is 
azoknak rémítő ábrázatjokban le-festette. — 
De azokból is mellyeket meg-vall magáról 
Báró Trenk tehetünk némelly hasonlítást.

1. Trenk már i8- efztendős korában 
fok jeleit mutatja böltsességének ’s vitézfégé- 
n ek : úgy Dávid is már ifjú korában leg
híresebb Poéta, Mulikus és Vitéz volt egéfz 
Zsidó-Orfzágban. —

2. Trenk nagy kedvességet nyér II-dik 
Fridrik előtt: úgy Dávid is mind fzépfége, 
mind vitézfége által Saul előtt. —

3. Dávid ki-esik a’ Saul’ grátziájából 
minden vétke nélkül: Trenk is a’ Il-dik F r id i
kéből , de leg-alább okot adott a’ gyanúfág- 
ra azzal, hogy az elleníég vifzfza-küldötte 
el-rablott lovait. —

4. Dávid majd tíz efztendöket töltött 
fcámkivctesben, küfzködvén minden nyomó

id-
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rúfágokkal: úgy Trenk is előfzör a’ Glátzi 
Várban , azután a’ Magdeburgi tömlötzben 
fény ved tíz efztendőkig. De '

5. Dávid mindenképpen igyekezett ár- 
tatlanfágát Saullal meg-esmértetni : Trenk 
pedig vakmerő makatsfága által mind inkább 
meg-erosítetfe a’ II-dik Friderik’ gyanako- 
dását.

6. Dávid 400. Vitézeket ugyan maga 
mellé vett, de foha azokkal Hazáját nem pufz- 
títo tta , ’s mikor a’ Saul’ élete kétfzer ke
zében volt , meg-kegyelmezett néki: Trenk 
32. katonáit a’ Királynak Glátzban hit-fze- 
gökké tette , 19-et el-fzöktetett.

7. Dávid őrűlttnek tetteti m agát, hogy 
életét meg-mentfe: Trenk hogy az örökfé- 
get el-nyerhesse, tettette hogy Pápistává lett, 
pénzen vévén egy Paptól gyónó levelet.

8- D ávid Betfabéval meg-esett, de böj
tölésekkel és fírásokkal meg-bánta az t: Trenk 
három Hónapig élte a’ Minifzter’ Felefégét 
Pétersburgban , ’s a’ t. —-^D e nem hogy 
meg-bánta volna azt, hanem inkább annak 
emlegetésével édesíté a’ Magdeburgi töm
lötzben való fzenvedéseit.

9. Dávid a’ Fő-Pap’ engedelméből el
vitte a’ fzent kenyereket: Trenk el-vitte 
egy Parafztnak két lovát, ’s azután a’ Len
gyelek’ katsájikat lövöldözte.

H 2 IO. Dá-



10. Dávid Uriásnak halálára törekedett; 
TrenK bofzfzü-állásából, meg-ölte Makgetot, 
inert oily fzándékbol valakit duellumra hív
n i, gyilkosság ISTEN előtt.

11. Dávid meg-átkozta Doéget a’ go. 
Papok’ meg-ölésekért: Trehk hogy a’ Szer
zetesektől futásában nem fegíttetett azt 
m ondja, hogy az embereknek fzurkokkal 
kellene ki-égetni minden Szerzeteseket, mint 
viperák1 fajzatit.

12. Dávid minden nyomorüfágaiban az 
ISTENben helylieztette bizodalmát; Trenk 
mikor a1 tömlötzöt ásta, egy kést kötött a’ 
nyakara, hogy ha a’ lyukba talál fzoriílni, 
maga magát meg-ölhesse.

Ezekből meg lehet ítélni., mellyik volt 
jobb ember a’ kettő közzül. — Hát ha a’ 
fzívet látnánk mint az ISTEN. — Mi a’ 
tselekedetekből ítélünk a’ fzívre: de az IS
TEN  a’ fzívröl ítél a’ tselelekedetekre. — 
—  —— Meg-eshetik , hogy mi valakit jó em
bernek tartunk, holott az ISTEN előtt utá
latos ; mert minden tselekedeteinek fő tzél- 
jok a’ maga betsiüetének keresése, ’s a1 t.

Még egy dolgot jegyziink-mege’ Könyv
ről. Azt t. i. hogy a’ ki ezt által-ólvassa, 
lehetetlen hogy Friderikre ne bofzfzon- 
kodjon. Mi tsak ügy kívánjuk menteni Fri- 
deriket, mint T renket; de még is azt mond
juk , hogy Sí Király tsak abban hibázott,



hogyTrenknek dolgát jól meg nem vizsgál
tatván , Glátzba küldötte ; a’ többi nyomorú- 
fágaít pedig Trenk magának köfzönheti. — 
Abban is pedig menthető Friderik, mert 
mikor a’ nyakán volt az ellenfég, nem igen 
ért arra , hogy az ő kedvéért hadi Tanátsot 
tartasson. — Annyival békességesebb tűrés
sel fzenvedhétte volna Báró Trenk a’ tifz- 
tességes fogfágot addig, míg a’ Király meg
tudván ártatlanfágát, kevés ideig való fzen- 
vedését bőven ki-pótólta volna, hogy ha 
abban a’ miben vádoltatott ártatlan volt is , 
de a’ maga vallása fzerént is tselekedett már 
az előtt két ollyan dolgot, a’ mellyért meg
érdemlőké volna hogy tifztfégétől meg-fofz- 
tattassék. — Azt mondja az ElŐ-befzédben, 
hogy Szókrates akarmelly bőltsnek tartatta
tok is, de azokat mellyeket Ő fzenvedett, 
íbha olly békességes tűréssel ki nem állotta 
volna. — Szókratest mi ügy esmérjük, hogy 
fokkal böltsebb volt ő ,hogy  fém mint hely
telen makatsfága által olly fok bajt húzott 
volna magára. —- Ha ^Szókrates olly kör- 
nyűl-állások köztt lett volna, mint T renk, 
ha a’ Glátzban lévő minden Katonák kén- 
fzerítették volna is a’ ki-fzökésre, még is 
tsak azt felelte vo lna: Nem tselekfzem , 
mert úgy meg-erősítem a’ Királyt abban a’ 
bal-vélekedésben, hogy én Haza-árúló és 
hit-fzegő katonája voltam. ’c <*■' l-
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Observations V Art de Traduire par D' 
Alembert. Tom. III.

A  Fordítás* Mesterfogéról.
Mennél nagyobb betsiiletet fzerzctt ma

gának D ’ Alembert egéfz Európában mind 
mély bö'tsessrge, mind jó ízlése által; an
nyival illendőbb, hogy minden jó Fordítók, 
valakik haíznos könyvekkel Hazájoknak 
hafználni kívánnak, ennek a’ Nagy Ember
nek tanátsára íigyelmezzenek. — Minek- 
utánna le-íria ez a’ Bőlts miképpen kell egy 
könyvet más nyelvre által-tenni, mind a* 
nyelvnek, mind az eredeti írónak terméíze- 
tére ’s írásának módjára figyelmezvén; há
rom nevezetes hibákat kárhoztat a’ Fordí
tókban.

I. Az első járom úgymond mellyet téfz- 
nek a’ Fordítókra, vagy a’ mellyet inkább 
magok vonnak tulajdon nyakokra ez , hogy 
mikor az eredeti íróknak vetélkedő társaik
nak kellene nékik lenni, meg-elégefznek az
zal , ha azoknak kópiálójik, vagy Által- 
írójik lehetnek. Szintén a’ babonáig ragafz- 
kodván, az eredeti munkához, azt hinnék, 
hogy ízentfég-torésbe esnének, ha egy kis 
ízépítést tennének azon még az erőtlen he
lyeken is, teak azt engedvén-meg magok

nak .



nak , hogy az eredeti íróknál alább-valók 
légyenek, a’ melly ízándékjokban igen kön
nyen boldogulnak is. Mellyik Festő vagy 
Kép-író haragudna-meg azért, ha a’ bölts 
Metfző látván az elébe adattatott le-rajzóltt 
képnek hibájit, azokat némelly jeles voná
sokkal ’s árnyékokkal el-fedezné, ’s a’ ké
pet fzépítené ? A’ Fordító gyakorta kénfze- 
ríttetvén arra, hogy az eredeti munkánál 
alább-való légyen, miért nem pótólja-ki azt 
másutt, ’s miért nem emeli magát az erede
ti írónál feljebb, mikor ki-telhetik tőle?
Azt vetheti valaki ellenünk , hogy ha iilyen 
fzabadiagot adunk a’Fordítóknak , félő hogy 
az vefzedelmes ne légyen. De arra azt mond
juk, hogy ha az eredeti munka jól ki van 
válafztva, kevés alkalmatossága léfz a’ For
dítónak annak jobbítására ’s fzépítésére, ha 
pedig igen fok helyeken fziikféges a’ főépítés, 
már az a’ munka nem érdemiette-meg a’ 
fordítást.

2. A’ második akadály mellyet téfznek 
magok elébe a’ Fordítók;, a’ félénkfég i holott 
egy kis bátorfággai az eredeti munkának tö- 
kélletességére léphetett volna az ö fordítá
sok. Az a’ bátorfág, melly a’ jó Fordítóban 
meg-kivántatik abban á ll, hogy merjen kotz- /  
kázni némelly űj ki-fejezéseket, hogy az 
eredeti munkának élő és hathatós ki-nyomá
sait utol érhesse. Az iilyen új kifejezések- 
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nek leg-nagyobb ditséretek pedig abban á ll, 
ha az Olvasó nem vefz éfzre bennek femmi 
kénfzeritést, vagy erőltetést, noha a’ nagy 
fzükfég okozta légyen is azokat.

3. A ’harmadik hiba mellybe esnek fok 
Fordítók ez, hogy az eredeti író t, vagy jó 
vagy rofzfz, végtől végig le-fordítják. Eb
ből a’ léíz , hogy a’ Fordítónak ereje ’s me- 
legfége ki-fog;/van a’ középfzer.íí ’s erötelen 
ideáknak fordításokban, nem fordíthatja elé
gedendő melegféggel a’ munkának felfége- 
sebb réfzeit is. — Nem azért kell le-fordí- 
tani az idegen íróka t, hogy lássuk azoknak 
hibájikat; hanem hogy meg-gazdagítfuk a’ 
mi literáturánkat azzal a’ mit ők Jeg-felfége- 
sebben találtak. Ha tsak némelly darabjai
kat fordítjuk-le; azzal nem ts-onkítjuk-meg 
ő k e t, hanem inkább meg-köfzönhetik, hogy 
az ö leg-kellemetesebb fzépfégekben fest- 
jíik-le. — Mitsoda gyönyörűféget fzerezhet 
p. o. az Olvasónak az Eneis’ fordításában 
az, miképpen efzik-meg a’ Hárpiák a’ Tró
jaiak’ ebédjeket? Mi fzükfég Tzitzeróban 
le-fordítani azokat a’ hideg és parafztos vag- 
dalódzásokat, mellyek az ö Orátziójit meg- 
éktelenítik ? Mi fzükfég valamelly Histori
kusban fzóriíl fzóra le-fordítani azokat, mel- 
lyekben nintsen fém hafznos dolog, fém 
ékesen fzóllás ? Horátziusnak ama bőlts ta- 
nátsa, melly fzerént el kell hagyni azt, a’

mit
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mit jó elő-menetellel nem folytathatunk, 
méltán ki-terjefztethetik a’ fordításra is. —- 
Melly gyönyörüféges munkával gazdagítaná- 
meg Hazáját valamelly bölts Fordító, ha 
így adná kezeinkbe Szenekának és Lukánus- 
nak leg-fzebb Darabjaikat. Melly fzépnek 
tetfzik Szeneka, mikor valamelly darabot 
elö-hozunk belőle; de melly unalmas, melly 
fárafztó, mihelyt az ember végtől végig 
akarja olvasni. Hasonlóképpen Lukánus 
is , a' kit a’ Poéták’ Szenekájának méltán 
nevezhetünk , teljes valófágos fzépfégekkel; 
de nagyon egy hangú és unalmas, és n in - /  
tsenek benne elégedendő képek vagy rajzo
lások. — Tsak az ollyan írókat kén vég
től végig le-fordítani, a’ kik éppen azért 
nyertek kedvességet, mert femmi tzifrafág- 
ra nem vágytak. Hlyen Plutárkus a’ töb
bek között, a’ Híres Embereknek életekben , 
mellyet ember nem ún-meg olvasni, 
mert úgy látfzik néki, mintha az író fzájról 
ízájra befzéllgetne vele. Melly nagy liafz- 
nokra- fzólgálna, kivált az Ifjaknak, ha a’ 
régi íróknak fzépfégeik valamelly alkalma
tos Fordító által így gyűjtetnének-öfzve, 
hogy azokkal jókor meg-esmerkedhetnének,
’s ízléseket ki-pallérozhatnák.

D ’ Alembertnek ezen bölts Régulájit 
íinor mértékül ajánljuk mi is minden ne
mes elméjű Fordítóknak, annyival inkább,

H f hogy
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hogy mivel késotske ébredcünk-fel, nem 
érhetünk mi arra , hogy a’ G örög, D eák , 
Ánglus, Frantzia, Német jó munkákat veg- 

! tol végig le-forgassuk. Húzzuk-ki tehát az
oknak velejeket, vagy essentziájokat, ’s a’ 
mi leg-felíegesebb bennek, azzal gazdagít- 
fuk literáturánkat.

Vágynak némellyek, a’ kik más törvé
nyeket fzabnak a’ Fordítóknak,’s azokat ügy 
meg-kötözik , hogy nem fzabad nékik a’ 
rofzfzat is jobbítani, az éktelen helyeket 
fzépíteni; hanem a’ hafzontalan ízó fzaporí- 
tásokat, a’ jó ízléssel ellenkező gondolato
kat tartoznak fzórúl ízóra által-tenni. — így 
á’ Fordítók ollyanok lennének, mint a’Pla
tó’ Tanítvápyi, a’ kik látván hogy az ő 
Mesterek , púpos hátú , magok is meg-gör- 
bedtek , hatokat ki-fefzítették , hogy kedves 
Mesterek’púposságát követhessék. — Vagy 
hasonló léíz így a’ fordítás ahoz a’ Ma
gyar nadrághoz , a’ mellyet a’ régi időkben , 
a’ mint beízéllik, egy Belga Szabó vart. A’ 
Magyar hozzá menvén kérte , hogy tsinál- 
jon néki egy nadrágot; a’ Szabó azt felelte, 
hogy ő azt foha fém próbálta, hanem küld
jön hozzá egy ótska nadrágot, ’s majd an
nak formájára kéfzít egy gyet. A’ Magyar 
el-küld hozzá egy régi foltos nadrágot, meg
üzenvén néki, hogy mindenben ügy tsinálja 
mint a’ van* A’ Belga Szabó fogja, ’s va

lahol
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lahol az ótska nadrágon foltok voltak, ő is 
az újon mindenüt foltokat tsinált, ’s a’ mint 
azon a’ íinor már le-fzakadozott, ö is tsak 
darabonként rakta reá. A’ mi leg-keserve- 
sebben esketett a’ fzegény Magyarnak e’ volt, 
hogy egy aranyat vett a’ varrásért, azt ad
ván okául, hogy három Német nad
rággal lints. annyi baj, mint néki azzal 
volt. —
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Ä  méhekröl némelkj jegyzések.
A’ ki a’ méheknek hafznokat akarja 

venni; különösen vigyázzon arra , hogy né
pes. kassaji legyenek. Egy kas, mellyben 
negyven ezer bogarak vágynak, többet ér 
más négy ollyan kasoknál ,mellyeknek min- 
denikében tsak tizen-két ezer bogarak talál
tatnak. Az első kas minden nap ki-küld- 
het a’ munkára tizen-hat ezer munkásokat; 
mert alkalmasint két harmad réfznek otthon 
kell maradni a’ belső munkákra. A1 más négy 
kas pedig mind ölzve lem küldhet-ki többet 
tizen-két ezernél. Úgy de meg-eshetik, 
hogy nyóltz nap egymás után igen fzép idők 
járnak, és méz harmatok bőven esnek. Ez 
alatt a’ jó népes kas egéfzTéli elefégét be- 
gyüjtheti: a’ más négy pedig harmadát fém. 
Ha pedig azután rofzfz idők találnak járni; 
a’ négy kevés bogarú kas Télen mind el

fog
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fog vefzni. A’ fzalmás vagy vefzfzös ka
sokban pedig lehetetlen a’ melleket liarmintz 
’s negyven ezerekre fzaporítani; hanemha 
a’ feljebb meg-írtt defzka kasokkal él az em
ber, mellyekkel a’ melleknek fokízori rajzá
sokat meg-gátolhatja.

2. A’jó mehes gazda nem engedi meg, 
hogy valamelly kassa egy vagy leg-feljebb 
két rajnál többet erefzfzen. Sőt ha akarja 
azt is meg-tselekedheti, hogy egyízer fém 
erefzt, vagy leg-alább másodfzor nem , ha 
jókor új kast tefz a’ méhek alá.

3. Tudni va ló , hogy leg-inkább rajza
nak a’ méhek Májusban és Júniusban; már 
a’ Júliusi ritkábban fzokott jó lenni. A’ raj
zásnak idejét vagy óráját idején tudni nem 
lehet; azért is a’ fzép meleg napokban vi
gyázni kell reájok. Némellyek mikor a’ raj 
ki-jö, kolompozással ’s tsattogással akarják 
őket tartóztatni; de ez femmit nem hafznál. 
Jobb inkább egy vízi-puskát tartani, ’s fe
lettek fel-lövén fzárnyaikat meg-áztatni; így 
tsak hamar le-repülnek. Ha a’ rajok két ’s 
több rélzekre fzakadnak, az a’ je le , hogy 
két Királynéjok jött-ki; de tsak egy kasba 
kell Őket feperni, ’s majd az erősebb Ki
rályné meg-öli a’ másikat.

4. Mikor a’ rajt a’kasba bé-feprik , nem 
kell a’ kast estig azon a’ helyen hagyni, ha
nem mindjárt a1 rendes helyére kell vitetni.

* Ha
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5- Ha a’ rajzás után esős vagy fzeles 
idők járnak, a’ rajt táplálni kell, mert kü- 
lömben el-vefzne.

Miképpen kell egykét óra alatt Salátát á1 
földből fonőtetni P

Áztasd a’ Saláta magot jó féle bor etzet- 
ben vagy égett-borban hufzon-négy órákig , 
tégy azután jó féle barna földet valamelly 
tágas edénybe tsak egy hüvelyknyire, híntsd- 
rá a’ m agot, ’s fzépen ki-kél egy két óra 
múlva. — A’ Frantzia gyermekek fokfzor 
múlatják magokat azzal a’ tél vége fe lé , 
hogy egy darab flanelt meg-áztatnak vízben , 
ón tálba vagy tányérba ki-terítik, ’s a’ leg- 
idejébben való faláta-magvát mellyet Cref- 
ybtmak neveznek, ráhintik . Az tsak ha
mar ki-farjazik, akkor le-nyírik , falátának 
kéfzítik, majd a’ tövét meg-öntözik, ’s újra 
még bokrosabban ki-farjazik.

Hogy kell rf marhákat a* legyektől ol
talmazni P

A’ diónak kopátsát meg-főzni, ’s an
nak levével a’ marhákat dörgölni fokán 
hafznosnak tapafztalták. — A ’ töknek le
veleit ki-fatsarni, ’s azzal a1 lónak fzörit

ke-
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kenegetni is hafznos , mert ezt a5 legyek nem 
kedvellik. — —

Hogy 'kell a’ fegyvereket *s egyéb álló vas 
fzerfzámokat a* rosdától őrizni P
Tégy ón port olajba, ’s tarsd kívül aj 

napon kilentz napig, azután kend-meg vele 
fegyvereidet ’s nem lepi-meg a’ rosda. — 
H a pedig már a’ rosda mélyen bé-ette ma
gát valamibe, azt bor-kö olajjal ki-veheted. 
—— Az ezüst portékákat takard téfztába, 
füsd-meg a’ téfztát, ’s azután a’ motskoktól 
ízépen meg-tifztúlva vehedd-ki belőle. —

Nagy lelkű Afzfzony’ példája.
Kónont, a’ régi Athénás Városának 

egy fő tiídósát, tömlötzbe vettette Hazafi
jainak irígyfégek ’s liáládatlanfágok , ollyan 
végezéssel, hogy éhei haljon-meg ottan. Az 
ö nagy lelkű Leánya Peró , azon könyör- 
gött a’ Bíráknál; hogy engedjék-meg néki , 
édes Atyjának élete végső napjain néhány, 
kor való meg-látogatását. ’S maga a’ ke- 
gyetlenfég fém tagadhatta-meg tőle ezen ő 
kérését. Engedelmet nyervén ez eránt Pe
r ó , gyakran meg-látogatta az Atyját fogfá- 
gában. De valahányszor bé-ment hozzája, 
mindenkor üorossan meg-vizsgálták őtet az



Őr-állók; ha nem vifzen é ételt az Atyjá
nak ? és noha femmit fe találtak nála , még 
fém érhették-meg Kónon’ halálát ellenfégei. 
Az Ör-állók tehát, ki-tanűlni akarták , mit 
tsinál Peró olly igen gyakran az Atyja töm- 
lötzében ? ’S melly igen nagy álmélkodás- 
sál látták, hogy mint egy kis gyermeket, 
wgy fzoptatja mellyén Peró , az ő el-éhezett 
’s meg-erötelenedett édes Atyját, Meg-je- 
lentvén e z t, az Ör-állók a’ Bíráknak, an
nyira meg-illetődtek az Áthenásbéliek Peró
nak nagy lelküfégén , ’s hüfégén , hogy azon
nal ki-botsátották Kónont a’ tömlötzböl.
Titán ! köss kofzorut Perónak fejére,

’S írjad-fel hüfégét emlékezetére;
Hadd lássa fok Anya , fok gyermek hadd iássa 

’S Mindenik vágyódjon lenni Peró’mássa. 
Szoptassa az Anya maga tsemetcjét. 

Tejével nevelje gyermeke elméjét.
Sok el-fajűltt gyermek lássa példájában, 

Sziiléjinek mivel adós valójában.
A’ késő maradék Perót hadd esmérje,

’S Nagy lelkű hüfégét követve dítsérje. 
Perót emlegesse háládatosságból,

Hogy Atyját ízoptatta ’s ki-menté fogfág-
ból.
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A ’ Találós Mese volt Halál, a’Rejtett 
Szó Fűréfz, mellyből ki-telik f ü , réfz 5 
fú r , éfz.

Rejtett Szó.
Van egy dolog a’ melly éppen nyóltz lábon jár, 

Melly után egy kormos mester fok hafznot
vár.

A ’ főnek egy dífze ennek az öt lába ,
’S A’ két végső fejfzét hord az Oskolába. 

*S Ha el-véfz’ ezektől egy derék lapátot, 
Tsak egy kas marad ott. Illy tsudát ki lá

tott ?
írta Édes Gergely.

Ugyan azon Rejtett Szó.
Nyóltz betűből állok, fok hangot adhatok, 

A’ minő pajtásom olly nótát fújhatok. 
Erős vagyok m agam, erős az ételem ,

Sok Mesterfégek köztt régen van lételem. 
Ha fzaggatfz; egy réfzem illet Férjfijakat, 

Noha már ma fedek vele fok Dámákat. 
Fa-faragó válik nevem’ hátuljából,

Lapát , Lapta, dlap jö-ki derekából.
írta Fejér Vármegyéből •— 
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A‘ FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENGEDE- 
LEM  M ELLETT

A 9 MI NDE NE S

G Y ÜLYTEM ÉNY’
IX.  L E V E L E .

Kőit Komáromban, Szent ̂ fakab-Havának 
29-dik Napján 9 1789-dik Efztend.

T u dom án yos dó lgok .

el-múltt 1788-dik Efzt. jött-ki Po« 
zsonban és Kassán Fiiskúti Landercr Mi
hály’ költfég. és bet. Etelka, egy igen ritka 
Magyar Kis-Afzfzony, Világos V árott, Ár
pád és Zoltán Fejedelmeink’ideiekben. ír- 
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taDugonits András, kegyes Oskolabéli Szer
zetes P ap , és a’ Pétsi Tanulmányoknak Ki
rályi mindenességében a’Tudákosságnak Ki
rályi Tanítója. Első Könyv. A’ fzerentsés 
dolgok. Második Könyv. A’ fzerentsétlen 
esetek. Nagyobb nyóltzad formában,

Alig tud még Magyar Nemzetünk , fzebb 
és nyájasabban gyönyörködtető fziiletett Ma
gyar Románt mutatni , mint T. T. Dugonits 
András Úr’ ezen Etelkája, melly más akár- 
m elly, még olly ki-pallérozott Nemzetek’ 
könyveik közibe is méltán bé-illik. Első volt 
jó formán a’ költeménves elmének illyes 
munkáji köztt e’Században, ama híres Ang- 
lus Párnéla, melíyet meg-fzeretvén, már 
fok Nemzetek ólvasnak Anyai nyelveken. 
Azóita, fel-ébrefztetvén e’ féle munkára az 
Anglusok által, a’ Frantzok ’s Németek is 
kéfzítgettek illyeneket. ’S ügy vélem leg
közelebb lévén ezek hozzánk, mind két 
Hazánkban esméretesekké léfznek , Haller- 
nek Usongja ’s Alfrédje; Wielandnak Aga- 
thonja , ’s Arany Tüköré, Sternhein Kis- 
Afzfzony történetivel egygyütt; Dufchnak 
Ferdiners Károlja; Meisnernek Altzibiades- 
se , és más ezekhez hasonlók. És ha bár 
mind ezek, a’ magok nemekbpn merő re
mek m unkák; még is tsak alig léfz az il
ly en találmányos könyveknek böfégében egy 
is, mellyben több magánosságok, kedves 

* lé-
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régifégek, ’s Hazabélieket illető és haszon
nal gyönyörködtető dolgok találtassanak, 
mint Etelkában. De lehetett is T . T. D. 
Úrtól egy illy ízép munkát várni, eléggé 
meg-mutatván már elébb, kivált az Ulisses* 
történeteinek négy foríí versekben írt mun
kája által, mind elmebéli tehetfégét, mind 
pedig találmányos elméje m ellett, ízép Ma- 
gyarfágát. Mind a’ két könyvnek foglal- /  
mányját jó formában maga elő-adja az író , 
az első Könyv eleibe tétetett Elöl-járó be- 
fzédében.

Némellyek azt az egy hibát találják T .
T. D. Úr’ Etelkájában , hogy a’ Magyar pél
da befzédeket fokasítani kívánván , hellyel- 
hellyel ollyakat is hoz-elő, mellyek Nem
zetünknek kissebbítésére fzólgálhatnának, 
ha a’ könyv idegen nyelvekre fordíttatnék. 
De a’ ki gondolkodásival vifzfza-megy ép
pen az Árpád’ idejére, ’s jól meg-fontolja, 
melly egyűgyüek lehettek még akkor a’ mi 
Eleink, főt vitéz Fejedelmeink is, egyfzer- 
smind pedig azt is gondolóra vefzi,hogyD . 
Ür , nem a’ mostani, hanem az akkori nyel
vet , és fzokások’ formájit kívánta az Etelka 
fzájába adni, ezt a’ hibát is , ha valójában 
annak lehet azt mondani, kissebbnek talál
ja , mint némellyek ítélnek felőle.

Méltán kívánhatja az Érd. Közönfég, 
vajha a’ T. T. í r ó , és más illycn nyelvünk’

I a pal-

131



13* f t  ( O ) J#
pallérozására, nyájas oktatásunkra, ’s Koz- 
haízonra ízülettetett Férjfijak, több hasonló 
munkákkal is gazdagítfák Hazánkat; hogy 
a’ Magyar is fzép fordítási m ellett, maga 
iáját ollyan találmányos, és tudós munkájit 
is tudja mutatni, mellyeket más idegen Nem
zetek is meg-fzeretvén magokévá kívánja
nak tenni. Kár volna, ha Hazánk’ fzép 
Neme meg nem olvasná Etelkát. ’S k á r, 
hogy a’ Könyv-nyomtató annyira fel-vertt 
árrával ne talán tán meg-gátlotta annak 
közönfégesebb meg-fzerzését , ’s hafzon-vé
telét; mert e’ két könyvnek 2 Rf. az árra.

Taldlmdmjos dolgok.
Sumatra Szigetéből — Egy Angliai 

hajós Kapitány, ifoo-dik Efztend. a’ fzél- 
vefzek által Sumatra Szigetére vettetvén, 
midőn a’ Sziget’ Tsáfeárjához vezettetett, 
nagy álmélkodással hallotta, hogy ott a’ 
Szeretsenek Sz. Dávid’ Zsóltárit énekelik. 
Efzre vévén a’ Tsáfzár tsudalkozását, kér
dező : ha talám esméretesek volnának é előt
te is e’ Zsoltárok ? A’ hajós Kapitány erre 
meg-felelvén , arra kéri őtet a’ Tsáfzár, hogy 
sl Szeretsenekkel egygyütt ő is énekelje a’ 
Zsoltárokat, de maga Anyai nyelvén. Mel- 
lyet meg is tselekedett, ’s álmélkodással ta- 
pafztalta, a’ két egymástól annyira különx-

, bö~
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böző nyelveken, a’ Zóltároknak némi-né- 
mu meg-egygyezések. Végre, tudakozód
ván a’ Kapitány a’Tsáfzártól az eránt : hogy 
mimódon juthattak Ők a’ Zsoltárokhoz , fo- 
ha még nem lévén kÖzttok Európai ember? 
azt vette tőle válafzül: hogy véghetetlen 
időkkel ez e lő tt, egy hajó hozta azokat ö 
hozzájok Rumos (a’ mostani Ormus’) Szige
téről. ’S ez hajó talám Salamon Királynak 
az a’ hajója lehetett, melly egéfz három efz- 
tendőkig kereng vala; ’s Rumos Szigetéből 
Sumátrába, melly a’ kereskedésnek neveze
tes helye vo lt, juthatott. — Lásd ama hí
res Hollandus utazónak Dávids Jánosnak In
diai. utazásának le-írását.

A' Hottentották’ fok mai Kér efzty ének" 
példdjik.

A’ Hottentottákat mi azon ö balgatag 
fzokásokért ki-nevetjük, bogy mihelyest 
fel-kelnek ágyokból, azonnal el-adják a z t; 
estve pedig ofztán fírnak, hogy meg nem 
gondolták , melly igen fzűkölködnek a’ nél
kül. — Ez nevetféges előttünk! pedig va
lójában £>kan a’ Kerefztyének köztt, 
pedig a’ kik másoknál okosabbaknak akar
nak láttatni, fzinte így tselekefznek. A ’ 
melly igazfágokat ma világosan meg nem 
foghatnak , azokat meg-vetik ; de minek elot- 
te éfzre íe vennék, már rajok fzorültak és 

I 3 fzü-
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fziikölködnek azok nélkül; ’s világos és ér
telmes elöltök az, a’ mit elébb meg-vetet- 
tek.

Háláadó nagy fzivek’ példája,
KofzÖnÖm az Egeknek, úgymond ama 

nagy bőltsességü Római Tsáfzár Márkus Au
relius , az ő Elmélkedésnek kezdetén, hogy 
kegyes Szüléim ’s Tanítóim voltak! — En
nek a’ nagy Lelkű Tsáfzárnak követője lett 
ditsösséges II-dik József, abban is , hogy 
midőn 177^-dik Efzt. Falkenítein Gróf név 
alattFrantzia-Orfzágba utazott, Lotharingiá- 
ban Liinevillébe érkezvén, minekutánna 
nagy Eleinek Fejedelmi termetesek ’s fír- 
halmok felett egy Sz. Misét hallgatott vol
n a , az ö elébbeni Tanítóját, a’ ki ötét If- 
jantan az Orfzágok’ közönféges Ttorvényei- 
re (Jus publicumra ) tanította, az ottan la
kozó Báró Becket, barátfágosan meg-láto- 
gatta. Melly igen fzívesen örült ez a’ tifz- 
tes Öreg Fejedelmi Tanít vány jának ezen nagy 
Lelkiifégböl fzármazott háláadófágán , nem 
fokkal azután néhány for Verseiben ki-jelen- 
te tte , mellyeknek ez az értelmek:
G roff alkonyéin volt itt;’s én hozzám is el-jött, 

’S Mint régi Meniorái fzívccen köfzöntött* 
Emberek’Barátja ! tsak tifztelőd voltam , 

Midőn Bétsben veled mintTanítód fzóltam!
Ez
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Ez nem a’ Tsáfzár, mond egy, a’ki mellette 
Á llott, de nem látott pompát körülötte; 

Más, a’ ki okosabb akart annál lenni 
’S Bőltsebb ítéletet József felől tenni, 

Monda: jó barátom, ha ötét esmérnéd,
A’ Gróf Falkeníteiuban a’Tsáfzárt fzemlél-

néd.

Fejedelmi le-bóts átkoz ás' és tudós tár- 
salkodás’ példája. '

Nagy emlékezetű VI-dik Károly Tsá- 
fzár , olly igen fzeretett a’ Tudósokkal ba- 
rátfágos le-botsátkozással társalkodói, hogy 
fsak nem el-felejteni láttatott néha Fejedel
mi vólttát. —- Egy Hannoverai Horteníius 
nevű Abbást, nem tsak levelezésére méltóz- 
tatott ; hanem nyájaskodó Verseket is vál
togattak egymás közit. Horteníius egyfzer 
el-betegesedvén, illyen Verseket írt Károly 
Tsáfzárnak, mellyeket a’ Hannoverai Feje
delmi rakott fzép könyves Tár-házban Hor
teníius1 faját keze írásában olvashatni, ’s a’ 

> mellyek a’ Bétsi Felíeges Tsáízári Könyves 
Tár-házban is, a’ ritkább írások köztt, em
lékezetül fenn tartatnak:

Carolo Caefari Augufto♦
Sana mihi Medici, affirmant fore vina T okaj;

Séd terret parcum tarn pretiofa fitis /
1 4 O úti-
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O utinam! ut facris det Apollo fontibus ú ti , 
Des mihi dulce frui, Carole poíTe merő. 

Non feuda et titulos,non gemmas pofco nec.
au rum ;

Múlta peto ftomacho profperiora feni. 
Protegat Hungaricas felix victoria vites , 

Foecundi calices arma, virumque canent : 
Quas tibi non tribuent laudes Auguíte Ca-

m oenae,
Si pro Pegafeis , vina refundis aquis !

Cum mihi miíTa bibam, reddam Tibi verba
Maronis:

Divífum Caefar , cum Jove nectar habet. —* 

Az-az:

Felféges Károly Tsáfzárhoz.
Gyenge egéfzfégem’, a’ ki látja ’s hallja , 

Hogy Tokaji borral éljek azt javalja;
De lapos erfzényem nem cgygyez-meg benne, 

Mondván ; hügy a’ nékem drága ital lenne. 
Tsáfzár! nem kérek én rangot fém tifztféget;

Kegyes fzéked’ bár fok fzáz víjja a’ végett; 
Tsak Tokajit adj, hogy Pegáfus’-kútjából 

Ihassam, ki-kelvén e’ rofzfz nyavalyából. 
A ’ teljes pohárnál majd azt énekelem : 

őrizd a’ Magyar bort, boldog gvőzedelem ! 
Apolló’ Húgai mint fognak vigadni,

Hallván hogy a’ Tsáfzár kéfz vízért bort 
v adni!!

Én
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Én mihelyt kóstolom, így fzóllok Virgillel'! 
Meg-ofztá a’ Nektárt Károly Jupiterrel.

Refponfio Caejaris.
Vina Tibi m itto , non inferiora Falernis, 

QuaeTibi lenta folent, altra parare , mera. 
Ebibe, nequaquam Regis meminiíTe dolebis, 

Qui Summum in toto poíTidet őrbe merum, 
Stambuldam propero, qua fauíto Numine,

capta,
Turn vini Graeci dolia plena dabo;

Nec Tokaiam deerit Tibi copia multi;
Nam Te longaeve vivere Caefar amat. —

A z-az:

Ä  Felféges Tsáfzár' válafzfza♦
ím küldök betsesbbet a’ Falerni bornál, 

Mellyet a’ jó fold fziilt a’ tüzes Zónánál. 
Annak életéért ollykor egy keveset

Igyál, kinek forsal a’ leg-jobb bor esett. 
Konstántinopolra mégyek íietséggel,

Hogy ofztályt tehessek pogány ellenféggel; 
’S Ha azt fzerentsésen mostan meg-vehetem, 

Görög borral el-hidd pintzéd’meg-tőltetem. 
Tőled a’Tokaj hegy’Nektárját fém fzánom, 

Mert hogy fokáig élj, fzívesen kívánom !

i  5 n -
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Vitéz Vezérek' Kér ej z Újénfigéknek példdju
Midőn ama híres és kegyes Svétziai 

Király Gufztáv Adolf, a’ harmintz efztendős 
háborúban , meg-fzorúlt, hite tselédinek fe- 
gítfégekre jö tt, alig hogy a’ tengerről fzá- 
razra lépett, azonnal egéfz tábora előtt 
térdre esvén, alázatos Imádfágában áldotta 
az ISTENt ,hogy az ő hadi-hajójit és egéfz 
táborát hatalmasan m eg-tartotta, ’s buzgó- 
fágosan könyörgött igyekezetének fzeren- 
tsés elől-menteiéért. Az ő Hadi-Tifztjei 
nem nézhették ezt fzíves meg-indúlás és 
könyhűllatás nélkül; mellyet a’ Király éfzre 
vévén azt mondá nékiek: Barátim ne fírja
tok , hanem imádkozzatok igaz tifzta fzív- 
v e l; mennél több az imádfág, annál több 
a’ győzedelem, ’s a’ ki fzívesen imádkozik, # 
az már felére győzedelmeskedett. A’ leg
jobb Kerefztyén mindenkor a’ leg-jobb ka
tona. —- • Az Ő leg-fzívesbb kívánfága min
denkor a’ volt, mellyet gyakran élő fzóval 
ki is jelentett: Vajha az igaz Isteni-tifztelet 
mellett, ’s az igaz hitben halhasson-meg! 
Egyfzer , midőn azt a’ hírt hozták néki, hogy 
az- ellenfég kÖzelget táborához, teljes buz- 
gófággal a’ Szent írásból egy réfzt ólvasta- 
tott-el maga előtt, ’s minthogy ez a’ réfz éppen 
Esaiás Próf. 54-dik reize volt, a’ 4-dik vers

nek
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nek azon fzavait hallván: Ne félj ,m ert meg 
nem fzégyenülfz: fzíves örömmel meg-iit- 
között ellenfégivfel, és győzedelmeskedett. 
Egéfz életében az ISTENnek buzgó tifzte- 
lő je , ’s ollyan erős bizodalommal volt ő 
benne , hogy az ollyanokat a’ kik inkább 
ö reá mint az ISTENre hagyták magokat, 
gyakran meg-pirongatta. Azt az éneket: 
Meg ne tsiiggedj óh hív Kerefztyén, annyi
ra kedvellette , hogy az ő hadi népével gyak
ran maga el-éneklette, és még ama híres 
és véres Liitzei ütközet előtt tartatott tábo
ri Könyörgésen is el-énekeltette azt. —

Az illyen nagy kerefztényfégű Hérók’ 
példáit követik, a’ mi moítani hadi népűnk 
nek mind a’három Fő-Vezéreik is. A ’ Fel- 
féges Kóburg Hertzeg’ fzép Kerefztyénfégé- 
nek eleven ofzlopa van a’ Pozspni Evangé
likus német Templomban. A’ mi Hazánk
nak dífze ’s bajnokja Mélt. Gróf Hadik pe
dig, minémű nagy lelkű gondolatok köztt 
ment-le a’ Pogány ellenfég’ eleibe, egy ide 
küldött ezen faját Magyar levele esmérte- 
töje.

A’Mindenható (írja a’ többi köztt Béts- 
bol ao-dik Mártii iy89- a’ vitéz Héró ) vég- 
hetetlen böltsességű, és öröktől fogva ki- 
mértt útjaiban meg-foghatatlan nagy IS
TEN nek rendeléséből lett történetnek tulaj
donítanom kelletik, hogy Felíéges Urunk

öreg-
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öreefégem áltál el-lankadott vállaimra olly 
nagy terhet tenni magában el-tökéllette, 
mellynek el-viselésétől az ö M aga, az egéfz 
Birodalomnak, és édes Hazánknak java 
és fzerentséje függ. — Meg-esmérem én 
vólttaképpen ennek nagy vólttát; a’ mel
lett pedig azt is, hogy nem a1 testnek , ha
nem a’ meg-gyézhetetlen Seregek URának 
karja által kelletik a’ gyozedelmet remény
lenünk , és ahoz az elégféges világosítást és 
erőt attól esedeznünk. Valamint azért egéfz 
reményfégemet ennek fzent fegedelmében 
helyheztetem, ügy egéfz bizodalommal me
gyek oda, a’ hová azISTENnek fzent aka
ratja, és a’ Felféges Fejedelemnek paran- 
tsolatja fel-kőltött, mondván ama nagy Sz. 
Hieronimussal: Spes fortitudo mea !

De Landon Fö Vezér is méltó Társok 
ezek’ nagy Kerefztyénfégeknek. Felőle azt 
írja ama kivált az igaz Kerefztyénféget, 
illendoféggei betsülni ’s mérfékelní tudó hall
hatatlan G ellért, a’ ki a’ Kárlítadti ferdék
ben meg-esmérkedvén Laudonnal, leg-fzo- 
rosabb és fzívesbb barátfágára méltóztattatott 
mind végig, általa: Ö véle volt nékem , egy- 
gyik első ’s kedvesbb társalkodásom a’Kárl
ítadti ferdökben. Az ő befzédében O az 
igazfágot és az egyenességet fzereti; és foha 
nem hallottam mást ő tő le, hanem a’ mi 
nékem is épületes volt. Maga viseletében

pe-
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pedig igen éfzre lehetett venni mindenko
ron , hogy az ISTENt ’s a’ kegyességet íze- 
reti. ’S mennyire betsülte a’ Fö-Vezér az 
igaz Kerefztyénfégnek ezen eleven képét 
életében, meg-bízonyította azt hóitta után 
is azon tifztesség-tételével, mellyhez még 
kevés Tudósnak lett fzerentséje, az 6 Ha- 
dersdorfi kedves kertjében egy ditsö Maufo- 
leumot állítván-fel Gellértnek, mellynek 
ellenében a’ maga fír-halmat rendelte, ez 
élet1 fzép vénfégében a’ fír-halomhoz közel- 
getö Fő-Vezér.

Oh melly boldog az a1 Hadi-tábor a 
mellynek illy nagy Lelkű Kerefztyén Vezéri 
vágynak! ’S hogy-hogy kételkedhetnénk a’ 
Seregek1 URának fegedelmén e mostani há
borúban is. — Kivált ha a' Hadi Tifztek- 
ben , és ezeknek példájok által az egéfz tá 
borban meg-gyújtja ezen vitéz Bajnokink
nak buzgóíágos fáklyája, a1 gyozedelem’ 
URához emelkedő fzívek’ lobogó kívánfá- 
g á t : Az erős ISTENnel iitközünk-meg el- 
lenféginkel.

Mária Theresia nagy emlékezetű kegyes 
Királynénk’ emlékezete.

Nevezetes ditsősségére fzólgál Édes Ha
zánknak más nemzetek előtt is , a’ fzép 
Mesterfégekben való azon fzép nevelkedé

se *
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s e , melly már némelly reniek munkákar 
adott Európa eleibe. Ezek közzé tartozik 
valójában a’ háláadófágnak azon munkája, 
mellyel a’ H aza, nagy emlékezetű kegyes 
Királynéjának B. Mária Theresiának emlé
kezetét a’ késő maradékra is fenn tartani kí
vánta. A’ hálá-adófágnak ez a’ záloga egy 

' nagy árkos réz metfzésben áll, mellynél, 
mind fzépfégére> mind együgyűfégére néz
ve , alig mutathat akármelty nemzet ren
desebbet. Az ö fzép tudományi által dítsé- 
retesen esméretes Sáárdi Somíits Lázár 
Úr ezen emlékezet’ ofzlopának találója; 
mellyet maga a’ Királyi Tanátsos Báró Schil- 
fon Ö Nagyfága le-festett; Méltófágos Báró 
Királyi Tanátsos Ortzi Láfzló ÚR O JNfagy- 
fága pedig, a’ Bétsi fzép Mesterfégek’ Aka
démiájának Schmutzer Úrnak igazgatása 
alatt, maga kőltfégén rézbe metfzetett. Egy 
fzép és ditső nagy Fedél-hajlék (Nifche) 
alatt van a’ meg-hóltt Tsáfzár’ Királynénak 
por hamva’ koporsója, három grádits ma
gasságú kerék lábra állíttatva , mellynek kö
zepe elején ezen emlékezetes Deák feljül-írás 
láttatik:

CASTAE. PIAE. FELTCT. 
CONJUGI: MATRL PRINCIPI. 

T H E R E S I A  E. M A G N A E .  
Imbellis. Puella. Európám, armis. in, me. 

furentem. Regi.
Ini-
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Inimicum. Caefarem. Sociorum. foedere.
ferocientem. ditione. exui.

Víro. Imperium. Germaniae. Novam. Cae- 
farum, domum. dedi. , 

Hungáriám. Aeternis. vexatam. bellis, 
perenni. pace, vovi.

Veteribus. ífegnis. Auxi. 
Themidem. Mufas. revexi.

Socrus. Regum.
Filia. Conjunx. Mater. Caefaris.

Hac. brevi. claudor. urna. 
C I D I O C C L X X X .

Noha igen tartok a ttó l, ne hogv ezen 
kevéssel fokát mondó Deák fzókat hatha
tós Magyar ki-mondásokkal röviden elöl 
nem adhatom; még is, kivált a’ Deákot 
nem értő Szép-Nem’ kedvéért, melly ezen 
Gyűjtem ényünket olvassa, meg-próbálom ? 
következendő módon ki-tenni:

A’ Szűz Házas-társ’
Szerelmes Anya’

Szerentsés Fejedelem-Afzfzony’
M Á R I A  T H E R É S I Á N A K  

Emlékezete.
Ifjantan, a’ hadakozásra való minden haj- 
landófág nélkül, meg-törtem a’ nagy erővel 

ellenem hadakozó Európának fegyverét. 
Az én ellenfégemet, a’Pártosinak hatalmok
ban bizakodó Tsáfzárt, minden népivel egy

be Orfzágimból ki-hajtottam.
Fér-
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Férjemnek az Orfzág’ páltzáját, és a’Német 

Birodalomnak egy új Tsáfzári törzsökét 
fzerzettem.

Magyar-Orfzágnak, állhatatos hábórúfágos 
ínfégi u tán , állandó békességet 

kéfzítettem.
H atárit, régi él-vefzett Tartományainak 

meg-hódításával, terjefztettem.
Az el-rezzent Músákat Thémissel Orfzágim’ 

kebelébe vifzfza-hoztam.
’S a’ k i , Királyok’ N apa ,

Római Tsáfzár’ Leánya, Házas-Társa, ’s édes 
Anyja valék.

Most e’ fzúk fír-halom féd-bé engemet.
1 7 8 0 .

Ezen nevezetes feljül-írást mutató por 
hamu korsónak az alsó réfze egy ketté vá
gott Dóriai ofzlop, mellynek bal-felén egy 
gráditson , egy fíránkozó Afzfyony á ll, a’ ki 
bal-kezében a’ Magyar Haza’ Tzímét tart
ván, fejével a’ jobb-kezére borúi. Az ő 
képe fekete fátyollal bé-fedezve v an , gyá- 
fzos köntösi pedig a’ főidre le-erefztetve 
függnek. Ez az Afzfzonyi-állat egy eleven 
rajza jó Királynéjának ‘halálán fzomorkodó 
Magyar nemzetünknek.

Ez előtt való Levélben, mind a’ két 
Rejtet Szó volt Kalapáts, mellyból ki-te
lik, alap9 kalap, áts, lapát, lapta, kas. ’s sC t.
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A* FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENGEDE- 
LEM MELLETT

A’ M I N D E N E S

G YÜLYTEM ÉNY’
x .  l e v e l e .

Költ Komáromban , Kis-Afzfxony-Hav♦ 
Elfő Napján, 1789-dik EJ'ztend.

Tudományos dólgok.

lk o k a t ditsekefznek a’ Külföldiek, tu» 
dós Leány’ ’s Afzfzonyaik’ fzép munkáikkal, 
’s valójában öröm is hallani; hogy p. o. 
ama híres és tudós Királyi Tanátsos Göttin- 
gai Prófeízfzor Schlötzer Úr’ 2 0 . efztendös 

K • Leány-



Leárjy-afzfzonya, az oda való Akadémiá
nak most két efzíendeje tartatott fO. efzten- 
do Jubileuma alkalmatosságaval, néhány Fe
jedelmek’ jelen-létekben, a’ bőltsesség’ Grá-. 
dúsáért (pro gradu Doctoris Philofophiae) 
disputáival! , a’Dokori Grádust el is nyerte, 
’s azólta letzkéket is ád a1 Világi Bőltses- 
fég’ Tudománysában; főt e’ miiltt efztendő- 
ben a’ Jénai Tudós Társafágnak tagjai köz
zé is bé-fzámláltatott. —

De a’ mi két Magyar Hazánk is fzűlt 
több Tudós Afzfzonyokat; a’ kik köztt Ma
gyar Hazánkban , nevezetet érdemel, a’ Né
hai Méltólagos Báró Hellenbak Károly Úr’ 
özvegye O Nagyfága, kit a’ meg-bóldo- 
giiltt Mária Therésia is betsült, és fűrű le
velezésére méltóztatott.

Egy igen fzép és tudós ’s hafznos mun
kát botsátott Ö Nagyfága még 1763-dik Efz- 
tendöben, Lipsiában, Német nyelven a’ Vi
lág’ eleibe, illyen Tzím alatt:

Getreue Vatenveifung einer M utter, an 
ihre einzige Tochter. 8-tzad formában. Az-az , 
Egy Anyának , egygyetlen-egy Leányának 
adott liíiíéges oktatása. — Valójában meg-ér- 
demlené ez a’ fzép ’s hafznos és gyönyörű- 
féggel oktató m unka, ha valaki találkoznék 
Hazánk’ kedves Tudósi köztt, a’ ki azt, 
fzületett Magyar Kis- és Leány-afzfzonyká- 
ink’ kedvekért Magyarra fordítaná, hogy

min-
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minden édes Anya az abban adatott oktatás 
fzerént nevelné Leányát. —  Közönfégesen 
olly igen ízéles tudománnyal bír ez a’ tifz- 
tes öreg Afzfzonyfág fzép kegyessége mel
lett , mind az Isteni mind a1 Világi dolgok
ban, hogy két ízben két három napokig fzeren- 
tsés lévén itten Ö Nagyfágához , gyönyörü- 
féggel hallgattam tudós és épületes befzéll- 
getésit; ’s álmélkodva tsudáltam melly igen 
jártos a’kiil-földi leg-nagvobb Tudósok’ TU- 
lótsori, Roujjea’u , Kámpe\ Saltzmari, Fé
der’ ’s mások’ munkájiban, mellyeknek fog- 
lalmányokról tiidósan befzélgetett.

Tudós Fejedelmi látogatás,
Midőn ditsosségesen uralkodó II-dik 

József 1777-dik Eíztend. Gróf Falkenflein* 
neve alatt Párisban mulatna; el-ment a’ 
Parlamentumba is, hogy ott az Orfzág’ Tör
vényes dolgai’ folytatását hallhassa. Ki-men- 
vén onnét, a’ Királyi Könyves Tár-házba 
m ent, a’ honnét ofztán a’ Terméfzet’ 'Kin* 
tses Tár-házába vezettette magát. A’Terme* 
fzet’ fzépfégit fzemlélgetvén, Büjfon Gróf (a) 

K 2 ama

3  c  g  y  z  é  s .

(») Büffcm G y ö r g y  L a jo s  G r ó f , Burgundiában Mont- 
bárdban fzületcetett 1707-dik Efzt. Szent Mihály- 
Haváuak 7-dik napján. A z  é  Atyja Dijonbau

Par-
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ama hallhatatlan Terméfzet’ búvára eránt 
tudakozódott; ’s meg-értvén annak beteges
kedését , bé-ment látogatására. Bújjon 
nem is reménylvén illy nagy fzerentséjét, 
mmt-egy meg-döbbent, ’s alázatosan men
tegeié magát, hogy tsak háló-ruhában ta
lálta őtef a’ Felíég. De elejét vette men- 
tegetésinek a’ kegyes Fejedelem az által,

hogy

Parlament Tauátsos vólt, ’s fiját is arra a’ hiva
talra akarta el-kéfzítteni. De o néki már gyer
mekiedétől fogva olly igen nagy hajlandófága vólt 
a’ Föld-méréshez , ( G eo m etr ia  ) ht>gy fzfintelen a’ 
zsebjében hordozta magánál Euklidest, és valahol 
tsak lehetett, mindenütt ólvasta azt. életének 19. 
és 20-dik Efztendejiben Olaí'z-Orfzágba vitte-el 
Ötét magával eg}' Angliai Lord , ’s ebben az uta
zásban egéfzfzeu meg-fzerette a’ terméfzeti dói- 
gok’ Históriáját. Vifzfza-jövén onnét , Angliába 
útazott, azután pedig egéfzfzeu a’ tanúfágra adta 
magát. Közönfégesen Montbardban egy Kertben 
lakott, ’s abban egy Pavillonon fzokott dolgozni. 
A Borufzfzus Fejedelem Henrik ezt a’ Pavillont , 
a' Terméfzet’ Históriája’ boltsojének nevezte. Kö
zel ezen Pavillonhoz , egy kisded fzobában tar
totta írásait, BüíFon igen lassan fzokott dolgoz
ni , ’s a terméfzet fel-ofztásiban j*. ei'ztendoket 
töltött-el. Ha valami munkája el-kéfzült , tehát 
Ö azt egy ideig félre fzokta tenni, azután pe
dig, valami jó barátja által elol-ólvastatta. Ha 
akadozott az olvasó , Ö azt a’ hijjánosság’ jelen- 
fégének tartotta, ’s meg is jegyzetté , hogy meg
jobbíthassa. A' társalkodásban o néha , de igen 
mértékéivé, víg fzokott lenni, és a’ jófág’ ’s fzá- 
nakodásnak igaz barátja vólt. Azt állítván, hogy 
külső magunk viseiete által fokaknái hamarjában 
kedveltechetjük magunkat, néha napjában több-

fzör
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hogy azt monda nékie: A’ Tanító akármelly 
öltözetben fém fzégyenelheti magát tanít- 
ványja előtt.

Taldlmdnvjos dólgok, 
Közönfégesen azzal ditsekefzik a’ Ne

met nemzet, hogy 1380-dik Efztendö tá
ján Schwartz találta-fel a’ puska-port, és a* 
véle való lövöldözést; holott már 1300-dik 
Efztendö táján említi a’ Spanyol Krónika, 
hogy a1 Szaratzénus Törökök Spanyol-Or- 
fzágba bé-iitvén, hofzfzú tsövekbol lövöl
döztek golyóbisokkal. — De így fzokott 
lenni a1 dolog; más talál-fel valamelly ne
vezetes dolgot, ’s más nyeri-el a’ ditsősé- 
get érette.

Kook Kapitány fzép emlékezeté♦
Ama nagy emlékezeti! Kook Kapitány

ról, ki e’ Világ körül tett harmadik utazá- 
K 3 sá-

fzör is fel-tornyoztatta haját. De maga ezen 6 
erótelenfége mellett i s , Európának nevezetesebb 
Tsáfzárjai ’s Király iái meg-látogatták atet, és egy 
a’ legfőbb fejedelem Afzfzonyok közzűl levele
zett ó véle. — Életének 81-dik efztendejében ez 
el-niúkt 1788-dik Efzt. is-dik April, éjtfzaka hólt- 
meg fövenyben. ■— A’ Tudományok’ és kivált a* 
Terméfzet’ vizsgálása ki-mondhatatlan fokát yefz- 
tett-el ö benne. Az ó munkáji mind merő rem$-s 
ĵ ek a’ Termél'zet’ Históriájában.

I
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sában O-TVhy-e Szigetén meg-ölettetett, 
(L ásd a’ Mind. Gyülyt, első Szak, Boldog 
Afz. Hav. első napj. 41-dik L ev .) azt írja 
a1 Petersburg» híres Prófefzfzor Pallás Úr , 
Berlinbe Biifching Úrnak 1779-dik Efzt. Ka- 
rátson-Hav. 21-dik napján; Ama híres Úta- 
z<S Kook Kapitány Amerikának O-Why-e 
nevű Szigetén , a’ Sziget’ vad lakositől ne
gyed magával meg-ölettetett. Az Ő írásit 
és litas Jegyző-könyvét Klárk Kapitány meg
mentette , és maga Angliába haza is hozta 
volna m agával, ha fele utján ö is meg nem 
hóit volna. Az Angliai Király, meg-hall- 
ván Kook’ halálát, meg-kony vezte az t, és 
az Özvegyének efztendőnként járó fizetésül 
300. font fierlinget (2700. N. forint) ren
delt. — Paliás Prófefzfzor Úr’ ezen levelére 
azt feleié Biifching: Soha fenki fe nevezze 
már a’ fold’ le-írásában többé Auian' útját 
Asia’ és Améríka’ végső réfzén, Mától 
fogva Kook Tenger-fzorúlttjának ( Cooks 
Meer-enge ) kell azt nevezni, hogy ennek 
íC nevezetes Férjfiúnak örök emlékezete -lé
gyen a’ főid’ le-írásában,

Nagij Hadi Vezérek' \r Kérefztijénjégek' 
példájik♦

Midőn -ama győzedelmes Vezér Ellgé- 
1IÍUS} Törökökkel, kiket maga a’Szultán

- ve-

*5°
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vezérlett, Zentánál meg-ütközni akart, olly 
igen mélyféges gondolkodással hányta ve
tette az ütközetet elméjében , hogy előtte 
való éjtízaka, egyfzeribe meg-őfziilt egy fürt 
haja. — A’ mostani Fő-Vezér Laudon fe
lől pedig, a’ ki régtől fogva, fokát ízenved 
a’ kalikóban, Köz-befzéddé lett a’ hét efz- 
tendős háborúban: Holnap meg-ütkÖzünk, 
mert beteg Laudon.

Német-Orfzágnak egygyik leg-nagyobb 
Hérói közzül, azt mondá egyfzer Tábori 
Prédikátorjának ; Prédikálja Kegyelmed to
vább is állhatatosan a’ Jézus’ ErkÖltsi Tu- 
dományját, mert tsak az fzerezhet ’s fze- 
rez bennünk meg-nyúgodott fzivet. — En
nek a’ nagy Hérónák köfzönheti a’ Kerefz- 
tyénfég 'Méltófágos Fő Tifzt. £féruzsdlem 
Abbdsnak a’Kerefztyén Vallás’ nevezetesebb 
igazfágairól írott Elmélkedéseit, mellyeknek 
el-kéfzítésót a’ leg-nagyobb ütközetben kí- 
vánta-meg. Az ö Hadi népét hogy annál 
fzerentsésebb vitézekké tehesse, jó Kerefz- 
tyénekkó tenni igyekezett, ’S a’ végre egy 
válogatott Énekekből kéfzítdtt Énekes 
Könyvet nyomtattatott fzámokra maga kőit- 
fégén. —— Fel-gyógyúlván egyfzer vefzedel- 
mes nyavalyájából * azt mondá erántá: A’ 
testnek fájdalmi felette hafznosok Lelkűnk
nek egéfzfégére ’s bóldogfágára; mert a” 
Vallásnak és a’ virtusoknak drága mivóltíá*

K 4 ra
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ra taníttanak, és közelebb vezetnek minket 
azokhoz.

Hdld-adófdg' és Hdld-adatlcinfíg'példájik.
Angliának ama híres és Tudós Kan- 

tzelláriussa BacÓ Fereiltz Hazájának fok fií- 
lyos fzólgálatja által mint-egy meg-eméfztet- 
v én , midőn 1626-dik Efzt. Sz. György-Ha- 
vának 9. napján nagy fzegériyíégben meg- 
halálozott, olly nagy magános tsendesség- 
ben tem ettetett-el, hogy az Ő halála után 
nem is tudták Hazafijai temetö-helyjét, És 
talám örök feledékenyfégben is maradott 
volna, ha az ö hüféges fzólgája MeantyS 
'Tamás, jó Urához való hálá-adófágát halá
la után is azzal nem nyilvánfágosította vol
na , hogy egy fzép emlékezet ofzlopot emelt 
fír-halmára. — De illyen hálá-adatlan gyak
ran e1 Világ, a1 leg-nagyobb Tudósok ’s az 
emberi nem leg-főbb jól-tévoji eránt halálok 
után.

A ’mostani Angliai Királynak Tanátsosa 
’s Orvosa Zimmermann Úr azt írja egy 
helyen (Lásd ^foh. Georg Zimmermans 
Verfuch in anmuthigen und lehrreichen 
Philofophifchen Remarquen über allerley 
Gegenflände. Göttingen, 1770. in 8-vo.) 
a1 tudós Világ’ egygy ik nagy Világa Leibnitz 
felöl: Ritkán megy ek-el Hannovera Városá-
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ban azon liáz m ellett, mellyben Leibnitz 
lakott, hogy el ne mosolyodjam némelly 
apróbb — — emberek’ reményfégeken, a’ 
következendő Világ előtt lcjéndő betsületek 
’s emlékezetek eránt. Ebből a’ házból, gon
dolom magamban, terjedett a’ világosság 
egéfz Orfzágokra, ’s ebben lakott és mun- 
kálódott el-fáradhatatl ant'd éjjel és nappal az 
a’ Férjfiil, a’ kinek izéméi előtt a’ meg-ha- 
tározhatatlan terem tés, mint én előttem ez 
ótfza mellyben járok , jelen v o lt; az a’ ki
nek Lelke az emberi terméfzetnek és a1 fel- 
fégesbb Valófágoknak közép pontján állott. 
És hogyan tifzteli most már a’ Világ ezt a’ 
nagy embert? Arra a falra, rr^ellyen Leib
nitz’ tanüló-fzobájának ablakja v an , min
den nap fzázakat vizelleni látok. Ennek 
a’ halhatatlan Férjfiiinak tetem ei, a’ ki 1716. 
Sz. Andr. Hav. 14. napj. fzáraz-fájdalmakban 
életének 70-dik Efzt. meg-hólt , a’ Hannover 
rai új Templomban vágynak tem ettetve, 
minden emlékezet ofzlop nélkü l; holott a’ 
Lüneburgi Tanáts-ház előtt egy drága üveg 
almáriomban függ egy difznónak a’ lábaa 
illyen félj ül-írással:

Hic Tibi centere licet 
Reliquias porcig 
Qui primus aquarum 
(hioe Lüneburgi falfae fcatent 
Repertor did meruit.

K 5 Azt
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Itt láthadd egy lábát annak a’ difznónak, 
M ellj a’ Liineburgi híres ’s hafznos fonák 
Forrását találta , ’s azzal érdemiette 
H ogj e’ Város néki ez Qfzlopot tette.

Hanem ugyan tsak 8f- efztendők múl
va , fel-ébredt a’ hálá-adófág némellj a’ 
nagy érdemeket betsűlni Tudóknak ízívek
ben ; mert azt ólvasom a’ Göttingai Histó
ria Magazinnak eHdnjéíkének 2-dik Szakafz- 
fzábaii 1787. Efzt. Néhány ifjú Tudósok egy 
társafágba áljván, ama halhatatlan Leib- 
flitznek egy emlékezet ofzlopot kívánnak 
emelni, azon Templom’ falára, melly alatt 
hamvaji temettetve vágynak:

Méltó is hogy mentfed Világ ! e’ nagy embert 
Feledékjenfégtöl, ki e’ földet ’s tengert 
Igazgató URnak titkos tanátsában 
Mélyen erefzkedvén , fényes világában 
Esmértette a’ jó’ ’s rofzfznak eredetét, 
Elménk’ fzabadfágát és igyekezetét;
’S Melly igen jófággal ezeket javunkra 
Böltsen igazgatja a’ jófágok’ URa.
A’ ki oily bolts’ ollyan éles elmével b írt, 
Hogy a’ mit éltében tanított avagy írr, 
Mint a’ Nap’ fúgára úgy világosított,

Abból más femrnit is még meg nem már. 
'*. s íto tt,

r'fgj
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Úgyhogy Leibnitz egy oily bölts és Kerefz-
tyén vol t ,

Ki mint-egy nagy Bolts, és nagy Kerefztyén
meg-hólt,

Kerefztyén Tolerdntzia? példája.
Mennyire ment már a’ Kerefztvének 

köztt II-dik József ’ ditsö uralkodása a la tt, 
az egymást fzenvedö felebaráti fzeretet ’s 
Kerefztyén Türedelem édes Hazánkban; e’ 
következendő Komáromi történet újabb 
példája annak.

Egy ide való Evangélikus Polgárnak 
fzép reményfégií fija, több már efztendejé- 
nél, hogy az itten lévő Deák Oskolákban, 
mellyeket a’ fzép Tudományokat mindenkor N 
fzeretö ’s betsülni tudó T. T . Ex-BenediStü 
nus Urak tanítanak, tanúit még két Társai
val. E ’ közelebb el-töltt Oskolai efztendö» 
ben e’ tizen-hatod-fél efztendos Ifjú , annyi» 
ra vitte gyors iparkodási által tanúlását, 
hogy a’ nevezetesebb Tairúlók ( inter Emu 
nentes) köztt , egy első helyet érdemlett,
— De megdrígylette a’Halál a’ fzép Tudo
mányokban lett dítséretes nevelkedését ezen 
jó reményfégií Ifjúnak; ’s. tsak rövid beteg» 
lége után, mellyben majd mind végig a’ tu* 
dománvos dolgokon futtatta gyenge elméjét, 
e' most folyó Sz. Jak. Hav, 13, napi, le* 
fzakafztotta élete bimbójában lévő virágját,

A’ ta-



A’ tanúló Deák IfjúSág, olly igen meg-in- 
dűlt ezen jó társok’ véletlen halálán, hogy 
a’ Rhetorica ClaíTis T. T. PrófefzIzóránál, 
nem tsak Tanúló-társok’ hóltt teteminek 
tiSztesség’ meg-adni kívánó hajlandófá- 
gát jelejitentette; hanem az ide való Os
kolák’ érdemes Direktora T. T . Bossámji 
Maurus Úr’ igazgatása a la tt, a’ több Tisz
telendő és Túdós mind két rendbéli Pró- 
fefzfzor Urakkal, három Oskolabéli tanuló 
Ifjufág’ Seregével, az itt lévő Evangéliku
soknak T. T . Egy-Ház’ Tanítója ’s Seniora 
P. D. Úr kísérése mellett, a’ Protestánsok’ 
temető helyére, igen Szép halotti pompá
val ’s Szomorú muzsika Szóval, ki is kísér
te. Tanuló-társai, illyen Szomorú koporsó 
feljűl-írásba foglalták meg-holtt társoknak 
ditséretét ’s emlékezetét:

DelideratilTimo ConScholari 
JO A N N I D O RN ER,

Moeíta Rhetorica Comaromieníis. 
Flofculus hic prima, dum blande ridet in herba, 

Sternitur, et Mortis victima Saeva cadit. 
Quis quis es, o Juvenis, vitae ne crede caducae^ 

$lides; Sed Subitp vermibus eSca cades.

156 ^  ( o )
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Miképp* lehessen akármellyj tuz-támadást 
hamarjában el-óltaniP

Mihelyt tűz tám ad, és a’ fetskendők, 
vág j az öntöző edények elő - hozat- 
ta tnak , azonnal, vág j az idő a la tt, né
hány font porrá törtt hamu-zsírt kell a’ víz
zel fetskendeni, vagy öntözni, a’ gyűlni kez
dő vagy égő ház’ fedelére. Ennek az a’ fzem- 
látomást való hafzna v an , hogy a’ gyűlni 
kezdő, vagy már égő fa , fzalma, nád , vagy 
akármi azonnal ki-alfzik , és többé meg nem 
gyűl. — Minthogy pedig ez olly könnyű 
efzköze a’ tűz oltásnak, ’s a’ hamu-zsír 
fém igen drága, bár minden V áros, és hely- 
fég mindenkor kéfzen tartaná az t, hogy mi
helyt tűz tám ad, azonnal lehetne a’ vízbe 
elegyíteni, és a’ tüzet véle oltani. Mert 
bizonyos, és fzokízor próbáltatott dolog, 
hogy valamelly fa , nád , fzalma vagy akár
mi is , az illy hamu-zsírral meg-elegyíttetett 
vízzel, ha jól meg-nedvesíttetik, az , azután 
egy könnyen meg nem gyűl.

Hogyha valamelly kémény gyűl-ki, 
ügy hogy már a’ láng is ki-mégyen azonn, 
leg-elsöben is ha vas-tábla van a’ kémény
ben , azt kell le-hűzni ’s bé-fordítani, és 
az által a’ lángot el-fojtani. Mindaz- 
által fzükfégcs, hogy azonban a’ ház’ pad

lás-
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lássára fel-fusson valaki, és ha a’kéménynek 
valahol repedése volna, azt farral bé-tapafz- 
fza; és más valaki pedig, a’ ház fedelére fel- 
m envén, a’ kémény’ lyukait vizes pakró- 
tzokkal vagy ruhákkal, vagy nedves marha- 
bőrrel bé-dugja , hogy így a’ kéményben 
lévő tűz el-fojtattathassék. Szükfégnek ide
jén lehet a’ kéménybe feljűlről le-öntözni, 
vagy leves ganéjt le-erefzteni abba. Igen 
jó , ha erős épűletje van a’ kéménynek, 
úgy hogy az öfzve-düléstől nem lehet azt 
félteni, puskával fel-lőni abba. — Mindazon
által leg-tanátsosabb ’s könnyebb ez a’ há
rom efzköz:

1. Egy jó maréknyi kénkövet kell a7 
tűz-helyen meg-gyújtani. Ennek az erős 
gőze, el-óltja az égő kéményt.

2. Avagy — egynéhány maréknyi kő- 
zönféges apró fót kell a’ tűz-helyen lévő 
tűzre vetn i, mellynek fzinte az az ereje van.

3. Vagy pedig — a’ mi leg-könnyebb 
— egy nagy hidegvízzel teljes tserép-edény- 
be néhány maréknyi fót vetvén, azt a’ tűz
helyen mind addig fzűntelen keverni kell, 
valamíg annak erejétől a’ meg-tüzesúltt és 
meg-gyűltt korom , a’ kéményről darabon
ként le nem hűli, és így á’ tűz magában 
el-alízik.

1
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Miképp lehessen embernek magát az Égi- 
háborúban meg-óltalmazni P

Minthogy t?z Égi-háboriikat leg-inkább 
a’ villámások és menyütések téfzik rettenetes
sé , és fokán nem is tudják a’ nagy rémülé
sek köztt mit tegyenek ? hogyan oltalmaz
zák magokat ’s életeket; nem léfzen talám 
kelletlen fokaknái ez az Elmélkedés , mellv- 
böl meg-láthatni miképp teheti magát az 
ember bátorfágossá az Égi-háborúban élete 
meg-tartása eránt ?

A’ fok tapafztalások, mellyek a’ meny
kövek’ járását esmértetik, arra tanítanak, 
hogy az Egi-háboriiban bátorfágosabb a’ ház’ 
fzoba’ közepén lenni, mintfem ofzlopok vagy 
a’ fal mellett. Mert a’ fok fzomorú példák 
azt bizonyítják, hogy többnyire a’ kémény, 
kementze, tűz-hely és falak mellett iit-le a? 
menykő; tágas és jó magas házaknak a’ kö
zepén pedig tsak alig ártott még valakinek. 
Nem jó illyen időben a’ tükörhöz is közel, 
vagy annak áltál-ellenében ülni; mivel an
nak alsó réfze (feneke) igen magához fzív- 
ja a’ menykövet. A’ melly házba már va
laha bé-iitött, ott úgy is éfzre lehet venni 
annak járását, ’s annál inkább óhatni magát 
tőle. Hogyha lakó házunk a’ fzomfzéd há
zánál alatsónabb, és még foha fém ütött ab-
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ba a’ m enykő, jó formán bátorfágosok le
hetünk abban. A’ körülöttünk ’s hozzánk 
közel lévő akámelly értz , hafznos , de kön
nyen ártalmas is lehet. Hogyha t. i. egy 
hofzfzas darabban lógg ’s van körülöttünk , 
ügy a’ menykövet el-vezeti tőlünk; de ha 
tsak darabokban van mellettünk, ügy a’ meny
követ magához fzíván, nekünk is vefzedelmes 
lehet. Sziikféges tehát vigyáznunk magunk
ra , hogy a’ hol az Egi-háborü alatt ülünk 
"s vagyunk , akármelly értz darabok körülöt
tünk ne légyenek, (a ’ többit máskor.)

Találós Mese.
A’ földből növésem van; de utóbb léízen 

Bőrömből ruhája Dús’ ’s Koldusnak kéfzen.

j o b b í t á s .
A' 4-dik Levélnek 50-dik Lapján — Ezen 

befzédeket : ,, Mi Magyarok , ezen Németesen 
íratott fzót Virág ocba így írnánk-le, ’s monda- 
nánk-ki: Virág oka, — a melly a’ régi Magyarok 
nyelvek fzerént éppen annyit te'fzen hogy az 
1. és r. betűk,igen könnyen el-tserélödnek egy
mással. “  — így  kell meg-jobbítani:

Mi Magyarok, ezen Németesen íratott fzót 
Virág ocba így írnánk-le, ’s így mondanánk-ki: 
Virág oka, melly a’ régi Magyarok’ nyelvek fze
rént annyit téfzen , mint Világ oka. Tudjuk kö- 
zünfégesen hogy az 1. és r. betűk igen kön
nyen el-tserélödnek egymással.
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A ’ FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES EIVGEDE- 
LEM MELLETT

A 9 MI NDE NE S

G Y Ü L Y T E M É N Y ’
XL L E V E L E .

Kőit Komáromban, Kis-Afzfzony-Hav. 
5-dik Napján 9 17%9-dik Ej'ztend♦

Tudományos dólgok.

D i t s ,  helyet nyert két Hazánk’ Tiídós 
Aízfzonyjai köztt, ’s fzép nevet fzerzett ma
gának tudományjai által, Erdély-Orfzág’ egy 
ízép tsillaga M. Petrótzi Katalin , Sidónia 
Afzfzonyíag, a’ ki íkép ’s tifzta Magyarfág- 

L gsd

\
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gal kéfzített egy gyönyörű könyvet} illyeü 
Tzím a la tt . Árud Janos’ az igaz Kerefz- 
tvjénfégröl írtt könyveitől Jzedegetett Lel
ki Elmélkedések. —- Melly elöfzör Kolozs- 
váratt 1705-dik Efzt. I 2-tőd formában, az
után pedig 1764-dik Efzt. Mélt. Báró Ve- 
Jelénijiné Afzfzonyfág által ki-nyomtattatott. 
— Ugyan ez a’ Tudós Afzfzonyfág írt Ma
gyar nyelven egy más könyvet is , illyen 
Tzím a la tt: illatot illatozó fz ív ; Arnd
^fános’ oktatása fzerént. Melly 1708-dik 
Efzt. Lötsén nyomtattatott. — Végre pedig
E. Majer £fános Úrnak, az ldvességröl 
írtt munkáját is Magyarra fordította; és más 
több épületes munkákat is hagyott kéz-írás
ban maga után , mellyek vajha mind vilá
gosságra jőnének, másoknak a’ Kerefz- 
tyénfégben lehető épületekre.

Ezen Tudós Afzfzonyfág’ nyomdokit 
Lövette az ő Unokája is , a’ fenn említett 
Báró Hadadi Defelényi’ É\ete-pkx]a,Polikfze- 
na , Vargyas István Dániel' Leánya. Ez 
az Afzfzonyfág, fzép tudományja mellet, a’ 
több nyelvek köztt, mellyeken folyvást be- 
izéllett, a’ Görög és Deák nyelveket is an
nyira értette , líbgy Piktét Benedek’ a’ Ke- 
refztvén Erköltsi dolgokról írtt könyveit De
ákból Magyarra fordította , és Kolozsváratt 
l45Í-dik  Efzt. E-ad formában ki is nyomtat
tatta, — Az Ö Tűdós Atyjának is az által

ne-
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nevelte ditsőfégét, hogy az o Deák nyel
ven: Patern a mcnita Atyai intések’ Tzím 
alatt írtt könyvét Magyarra fordította, és 
nyomtatás által közönfégessé tette.

Tudós és nagy Lelkű dfzfzony’ példája♦ 
Ama halhatatlan nagy Tudóst, Hugó 

Grótziust (a)-, kihez hasonlót, mind Isteni 
mind Világi tudomáuyjára nézve, tsak rit
ka Század ízül, tomlötzbe  ̂tétette az Orá- 
niai Fejedelem és Hollándiai Hely-tartó , mi
vel ő ezen Fejedelemnek igyekezete ellen 
hatalmasan oltalmazta Hazája bóldogfágát.

L 2 Min-

*  M e g - ^ e g y z é s .
(a) Ez a’ nagy Lelkű Tudós —• H u g ó  G r ó t z i u s , 

iS73-dik Ei'zt. S/. György-Hav. ^o-dik naPÍ- Hol- 
láridiában Delftben, vagy Delfisben fzülettetett, ’s 
oily igen fzorgalmatosan tanúit elfő gyermekfé- 
gétól fogva, hogy már 1613. Efzt. Rotterdam Vá
rosának Fó Nótáriusává lett. Ebben a’ hívásban  
esett Ó fogfágba is , mellyböl az Ö túdós és híí- 
í'éges Házas-társa R e ig t r s b e r g  M á r i a  kiszabadít
ván ; Frantzia-Orfzágba ment, a’ hol előfzör is 
maga mentfégére egy könyvet kefzített, azután 
pedig azt az ö híres és túdós munkáját írta, mel- 
ívet illyen Tzím alatt adott-ki: ( H u g o n is  G r o t i i  
de J u r e  Be-lli ac P a d s  L i b r i  t r é s . )  Hugó Grótzius- 
nak, a’ hadakozásnak és békességnek Törvényjé- 
rol írtt három könyvei. ’S ez által ollyan  ̂nagy 
betsületet fzerzett magának Frantzia-Orfzágban, 
hogy a’ Király gyakran élt tanúsával. Innét a’

Dá-
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Minden igaz egyenes fzívű ember óhajtotta 
Gótzius meg-lzabadúlását; de tsak az ö Fe- 
íeíége mnnkálódnatta-ki a z t, majd tsak nem 
két efztendő múlva. —• Egyfzer könyveket 
küldött ö egy nagy ládában Férjének a* 1 2 
tömlötzbe, ’s azt kívánta tőle, hogy min
den nap egy két óráig feküdjék abba, hogy 
az által ezt a’ fzoros helyet meg-ízokhassa. 
Végre teljességgel belé feküvén, fzerentsé- 
sen ki-vitte ötét abban a’ tömlötzből, mint
ha könyveket vitetett volna ki. ’S így fza- 
badította-meg ez a’ nagy Lelkű hüíéges Há

zas-

Dániai és Svétziai Udvarokhoz lett hívatalja. De 
midőn meg-hallotta , hogy az Orániai Mórotz Fe
jedelem meg-halálozott, az Ő utánna uralkodó 
F r i d e r i k  H e n r ik  Hertzegtól barátfágos levelekkel 
Hazájába hívattatván, Amsterdámba vifzfza-ment. 
Tapaí’ztalván mindazáltal az o ellenféginek el
lene való nyguhatatatlanfágokat •, ismét el-hagy- 
ván Hazáját, Hamburgba, 's onnét a’ Svétziai 
Kantzelláriushoz B. O k f z e n f i i r n h e z  Mpeny folyó
vize mellé Frankófurtumba ment, aJ honnét ezen 
ííantzellárius által, Svétzia-Orfzág’ nevével Páris- 
t>a követfégbe küldetett. Ezen idó tájban kéfzí- 
tette Párisban azon két nevezetes közyveit,t. i.

1. A' Szent írásnak Ó és ój Testamentomi ré- 
fzeinek magyarázatát, hat kötet negyed réfzben, 
mellyröl , az Árméniánusok’ mételyit ki-vévéu , a’ 
lett némelly Tüdősök’ ítéletek: Grótzius a’ Szent 
írást magyarázta ; de a’ több utánna élők Gró- 
tziust magyarázzák i és

2. A’ Kerefztyén Vallásnak igazfágáról fzélló 
könyvét, mellyet már kilentz féle nemzetek ol
vasnak Anyai nyelveken,
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zas-társ Férjét, igazfágtalan fogfágából! — 
A’ Felfőbbfég ugyan, tsak hamar meg-tud- 
ta Grótzius’ ki-fzabadúlását; de nem akarta 
Felefégének ezen Férjéhez való hidegét meg
büntetni , hanem fzabadon botsátotta őtet, 
's Hazájából ki-koltözködött Férje után. —*

Tifztes Tudós Vénnek tisztessége.
Ügy véljük, oíly igen esméretes Hazánk’ 

fok Tudósi előtt Fő T. £fcikóbi Ffid érik 
*János , a’ Hannoverai Egy-Ház Szent Szék’ 
egygyik érdemes tagja, és Czelle Vidéké
nek Fo-Püspökje, hogy ezen Ő eránta va
ló hír-adás talám fokaknái nem lél kedvet- 
lenféget.

Parisból, hogy ottan tíz efztendokig folytatott 
Követfégéröl fzámot adhasson, Svétziába ment ; 
de K v i s t i n a  Királynétól el-botsáttatván, ismét vifz- 
fza-tért Parisba. A’ Frantzia Udvar Lengyel-Or- 
ízágba akarván otet küldeni , a’ tengeren hajó- 
törést fzenvedett, mellybol ki-menekedvén , Ros
tokba vitette magát, a ’ hol 1647. Elzt. Kis-Afz. 
Kav. ifi. napj. meg-hólt. Az ö hóltt tetemei 
fzületett földjére Delftbe hozattatván , nagy ha-, 
lotti pompával el-temettettek. Az ó fok és ne
vezetes túdós munkáik ma is teljes gyönyörúfég- 
gél olvassa a' túdós Világ , ’s hálá-adással áldja 
azokért Grótzius’ hamvait, meUyeket még a’ mi 
ditsőfégesen uralkodó II-dik JÓZSEFünk is 1777. 
Elzt. azzal tifztelt-meg , hogy azoknak fír-halma 
helyűre vezettetvén magát, — könyvet hullatott 
reájok.

l  3 A ’ kö-
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A’ közelebb el-múltt 1^88- Efzt, Pün- 
köst-Hav. 4> napj. tartotta ez a’ tifztes öreg . 
az 6 Papi-hivatalja’ Jubileumját. A’ közon- 
féges harangozás, már Szombaton délben, 
egy nagy Innépet jelentett, Vasárnap reg- 
gé l, teljes harang-fzó alatt vezette a’ Városi 
Magistrátus Fö T. ^fáköbi Urat a’ fő Tem 
plomba, — Előtte három kisded gyerme
kek , virágokkal hintegették az utat, A’ fő 
Templom’ ajtajában, az egéfz oda való T. 
Papi-rend idvezlette őtet. Az ülése az ó l 
tár előtt le t t , Méltófágos Fö T. Lotzeumi 
Ahbás Chappuzean, és Fő Confiítoriális Kop
pe Benjámin Urak k ö z tt, kik ez Innepre 
Hannoveréből küldettek oda. Jelen volt e’ 
fórban a1 Meklenburgi uralkodó Fejedelem- 
is , más fok fő rendű Méltófágokkal, Egy
háziakkal , és Fö T. Jákóbi Úr’ Famíliájá
val egygyütt. Az ének és egy gyönyörűié- 
ges muzsika után , Sz. Pál Apostol’ azon 
Izavaiból tartatott Predikátzió, I Kór, 4 : *r. 
Ki vett elöl tégedet mások közmi P Mi- 
tsoddd vagyon a’ mit nem vettél volna P 
Azután Fő T, Echte Ú r, az Óltárnál meg
áldó a’ lifztes Öreget.

Az Isteni fzólgálat után, a’ Városi Ma
gistrates, a’ Város’ házánál, egy nagy ebé
det ado tt, mellynél az ahoz hívattatott 86. 
Szeméh ek köztt; az oda való Római Kathol. 
fnincí a’ két Egy-háziak is jelen voltak.

Estve
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Est ve , a’ Nevendékek’ féregé egy pánt
likából fontt kofzorút hozott a’ tifztes Öreg
nek , mellynek közepén az ö képe láttato tt, 
hlyen körűl-írással: Hervadhatatlan a\t& 
kofzorúd , \r el-felejthétetlen Keped előt
tünk. — Azonban egy négy efztendős gyer
mek , az Anyja’ öléből, egy kofzorút te tt , 
a’ tifztes Öreg’ fejére, a’ több gyermekek: 
pedig, virágokból fűzött lántztzal körűi-vet
ték őtet. Estve későn, a’ Városi Oskolá
ban tanuló Ifjűfág, egy ékes muzsikával tifz- 
telte-meg ez Innepet. —1 Más nap déllyest 
a’ Város’ házában, egy válogatott Társafág 
gyűlt-fel, mellynek közepén Fő T. ffákóbi 
UY kilentz gyermekeji, és tizen-hét unoká- 
ji kerek formában állván , az Öreg Atyjokat 
annak közepébe kerítették, és Atyai áldá
sáért esedezének; mellyet a’ tifztes Vén fzí- 
ves meg-indúlással fórjában ofztott rájok. —- 
Estve az egéfz Inneplésnek egy gyönyörű 
énekléssel lett vége. —

Fő T. £fdkóbi Úr , most 77. efztendős 
Öreg , és. már 50. efztendős Papfágában 30. 
efztpndeje, hogy a’ Czellei Papi fzent hiva
talt teljes dítsér.ettel viseli. Az 0 fzép mun- 
káji köztt nevezetesek, az Ő:

Ä  Papi fzent hivatal’ folytatásáról * 
két kötetben nyóltzad formában ; és Az IS- 
TENnek bólts *okai’ ’s tzélzásiról, négy 
kötetben , ugyan nyóltzad formában kefzF 
tett tűdós ’s fzép könyvei.

L  4  U *

v
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Istent-félö Vitézek’ pelddjik.
Hogy már a’ régi Pogányok közt* is 

voltak Istent-félö H érók, annak fok fzép 
bizonylágit lelhetjük azok’ törvényes dólga- 
jiknak le-írásaikban. Midőn p. o. Stzípio, Szi- 
tziliából Afrikába által-útazott, elébb az 
egéfz tábor előtt Könyörgést tartatott. Han
nibál Kadikfzra ütvén, előre áldozatot 
vitt Jupiternek, az egéfz tábor’ jelenlétében. 
Ama nagy Lelkű Kdmbifes pedig, femmit 
fe ajánlott olly igen hathatósan az ő fijának 
Tzírusnak, mint a’ Virtust, gyakran azt 
mondván néki arra nézve: femmit ne gya
korolj olly ferényen, mint az ISTEN eránt 
meg-kívántató kötelességeket. Semmihez 
ne kezdj, minekelotte az eránt az ISTEN- 
től tanátsot nem kérdtél; és valamihez kez- 
defz , mindenekhez az ő fegedelmét kérjed 
alázatos esedezésid által. Ha pedig holmi 
jót vettél tő le , el ne múlasd a’ hálá-adó- 
fágnak gyakorlását. Mert tsak ő boldogít
hatja minden igyekezetünket, és tsak ő tart- 
hatja-meg életedet.

Az illyen Isteni-félelmet jelentő gon
dolatok már, felette fzépek voltak a’ Pogá- 
nyokban. — De melly igen fokkal többre 
mentek e’ réfzben , némelly Kerefztyén Vité
zek ■, ’s melly elevenen nyílvánfágosítják ke

gyes-
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gyességeket nevezetesebb dolgaikban, tsak 
ez .egy példa is meg-mutatja.

Ama nagy és híres Vitéz Ferdinánd 
Hertzeg, fel-fzóval azt kiáltá, ' véghetetlen 
nagyobb fzámu ellenfégitöl körül-vétetett 
katonainak r Fijaim bátrak légyetek ! velünk 
van az IS T E N ! — Azután pedig , midőn 
az ő Hadi-Tifztjei az ütközetnek helyén, 
gyözedelmén való örvendezéseket jelente
nék , azt mondá nékiek: Ne örüljön, Ke
gyelmetek e’ Jzomorú gyözedelmcn; néz- 
z ék-el inkább e' tekintetet rettenetes kör- 
nyűl-állásival ,mellyeket énnekem már tíz  - 
Jzer kellett néznem. —  E s melly igen 
fzivesen óhajtom, vajha ez már az utol- 
fó véres gyözedelmem légyen» —

Német-Orfzág, nevezetesen ennek a’ 
Hérónak köfzönheti boldogulását. ’S vala
ki Őtet látta ’s esmérte, mind bámulva tsu- 
dálta halhatatlan tselekedeti mellett nagy 
Lelkű Kerefztyénfégét; és a’ MegTzükűlt- 
teknek fok fzáza, áldja maradékjokkal meg
tartó jól-tévojöket. Sok nagy emberek fei- 
indíttatván, az o nagyfágos ízívessége által, 
fírva mentek-el előle.

Az Égi-háhorúról való Tudósítás fohj- 
tattatik .

A’ minémü kevés értz magunknál ’s 
ruháinkon van, a’ tsak akkor lenne veíze- 

L $ del-
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delmes ha igen közel . ütne-le hozzánk a' 
menykö , mert úgy könnyen magunkhoz fzív- 
ná azt. A ’ Szép-nemnek fpkötőjében lévő 
gombos töknél, fokkal vefzedelmesebbek 
az Egi-háborüban a’ nyakban, vagy fülben 
lévő függök, mivel értzbol lévén azok, a’ 
menykövet magokhoz fzívják. A’ ki igen 
alatson ház’ ’s fzobában van , jól tselekfzik, 
ha a’ fzoba közepén valamelly padra vagy 
izékre fekfzik, mivel illyenképpen femmi 
fe lévén közel hozzá, a’ mi a’ menykövet 
magához fzívná, bátorfágosabb lehet attól. 
A’ minémű gőzt a’ menykő ütés maga után 
pkoz, az ugyan nem igen lehet halálos; de 
még is jó volna az ajtót fel-nyitni az Égi- 
háborü alatt. Merő gyanüfág, mintha a’ 
házat által-járó levegő-ég, a’ menykövet 
maga után fzívná; más külömben a%mellyé-, 
kés felhőktől is félhetnénk, minekelotte 
még fejünk felett ofzve-tolódtak, mert a’fzél 
hozzánk és ránk fühatná azoknak menykö
veit is. De a’ tapafztalás elégfégesen bizo
nyítja, hogy néha a’ fzélnek ellenébe is fzo- 
kott a’ menykő le-áitni, Szinte ilíyen gya- 
nüfág az is , mintha a’ harang-fzó vifzfza- 
verné, ’s el-ofzlatná felettünk a’ felhőket, 
és azokból fzálló menyköveket.

Azt írja ama híres utazó des Landes 
utazásának le-írásában Brefztből , hogy 1718- 
dik Efztpndőben Szent György-Havának 
44, és i^-dik napjai köztt való éj tíz akác

ban j



ban, ollyan fzörnyű Égi»háború támadott 
Alfó-Bretagne Szigetén Landerno és Sz. 
Pál de Leán köztt, hogy 24. Templomok
ba iitött-le a’ m enykő, még pedig mind a’ 
mellyekben harangoztak.

Ama Tudós Terméfzet-vizsgáló Reima- 
Y U S  erről azt írja : Ezen történetnek valófá- 
gán ugyan nem kételkedem; de hogy a’ ha
rangozás , vagy a’ nem harangozás légyen 
a’ menykő ütésnek az oka , azt teljességgel 
meg nem foghatom. Kétség kívül tsak ke
vés Templom m entt még a’ bé-iitéstől» 
mellyben a’ Tartomány’ fzokása fzerént nem 
harangoztak. De itt Hamburg táján, egéfz 
Dániában, Svétziában és Angliában fohol 
fe harangoznak az Egi-háborükor, még is 
meg-esik néha, hogy be-iit a’ Templomok
ba 7s tornyokba. Miért nem eshetne-meg 
ez, Frantzia-Orfzágban is?

A’ felyem fino ok ’s ágy eleibe valók 
fe fokát hafználnak; mert jóllehet nem egy 
könnyen esik reájok, de még is meg-fzag- 
gatja azokat, ’s annál nagyobb erővel üt 
ofztán a’ közel lévő testre. Hafznosabbak 
volnának a’ vas, vagy fa ágyaknak egéfz 
meg-aranyozások, mivel az által a’menykő- 
tol mentt maradna az ember , noha azoknak 

-közel léte még is ártalmas lehetne.
A’ ki az Égi-háborüban az ütfzán vana 

igen fzerentséltetné m agát, ha valamelly aj-.
tó- ,

«U ( 9) iS* I7‘
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tó-ragafztó alatt, vagy az épületek és falak 
mellett keresne menedék helyet. Leg-jobb 
ha valamelly házba bé-mégyen , vagy vala- 
melly tágas ütSza’, vagy piatz’ közepén meg
áll ; mivel tsak ritka példa, hogy a’ menykő 
olly igen tér- ’s tágas - helyeken le-ütne. 
Tsak hogy arra is kell vigyázni, hogy va
lamelly tsorgó tsatornához közel ne álljon, 
mert olly igen vefzedelmesek azok , hogy 
méltán mindenütt le-rontani kellene azokat, 
mivel azok tsorgások által, a’ menykövet igen 
magokhoz fzívják, és az által az egéfz ház
nak vefzedelmet okoznak.

Sokkal nehezebb a’ mezőn és az er
dőn bátorfágossá tenni magát a’ menykő 
ütés ellen; mert mind a’ fák alá veszedel
mes állani, mind pedig a’ mezőn meg-ma- 
radni, Semmi Se lévén ott ollyas , mi a’ meny
követ magához Szívná. BátorSágosabb len
ne barlangokba, vagy főid alatt való üre
gekbe rejtezni, mivel az arra Szálló meny- 
kovet már annak külSő réSze meg-eméSzte- 
né ’s el-oSzlatná. — Igen veszedelmes Széna 
vagy Szalma rakásokba , kazalokba , gabo
na kepékbe , és más akármelly rakások alá 
rejtezni. — A’ Lovaglók, ’s a’ kik lovakon 
nyargalódzanak, azok Szemlátomást való 
veSzedelemben vágynak az Égi-háborüban , 
mivel magok Sokkal közelébb vágynak a’ 
fylhpkhez mint a’ lövök , melly terméSzet
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fzerént magához fzívja a’ menykövet.' Leg
jobban tselekfzik tehát a5 lovas, ha az Égi- 
háborii alatt a’ lováról le-fzállván, egy ké
véssé távolról vezeti maga után. A’ kik 
fzekéren utaznak, azok is bátorfágosabbak 
léfznek, ha le-fzállván arról, a’ fzekér után 
m ennek; mivel a’ menykö többnyire a’ lo
vak felé vonódik, és ha a5 fzekérre ütne 
is , a’ kerekek’ finjé.11 a’ földre vezettetik. — 
A’ ki fedeles kotsin megy, bátorfágosabb 
lehet; nem mintha a’ menykő a’ bőrön ’s 
váfznon által nem hatna; hanem mivel a’ 
kotsi’ gombjai, kivált ha rézből vágynak 
azok , ’s a’ fzegek, a’ kerekek’ fínjére ve
zetik a’ m enykövet; tsak hogy a’ ki fedeles 
kotsiban utaz, az Egi-háborúban az ülés’ kö
zepére üljön. — Igen bátorfágossá téfzi a’ 
kotsit az is , ha a’ külfő mellyék ’s más va
sak is meg-aranyozva vágynak, mivel azok 
által a’ menykö meg-akadályoztatik a’ ko- 
tsiba való bé-iitéstől. — Hanem a’ kinek a’ 
kotsi’ ládájában pénze van , annak felette 
vefzedelmes az ülése azon az Egi-háborúban, 
mivel akárminémii pénz is a’ menykövet 
magához fzívja.

Leg-bátorfágosabbakká téfzik m agokat, 
házok’ népét ’s javajikat azok, a’ kik meny- 
kő-fzívatót tsináltatnak házokra. — Ennek 
leg-elfő fel-találója ama tudós Ámérikai Dok
tor Franklin 3 a’ ki Amerikának nagyobb ré-

fzén
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fzén közönfégessé tette azt. ö  tőle tanúl- 
ták-el azt az Európaiak is ofztán ; ’s látván 
annak ki-mondhatatlan hafznos mivőlttát, 
már helljel - közzel láthatni illyeneket. 
Magyar Hazánkban, hozzánk leg-közelebb 
a’ Felféges Efzterházi Hertzeg állíttatott-fel 
egygyet Efzterházához mint-egy egy mértt 
főldnyire lévő Bombfchur nevű nyári mula
tozó Kastélyjamellett a’nagy erdőben , melly 
által már több nyóltz efztendöknél, a’ meny
kő bé-iitéstöl bátorfágossá tétetett. ’S vaj
ha több méltófágaink ’s Gjúilekezetek is, 
éfzre vennék a’ Jóltévő ISTEN ’ ezen aján
dékának hafználatosságát, ’s a’ hafzontalan 
tornyok hellyett, bár az illyen menykő-fzí- 
vatók’ fel-állítása által igyekezne H azánk, 
kivált fok ezerekbe kerültt templomainkat 
’s drága épületeinket bátorfágosokká tenni, 
’s a’ menykő bé-iitéstöl oltalmazni ! ! !

i Béts Városának népességéről.
Béts Városának, az újabb meg-fzámlá- 

lás fzerént (lásd Skitze von Wien) 1310. 
épületi vágynak. A’ külfő Városban pedig 
ez előtt őt efztendőkkel 4068- és így minde
nestől S' 378- épületek. Minthogy pedig a’ 
kűlfo Városok felette igen épülnek; már 
most könnyen 5500, házak lehetnek Bétsben.

Béts
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Béts Városa’ lakosinak fzáma, véghe- 
tetlen egvenetlenfégben van. Dí-Luca ez 
előtt néhány eíztendőkkel, így fzámlálta az
okat egybe:

A’ Városban 5 2 0 * 3 -
A’ kűlíb Városban 1 * 9 9 8 9 .
Katonafág 1 2 * 3 0 .
Görögök és Zsidók 35 5°-
Vidékiek 2 7 6 0 0 .
Mindenestől 2 * 4 2 6 1 .
Hanem úev véli ük , hopv De-Luca Úr-

nak ez a’ ki-fzámlálása kevésre tette Béts 1 
lakosinak fzámát; mivel efztendonként majd 
1 1 5 0 .  emberek haláloznak-meg; 96co-zan 
fzülettetnek, és 2 4 0 0 .  pár házasodik Béts* 
ben. Igaz ugyan, hogy ez illyen ki-fzám- 
lálásból foha valójába, ki nem lehet hozni 
az emberek’ fzámát. Igen nagy kiilömb- 
fég van e’ réfzben , a’ Királyi fő Városok’ 
lakosi köztt. Ez utóbbiakban, jó formán 
ki-lehet hozni a’ lakosok’ fzámokat, a’ fzii- 
lettettek’ és meg-hóittak’ fzámokból. De 
nem úgy a’ Királyi fő Városokban, a’ hol 
minden nap ezer meg ezeren fordulnak- 
meg, ’s ezereken folytatják ottan egy ideig 
kereskedéseiket vagy akármelly más dolga
ikat. Es igy a’ kik m a, vagy egy ideig ot
tan lakoznak, azokat már holnap; vagy 
néhány efztendők múlva, meg nem ta
lálhatni az oda való lakosok között.

( a’ többit máskor.)
M -
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Miképpen lehet akármelly gyümöltsöt, vagy 
dinnyét minden festés vagy meg fértés 

nélkül, mindenféleképpen meg
jelelni P

Midőn a’gyümőlts fele nagyfágára nőtt, 
vékonyra fodrott viafzból kell azon betűt, 
vagy je lt, mellyel meg-jelelni akarjuk azt, 
azon felére ragafztani , mellyet leg-inkább 
fiit a’ Nap , ’s ez a’ viafz rajta lévén meg-aka- 
dályoztatja a’ Nap’ meg-pirítását, ügy hogy 
midőn az egéfz gyümőlts már meg-pirúl ’s 
meg-érik , az a’ helye , mellyen a’ viafz voná
sok vagy jelek vágynak, pirulás nélkül marad, 
’s a’ betűt vagy jelt fzépen mutatja. — ’S 
talám illy formán fzokták a’ régi Árkádiái 
Páfztorok is , az ő kedveseiknek küldött 
mindenféle gyiimőltsökre, azoknak nevei- 

|  két , főt egéfz danlokat fel-irni.

A’ Találós Mese volt len ’s kender* 

Találós Mese♦

Nints bizonyos helyem , ’s a’ fzellő is el-hajt, 
Sűrű testem, fzemnek, könnyen okozhat

bajt.
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A' FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENGEDE- 
LEM MELLETT

A’ M I N D E N E S

G Y Ü LY TEM ÉN Y ’
XII. L E V E L E .

Kőit Komáromban , Kis-Afzfzony-Hav. 
%-dik Napján, 1789-d ^  EJ'ztend.

Tudományos dólgok.
A ' meg-bóltt Il-dik Frideriknek TVolf Metafizikájához 

vóltt nagy Jzeretete.

A \  iíieg-hóltt Boruízfzus Király II-dik 
Friderika olly igen nagy fzeretője volt már 
ifjabb korában a’ tudományoknak ? és kivált 

M a’Vi-
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a’ Világi bőltseíegnek , hogy még a’ Hadi
táborban is W olf írásait olvasgatta üres órák
ban. Azt írja egyfzer maga, Suhm BUY- 
kdrdtiak, ki a’ Szakfzóniai válafztó Fejede
lemnek , előfzör Berlinben, azután pedig 
Péterváratt egy tudós és bölts Követje volt, 
’s a’ kivel Friderik még a’ Korona örököse 
korában Berlinben esmeretféget ’s utóbb fzo- 
ros barátfágot kötvén, fzinte haláláig ba- 
rátfágosan levelezett véle a’ Veláni tábor
ból : Ne gondolja Kegyelmed kedves Suh- 
inom , hogy maga a’ hadi kéfziíletek köztt 
’s a’ táborban is , tsak egy ízempillantásig 
el-felejtkezzem Wolfról. Sót inkább , fzűn- 
telen fzemem előtt van; és mennél tovább 
ólvasom , annál több tsendességet ’s lelki 
nyugodalmat érzek magamban, és annál in
kább eleget téfz kívánfágomnak. Tsudá- 
lom ennek a’ híres Világi Böltsnek éles el
méjét , mellyel ő , a’ terméfzetet, ollyan ré- 
fzeiben is , mellyekben még ő előtte fenki 
nem vizsgálta a z t, által-járja, és ollyan dol
gokat hoz abból világosságra, mellyek elébb 
nem tsak homályosok és meg-zavarodottak, 
hanem éppenféggel érthetetlenek voltak. 
Ügy látfzik, hogy ő napról napra meg-vilá- 
gosítja elmémet; és egyedül ő néki köízö- 
nöm , hogy a’ Léleknek halhatatlanfága fe
lő l, meg-győzettetett vagyok.

. Más-

X



Másfzor ismét azt írja Sulimnak Berlin
ből: Az én kedves Mimim, ( e’ volt a’ ne
ve a’ Király’ egy majmának, melly koronás 
örököse korában fzűntelen körülötte volt) 
életem’ hüfeges társa, fzűntelen vigyázó 
fzemekkel nézvén, hogy én Wolf" Metafi
zikáját minden nap olvasgatom, midőn egy 
napon lá tná, melly igyn nagy ferényféggel 
tanulom az t, fzemlátomást bofzfzonkodott 
reám , hogy ezt a’ könyvet jobban kedvel
lem az Ö véle való mulatozásnál. El-jövén 
azonban a’ vatsorának ideje, félre tevém 
W olfot, ’s a’ vatsorához mentem. A zalatt 
a’ majom, melly fokkal nagyobb majom 
más majmoknál, ki-fejtödzvén a’ lántzból, 
mellyre köttetve vala , fel-kapja Me
tafizikáját, a’ gyertyánál meg-gyiijtja, öröm
mel nézi annak égését. Melly igen meg-ré- 
mültem, midőn a’ Tanúló-fzobámba lépvén 
az én Wolfomat égni kellett látnom , kön
nyen el-gondolhatja Kegyelmed. Vízért 
futván a’ tüzet hirtelen el-óltottam. Sze- 
rentsémre tsak a1 pápa égett-el a’ W olf' 
le-írtt Metafizikájának; maga az eredeti írás 
épen kezemnél van. A’ mi furtsa elméjű 
Tudósaink, azt mondják: hogy a’ majom, 
a’ Metafizikát akarta tanulni, de el nem 
igazodhatván azon, bofzfzüfágában el-égette 
azt. Némellyek azt vélik , hogy Lang bír
ta arra a’ majmot , a’ kihez való buzgófág- 

M 2, ból
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ból ö énnekem ezt a’ bofzfzút tette. Má
sok pedig azt gondolják , hegy mivel "Wolf 
az embert , minden állatok felett, olly igen 
fel-emelte; a’ majom ezt így akarta rajta 
meg-bofzfzúllani. Lásd Correjpondance ja- 
miiére et amicale de Frideric Second, 
cwec U. F, de Sulim. Berlin Tom. II. mel- 
lyek Német nyelvre fordíttatva, 1787. Efzi. 
Lipíiában két kötetben jöttek-ki.

Elegyes dólgök.
Nagy Lelkű Gy'óz'ó’ példája*

Midőn Stzipio Kárthágó Városát meg
vette ; egy rend kívül való fzépfégií Szüzet 
hoztak az ő Vitézi hozzája. Meg-hallván 
Stzipio , hogy az, az Allútzius Hertz égnék 
Jegyese legyen, magához hívatta ezen ő 
nála rabfágban lévő Ifjat, minden rokoni
val , ;s azt mondá nékie: Hertzegféged Je
gyese , úgy volt mi nálunk, mint a’ maga 
Sziiléjinek házokban; ’s azért tartóztattam 
ötét nálunk, hogy én most azzal, mind 
kettőnkhez illendő ajándékot adhassak Her- 
tzegfégednek. Nem is kívánok femmi más 
hálá-adófágot ezért, hanem , hogy Her
tzegféged a’ Római népnek jó barátja lé
gyen.' Allútzius a’ győzedelmes Hérónak 
ezen Nagy-Jelkűfégén annyira meg-ilJetődött, 
hogy az Ö jóltévö kezeit meg-tsókolta. El-

jő-
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jővén ofztán a’ Leányzó’ Sziileji Stzipióhoz , 
erővel egy nevezetes ajándékot vertek reája ; 
a’ ki hálá-adófágoknak ezen zálogját alig 
hogy el-vette, azonal Allútzius\ioz fordul
ván így fzóllítja-meg az t: Hertzegféged1 mó- 
ringjához énnekem ezt a’ furrimát ízabad lé
gyen tennem ; mellyet hogy meg ne utál
jon , kérem. Allútzius a’ Római Hérónak 
ezen Nagy-ielkiUégét annyira fzívére vette , 
hogy nem tsak egéfz Hazájában hálá-adás- 
sal emlegette azt; hanem egy kevés idővel 
azután , egy egéfz Regement lovas Vitézeket 
ajándékoza néki.

Béts Városa* népességének le-írása foly 
tattatik.

Hihető dolog, hogy Bétsnek leg-alább 
is két fzáz ötven-hat ezer lakosi vágynak, 
ha Párishoz ’s Berlinhez képeit fzámláljuk 
azokat. —- A’ közönfeges fzámlálás fzerént

5.-dik Efztendőben.
Páriában, Rétsben , Berlinben , 

Meg-hóltak 20363. 11603. 4961.
Sziilettettek 19919* IQ559. 4952.
Házasodtak 5^34. 24$$. 865.

Ezen ki-fzámlálás fzerént már úgy tarN 
já k , hogy Parisban 70O/OOQ. Berlinben pe
dig 149/000. lakosok vágynak. A1 feljebb 
írtt Tabellából meg-tetfzik, hogy Bétsben^ 

M 3 mint*
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mint-egy fél annyinál kevesebben hóltak- 
meg ezen efztendőben, mint Párisban, ’s 
mint-egy fél annyival többen mint Berlin
ben. Es így a’ Bétsi lakosok’ fzáma mint
egy 300/OCO. emberekből állana. Hanem , 
a’ tapafztalás azt mutatja, hogy Bétsben efz- 
tendönként több ember hal-meg, mint Pá
risban. ’S igaz is. Tsak hogy a’ Bétsi fzii- 
lettettek’ fzáma mint-egy közepén áll a’ Pá
risi ’s Berlini fziilettettek’ {‘zárnának. Már 
pedig , ha e’ meg-hólttak’ fzámából, ki nem 
lehet az élőknek fzámát bizonyosan hozni; 
lehetetlen léfz a’ fzülettek’ fzámára is építe
nünk. Hogy ha Berlinben efztendönként 
4900. fzülettetik, ’s ebből azt akarjuk ki
hozni, hogy 14O/OOQ. lakosok vágynak ab
ban; nem de nem a’ Bétsi IO/OOO. ízület- 
tettek’ fzámokból, a’ következik, hogy 
több 2Q0/000-nél abban a’ lakosok’ fzámok.

De mivel a’ mint feljebb említtetett , 
Bétsben mindenkor fokkal több Idegenek 
mulatnak mint Párisban vagy Berlinben , főt 
mint Rómában is , a’ kik fzüntelenül jőnek 
mennek; lehetetlen léfz, az ottan lakozók’ 
fzámokat igazában meg-határozni. — Met'- 
txier ezen okból Parisban 9CO/OOO. embert 
fzámlál. ’S e’ fzerént igen közép fzerű fzám 
léfzen, ha a’ Bétsi lakosok’ fzámát 265 COO- 
re téfzfeük,

Bér-

iga
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Berlin lakosinak fzámát felette igen ne
veli a z , hogy az oda valók menttek a* 
katona adástól; ’S lehetetlen is lett vo lna, 
a’ Királyi Város’ lakosi’ fzámának fzaporítá- 
sára, jobb efzközt találni ennél, egy ollyan 
Orfzágban, mellyben olly fzoros és bajos 
a1 katonafág’ ügye, Hogyha a’ Felféges 
Tsáfzár Bétset fel-fzabadítaná a’ katona adás
tól , tsak igen hihető, hogy tíz efztendő 
flatt fél millióval több lakosok lennének ab
ban, ’s húfz efztendok a la t, fzinte Schont 
beun- és Nufzdorfig. kellene a’ lineákat 
ki-húzni.

De úgy látfzik , hogy ö  Felfége , fzánt- 
fzéndékkal téfz némelly olly rendeléseket, 
mellyek Béts lakosinak fzámát fzemláto- 
mást fogyafztják. Az 5 Testvérjeit, p. o. 
a’ Fejedelem Kis-Afzfzonyokat, minden Ud
vari embereikkel, más Városokba küldötte; 
maga pedig, felette kevés pom pával, költ- 
legekkel, és ritka múlatíagokkal é l,— Még 
is fzünlelen olly igen nevelkedik a’ Bétsi 
lakosok’ fzáma, hogy mind egyre kell az 
új házakat építeni.

Valófágos gyönyörüfég Bétsben , a’ fok 
külömbb-külömbb-féle mefzfze Orfzágokból 
öfzve-gyültt embereket, nemzeti öltözetek
ben látni. A ’ Magyar gyönyörű Angyali ru
hájában ; a’ Lengyel meg-nyírtt hajával , ’s 
köntösének fel nem ölthető újjával; a’ Né-* 

M 4 Wet
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m e t, Frantz ’s Anglus módira vágott Irak
jában; az Arménusok, Oláhok, és Móldá- 
vusok fél Napkeleti öltözetekkel, fétálgat- 
nak naponként Béts útízáin. A’ nagy bajú- 
fzos Rátzok egéfz útfzát el-foglaltak lakásul. 
A ’ Görögök feregesen múlatnak ’s dohányoz
nak hofzlzú bő köntöseikben, a’Leopold Vá
rosi kávé-házakban. A’fzakállos Törökök, 
fel-öltött hofzfzú ruhájokat testekhez ízorító 
övékben hordozzak gyilkos késeiket, és úgy 
fétálgatnak íárga paputsokban.

Kéfz láz gyanánt vágynak tsoportosan 
a’ Bétsi útfzákon a’ fekete hofzfzú köntösök
be öltözött Lengyel Zsidók. — A’ Magyar 
fzekeresek, juhafz bundájokban ; a? Tseh ’s 
Morva parafztok kankójokban; a’ fok Hor- 
vát fzegényfég tsákos fiivegekkel járkálnak 

f Bets’ biifzke útfzáin
Béts Városa’ lakosinak belfö állapotjo- 

kat ha gondoljuk, alig találhatunk az egéfz 
Varosban egygyetlen-egy famíliát, melly, bár 

. tsak harmadik nemzetfégre tudja meg-mutatni 
Bétsi eredetét. A’Magyarok, Tsehek, Mor
vák , Erdélyiek, Stíriajiak , Tirolusok, Bel
gák , Olaízok, Frantzok, Bayarusok, Svá
bok , Száfzok- és más egyéb mindenféle Or- 
fzág- nemzetbéliek feregenként fietnek Béts- 
be, ’s oda való házasodások által , meg- 
egyelednek' a’ Varos’ Iakosival. ’S illyen 
formán, az eredeti ’s fzületett Bétsiek las
sanként el-múlnak.

Nin-
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Nintsen egygyetlen-egy nemzet talám 
egéfz Európában , mellyből Béts embereket 
nem tudna mutatni. Sőt e’ Világ’ más ré- 
fzeibol is elegen mulatoznak ottan. ’S az
ért is , ritka nem zet, melly Anyai nyelvét 
nem hallhatná, és nem befzéUhetne azonn. 

( a’ többit máskor.)

Egy Zdfzlá-tarto' furtsa taldlmdnyos 
története.

Egy külföldi Záfzló-tartó, el-»megyeri 
egvfzer azon helyfég Egy-ház’ Tanítójához, 
melly az Atyjának íajátja ’s órökfége volt Iá« 
togatásképpen , ’s bé-menvén hozzá , éppen 
olvasásban találja tanuló-házában. El-vé- 
gezvén a’ Záfzló-tartó rövid köfzöntését, 
monda az Egy-házi embernek: SzappBT* 
ment! mennyi könyvek ezek, ’s némellyek 
ugyan fzép tarka-barkák. Van é közöttük 
képes könyv is , mert én azokat leg-jobban 
fzeretem. igen is van Záfzló-tartó Uram , fele« 
le az Egy-házi ember , ’s ihol van egy, ( egy 
negyed réfzben lévő könyvet adván kezébe, 
mellyben a’ Szerzetesek magok faját öltöze? 
tekben le-festve valának, Deák nyelven lé
vő le-írásokkal) A’ Záfzló-tartó kezébe 
vévén azt levelenként forgatja, ,’s azután 
monda: Ugyan furtsa emberek ezek, ’s hol 
van lakások? Az Egy-házi ember esmér- 

M 5 vén



vén az embert a’ kivel dóiga van , mortda 
néki: Hát nem esméri az Úr őket? Nem 
ugyan én felele amaz; ’s hogyan is esmér- 
hetném , holott foha fe láttam őket. Meg
mondom hát az Úrnak kik légyének ezek , 
monda a’ tréfás Egy-házi ember. Ezek a’ 
Zsidók’ Vezérjei, a’ kik őket Egyiptomból 
ki-vezették. — Igaz, ugyan katona formá- 
jok is van , monda a’ Záfzló-tartó, Kitsoda 
ez? a’ Halál fejet tartja kezében? Ez ama 
híres párt-ütő Petráinak Eleji közzűl való , 
felele az Egy-házi, a’ ki olly vitézül viselte 
magát az el-múltt háborúban. Mint egy 
fzabados katona fzólgált Ő Moa'J’̂ J' Generá
lis alatt; azután p e d i g erikának Komrnen- 
dánsa lett, de végre egy hat fontos ágyú 
golyohis által éppen midőn recognofcirozá- 
son volna, agyon lövetett. Ugyan morfcális 
formája is v an , monda a’ Záfzló-tartó. Mi 
ez i t t , a’ mi ide van írva ? E z , felele az 
Egy-házi ember: Memento móri, az-az , 
Vagy egyél, vagy halj-meg. Ugyan furtsa 
mindnyája, ’s egy levelet fordítván, mon
da a’ Záfzló-tartó : Nézze az Úr melly rút 
veres fzakálla van ennek. Vallyon ki lehet 
ez? Ez ?fúdds Iskdriótes, felele amaz. 
a’ ki URunkat el-árúlta. Ez a’ tehát, mon
da a’ Záfzló-tartó, a’ kit az őrdög el-vitt; 
’s jól is te tte , tartfa-meg örökre az átkozott 
eretneket, Közel majd olllyan, mint egy —

, ez
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— ez a’ könyv hát régi lehet Uram? F e
lette régi felele amáz; egy — — Prédiká
tor írta Parisban, még az özön-víz e lo lt, 
’s Nőé is fzorgalmatosan olvasgatta a’ bár
kában. Egy — — Prédikátor ír ta , mon
da a’ Záfzló-tartó, tehát ez eretnek könyv , 
ezt mondván le-veti az afztalra, ’s le-törlé 
ujjait. Semmit fe téfz az, monda az okos 
Egy-házi ember ollyas dolgokban , mellyek 
nem a’ Valláshoz tartoznak. — De mitsoda 
nyelven van ez a’ könyv íra ttatva, keidé 
a’ Záfzló-tartó ? Ez Hoangtitomalanquiai 
nyelv felele amaz. Hát érti é az Úr ezt a’ 
nyelvet? Igen is. Ugyan kérem az U rat, 
olvasson egy keveset abból előttem ; igen 
fzeretem én azt hallgatni. Az Egy-házi em
ber el-ólvas egynéhány fort Deákiíl, Mit 
téfzen e z , kérdé a’ Záfzló-tartó ? Ez ép
pen az a’ levél, monda anjaz, mellyel MÓ~ 
zses Generális írt a’ Sinai hegyen , egygyik 
hatalmas Generálisának , a’ kinek ó ezt egy 
Kozák Májortól kezéhez küldötte, ’s melly- 
ben keményen ízemére hányja, hogy meg nem 
engedte egv fereg zöld mentés veres nadrágos 
Hufzároknak , a’ tábor’ határin való áltál-jö
veteleket. A’ mit pedig éppen eleibe ólvas-- 
tam Záfzló-tartó Uramnak, a z , azt téfzi: 
Soha életemben nem láttam , hogy egy em
ber olly igen hasonló légyen ostobafágában 
a" ízamárhoz, mint te , ügy vélem» hogy

egéfz
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egéfz életedben is illy ostoba maradrz. — 
Szctpperment! monda a’Zaízló-tartó; e1 már 
fok. Mostani Világban ugyan fel nem ven
né ezt egy Gavallér Generális, a’ másiká
tól ; hanem inkább kardra kelne ellene. 
Azonban — elég! -— Vajmi fzép , ha a’ ka
tonáknak , ’s kivált a’ Tiszteknek, egy kis 
tudományjok is van , katonafágok mellett. 
Lásd Heerfort' und Klärchen* elfő réízét.

Egy Hajós' nagy Lelkű tselekedete•
Rikhárdfom 1 a’ ki egy Angliai keres

kedő hajó’ Kapitányja volt, 1776-dik Efzt. 
ifzonyú ízél-véfz érte Efántzignál a’ tengeren. 
Egéíz éjtízaka kiifzködvén a’ meg-haboro- 
dott tenger’ habjaival, mellyek hajóját is 
igen meg-rongálták; olly igen nagy okos
sággal kormányozta az t, hogy virradtával 
fzerentsésen el-érte a’ partot. Meg nem elé
gedvén ö , mindazáltal, hogy a’ hajóját meg
menthette, azon gondolkodott, miképpen 
ő azoknak fegítfégekre jöhessen, kiket a* 
tengeren hajó-törést fzenvedni látott. Az 
illyen gondolatoktól hányattatván , alig hogy 
a’ fzárazra lépett, azonnal fietett, egy a* 
parton lévő hajónak Kapitányijához, arra 
kérvén ezt, hogy egy, a’ fzélvefzek közit 
hajó-törést fzenvedő Dántzigi hajónál^ tete
jén , még életben lévő 16. emberekét men-

tene-.
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tene-meg, kik a’ nagy-fzélvefzek és hullá
mok köztt kiilömben bizonnyal el-vefznek. 
Ö maga, monda, örömest menne azoknak 
fegítfégekre, ha a’fzélvefzek köztt meg-lan- 
kadtt ereje engedné. Ezen fzánakodásból 
fzármazott kérésére Rikhdf dfonnak , meg 
fém indult az érzéketlen ízívű Kapitány. 
Mellyet ö látván , monda nék i: Ha te félfz 
a’ vefzedelemtől, el-megyek é n , tsak a’ te 
meg-nyugodott legényidet engedd nékem , 
el-fáradott embereim helyett. De ezt fe tse- 
lekedte az irgalmatlan Kapitány. Végre 
tsak a’ ladikját, melly az övénél nagyobb 
vo lt, kérte ö tőle. De még ezt is többre 
betsülte az embertelen, a’ l6. vefzedelem- 
ben lévő emberek’ meg-tartásoknál. — T el
jes bofzfzú(“ággal el-telvén ezen ő kegyetlen- 
fégén Rikhdrdfon, a’ maga ladikjára (le
tett , így fzóllítván-meg legényjeit: Anglu- 
sok ! itt az embereknek nints érzékenyfé- 
gek ’s fzívek! Jertek, mutassuk-meg m i, 
hogy tudunk a’ vefzedelemben lévő embe
ren fzánakozni és fegíteni. ’S alig hogy ezt 
mondá, már is a’maga ladikjára Ízállott né- 

-hány magával, ’s nem gondolván a’ zúgó 
fzelekkel, és a’ tenger’ vefzedelmes*hullám- 
ja iva l, háromfzor esyedzett-bé a’ vefzede
lemben lévőkhez, ’s maga’ és legényjei’ éle
tek’ vefzedelmekkel, mind meg-menté azo
kat. —

A ’ Len-
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A’ Lengyel Király meg-hallván Rik- 
hárdfon* Nagy-elkűfégének ezen fzép tse- 
lekedetét; ollyan rendelést tett Dántzigban , 
hogy ezen 16. vefzedelemben forgott Len
gyelek’ meg-fzabadítójának, O Felfégebuz- 
gó hálá-adóíága’jelentése mellett, egyarany- 
lántzon függő arany-pénzt akafzfzon nyakába 
az ott lévő Lengyel Generális Kommifzfzári- 
us : ki a’ Felfégnek ezen parantsolatja fzerént, 
Rikhárdfont ezzel, a’ Dántzigi Város’ Magifz- 
trátusa’ és fok ott lévő fő Anglusok’ jelen
létekben , meg is tifztelte.
’S Méltó is hogy vette Nagy-lelküfégének 

Rikhárdfori jutalmát,’s Kerefztyénfégének; 
Es hogy rajta bé-tőlt az írás’ mondása:

Rám fzájj a7 vefzélyben meg-tartott aldása! 
Mert nints nagyobb virtus, mintha fzólgál-

hatunk
Másoknak, ’s éltünkkel életet adhatunk.

Ay Levegő-égnek meg-tifztítdsáról.
Valamint a’ Levegő-ég nélkül való üreg

ben a’ gyertya ’s fáklya fém éghet, és fem- 
mi élő állat fém élhet; fzinte ügy minden
kor fziikféges mind ez életnek, mind a’ tűz
nek el-tartására, a’ tifzta levegő. Neveze
tes dolog ugyan, hogy ha egy a’ leg-tifztább 
levegővel meg-töltött üvegbe, akármelly

élő-
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élő állatot bé-zárunk, vagy égő gyertyát 
állítunk abba, tsak kevés idő m úlva, min
dembe el-múl, el-hal ’s el-alfzik. Ennek 
valófága felől ki-ki meg-gyözheti magát; 
hogyha p. o. egy vízen úfzó defzka darabra 
egy eleven egeret vagy madarat téfzen , 
vagy pedig égő gyertyát állít arra , és azt 
egy üveggel bé-fedi, hogy annak a’ íz áj a a’ 
vízbe érvén, femmi levegő nem mehet ab
ba, tsak igen kevés idő m úlva, az élő ál
lat meg-fúl, az égő gyertya pedig magában 
el-alfzik. Innét ki-tetfzik, hogy a’ Levegő 
eget, mind az égő tűz , mind az élő állatok
nak lehellések meg-tifztátalanítják , és az élet' 
meg-tartására alkalmatlanná téfzik. — Már 
pedig ha meg gondoljuk, melly véghetetlen 
nagy fzámú állatok élnek a’ levegőben, ’s 
melly igen fok tűz van fzertefzéljel e’ földön : 
valójában, méltán tsudálkoznunk kell,hogy 
még is alkalmatos a’ L evegő ig  mind a* 
tűznek, mind az élő állatoknak el-tartások- 
ra. A’ fok tapafztalások bizonyonyítják, 
mell}7 igen tifztátalanná téfzik a’ levegőt, 
ezer meg ezer dolgok, ’s kivált az ollyanok, 
a’ mellyeknek nagy fzagjok van , és a’ mel- 
lyek tsak könnyen meg-rothadnak.

Hogy mindazáltal ezek a’ levegőt meg 
ne rontfák, és az élet’ el-tartására alkalmat
lanná ne tegyék fok ollyan dolgokat ren
delt a’ Jóltévö Bőlts Teremtő a1 terméfzet>

Or-
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Orfzágában, m elljek a’ levegőnek meg-tifz- 
títására fzólgálnak; noha tsak. keveset es- 
mérjük még azoknak áldott erejeket, ’s ke
veset élünk azokkal.

( a’ többit máskor. )

A* Találós Mese volt Füst.

Találós Mese.
A’ tűzön kéméllés nélkül meg-porkölnek, 

Azután keréken apró porrá törnek,
’S A’ vízbe áztatván porát törtt testemnek 

Főzik , míg gjáfz fzíne léfzen a’ levemnek; 
Ofztán testem’ porát meg-vetvén ki-öntik, 

Gjáfzos levét pedig a’ torkokba döntik.

2f o t b i t d s .
A* X-dik Levélnek 146-dik Lapján. 

Getreue Unterweifung, nem pedig Vater- 
weifung. —

A’ XI-dik Levélnek 166-dik Lapján. 
Lokkum i,nem  pedig Lotzeumi Abbás.
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A* FELS. T 3 . ÉS K. KEGYELMES ENGEDE- 
, LEM MELLETT

A ’ M I N D E N E S

GYÜLYTEM ÉNY’
X I I I .  L E V E L E .

Kőit Komáromban, Kis-Afzfzony-Hav. 
i  t~dik Napjctn , 17%9-dik bfztend.

Tudományos dólgok.
T u d ó s  A f z f  zo nyoky p / / d újik.

E  á t h o r i  Z s  óf i a,  Hertzeg Rdkótzi 
G yörgy Feleíege, ’s a7 párt-ütő Rdkótzi 
Ferentz' édes Anyja volt. Az Ő fzép el- 
mességét, FérjSúi elmével bíró bátorfágát 

N 6 az-
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ö azzal esmértette, hogy midőn az ö Fija 
Munkáts Várát vívná, annak igyekezetét Ő 
nem tsak femmivé tette , hanem a’ Várnak 
■ostromlását maga nagy kárával félben ha
gyatta. Anyai fzíves meg-indúlással nézte 
ő , Fíjának hüfégtelenfégét, ’s gyakran hat
hatósan intette Ötét a’ Tsáfzár’ hűlégére. 
Sőt azt is magára vállalta, hogy kegyelmet 
nyer néki a’ Tsáfzárnál, mellyet ki is dol
gozott. Minekutánna ez a1 Nagy-lelkű Afz- 
fzony Hazája’ tsendességét helyre állította, 
egéfzen az Isteni-fzólgálatra ’s a’ kegyesség’ 
példás gyakorlására által-adta magát, és 
egy ímádfágos könyvet írt, mellyet Nagy- 
Szombatban ki is nyomtattatott.

Halhatatlan nevet fzerzett magának fzép 
tudományi által Bethlen £fános' Gróf Uno
kája Katalin, a’ ki a’ nevezetesebb Ma
gyar könyvekből és írásokból, egy fzép köny
ves Tár-házat fzerzett magának ; és m ivel' 
o  az Orvosi tudományt leg-jobban fzerette, 
Erdélynek akkori legrhíresbb Orvosival nem 
tsak meg-esmerkedett, hanem a’ velek való 
társalkodásból olly fokát tamilt azoktól, 
hogy az orvoslásban, nemének örök dítsére- 
tére fok hafznot tett. Elöfzör Mélt. Gróf Hal
lév Ldfxló Ö Nagyfágával, azután pedig 
ama nagy tudományéi Gróf Teleki f̂ózef*- 
fel élt házasságban; utóbbi Férjének halalít 
után lett 2^. efztendös öregfégében írt Ma-

gyar
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gyár nyelven igen ízép és épületes Lelki 
Elmélkedéseket, mellyeket maga költfégén 
ki is nyomtattatott

Ä  Levegő-égnek meg-tifztítd sár ól való 
Elmélkedés fohjtattatik♦

Többnyire azt tartották eddig az em
berek , hogy a1 fzél tifztítja a’ levegőt. 'S 
igaz is , hogy valójában fokát fegítenek a' 
ízelek e’ réfzben ; tsak hogy kevéssé tudhat
juk miképpen 9 és mi által ? mivel az ő fú- 
vallása tsak azt teheti, hogy a’ meg-vefz- 
tegettetett levegőt, egy helyről a’ másikra 
fújja. Már pedig, ha a’ teremtéstől fogva 
lassanként az egefz levegőt meg-töltötték a* 
véghetetlen fok ártalmas dolgok, hafzonta- 
lan vólna,ha a’ fzelek azt egy helyről másra 
fújnák, mivel mindenütt tsak vefzedelmes'és 
élet’ fógvafztó dolgokat fúvallnának. El-múl- 
hatatlanúl tehát, ollyan dolgoknak kell a’ 
terméfzet’ Orfzágában jelen lenni , mellyek 
a’ levegőnek ártalmas réfzcit egéfzen el-fo- 
gyafzfzák. ’S ezek közzé tartoznak neveze
tesen , a’ v íz , és a’ plánták.

Sokféle próbák, kivált a’ mellyeket 
ama híres D. Eriefztley Londonban leg-fzo- 
rosabb vígyázatossággal te tt, azt bizonyít
ják , hogy a1 melly levegő , a’ lélekzetnek és 
a’ tűznek el-tartására már alkalmatlan, azt 

JN i  is-
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ismét meg lehet tifztítaní; ha egy edénybe 
töltött vizet gyakorta jól fel-keverünk ! A’ 
víz illyen formán, magába fzívja mind azon 
áutalmas réfzeket, mellyek a’ levegőt meg- 
vefztegették. ’S ezen módon, lehetne talám, 
a * lakó ’s háló-fzobákat, ’s kivált a’ mel- 
lyekben betegek fekiifznek , leg-könnyebben 
meg-frissíteni, és a’ levegőt mint-egy meg
újítani azokban!—A’ fzeleknek is , más több 
hafznajik m ellett, még ez a’ hafznok is van , 
hogy a’ levegőt meg-tifztítják, midőn t. i. 
a’ tenger’ , a’ folyók’ és tavak’ vizeinek fel
lő réfzét meg-ingatják, és mint-egy meg
keverik. — Leg-inkább pedig az elfő tse- 
lekefzi azt, hogy a’ levegőt meg-vefztege- 
to minden dolgokat, a’ főidre le-veri; és 
így kettős hafznot fzerez minékiink. Réfz- 
fzerént t. i. a’ levegőt tifztítja; réfz fzerént 
pedig azon égő réfzeket, mellyeket a’ ter- 
méfzet vizsgálók Phlogistonnak neveznek, 
és a’ plánták’ nevelkedésére el-múlhatatla- 
xnil meg-kívántatnak, a’ föld’ fzínére le-hord- 
ja. ’S ez az oka annak is , hogy az elfő vég- 
hetetlenűl fokkal hafznosabb a’ plántáknak 
?s akármelly veteményeknek, minden még 
a’ leg-ferényebb öntözésnél is.

Az Égi-haborúnak is , az a’ nevezetet 
hafzna is van, hogy a’íurü ’s zápor-esso ál
tal a’levegőt, éppen midőn annak meg-tifz- 
tításcr le-fzükfégesebb, meg-hívesíti, a’ mi

azt
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azt ártalmassá tehetné, azt el-ofzlatja, és a’ 
földet is elégféges essovel meg-öntözi (a).

Az Egi-háborií többnyire fzéllel fzokott 
jöni, Ennek az a’ hafzna van , hogv a’ meg
romlott levegőt, az ollyan helyekről is, íC 
hol az esső nem esik, el-fújja, és az essőn 
kerefztül-hordjá, ’s az által mint-egy meg-mo- 
sattatva továbbra viízi. ’S innét van , hogy 
ha midőn tőlünk távolról volt is az Egi-há- 
ború , még is , nálunk is meg-frissiil a’ le
vegő. *

A’ minémű égő réfzek a’ levegőben ta
láltatnak, azok olly igen fzükfégesek a’ 
plánták’ nevelkedéséhez , hogy ha az esső 
le nem veri azokat a’ plántákra, magok az 
ö levelek által fzívják azokat magokhoz; 
vagy inkákb.az azokkal teljes levegőt fzív
ják magokba; a’ meg-tifztúlt levegőt pedig 
magokból ki-adván, a’ fzelek ide ’s tova 
el-fzélefztik azt. ’S éppen az ollyan plán
ták tifztítják leg-inkább a’ levegőt, mellvek 

N 3 ol-

j e g y z é s .
(íO A’ kinek gyenge melyje van, a z , az Égi-há- 

ború elóit többnyire nehezen lélekzik. Errol azt 
fzokták mondani , hogy nehéz ’s fzorító az Áer. 
E ’ pedig attól van , hogy a* levegő , a’ fok égő 
réfzek ál tal , mellyekkel akkor teljes , a’ lélek zés
re alkalmatlanná téteteu. ’S melly nagy jó-téte- 
ményje a’ Bölts Teremronek, hogy éppen akkor 
kell az ügi-háborunak támadni, melly által a* 
levegő rövid idó alatt meg-tifztíttatiko

\
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ollyan helyen nevelkednek, a’ hol leg.»tifz- 
tátalanabb a’ levegő , úgymint, a’ posványok 
és inás álló vizek mellett (a).

Lehetetlen a’ Bolts Teremtőnek ezen 
jóltjévö rendeléseit meg-gondolmmk, hogy 
fel ne indíttassanak azok által érzékeny fzí- 
ve ink , alázatos imádására. Az ő meg-ör- 
vendezteto jóyólttának élő Kútfeje meg nem 
apad foka, hanem mindenekre, még a’ kik 
őtet tsúfolják, bolts igazgatásinak útjait bets- 
mérezik, ’s a’ kik naponként vifzíza-élnek 
jótéteményivei, főt a’ kik őtet tagadják, 
azokra is bőven árafztja, a’ termeiket’ Orfzá- 
gályán , Atyai kegyességének javait ! Midőn 
a’ plánták a’ levegővel tápláltatnak , hogy 
élelmünkre tenyéízedjenek, ’s üzemeinket is 
gyönyörködtessék, a’ levegőt is egyfzersmind 
meg-tifztítfák, mind azon réfzeitől, a’ mel-

lyek

J e g y z é s .

(a) Az ilJyen posványos helyeken nevelkedő plán
tákról meg kell azt jegyezni , hogy tsak akkor 
tifztítják a’ levegőt, ha a’Nap rájolt fiit; árnyék
ban pedig ’s éjtfzakai időn, igen vefzedelmes gő
zölgéseik vágynak. Az ollyan házaknál, mellyek- 
re a’ Nap fiit, igen hafznos az ablakon zoldel-lő 
plántákat neyelni, tsak hogy éjtfzakára kivált a' 
háló-fzobák' ablakjait bő kelletik zárni minden 
erős fzagú plántált , virágok, gyümóltsök és rot
hadásra hajló fzerek igen vefzedelmesek, főt ha- 
jálpsok is lehetnek éjtfzakai gőzölgéseik és erős 
jjlatjpjf által, a’ liáló-fzobákban.
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lyek nekünk ártalmasok lehetnének; ’s mi
dőn a’ nyárnak izzafztó déli hévfégében , 
a’ fáknak kies árnyékjában keressük enyhü
lésünket, éppen akkor nyújtja minékünk a’ 
jóltévo Térméfzet élet-újító balzsamját, a* 
meg-tifztúlt levegőt.

Minthogy a’ lakó házakban leg-inkább 
meg-véfz a’ levegő, faját ki-gőzölgésink mi
att ; fzükíéges egy két fzót mondanunk, a’ 
lakó házakban lévő levegőnek meg-tifz- 
tításáról. — A’ leg-jobb, könnyebb és bá- 
torfágosbb efzköz itten az ,h a  az ajtót és ab
lakokat ki-nyitjuk, hogy a’ fzobát friss le
vegő járhassa által. Felette igen jó , kivált 
Télen, az olafz kementze a1 házban. Sokan 
azt vélik, mintha a’ tűz meg-tifztítaná a’ le
vegőt; de ez hamis vélekedés, mert inkább 
alkalmatlanná téfzi az, a’ levegőt a’ lélek- 
zésre. Hanem ugyan tsak annyiban alkal
matos a’ tű z , a’ levegő’ meg-tifztítására, 
hogy a’ bé-zártt helyeken meg-ritkítja az t, 
és a’ tifzta levegőt közelébb magához fzívja. 
A’ izobáknak füstölése ugyan el-üzi ’s el- 
ofzlatja a' rofzfz bűzöket; de , a’ meg-vefz- 
tegettetett levegőt meg nem tifztítja. 
Télén mindenkor fel kellene nyitni elébb az 
ajtót, vagy az ablakokat, mint fém a’ házat 
bé-íűttik, kivált ha többen is laknak, vagy 
halnak abban. Sőt a’ háló fzobáknak ab*, 
lakjait, ki vált faép vícjám napokon , minden*» 

N 4 ko?
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kor nyitva kellene tartani, hogy az éjtfza- 
kai gőzölgéseket, az által-járó levegő el-ofz- 
lathassa. Igen jó ablakokra Ventilátorokat 
is tg in áltat n i, mellyeken a’ friss levegő a’ 
házba bé-jöhet, ’s az ártalmas gőzök kí-ta- 
karodhatnak. A ’ ki ollyan helyekre akar 
menni, mellyeken a’ meg-vefzett levegőtől 
méltán tarthatna; úgymint, fok időktől fog
va bé-zártt boltokba , pintzékbe , kazamá- 
trákba , vagy barlangokba, kriptákba, vagy 
a’ hol a’ bor, fér, vagy más ollyas forr, 
tehát tsak égő gyertyát vigyen abba maga 
előtt. Hogyha el-alfzik az égő gyertya, va- 
lófágos bizonyfága annak , hogy a’ levegő 
igen meg-romlott ottan, és a’ lélekzésre 
alkalmatlan. Szükféges léfzen tehát mind 
addig tifztítani azt, míg a gyertya égésben 
meg-marad ottan.

A  Magyar' —  Neve rettentő volttá.
Ama nagy Vitéz tselekedeti ’s ditső 

győzedelmi által nagy ditsöfégre jutott Hu
nyadi Jánosnak, a’ nevétől is annyira fél
tek aJ Törökök, hogy' Curcum Jankónak 
nevezték ötét; mellyet, ha tsak mefzfzéről 
hallottak, már is futásra vették a’ dolgot.
-— Illyen rettentő volt a’ Törökök előtt, 
ama Marlokáni Vezérnek a’ neve is , kit a’ 
XVII-dik Szazad’ íróji, a’ Dalmatziai Vi

téz
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téz ^fankónzk neveznek. Ez a’ Vitéz Jankó 
Magyar ruhában já r t , ’s a’ fii vegén veres 
kótzag-tollat hordozott, mellyet mefzfzün- 
nen látván a’ Török,m ár is'el-futott előtte. 
— Valójában nem kevés félelmet okozha
to tt, e mostani háborúban is a’Törököknek 
a’ mi Vitéz Hérónk Lalidon , kit még a’ 
tavalyi táborban Vitézivel egygyütt, g Né
met Ördögnek neveztek. Meg is mutatta 
mind ekkoráig a’ győző V itéz, ditsö tsele- 
kedeti által , hogy félelmet, ’s rettegést tud 
fzerezni a’ Pogány ellenségnél. Az ErdÖdi 
Hufzárjait is , mint meg annyi győző Vi
tézeket, féli ’s rettegi e’ mostani háborúban 
a’ Torok.

A  Magyar Tengerről, a' Balatonról.
Magyar-Orfzág’ Tengerének a’ Balaton

nak eredete bizonytalan, és fokfzori kérdés
ben forgott fenn a’ Haza’ nevezetesebb dol
gainak Le-íróji előtt. . A’ Balaton tájékának 
hajdani Iákosi, úgy befzéllették Tuberónak 
(aj,  hogy a’ Balaton, URunk Jézus’ Szüle
tésekor hirtelen fakadott-fel a’ földből. De

N 5 W-

J e g y z é s .
(a) Lásd Tuberonis Commentariorum , de tempori- 

bus fuis. Lib. IV. §. 5. in Schwartneri Schrift 
Herum Hung. Tom. II. p. I.
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hihetőbb; hogy egy tengernek a’ maradvany- 
ja , m ellj régenten Magyar-0 ízágban lehe
te tt, és idővel minden foss ágát el-vefztette. 
Régi mondás: hogy a1 Duna táplálja, föld 
alatt lévő folyása által a’ Balaton-tavát. No
ha mind KirChernek , a1 ki ezt leg-elioben 
állította, mind ö utánna Hoppelius\ Her- 
binius\ Berkenmajer7 9 Stralenbergnek, és 
más fókáknak ezen vélekedéseket, ama 
nagy tudományit Fopovits elég világosan 
meg-tzáfolta. Hihetőbb tehát, hogy a’ Ba
latonnak ' ollyan forrási vágynak, mellyek 
fzuntelen bővféges vizet öntenek abba,m el
lyek a’ Szala folyó-vize, és a’ körül levő 
9, nagy források, 14. patakok, és 17. ma
lom tavak által fzaporíttatnak. A’ Balaton’ 
eredete Magyar-Orfzág’ eredetével egv idő
ben áll. A’ régi dolgoknak Le-íróji abban 
az értelemben voltak , hogy a’ hajdani Ró
maiak a’ Balatont HolcedSnak hívták ; de az 
újabb időkben elégféges okokból meg-bizo- 
nyította azt Salagi István Ú r, hogy a’ melly 
tavat a’ Rómaiak Volceásnak h ív tak , az 
fokkal mélíyebben volt Pannóniában , mint 
a’ Balaton , mellyet már a’ régiek, és Tu- 
bero is Peifó’ vagy Pelfó’ tavának nevez
tek. Midőn a \ Rómaiak Balaton' tájékára 
jöttek , a’ temérdek fiír ti. erdők által mint
egy. el-fedettetve Jelték a z t , mellyeket Ga- 
lénus Tsáfzár, igen alkahnatpsnak találván

©’ tá-
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e’ tájékot a’ búza termésre, hogy a’ fzán- 
tó-foldeket fzaporíthassa, tőből ki-vágatta- 
to tt, a’ Balatont pedig tsatornán a’ Dunába 
tsapoltatta (a). ’S úgy tetfzik, hogya’ Sijó 
vize lehetett ez a’ régi tsatorna, melly még 
máig is Simontornyánál a’ Sárvizébe, és az
zal együtt a’ Dunába foly. Hogy a’ Bala
ton' tava régenten nagyobb lehetett , mint 
most, ki-tetfzik azon fok fzép rétekből és 
fzántó-főldekből álló lapájfágból, melly 
mind Kefzthely’ táján, mind pedig más fok 
helyeken is a’ Balaton’ partján van. Melly 
igen keveset gondolt a’ Magyar Haza Bala
tonnak ezen régi tsatornájával, /a’ Sár-vize’ 
mellyéke , ’s annak véghetetlen ifzapos és 
posványos tájéka valófágos bizonyfága le? 
hét. A’ Magyar nevét, Tíibefo’ írása fze- 
rent, a’ régi lllirikusoktól vette, a’ kik min? 
den álló tavakat Balatonnak (b) fzoktak 
nevezni.

Egy időtől fogva nevezetesebb kezd a* 
Balaton lenni, mint eddig vólt. A’ Bala

ton.

j e g y z é s .
(a )  Azt írja erről V iS to r  A u v e l iu s  : Agrum fatisRei? 

publicae Commodantcni , caeíis imtnanibtts filvis , 
atque emiíTo in Danubium lacu Pelfone, apud 
Pannonios fecit.

fi?) így ír T uberá  : Aquam perpetuo ttagnantem He
lyrici Balathou vocant.
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ton mellyékiek, ’s kivált Festetits Gróf Ö 
Nagyfága, annyira bé-fzoríttatta már Kefzt- 
hely7 táján a’ Balaton7 v izé t, hogy a’ leg- 
fzebb rétek és fzántó-főldek vágynak most 
már o tt, a 'ho l elébb a7Balaton7 tava állott. 
A7 meg-bóldogiílt Mária Therézia igen 
munkába vétette a7 Balatonnak a7 Dunába 
fzólgáló régi tsatornájának helyre állítását, 
és a7 JVlélt. Báró Zsigrai Úr ü  Nagyfága’ 
igazgatása alatt, elofzör ugyan ama fzép em
lékezetű Felf. Kamerális Ingenier Krieger 
Ú r, annak kora halála után pedig Bök m Úr 
áítal a’ Sár-vize7 tsatórnáját 1774-dik Efzt. 
fogva ásattatni parantsojta. A7 Haza ezen 
tájékán lévő fö 7s köz Nemesség adja az ezen 
munkához meg-kívántató koltfégeket, mel- 
lyek az előre lett ki-ízámlálás fzerént mint
egy 484DO2. forintokra mennek, 7s a7 mel- 
JVekért ofztán a7 kÖzönleges hafzon^vétel is, 
ugyan azon Nemességnél marad. Ha ez 
a7 munka egyfzer tÖkélletességre m ehet, — 
129, 138? n o p . fzegelet ölből álló hód 
földnyi fzárazat fzerez a7 Balaton körül. 
Ezen kívül a7 Sijó7 posványjainak ki-fzáraz- 
tásokból mint-egy ^868- hód földek léíz
nek. A7 Sár-víz7 mellyékén pedig meg 
több rétek ’s fzántó-főldek kerüluek-ki. Már 
1780-dik Efzt. 26/550: hód földnyi is fzá- 
radott-ki a7 Sár-víz7 posványiból, mellyen 
30/OOQ, fzekér fzénánál több termett. Ez

a7 mun- .
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a’ munka még most is fofytattatik; noha 
lassatskán , ’s kivált most a’ háborúnak kez
detitől fogva tsak nem egéfzen meg-fzűnt.
— A’ Balaton’ nagyfágát, fokán fokféle- 
képpen tették-ki. A’ leg-újabb ki-inérés íze- /  
rént , a’ hofzfzúfága minr-egyr 40/000. ö l ; a’ 
fzélessége pedig Foknál gooo. Tihannál tsak 
200. másutt pedig többnyire 3CCO. ölnyi.
A’ Balaton mellyékén mind hal, ’s mind 
bor búza elég bőven v an , mellyekböl a’ 
Balaton-mellyékiek fok fzép pénzt bé-vefz- 
nek.

Hogy kell akdrmelhj italt Nyárban min
den víz es jég nélkül hamarjában meg- 

hidegíteni P
Á ss a’földben egykét láb mélyfégii ver

met: ’s tedd abba az italt, mellyet meg
frissíteni akarfz, ofztán takard-bé földdel, 
gyújts-meg felette egy kévés fzalmát vagyT 
g az t; melly ha el-égett, a’ földet félre ta
karván az ivó-edény felett, olly frissnek le
led az ita lt, mintha jég köztt lett vólna. —  
Ennek az az oka, hogy a’ tűz meg-melegít- 
vén a’ verem’ felfő réfzét, a’ főidben lévő 

• nedves hideget fel-fzívja a’ veremben lévő 
ivó-edényre, melly által hamarjában meg
frissül az.

A’ Fog-



A* Fog-fájás ellen prőbáltt házi orvosság.
A’ kinek foga fá j, ’s azt hamarjában 

meg-fzüntetni kívánja, végjen :
6. Búza fzemnyi fejér nádmézet (tzúkort)
4 .  Búza fzemnji közönféges törött bor. 

sót , és
3. Búza fzemnji közönféges házi fót. —

Ezeknek mindenikét magánosán apróra 
törvén , egy vas kajánban fzikra tűzön elfö- 
ben is ólvafzfza-el a’ nádmézet, azután pe
dig keverje közibe a’ borsot, és a’ fót; m ellj 
meg-lévén vegye-le a’ vas kalanat hamarjá- 

y ban a’ tűzről, és tsináljon a' keverékből egy
borfó nagyfágú golyóbisokat , mellyeket egy 
más után , fájdalmas fogára tévén , mind 
azon nedvességet ki-fzívja az abból, mplJy 
a ’ fájást okozta. Ezt a’ nedvességet követ
vén a’ fzájából , nem tsak fog-fájása meg- 
fzünik, hanem ha talíám daganatfága v o lt, 
az is kevés idő múlva el-ofzlik 7s el-múh"

áo 6  ( o  )

Találós Mese.
Mond-meg mi állat az , mellj tsak egy moz

gó fzem,
Sem keze, fém lába, lém hím , lém nőstény

nem.



Még is minden napon egy-egy magzat’ Atvja, 
Mindég Anya nélkül fzületvén magzatja. 

De hofzfzú élete níntsen fziiíöttének,
A’ melly nap ízületik vége van éltének. 

Mindenik fziilöttnek vagyon egy testvére,
Ki fzármazást Atyja’ nem létében éré.

Ez réfzes bátyjának mind .birodalmában, 
Mind fzületésében , mind gyors halálában. 

JóAtyjok fém nem víg, fém nem kesergett 
Szívét, hogy magzatit tsak fzűli ’s temeti. 

Más állatok pedig vígan udvarolják,
Őket lételeken , ’s hólttokon gyáfzolják.

Rejtett Szó.
Három réfzt mutogat testetském : hogyha az

el fon
Kezdefz, kedvetlen vendég vagyok, akkor

akárki
Fut tőlem ; ha titánná futok, fél; nyög, ha el

érem.
Hogyha pedig végfő tagomat fordítod előre, 
A z t, melly elfő v o lt, máíztatván annak he

lyébe ;
Kellemetes vagyok afztalodon: fzép fzínre;

igen jó ,
ízre ; de a’ ki nem ád mást hozzám , meg nem

elégfzik
Vélem hamar; tányérja előbb, mint gyomra

telik-meg.
Nem tsontonhúsom, hanem inkább húsomon^

aj tsont.
T 4 -
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T u d ó s í t á s .
Hogy némelly Tudós Hazaíijaknak hoz

zánk küldött fzép munkájikat eddig ki nem 
adhattuk, okozza a’ T. C etlfo r  (Vizsgáló) Úr
nak ide haza nem léte; tsak azokat a’ da
rabokat adhatjúk-ki, mellyeket el-menetele 
előtt meg-ólvasott. — Engedelmet kérünk 
arról is , ha minden Érdemes Uraknak Le
velekre eddig nem válafzolhattunk; de ígér
jük , hogy valamint tsak tőlünk ki-telhetik ? 
tetfzéseket teljesíteni fogjuk.

A ’ két Hazában lévő Könyv-nyomta
tó Urak, ha idején tudósítanak minket az 
eránt, minémü új Könyveket kívánnak a’ 
Pesti Vásárokra le-vinni vagy küldeni, az
okat is hírül adjuk G yűjtem ényünkben, 
hogy tudja mind a’ két Haza, minémü új 
munkák jönek világosságra, ’s hol és kinél, 
’s mitsoda árron fzerezhesse-meg akármellyi- 
két is, — az a’ ki olvasni fzeret. Sőt a’ 
melly Tudós Hazafijak akármelly tudós mun
kákon dolgoznak, azt is ha meg-tudhatjuk, 
kéfzek léfziink előre meg-jelenteni , hogy 
ne talám magok is ugyan azon munkban fá
radozzanak.
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X I V .  L E V É L .

Költ Kis-Af2fzony-Havának 15. Napj.

T u d o m á n y o s  d o lg o k .

j ' í h u r o p a  a ú f  d e r  W c ig fd ia ié , o d er  d e s  
S ta c itsve rh e ltn ifs  d e s  R o m ifd ien  K a i  f e r s  9 
m it  den O ttom an n ifch en  P f o r te ,  a u fs  den  
Q uellen d e r  P o litik  u n d  G ef d ä ch te . E ine
U n te rh a ltu n g  am  R eich s- T a g e . — Porta 
fublimis humiliata corruet, Samfone Jofe- , 
pho Ii-do occafu immenfo. In ßvo. 
Stendál. — Az-az — A’ mérő fontba té
tetett Európa; avagy a’ Római Tsáfzárnak 
a’ Török udvarral való Orfzági minémüfé- 
g e , a’ Politika és História’ forrásiból fzede- 
gettetett. Egy idő töltés a’ Német-Or- 
fzág’ gyűlésén. A’ Nagyfágos Porta meg- 
aláztatik, és ifzonyú romlással öfzve-dül 
II-dik J ó z s e f  Sdm fon i hatalma alatt.

Ez a’ rendes és e’ mostani időkre néz- j 
ve nevezetes könyvetske, küldettetett ez el* 
múlt efztendőben Ratisbonába, a’ Német- 
Orfzág1 Gyűlésére , egy nevezetlen író által.
-— Világosan meg akarja ö abban az el-mult 
időkből mutatni, hogy e’ mostani Török 
háborúnak a’ Frantzia udvar az indító ’s él-

Q te -
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tető oka. ’S egyfzersmind meg-felel arra is : Ha 
valljon elégféges okai voltának’s vágynak é 
a’ Római Tsáfzárnak ezen háborúra? Mint
hogy pedig idő töltést ’s múlatfágot akart 
a’ nevezetlen író fzerezni Német-Orfzág’ 
Gyűlésének; mennyire érte-el tzélját, ezen 
gondolati meg-mutatják :

Német-Orfzág úgymond most az elfő 
Európának közönféges gyűlésében , a’ kűlfo 
dolgok’ mínémüfégének mérő fontján. Mel
lette van Anglia. Mufzka-Orfzágnak elég 
bajt ád , hogy a’ Törökökkel végezhesse 
dolgait. Lengyel-Orfzág már régen meg- 
erötelenedvén a’ difenteridban, ( has-folyás
ban) most fzáraz nyavalyában fekfzik. 
Frantzia-Orfzág, tsak alattomba való bofz- 
fzonkodással rabolja a’ Politika’ Tár-házait, 
ha talám valamiképpen egy ollyan efzközre 
akadhatna, melly el-alélásanak eleit vegye, 
és a’meg-hervadott liliomokat, meg-elevení- 
tő frissefégre hozhatná. Hollándia, az élet’ 
ere verése’ akadozásiban fínlődik. Svétzia, 
mindenféleképpen okoskodik, ha tsak fel 
nem veri ötét bőlts nyugodalmából egy mes- 
terféges Orfzágos kém. Dánia pedig tsen- 
des békességben nyúgfzik, a’ fzeleknek min
den rettentő zúgási köztt. ’s a’ t. Lásd All- 
gem. Litt. Zeit. Jena. 1788- Oktobr. p. 318. 
Kékünk úgy tetfzik, hogy ez a’ Politikus 
Statifzta, vagy nem akart Európa minden,

les-
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leg-alább nevezetesebb Orfzágainak miné- 
müfégekbe jól belé tekénteni, vagy pedig — 
minthogy múiatfágra írt — fok dolgokban , 
tsupán tsak tréfált. Leg-alább ha most írná 
ez idő töltést, fok Orfzágokat, másképpen 
kellene mérni mérő ferpenyőjéhen.

Maltis ille bontsfllebilis occidit; nullt fiebi- 
lior quam mi hi.

Sok jóknak bánatot okozott halála,
De enyimnél mélyebb búra nem talála.

Miként rémül-meg az Utas, a* ki a’ki
etlen pufztában tett unalmas vándorlása után, 
éppen mikor gyönyörúíéget lehellö mezőre 
éré, akkor az Égnek ritkás felhozése, ’s, las
san zúgó dörgései után , látja, hogy a’ tüzes 
nyil le-tsapott mellette: úgy dobbant-meg 
fzívünk, ’s úgy pesdült-meg minden vé
rünk e’ fzomorú hírnek hallására: Meg
holt Ortzxj Lőrintz. —

Nints benne femmi kétségünk f hogy 
mihelyt e’ gyáfzos hír Hazánkban el-ter- 
jed , minden jó Hazafijak is ugyan , de ki
vált a’ Poéfis’ kedvellőji vetélkedni fog
nak azon, hogy e’ mi Múzsáink’ Appollo- 
joknak,’s e’ halhatatlanfágot érdemlő jó Ha
zafinak , mind e’ Gyülyteményben, mind 
egyébiitt, értznél és márványnál tartósabb 
ofzlopokat emeljenek. Addig míg e’ len
ne, az cn fzintén az elevenig meg-febesítte- 

O a tett
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tett fzívemnek teljességéből írom ide ez 
egynéhány Verseket: —
T i! kik fzeretitek Hazátok’ ’s nyelvetek’ , 

Jertek , ORTZY’ fírját áztassa könyvetek. 
T i is búba merült Múzsák fírassátok,

Árvákká lettetek, el-ment hív Dajkátok, 
Ki titeket" meleg fzárnyakkal fedeze,

Kőltfégnek ’s munkának azért nem ked-
veze... —

Jobb Hazafit, A tyát, Férjet és Barátot 
Mint e’ nagy lelkű Úr v o lt, a’ föld nem

látott.
Vég tsepp vérét érttünk már ifjú korában, 

Kéfz volt ki-ontar.i a’ Márs’ táborában,
’S A’ fok hartzok után hogy lankadt ereje, 

Kiesbb fzállása lett a’ Paliás’ műhelye. 
Majd a’ Pindus’ hegyén a’ fzüz fereg között 

Öfz ’s vitéz fejére kofzorút kötözött. — — 
A’ fzegénv,ki magát embernek nevezte, 

Ha hozzá m ent, révre hajóját evezte. 
Hit-kiilömbfég nélkül bús özvegy ’s árva őt 

Ha kérte, lelt benne A tyát’s kéfz Jóltévöt. 
Gyűlölte a’ pom pát, ’s álnok fzínességet, 

Száján ülő fzíve fzóllt egyenességet.
A ’ barátfág ’s hívfég hol leli-fel mássát!

’S Kedvesbb nyelvünk’ le-dült leg-erősbb
Átlássátü

Nemes Lelkű Bárók JÓ Z SE F ’s LÁ SZLÓ ,
rátok ,

Könyvvel töltt fzemeit függefzti Hazátok.
Mint
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Mint a’ ízáraz törzsök meg-él zöld ágában, 
’S Mint Fenikfzsröl írják, hogy más no ham

vában.
Úgy meg-febhedtt fzívünk’ ezzel gyógyítfá-

tok ,
Hogy kétképp’ bennetek él áldott Atyá

tok ! —
P. J.

Béts Városa? népességének le-írása, foly- 
tattatik.

Igen neveli Béts lakosínak fzámokat a’ 
fok 16 ’s kutya. — Bétsben, tsak Urafágok 
kotsijait 3000; meg-fzámlált Fiákereket 599 ; 
300. Bér-kotsikat, ( Lehnkutfcher ) és még 
300. Orfzágos, és magános kotsikat lehet 
fzámlálni. A’ lovaknak fzáma pedig 22/000- 
re mégyen, Ezek noha többnyire, kivált 
Vasárnap és Innep napokon, mind olly já
rás’ és nyargalásban vágynak, hogy azt gon
dolná az em ber, mintha fzüntelen Ég-dör
gés volna a’ Városon; még is közönfégesen 
vévén a’ dolgot, tsak kevés fzerentsétlen- 
fég esik.

A’ Bétsi kutyák’ fzáma fokkal nagyobb. 
De Luca, Úr 30/OOO-re fzámlálja azokat. 
De ha bár talám fok volna is ez ; tegyük- 
fe l, hogy tsak 24./OOO. kutya van Bétsben , 
’s mindenik napjában tsak egy fertály font 
kenyeret efzik-meg , már ez is napjában 

O 3 6000.
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6cco. font kenyeret téfzen; méllyét, óh 
vajha tsak most e’fzük időben a’ fzegények- 
re ofztogatna Béts Városa!. Nem de nem 
leg-alább is , két három ezer ízegényeknek jó 
fegítfégek lenne ez által, a’kik mind köny- 
hiíllatásokkal áldanák naponként jóltévŐ- 
jiket.

EJ-fzenvedhetetlen némelly Férjfijak- 
nak , rú t , kévéi y , ’s a’ vén Afzfzonyoknak 
rendetlen fzeretetetek, mellyel kutyájikhoz 
viseltetnek. Némelly Bétsi Dáma fzégyen- 
li maga’magzatját Ölébe venni ; pedig Mops’ 
kutyáját kényesen hordozza karjain. Sokan 
gyermekeiket nem hagyják afztaloknál en
ni , pedig az ebek tányérokról efznek mel
lettek. A’ kutyákat lágy párnákon hálál
ják , tifztán ferefztetik ’s fíisültetík, a’ leg
jobb levesekkel, Kávé’ Chokoladéval táp
lálják; gyermekeiket pedig egy alá-való em
ber’ ’s tselédnek gondviselésére ’s fel-neve
lésére bízzák. — Ez a’ rút kutyázás, már
tsak nem Magyar Dámáinknál is fzokásba 
m ent; leg-alább a’ kik néha Bétsben meg
fordulnak , ha mást nem hoznak is onnét, 
Ölekben ’s kebelekben hordozó mopsokat 
hoznak magokkal. Sőt a’ mi még ennél is 
nevetíegesebb, már némelly Polgári renden 
lévő Afzfzonykák is hordoznak magokkal 
mopsokat. — Valójában el nem gondolhat
juk; fzomorú, vagy nevetféges dolognak

mond-
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mondjuk é , hogy az illyen kutya kedvellok 
éfzre nem vefzik azt, a’ mit már a’ régi Po
gány Vers-fzerző ^fuvenális írt felölök.

Nimelly nagy embereknek példájik, kik a* 
kertekben gyönyörködtek.

A’ régi Világnak nevezetes ditsőfégére 
, fzólgáltak, főt a’ Világ’ hét tsudáji közzé 

fzámláltattak, Babilonnak azon ékes kert
jei , mellyeket Szemír ami S  Babilon Városá
nak bástyáira minr-egy fel-fiiggefztve építte
tett. Sokan ugyan , magok a’ régi Tudósok is 
kételkednek ezen dolognak igaz voltán , és 
nem kevesen a’ Hefperiai ’s Adóniai mesék 
közzé fzámlálják Babilon’ kertjeit, DiodÓ■» 
Y U S  Szikulus pedig nem Szemír amist, ha
nem inkább Tzírust véli azoknak építőjük
nek. A’ Perfák’ ezen híres Királyokról azt 
olvassuk, Kfzenofon' és Tzitzeró’ írásaik
ban , hogy o leg-nagyobb gyönyörüfégét a* 
kertekben és kertéfzfégben lelte. Ugyan ezek 
a’ Tudósok befzéllik felőle azt is , hogy mi
dőn egyfzer Tzírust, ama híres Latzedé^ 
moniai Fő-Vezér Lizdnder Lidia Tartó- - 
mányjának Szárdis nevű Városában meg-lá- 
lógatván, az ö gyönyörű kertjének fzép ren
dességét tsudálva dítsérné , azt vette tőle 
válafzúl: hogy mind ezek a’ mellyeket kert
jében lá t , az ö maga faját találmányjai, főt 

O 4 KL
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Királyi kezeinek munkáji legyenek. És 
ugyan ezen okból ötét Lizándef fzerentsés 
és boldog Fejedelemnek állttá lenni; mond
ván nékie: Méltán boldog Fejedelem vagy 
Tzíre r mivel a te nagy tselekedetiddel, 
nem kissebb virtusid nagynak öj zve-köt- 
tetve. Lásd Cicerót de Senect. Cap. i8*

A’ régi Napkeleti Királyok köztt is fo
kán voltak, a’ kik nevezetes gyönyörüfége- 
ket a kertekben lelték. JsveYUS, a’ Per- 
fák’ Ki rályja felöl olvassuk, (Esth. I : 5* ) 
hogy Ö egyfzer az Orfzág’ Fejedelmit ven
dégelvén , a’ Persiai Királyoknak faját ke
zeik által Fejedelmi pompával kéfzíttetett 
kertjében mulatozott azokkal.

A’ Görögök köztt fok nevezetes fö Ha
di Vezérek és Bőltsek voltának, a’ kik an
nyira gyönyöködtek kertjeikben, hogy nem 
tsak azokban mulatoztak, hanem magok nö
velvén azokat, életeknek nagyobb réfzét 
azokban töltötték.

Kjzenofon, ki mind az író-tollhoz , 
mind a’ fegyverhez egyaránt értett, és az ö 
el-fáradhatatlan fzorgalmatossága, és ékes 
írására nézve Görög méhliek neveztetett, 
maga fzép munkákat kéfzített a’ kertéfzfég- 
röL — Czimon pedig az által esmértette- 
meg mindenekkel, melly igen nagy barátja 
légyen a’kerteknek ’s a’ jcertéfzfégnek , hogy 
a’ mit maga faját kezeivel ültetett ’s plán

tált ,
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tá l t , annak mindenek hafznát vehették; ’s 
azért is az o kertjének femmi kerítése fém 
volt. — Plató, kiről Datzier azt mondja: 
hogy az ő érdemeit femmi dítséret nem ne
velheti , fém a’ leg-mérgesebb rágalmazó 
nem kissebKtheti, maga a’kertnek és a’ kér- 
téfzfégnek leg-nagyobb kedvellő barátja lé
ven , fziíntelen azon v o lt, hogy azt a’ Gö
rögökkel is közönfégesen meg-kedveltesse. 
És ugyan ezen okból, ő is , mint elébb Epi- 
kúrus tselekedett, az ő kertjében állította- 
fel Oskoláját. Hol is lelhetne a’ Bölts al- 
kalmatosabb helvet tsendes gondolkodásira , 
hol tanulhatna akárki is tsendesebb gyönyö- 
rüféggel, mint az elm ét, ’s a’ kűlfő érzé- 
kenyfégeket is gyönyörködtető kertekben.

A ’ Rómaiak köztt is fokán voltának, 
kik a1 kertekben és a1 mezei gazdafágban 
nagy gyöny idegeket lelték, — Farró azt 
írja a’ gazdafagról írtt könyvében: A’ mi 
nagy emlékezetíi Eleink, elégféges okokból, 
feljebb betsülték a’mezei munkát, a’ Városi 
foglalatoskodásnál. Plinius is azt írja az o 
idejebéli némelly nevezes Férjfijakról, hogy 
igen nagy hajlandófágok volt azoknak , a’ 
fzántó-főldek’ ’s kivált a’kertek’ növelésére. 
Kdtó pedig azt írja, hogy az Ő idejében ne
vezetes titulus és betsület volt az, ha vala* 
kit Föld-mívesnek neveztek. — Ezek köztt 
a’ Római nagy emberek k ö z tt, a’ kik nem 

O $ Izé-
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fzégyenlették magokat a’ főld-mivelésre ad
ni , elfőben is Lucius Quintus Cincinnd- 
tUS jut efzünkbe. Ezt a’ nagy embert aT 
mezőről hívták a’ hadakozásra a’ Haza’ Kö- 
vetjeik; ’s ollyan hirtelen kelletett mezei mun- 
kájit el-hagyni, hogy tsak ruhájit fe tifztít- 
hatta-ki a’ porból (a). A’ hadakozásban ö 
ollyan nagy ’s vitéz dolgokat te tt, hogy az 
Ő Hazafijai különös győzedelmi Innepet ren
deltek meg-tifztelésére. De Ö ez által fe 
hagyta meg-akadályozlatni magát elébb gya
korlott föld-mivelésének folytatásában; ha
nem el-végezvén fzerentsésen a’ háborút, 
újra vifzfza-tért a’ főld-mivelésre.

Szilla olly igen fzerentsés volt mind bé- 
kességes, mind háborús időben, minden el
kezdett dolgaiban , hegy ötét mindenek kö~ 
zönfégesen Szeventsésnek neveztek. Még 
is nem fzégyenlette a’ békességnek idején, 
igazgató páltzáját, életének hátra maradott 
réfzét, a’ fold’ ’s kertjének mivelésére fordí
tani ( b )

Az Afrikai Stzipio felől azt írja Szene
ket , hogy ez a’ nagy ember Kárthágó Városán

aak

J e g y z é s .
{a )  Lásd Cic. de Senefr. Cap. *8 . I t e m , AureL

Vift. de Vir. Illuftr. C. 17.

(fc) Lásd f l u t á r k u s t , az Ő életének leírásában.
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nak félelme lévén , még is az ő földjeit ma 
ga körűl-árkolta (a). O llyigenm eg-bizo- 
ny kották ezek a’ Római halhatatlan Férjfi- 
ja k , annak igazfágát a’ mit Pliflius ír felő- 
lek : Hajdan a’ győző Vitézeknek faját ke
zeik által miveltetett a’ föld,

Attiliusn ak fzinte úgy lett dolga, 
mint Cincinndtlisnzk volt. Ezt a’ nagy 
Fő-Vezért a’ mag-vetésből hívta Hazá
ja az elienfég’ eleibe; még is tsak nem 
hihetetlen, melly igen nagy Vitéz dolgokat 
tselekedett. Kár hogy ez az ö nagy fzeren- 
tséje Ötét a’ főld-miveléstol utóbb annyira 
el-idegenítette, hogy inkább merő nyúgha- 
tatlanfágok köztt toltvén idejét, utóbb erő- 
fzakos és kínos halált kelletett nékie látni.

<§< ( O ) V*

Ä  Méhek• eílenfégeikról.
A’ mi az időt illeti, leg-vefzedelmesebb 

a’ méheknek az Öfz és a’ Tavafz. FerrieV 
Abhás írja, hogy a’ kasnak harmad réfze 
el-hal őfzfzel, tavafzfzal pedig gyakorta még 
több : de ez a’ népes kasokban nem igen 
tetfzik-meg; mert azok hasonlók a’ nagy

Vá-

j e g y z é s .
( n )  Lásd S e n e c a '  87-dik Levelét.
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Varasokhoz, mellyekben a1 holtak helyett 
masok fziilettetnek. —  Nagy elleníegeik né
kik kívül a’ fetskék ’s a’ verebek , mellyek 
mint a’búza fzemeket úgy nyelik-el őket ele
venen. Meglesik, hogy a’ veréb hármat is 
vifz egyfzerre tsirkéinek, egygyet az orrában, 
kettőt pedig körmei köztt, — A’ darázsok 
és a’ herék ki-hasítják a’ mézzel haza jövő 
méheknek kasokat, ’s ki-fzopják a’ mit ben- 
nek találnak. —‘Ez az oka, a’ mint az Uta
zók írják, hogy Ámér lkának fok Szigeteiben 
nem lehet méheket tartani; mert a’darázsok’ 
íokfága el-pufztítja azokat. De nem ritka 
Európában is , hogy a’ darázsok némelly 
Nyárakon úgy meg-fzaporodnak, hogy fok 
méh-kasok el-fzélednek miattok. — A’ pó
kok kevés kárt okoznak a’ méheknek. A’ 
gyíkok ’s békák jó ízűn meg-efzik , a’ mel- 
lyeket el-kaphatnak. Az efzterágok vagy 
gólyák, fokát fel-falnak a’ mezőn, kivált 
motsáros helyeken. —- Az öreg méhekben 
meg-terem a’ tetü is , melly ollyan forma 
nagyfágú, mint a’ gombos tőnek feje , és 
veres fzínére nézve; de ez fém fzerez nékik 
nagy alkalmatlanfágot. — De egyebeket el
hallgatván , nints a’ méheknek nagyobb el- 
ienfégek, mint a’ házi ellenfég, mellyel a’ 
Frantziák Teigne de la Cire. Viafz moly
nak a’ Németek’ madennek , a' Magyarok 
pedig fok helyeken farkai féregnek nevez

nek
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nek. Ez a’ kis hernyótska , melly tíz ’s ti
zeinkét ezerből álló ’s mérges dárdákkal fel
fegyverkezett tábornak fzeme láttára pufztít- 
ja a’ m éh-kast, által-furdalja a’ lépeket, 
eméfzti ‘a’ viafzt és m ézet, fzármazik az éjjel 
járó lepkének vagy pillének tojásából. Ezek 
a’ lepkék, mellyek fejéres tarkák és vas
tag derekok van,némelly efztendökben in
kább meg-fokasodnak mint máskor, ’s egy 
helyen inkább , mint másutt. Nappal tsen- 
desen ülnek a’ méhes házaknak fzegeleteik 
ben , éjjel pedig mikor tojni akarnak, nagy 
vakmeröféggel bé-repülnek a’ méh-kas’ lyu
kán , ’s valami hasadékba, vagy a’ méhek- 
töl üres lépekbe le-tefzik tojásaikat. Ha 
pedig a’népes és vigyázó méhek közzé nem 
m ehetnek, a’ ízalma és vefzfzős kasoknak 
üregjeikbe tefzik kívül tojásaikat. Kevés 
napok múlva a’ tojásokból ki-kelnek ezek 
a’ hernyók vagy molyok, mellyeknek tizen
hat lábok v an , testek fejér, fejek pedig fe- 
ketés; bé-rágják magokat a’ kasokba, on
nan a’ lépekbe, ’s oily nagy pufztítást téfz- 
nek ott kevés napok m úlva, hogy nem tsak 
a’ rajok, hanem még az efztendös méhek 
is gyakorta miattok oda hagyják kassáikat. 
—‘ Vágynak é valamelly kasban illyen fér
gek , meg lehet esmémi a’ kas alatt lévő 
defzkára le-húlló fekete ganéjokról, mel
lyek a’ felyem-bogárokéhoz hasonlók. —

En-
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Ennek a’ pufztító féregnek meg-előzés ere 
is , leg-hafznosabbak az ollyan defzka kasok, 
mellyeket oda feljebb le-írtunk, mellyekben 
foha fém , vagy igen ritkán találtatnak. — 
Valamint az ellenfég, a’ fok ezer katonák
tól Őriztetletett Várba nem könnyen mellei
be : úgy ezek a’ lepkék is , fsak a’ népeden 
és erőtlen kasokba vefzik magokat. Meg
mondottuk pedig oda feljebb, hogy a’ deíz- 
ka kasokban 3 6 főt 40. ezerre is meg-fza- 
porodnak a’ méhek; ha meg-esnék, hogy 
valamelly hasítékon oda is bé vinné a’ lep
ke a’ maga tojását, könnyű a’4 0 .  ezer nép
ből két három ezeret annak ki-írtására ren
delni. —

Ha ez a’ féreg meg-fokasodik a’ kas
b an , nehéz orvosolni. Némellyek ki vágják 
a’ lépeket,de ezzel keveset fegítenek. Leg
jobb illy énkor a’ kast öfzve-házasítani, a’ 
melly is meg-esik egy kis füstölés álta l, 
melly által el-bódúlnak, ’s más nap fziut 
úgy dolgoznak, mintha mindég egygyek 
lettek volna. — —

A* Találós Mese volt Nap; mellyet 
írt Földi János, N. Sz. K. Szathmár Váro
sának Orvosa. A’ Rejtett Szó volt Kdr, 
vifzfza-fordítván Rák; mellyet írt Döme 
Károly, Pozsoni Nevendék Pap.

Xa-
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laldlós Mese.
Nintsen e’ Világon feketébb nálam nál,

Nevem öt betűkből áll a’ Magyaroknál;
A’ mellyből egy betűt ha utói el-hagynál, 

Egymást fzeretöknek ortzáján találnál. —
' írta Szombati János, S .P . P.

M  d s.
A1 ki tsinálja reá nintsen fzükfége magának, 

Még ha ki meg-vefzi is ném fzeret élni vele.
A’ ki pedig vele é l, ’s hafznát vefzi, abba tu

datlan.
Kelletlen jófzág! jÖfzte találd-ki mi az?

D. Földi János.

Rejtett Szó.
Egy vagyok, és még is kettő vagyok : így is

amúgy is
Tsak fzemmel jádzom ; nintsen több társam

ez egynél.
A zt, ki be-jár hozzám, fok fzép dolgokra ta

nítom ,
A’ bért még fe magam fzedem: azt más húz

za , ha húzza.
Én nálam nélkül tudományt egy elme fe gyűjt

het. «—
Másként: a’ kő fzív tőlem könyörülni tanul

gat,
’S általam a’ bűnöst ISTEN kegyelembe fo > -

gadja.
En-
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Ritka madár vagyok o tt, hol Mdrs bíztatja
legényjit,

Szégyenl a’Bajnok, ’s méltán fzégyenlhet is
engem’.

A’viadal-piatzon ,nem  is hagy láttatni. Leg
inkább

Kedvel az Afzfzonyi Nem, ’s valahányfzor 
akarja, meg-indít

Engem et, és vélem mást is : ki-találhatod in
nét

Már könnyen mi legyek? — Jól vigyázz: 
mostan is a’ van ,

A ’ mi vagyok, kezeidben: ha meg-fordítod
az értést.

írta Döme Károly.

M á s.
Soha a’ vásárban engem’ nem árúinak , 

Noha a’ vásárban a’ kik meg-fordúlnak.. 
Mind a’ leg-főbb rendek, mind a’kik kol

dulnak ,
Tagadhatatlanul hafznomra fzorúlnak. 

Négy réfzem’ a’ vadáfz felettébb fzereti, 
Három léfz’ ; de négygyé nem minden te

heti
M agát; négyét ’s ötét Boris emelgeti,
A ’ két végfö bennem az ízt érezteti.

D. Toldi János.
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X V .  L E V É L .

Költ Kis-Afxfzony-Havdnak 19. Napj.

A E R O N A U T I K  A,
v a g y

Ä  Levegő-égben való hajózás' fej-találta- 
tásának, 's az által tétettetett egyné

hány nevezetesebb utazásoknak 
le- írások.

rantzia-Orfzágban 1^83- Montgolfier 
Testvérek; egygyik Matemátikus, a’ másik 
Fizikus és Kémikus, a’ Levegő-égnek ne
hézfémét, a’ mint arról Boyle tanított , meg 
akarták vizsgálni. E ’ végre egy vég béllés
nek való tafotából varrottak egy golyóbis 
formát, mellyet ők 40. Kubik lábnyi — 
egy kubik lábon kell érteni akkora nagy- 
Jágot, mellűnek fzéle, hofzfza, vastagja• 
ga , mindenfelé egy lábnyi. — Gázzal vagy 
tüzes könnyű áerrel— meg-töltottek , melly 
a’ házban a’ boltozatig, a’ kertben pedig 
36. láb magasságra repült, de két minúta 
m úlva, minthogy a’ Gáz a’ tafotának ap
ró fűri’i lyukain hamar ki-fzivárgott, ismét 
alá esett. Ezen történet a’ Montgolfier Ura- 

P  kát
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kát nagyobb próbára bátorította. Faújds de 
Fond pedig a1 terméfzetnek ezen újonnan 
fel-talaltatott erejét hallván, ’s azon való 
örömtől el-ragadtatván, ama Testvér tudós 
két Mekhánikusokat Roberteket maga mel
lé vette’, kik 1783-ban Auguít. 27. napján, 
hozzájok adván magát Próféílör Charles is , 
egy olly golyóbissal, mellybol 943. kubik 
lábnyi, vas-porral és vitriol vagy gálitzkő 

f fpiritussal kéfzűlt Gáz fért, fok nézőknek 
jelenlétekben , leg-előfzör közönféges próbát 
tettek. A’ golyóbis két ágyú-fzó után az 
ácrbe fel-emelkedett,’s két minuta múlva a’ 
nézők’ fzemeik elől a-1 fellegek közzé rejte
zett ; ’s el-rejtezését is két ágyú fzó jelen
tette. Ritkúlván a’ fellegek , a’ golyóbis, 
mellynek diametere, vagy álíallója 12. láb 
vo lt, — ismét m eg-láttatott, de 2710. láb
nyi magasságra lévén a’ földtől, igen kitsiny 
formát mutatott; azután még egyfzer, a’né
zőknek nagy tapsolások között, a’ fellegek 
közzé ei-bújt , ’s három fertály óráig való 
repdesése után Gonesse Városánál, melly 
Páristó l‘4. órára vagyon, le-fzállott. Egy 
fzakadás találtatott rajta , mellyet a’ Gáznak 

 ̂ ki-terjedő vagy rugó ereje — elafticitásci — 
tsinált; minthogy az ott fent lévő Levegő
égnek öfzve-nyomó, ’s ellent álló ereje, a’ 
vékonyíag miatt annak ellent nem állhatott. 
Az intereífánsok egygyik a’másikra vetettek;

Char-
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Chariest azzal vádolták , hogy a5 golyóbis* 
Gazzal nagyon meg-töltötte; de ö ezen vád* 
ra meg-feleit. A’ valófág a’ v o lt , hogy a’ 
játékba fokán belé elegyedtek; a’ találmány^ 
nak ditsofézét ki-ki magának tulajdonítani ’s 
Montgolfier Urakat pedig attól meg-foízta- 
ni akarta. Septemb. 2. napj. Rouland a’Pá
risi Univerfzitásban Ekfzperimentáiis Fizikát 
Tanító Úr ki-hírdettette , hogy a’ kik fubskri- 
bálni akarnak, azoknak a’ Gáznak, vagy 
tüzes könnyű Levegő-égnek tetméfzetéröl % 
bizonyos órákon letzkéket adna. Sept. 7. 
nap). Filatré de Roiiér Úr egy elmésen 
gondolt metfzést kéfzített ennek a’találmány
nak emlékezetére, ’s azt Mongolhér Urak
nak ajánlotta. — Ezen Úrnak fzándéka az 
v o lt, hogy az ezen képből bé-jövő pénzen, 
egy olly golyóbist kéfsítfen, a’ mellyen ő 
maga a’ Levegő-égbe fei-emelkedjen: de 
még nem bátorkodott a’ golyóbist fzabadon 
botsátani; hanem kötélre kötötte azt, hogy 
tsak addig menjen, a’meddig a’ kötél erefz- 
ti. Sépt. i i .  napj. Báró Becnwianoir fok 
nézőknek Iáitokra újra illyen golyóbist bo» 
tsátott-fel, melly 50. láb magasságra emel-* 
kedett: de minthogy a’ golyóbison , melly 
ökör béllel vonattatott-bé, alattomban való 
fzelelő nyílás maradtt-; a’ benne lévő Gáz 
azon ki-menvén, alá fzállott. De a’ golyó
bis még azon estve meg-igázíttatván, olly 

P 2 ma-
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magasan fel-emelkedett, hogy az a’ nézők4 
fzemeik elől egéfzen el-túnt. Azonban en- 

\  iiek az Égi hajónak elfő Talalóji a’ Mont
golfier Urak Verfaillest, a’ Frantzia Király’ 
múlat ó-helyét válafztották a’ magok próbá
toknak néző helyévé. A’ melly golyóbist 
ők kéfzitettek ; annak magassága volt 60. 
fzélessége 40. láb , fért belé Cö 000. kubik 
láb Gáz: nehézfége nyomott Sco. fontot, 
és noha tsak 6co. font tereh volt légyen ben
ne , de 1200. fontot el-bírt volna. A’Mont- 
golíiér Urak ezt a’ Makhinát fel-botsátották 
mindenféle rendű embereknek jelen-létek- 
be*i, a’ Verfzáliai udvarban, Sept. 19. napj. 
Mind azt, mikor a’ golyóbis el-kéfzíilt, mind 
azt , mikor fel-botsáttatott , ágyú fzóval 
jelentették. El-vagdaltatván a’ kötelek, 
mellyekben a’ golyóbis tartatott , mint a’ 
gondolat olly hirtelen fel-repűlt az 200. öl- 
nyi magasságra , mellyet a’íökafág álmélko- 
dással nézett. A1 Makhina alatt függött egy 
kosár, a’ mellyben egy kos, egy kátsa és kakas 
voltak rekefztetve, melléjek pedig egy Ba
rométer függefztetett. Ezt a’ nagy Makhinát 
ay. minútáig vitte fel felé a’ Napnyúgoti 
fzél, azután kezdett lassanként le felé erefz- 
kedni, végre egy erdőben Vaukrefibn mel
lett , melly Páristól fél órára vagyon, le- 
fzállott. Filatre Rosier ú r  másokkal egy- 
gyiitt mindenütt utánna ment ennek a’ ha

jó-
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jónak. Magát a’ hajót egy nagy rakás fán 
talalta-meg, a' kosár pedig kiilön volt tő le , 
mellyben a’ kátsa és a’ kakas magokat meg
vonták , a’ kos pedig a’ fzokatlan Égi útnak 
Vefzedelmes voltáról meg nem ij/edett lévén, 
Stoikusi hideg vérrel legelt a’ kosár körül a* 
réten. A’ makhinán alól, felül nagy hasa- 
dékok találtattak. *'feaiirat és le Getltvl
Urak, a’ Párisi Akadémiának tagjai nézték 
a’ makhinát. Az elfő a’ tsillag visgáló to
rony m ellől, a’ másik pedig a’ toronynak 
második kontignátziójából egy három lábnyi 
kvadranfon nézvén azt, annak fel-emelke
désének magasságát amaz 293. ez pedig 280. 
ölre határozták. Ebben a’ golyóbisban az 
is meg-jegyzésre méltó volt, hogy Mont- 
golfiér a’ benne lévő G ázt, gyapjúval ele- 
gyíttetett nedves fzalmának tüzével kéfzíttet- 
t e , melly által igen kevés költféggel 10. mi- 
núta alatt 4O/OOO. kubik lábnyi Gázt lehet 
kéfzíteni , melly a’ Charles Úr módja fzerént 
8- vagy IO/OOO, Frantzia font pénzbe kerül
ne, ’s el-kélzítésére 8* vagy 10. nap kíván- 
tatnék; a’ Charles’ makhinája , ha meg-ter- 
heltettetnék, egy óráig a’ Levegő-égben fel 
nem maradhatna: de a’ Montgofieré alatt 
lévő Galeriébe vagy folyofóba lehet
ne kementzét tenni, ’s gyapjával elegyes 
fzalma tűzzel oda fel az úton is lehetne új 
Gázt tsinálni, ’s a’ makhinát azzal meg- 

P 3 töt-
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tölteni,, Ezen golyóbis találásának alkalma
tosságával Páris Varosa két réfzjre fzakadtt , 
t’s a’ lakosok közit Levegő-égbcii hadako
zás támadtt. Egygyik réíz Montgolfier, a’ 
másik pedig Róbert mellett vagyon: de ne
hezen léízen közttök a1 Levegö-ég’ felíő me
zején utköz.et: még hamar is volna a’ mó
dot kktaíalni, mint kelljen oda fel egygyik. 
hajós feregnek a’ másikra ütni, ’s a'hajót a’ 
Levegö-ég1 tengerében a1 búvároknak el-me- 
ríteni. Ennek a1 Levegö-égbeli hajó talá-̂  
lásnak emlékezetére Párisban Sept. 1. napj, 
jádzottak egy Pantomimiát > a’ Játék ne
veztetett : Le Nmfrage cP Arlequin s gilo
te du Faifseau volant, vagy Arlekinnek 9 
egy repülő hajó kormányosának hajó- 
törése. Egy másik játékot pedig mellynek 
n ev e : Gilles et Crifpin Meccmiciens. — 
Gilles és Crifpin Mekkultikusok. Sept. 24. 
napjától fogva ugyan Parisban ti zen-négy fzcr 
Jádzottak. A1 fent említett kos, mellyel a’ 
kosok köztt elfő Kolnmbusnak lehet nevez- 
n i , a’ Frantzia Király1 Parantsolatjára, a’ 
Király’ menageriéjébe , vagy azon kertbe, a’ 
mellében az idegen Orfzágokból való va
dak tartatnak, vitettetett, ’s Mont au 
d e l , vagy Égi utazónak neveztetett■ Mont
golfier pedig a1 Királytól és a1 Királynétól 
n?.gvr kegyelmességgel fogadtatott. Hertzeg 
MxillQn Mahon azon a’ pompás innep na

pon ,
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poii, mellyet 6 Oktob. t. napj. a’ Spanyol-* 
Orfzági Király két gyermekeinek fzületések 
napján tartott; Bologna Városának egy er
dejében, a’ maga nagy rangú Vendégeinek 
jelen-létekben, estve egy illyen 6. láb és 
két tzoll golyóbist botsátott-fel, mellyen egy 
záfzló függött ezen rajta lévő olvasható be
tűkkel : Five Charles, vive Louife. EU 
jen Károly , éljen Lovisa az Afturiai Fe
jedelem és Fejedelemné. Minthogy ez a* 
Levegő-égben való hajózás még tsak ollyan, 
mint a’ mostan fziiletett gyermek, a’ kiből 
miilyen ember fog lenni, előre ki nem le
het nézni: nem lehet felőle bizonyost mon
dani , mitsoda tökélletességre fog ez idővel 
m enni, ’s mitsoda hafznai fognak lenni? 
Meg lehet, hogy ezt a’találmányt idővel olly 
tökélletességre vifzik az emberek , hogy ez 
illyen Égi hajón, a’ Levegő-égben fzinte olly 
nagy terheket leh e t, mint a’ földön fzeké- 
ren , vagy vízen hajón hordani: a’ Levegő
égnek tulajdonfágait ’saz abban lévő dolgo
ka t, jobban ki lehet,m int eddig tudtuk , ta
nulni: rajta mefzfze fokkal hamarább el le
het repülni, mint a’ vízen, vagy a1 fzára- 
zon mehet az ember; hadakozás idején a’ 
meg-fzállott Várból a’ ki akar, rajta el-illant- 
h a t , vagy a’ ben fzorűlt népnek fegyvert, 
eleféget, ’s a’ t. lehet a’ Várba bé-fzállítani 
meg lehet rajta tudni, meddig vagyon 5 

V 4
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Levegő-égnek magassága — a’ fzélnek ha
tára ’s a’ t. Régi kívánfágok az emberek
nek a’ repülés : ezt bizonyítják a’ Régiek
nek meséjík , mint a’Napnak fzárnvas lova : 
a’ Junó5 páváji: a’ Medea farkánva— a’Pe- 
gafus; a’Merkurius’ fzárnvas botskora, ’s a’ t. 
-— — Leg-régibb és leg-hitelesebb példája 
a’ mesterféges repülésnek ama híres Taren- 

. túrni Geometrának Arkitdsnak, ki a’ Krifz- 
tus’ fziiietése előtt 400. efztendőkkel é l t ,— 
repülő fa galambja. A. Gellius azt írja, 
hogy az volt egy fából tsinált galamb, rrielly 
mesterfégesen öfzve-rakatott fzárnyain, ’s 
benne el-rejtetett valamelly ípiri tusnak moz
gató ereje által repült; de ha egyfzer le
esett, többé magától fel nem tudott repülni. 
De mint lett légyen ez a’ galamb kéfzíttet- 
ve , azt ama nagy tudományit emberek Lau* 

x yus , Schott, Kardán, Skaliger, Fahrig 
Ldna nem tudták, fém hozzá hasonlót nem tsi- 
nálhattak. Gondolkozhatna ügy valaki, hogy 
talám Arkitás is Gázzal tőltötte-meg a’ ma
ga fa galambját: de hogy egy illyen fából 
tsinált madár Gázzal repülhetne, annak fe
lette igen nagynak kellene lenni, ’s a’ Gázt 
tsináló tűzről fém emlékezik Gellius, — 
A’ mit azután a’ repülő makhinákról, repü
lő Szentekről írnak; a’ tudatlan időnek fzü- 
leménye; mellyben a’ babonás képzelődés 
tsudálatps meséket fzokott volt formálni.

Ao-
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Roger Bakon a’ 13. Százban élt Ánglus 
Frantziskánus, azt írja, bőgj Ö esmert egy 
embert, a’ ki egy repülő makhinát tsinált. 
Az ő ideje után igen fokán próbálták a’ 
repülést, de azt nyak , vág j fzár-törés nél
kül fenki nem próbálta. Ilijén vólt Olivier 
Malmesbyri nevű tudósBenediktinusBaráti 
a1 ki mesterfégesen tsinált fzárnyakon egy ma
gas toronyból ki-repült, de midőn tsak iao. 
lábnyira repült volna, alá esett, ’s tagjai 
öízve-törvén meg-holt, így járt ama Pád- 
vai Jésuita is Blakwell 9 és egy Párisi Teáti- 
nus Barát. Nem igaz az, a’ mit ama híres 
Norimbergai Mekhanikusról Müller £?ános~ 
ról írnak, hogy ő V. Károly Tsáfzámak 
elébe repült: mert Müller meg-.hólt 1493* 
Efzt. Károly pedig fzületett 1500-ban, Ka - 
vendifch vólt az elfő, a’ ki a’ Gáznak kön- 
nyűfégét meg-határozta l*?66. Efzt. és azt a’ 
közönféges áernél hétfzer találta könnyebb
nek ; mások pedig azt tizen-egyfzer mond
ják könnyebbnek az áer’ terhénél. Lásd 
Wieleg. Chem. T. II. p. 470. 1782. Efzt,
Kavalló az Angliai Társaíág elölt külömb- 
külömb-féle állatoknak hójagaikkal fok pró
bákat tett. 1670. Efzt. Bergamóban nyom
tattatott egy k ö n y v ,illy titulussal: Prodro•* 
mo deli arte mirabiig, melJyben a1 repülő ha
jóról egy egéfz trakta vagyon. Kétfég kívül 
az a’ könyv ez, mellyet Francefeo Lana illy 
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titulus alatt í r t : Prodrome della arte mat-
fir a , mellyből Sturmius in Collegia Curio- 
Jo. Part. 1. Cap. X. fokát ki-ír, ’s mellyhez 
maga is fokát á d , mint kellene egy Leye- 
go-égi hajót kéfzíteni : de az említett író 
femmit nem tudott a’ Gáz felöl, melly által 
az Hlyen hajót fel kellene emelni. Külőm
ben álár ennek a’ Századnak kezdetében , 
az illy Égi hajóról fokát befzélltek ’s írtak 
Éisbonában. Lásd Valentini Schaubühne 
fremder natüralien T. I. C. IX. hol az illy 
hajónak formája is Sturmiusból meg-találta- 
t ik , a’ honnan vett Montgofier is a’ maga 
hajójának találására alkalmatosságot. Segí
tette Montgolfier’ képzelődését az is , hogy 
egy Blanchard nevű ifjú Mekhánikust esmert 
ö Párisban, a’ ki 12. efztendökig dolgozott egy 
makhinán , mellyen ő a’ Levegő-égben repül
hetne. Ugyan akkor jelentette egy fíleton ne
vű ember m agát, a’ki azt hírdettette, hogy ő 
20. efztendökig való gondolkodása után ta
lált olly módii tsizmát, mellyben a’ vízen 
mint a’ íz ár azon ügy lehet, még pediggyor- 
sabban, m in ta ’ leg-febesebben nyargaló lo
von járni. De még eddig fern Blanchard, 
fém Bleton nem tettek eleget ígéreteknek, 

A’ többi következik.
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Toldalék a’ X  é j X /. Levélben lévő Re
gulákhoz, melhjekrc az Egi-hdború- 

nak idején illő vigyázni ?
I. Az ember’ testét mindenkor egy lát

hatatlan felhő vefzi körül; ez a’ felhő léfzen 
a’ testből fzűntelen-ki-jovő gőzből vagy pá- 
rizatból. Ennek a’ gőznek némelly réíze 
vizes (illyeti vizes réfzt a’ SzanktQl'ius Olafz 
Orvos’ Statikájában való Jegyzés íz erén t „ 
Olafz-Orfzágban, egy egéízféges közép testű 
ember, minden »4. óra alatt 5. fontot gŐ- 
zölög-ki) némelly réíze pedig ßogifiikus x 
vagy tűzzel elegyes. A’ párázatnak nedves 
réfze a z , a’ meílyből léfz a’ testen az izzadd 
fág , mellynek erős fzaga vagyon. És mint
hogy a’ körülöttünk lévő atnwsfeVß réfz 
ízerént nedves párázattal, réfz fzerent pedig 
tüzes gőzzel tele vagyon ; ez az utolfó az 
elfőnél könnyebb lévén, amannál feljebb 
emelkedik, a’ vizes atmosferát körül tűzzel 
elegyes Levegő-éggel meg-rakja, és mivel
hogy ennek a’ külfő atmosferáaak a’ kénkö
ves és gyantás, vagy elektrika matériával 
nagy cgygyesűlése vagyon, a’ menykö
vet könnyen magához fzívja; a1 honnan 
a’ körülöttünk lévő vízzel elegyes atmosfe- 
ra a’ mi lélekzetünk álta l, mint valamelly 
lajtorján vágy t$Övón, azt reánk le-vonja,

Ugyan
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Ugyan is tudni való , hogy a’ víz és értz- 
nem , a’ menykövet mindenek felett magá
hoz fzokta vonni. Mikor tehát Égi-háboríí 
vagyon, akkor a’ vastag, gyapjú és izzadast 
fcerző ruhát ízükfég le-vetni, ’s a’ helvett 
könnyű lenből vagy felyemből valót kell 
fel-őltözni; mert az illyen alatt a’ ki-gőzöl
gés nem fzorúi,’s nem vastagfzik úgy m eg, 
mint a’ vastag alatt. Az £gi-háborúnak ide
jén pedig, minthogy nagy belfő nyúgha- 
tatlaníagot és bádjadttfágot tapafztalunk ma
gunkban ,mellyet a’kénköves füsttel meg-ra- 
kodott áer tselekfzik: fokkal erősebben iz
zadunk. Iilyenkor tehát meg kell az em
bernek magát m osni, öltözzön tifzta ruhát 
magára, távoztasson mindent-a’mi körülöt- 
e jó vagy rofzfz fzagot tsinálhat, egy fzó- 
val: a forró nyári napokban tartja tifi- 
tán magát az ember.

2. Minthogy az Egi-háborúnak idején 
nagyobb mértékben izzadunk mint másfzor, 
’s az izzadfágnak gőze, mint valamelly fel
hő testünket körűl-vefzi, olly fok gőz verő- 
dik-öfzve kiváltképpen fejünk felett; hogy 
annak magassága gyakran egy ölre is nevel
kedik ? ha vagy dolgozunk, vagy futunk, 
járkálunk, lovagiunk , vagy vefzekedés , 
vagy más indulat által magunkat fel-me- 
legítjíik : azért, JÉgi-hdborúnak idején 
az ember fel ne melegítjé magát.

3- Az>
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3. Az ágyban a’ testnek pórusai ki-nyílnak, 

az ágybéli pehelnek melegfége álta l, külöm- 
ben is a’ pehel elektrikus test, ’s a’ körülöt
tünk fekvő levegő-eget elektrika matériával 
mng-elegyítik. Következésképpen az ágy
béli nagy meleg által két vefzedelemre tefz- 
fziik-ki magunkat, tudniillik a’ magunk tes
tünknek ki-gőzölgését többfzör ízívjuk-bé, 
és így az által tüdőnket meg-mérgesítjük: 
azon kívül a1 menykönek magunk felé utat 
kéfzítünk: kiváltképpen, midőn az a’ belfő 
nyughatatlanfág és vérnek meg-háborodása, 
mellyet az Égi-háború’ idején tapafztalunk, 
a’ testből való 'ki-gozölgést nagyon fegíti. 
így vagyon a’ dolog a’ háló-fzobákra néz
ve is , mellyeket a’ fzél nem jár. Nem lé
vén azokban fzabad járása a’ Levegő-égnek, 
az abban mulatóknak lehelletekkel ’s gőzök
kel meg-telik; melly gőz az ablakokra ta
karodik , azoknak nyílásokon ki felé igyek- 
fzik, ’s a’ menykö’ matériáját bé felé tsalja, 
Egi-hdborúnak idején tehát,  nem bátor-  
fágos ágyban és háló-házban múlatni♦

4 .  Az olly helyeken, a’ hová a’ meny-, 
kő le-esik nagy kénkő-fzag érzik, mellyet 
a’ jó fzaglású emberek előre fok órákkal 
rneg-éreznek: ugyan az- olly helyeken kén
köves füst tőlti-el az áért. Ez a’ füst az 
áert annyira meg-vékonvítja, hogy az a’ma
ga elafiicitásának vagy rúgó erejének nagy

ré-
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■réfzét el-veíztvén , többé nem élégféges ar
ra , hogy a’ tüdőt fel-fújhassa, ’s azon a’ vér
nek fzabad utat nyithasson: ezen kívül va
lamint az áert, úgy a’ tüdőben is a’ vért 
ügy ki-terjefzti ez a’ kénköves füst, hogy a’ 
nagy fefzítés miatt az edények is a’ magok 
erejeket el-vefztik, ’s a’ berniek lévő vért 
elebb mozdítani nem elégíégesek , gyakran 
meg is fzakadnak. Végre ez a’ kénköves 
füst, a’ helyen lévő tűzzel elegyes gőzbe és 
áerbe a’ menykövet le-vonja, ’s a’ jelen-lé
vőket meg-öli. Illő hát ez illyen fojtós gőz
nek fzabad menetelt tsinálni, melly más
képpen nem lehet, hanemha az ember az 
ablakot vagy az ajtót nyítja-ki. De mint
hogy a’ tapafztalás bizonyítja, hogy ha az 
ajtót vagy ablakot azon reiz felé nyitják-ki, 
a’ honnan a’ felleg jő ; a’ ki-nyílt ajtó vagy 
ablak á’ menykő vet bé-ízívja a’ házba; az
ért ; azon a? réfzcn ,  a melhj felöl az Égi- 
hdború j(5 ,  ablakot ajtót be-kell zá rn i ; 
az ellenkező réfzen 'pedig ki kell nyitni.

Minden hirtelen való mozdulás üressé
get tsinál a’Levegő-égben , a’ mozgásban lé
vő test után, melly fzéllel együtt vagyon. 
A’ LevegŐ-;égnek ez a’ mozdulása utat ád 
a’ menykőnek; gondoljuk ide a’testnek gő
zét, mellyről feljebb fzóllottunk, az ismét 
űj utat tsinál a’ menykőnek: azért az Égi- 
háborúnak idején nem kell Szaladgálni, /o -

va-
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vagoíni, utazni, harangozni, ekítrizdi
ni , T  A í. w ert mmd tselekedetek 
által az der körülöttünk meg-indúl. —

6. A’ nagy élő-fáknak ágaik, ’s leve
leik, kivált a’ tőlgy-fák, a’ magok gőzöl
gésekkel a’ menyköves matériát magokhoz 
ízívják; és így a’ jegenye és fenyő ’s min
den magas fák fokkal inkább ki vágynak 
tetettetve a’ menykőnek, mint az alatson 
fák és bokrok. Nem bdtorfdgos hát Égi- 
háborúban^élö, nevezetesen magas, kivált
képpen pedig magánosán külön álló fák 
alatt essö ellen állani. T. Makó Pál Út 
a1 menykőnek mivoltáról, ’s a’ t. írott 
munkájában §. 34. azt jegyzi-meg mások 
után, hogy a’ fenyő-fákat a’ meriyko nem 
iiti-meg.

Az elfő Találós Mese volt Tsóka: a” 
második KoporJÓ. Az elfő Rejtett fzó Könyv9 
a’ második KoporJÓ.

Találós Mese.
Mi víz? melly akármelly nagy folyó-vizeknél 

Szélesebb, ’s mefzfzebb hat a’ nagy tenge
reknél ?

Még is mélyfégére mindennél tsekélyebb ? 
Egy kis tsergedező patak nála mélyebb.

D. Földi János.
Rej-
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Míg minden tagom ép, Magyar addig terme
tem : a’ tél

Kedveket; nyárban fenki reám fe tekém. 
Fofzfz-meg az orromtól, lefzek akkor Róma*

fajátja:
És az erős télnek megfogom adni magam’. 

Hogyha pedig lábam’ fzeged-el, Németnek
ajánlafz,

A’ mi üdőn e’ fzót ejti-ki nyelve: Kötés.

$4<>

A y vesében lévő kő ellen.
Törd porrá a’ mogyoró hajat, elegyítsd- 

öfzve tzukorral, — napjában vágy belőle 
egynéhányszor, a’ mennyi egy kés’ hegyére 
fér. Sokan ezen tsekély efzköz által, kik
nek az Orvosoktól rendeltetett Nitrátumok 
és Demulcensek keveset hafználtak, minden 
fájdalmaktól tökélletesen meg-fzabadúltak.

j o b b í t á s .
A’ XI. Lev. 164. Lapján nem Moeny 

— hanem Moenus’ folyó-vize.
A’ XIII. Lev. 208. Lapján a’végén ne 

talám magok helyett olvasd — mások —
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XVI. L E V É L .
Költ Kis -Áfzfzomj-Havának 22. Napj.

1
Az alatson kunyhóban is meg lehet o’ vir

tust találni P

*** Ú r, a’ ki fő kötelességének tartja 
a’ i' ükfégben lévőket fel-keresni, ’s rajtok 
fegíteni, meg-hallotta , hogy a’ Városban, 
mellyben ö lakik, vagyon egy fzegény Afz- 
fzony, a’ k i, a’ maga már négy efztendök- 
töl fogva ágyban fínlődő Férjét maga két 
kézi munkájából tartja. Ez a’ jó Úr úgy 
gondolkozott, hogy ennek a7 fzegény afz- 
fzonynak igen nehéz annyit keresni, hogy 
abból nyomorgó Férjével egygyütt élhessen. 
ISTEN tudja, hát ha fokfzor nagy fzükféget 
is látnak? ezek valóban meg-érdemlik a’íe- 
gítíéget. Azért két tallért téfzen a7 zsebébe, 
’s fel-keresi az afzfzonyt. Sok kérdeződések 
után reá talál egy öfzve-romláshoz közelge- 
tő kunyhó forma házatskában. Kit az aíz- 
fzony , a’ ki akkor egy kis afztalnál hímet 
varrott, Férje pedig mellette ágyában nyö
gött , igen fzívesen fogadott. A*** Úr azt 
mondja az afzízonynak: Afzfzonyom! ezen 
tsekély ajándékot általam egy valaki kül- 

Q döt-
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dötte Vámotokra, vedd-el, ’s pótold véle fzúk- 
fégeteket. Köízönöm úgymond édes Uram fá
radságodat: az ISTEN fizesse-meg annak a’ 
jóltévőnek könyörűletességét, a’ ki a’ nyomo
rultakon így tud Szánakozni: de hála légyen 
ISTEN nek, most femmi fegítségre nints 
fzúkfégem. - - - Úgy, de vagyon ennek az 
ágyban nyomorgó Férjednek, ’s ugyan az 
ö fzámára hoztam ezt a’ kevés pénzt. - - - 
Édes Uram! ez az ember az én férjem; mi
kor ö még ifjú és egéfzféges v o lt, ak
kor az ISTEN előtt azt fogadtam néki, hogy 
mind boldog, mind boldogtalan állapotá
ban ő eránta való hűfégemben meg-mara- 
d o k : még én kereshetek annyit, mellyből 
mind ötét, mind magamat Szegény állapo
tunkhoz képest el-tarthatom. — — Jó aíz- 
fzony ! vedd^el kérlek a’ pénzt, mert vifz-
fza nem vifzem .------- Én pedig azt el nem
vehetem. ISTENem ! melly íokan vágy
nak nálamnál fzegényebbek ? nem azoktól 
lopnám é el azt, a’ mit ,  reá fzúkfégem nem 
lévén , tőled el-vennék ? A*** Úrnak fzíve 
Örömmel ’s fzemei könyvekkel meg-telvén 
az afzfzonynak befzédére, a’ két tallérhoz 
többet te t t , ’s a’ pénzt az ablakban hagy
ván el akart menni. — Az aízfzony meg
fogta ötét , ’s a’ pénzt viízfza-adta néki így 
fzóllván : Uram ! ha tsak ugyan velem jól 
akarfz tenni, vidd-el a’ pénzt m agaddal,’«

végy
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végy rajta fzámomra égj nagy betűju Bibliát, 
estve, mikor dolgomat végzem , olvasgatok 
belőle; ez a’ magamé , a’ mint látod, ki- 
tsiny betűju: ha tetfzik, mond-meg kinek 
hívnak, ha nagy fziikfégre jutok , akkor meg
kereslek. Engem’ A***nak hívnak: lakom 
- - - holnap kezedbe fzólgáltatom a’ Bib
liát. ISTEN áldjon-meg. Mikor A*** Úr 
az ajtón ki-menne , egy öreg rongyos ember 
éppen akkor akart a’ házba bé-menni, ki
től kérdi A*** Ú r, ki légyen? É n , úgy
mond az Öreg, egy fzegény ember vagyok, 
a’ kinek femmi fegítője nints, az ebben a* 
házatskában lévő fzegény afzfzony fogadott- 
bé magához, ’s ád ennem is. — IS T E N ! 
ki az egekben lakozol, mitsoda helyre rej- 
tette-el magát a’ virtus ? —■ így fzóllott A*** 
Úr; ’s az Öreggel vifzfza-ment a’ házba, ’s 
azt mondja az afzfzonynak: Ha magadnak 
nem akarod a’ pénzt el-venni; vedd-el en
nek az Öregnek fzámára; ezután is gondom 
léfzen élelmére. — Uram ! mond az afz- 
fzonny, ne terhelj tovább, egy fillért fém 
vefzek-el: melly fokán vágynak nálamnál 
fzegényebbek! Ha akarod, ajándékozz egy 
Bibliát: mikor reá fzorúlok, alamizsnádat 
is el-vefzem. A’ mit most tőled kérek, tsak 
e z : fegélj nékem az ISTENt kérni. őrizzen- 
meg engem’, hogy valaha ne ditsekedjem 
vele, hogy az én fzegényfégemben is tud
tam fegíteni.

Q % Ezen

Li
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Ezen történetre femmi jegyzést nem 
téfziink , hanem tsak ezt az egygyet, hogy 
a’ még az emberek’ társafágokból végkép
pen ki nem költözött virtust nagyon meg- 
fértené az , a’ ki ebben leg-kissebb környül- 
állást is költeménynek gondolna lenni.

Ezzel nem igen régen egy ellenkező 
példa történt. Német-Orfzágban egy ifjú 
Prédikátor, a’ maga fzegény Ekklézsiájának 
fzamára alamisna kéregetni el-indéilt. El
ment Hollándiába is, hol igen gazdagon 
adakoztak néki; a’ többek között egy ten
geren Kereskedőhöz is bé-ment , a’ ki egy
néhány milliókkal bírt. A1 Prédikátor hat
hatósan elébe terjefzti , melly nagy fzeren- 
tsétlenfégeket ízenvedett légyen az ö Ek- 
klézsiája, ’s azt mondotta néki, hogy az IS
TEN  meg fogja áldani ötét a’ nyomorulta
kon való irgalmasságáért. A1 Kereskedő azt 
felelte : Az ISTEN nékem femmit nem adott, 
a’ mim vagyon, magam fáradfágával keres
tem : ö is el-lehet nálam nélkül, én is el
lehetek ő nála nélkül. Eleget befzéllette 
a’ Prédikátor, hogy a’ fzélvefzek, a’ ten
gernek habjai, az ISTEN’ gondviselése alatt 
vágynak, mellyek által az embernek mim 
den fzerentséjét a’ tenger-fenekére merítheti, 
’s fzorgalmatosságát iemmivé teheti: de a’ 
Belga minden predikállásra is meg nem in
dult, hanem a’ maga théját tsendesen, ’s

ma-
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mosolyogva hörpölgette— gondolván , hogy 
ólban vagyon mind fzőke, mind fárga.

Metaftafio’ életének rövid le-írdsa.
Pietro TrapaíTi Metaftafio fziiletett Ró

mában 169$- Efzt. fzegény Szüléktől. Már 
tíz efztendos korában könnyű vers fzerzo 
volt. Ezt az Ö fzép tehetfégét Gravina meg- 
kedVellette ő benne , annyira , hogy ötét ma
ga tanítványává fogadta ’s örökösévé tette. 
ElŐfzör a’ törvény’ tanulásához volt néki 
kedve, melly végre Neapolvba ment. De 
jóltévőjinek, ’s barátinak kérésekre a’ tör
vény’ tanulásáról le-tett, ’s ama híres ének
lődével Mariana Bentzi Romaninával Ha
zájába vifzfza m ent; hol némelly Operák
nak meg-jobbításokkal nagy kedvességet 
nyert magának. 1730. Efzt. mint Tsáfzári 
Poéta Rétsbe ment , kit Zpoftolo Zeno ak
kori Tsáfzári Poéta meg-esmérvén , méltó
nak ítélt arra, hogy maga fngítojévé válafz- 
fza. Itt élt ő VE Károly Tsdfzdrnak, és 
Mária Theréziának a’ maga talentumaiért 
kegyelmekben , és fok fő embereknek ked
vességekben ; de mindenkor kívánkozott Ha
zájába vifzfza-menni. Meg-hólt Bétsben 
1782. Efzt. 84. efztendos korában, éppen 
mikor VI. Pius Pápa Bétsben volt. Kardi
nál Rimináldi ennek a’ halhatatlan Poétád

Q  3. a a k



nak Rómában egy drága ofzlopot emelt il
lően írással:

P e t r o  M e t a i t a f i o  
Civi Romano

Princípi Italici Dramatis 
J o a n n e s  M a r i a  R i m i n a l d u s  

Ferrarieníis Presb. Card.
Anno M. DCC.  L X X X  V I I .

Viro ubique gentium ClariíTimo 
Ne honor in Patria deeíTet.
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fA* Sfegm yei vizek' fo r r á s a ik r ó l term éfze ti 
ta p a fz ta lá so k  ( a) .

Akármi nagy fzorgalmatossággal nyo
mozzuk, még fém találunk fenkit, a’ ki az 
Erdélyi vizeknek terméfzeti tulajdonfágaikat 
tsak úgy is le-írta volna, mint valaha F ern

her

J e g y z é s .
(a) Jegenye Erdélyben, Kolozs Vármegyének felfő 

járásában vagyon. i<r8S-ban , volt benne 93. gaz
da ember. ( Lásd Szegedi D ic r .  e t v i t .  R e g g .  
U n g . q u i T r a v ß lv .  p o ffed e ru n t. E d it . C la u d . 1763. 
fag. 384.) Határos Gyerö-Vásárhellyel, Inak-tel- 
kével, Körös-fóvcl, ó-Nádassal, és Egressel. Ezen 
helyek’ határain találtatik az a' kó pénz, mel- 
lyet S z .  L d fa ló  p én zén ek  neveznek. ( Lásd Benkö 
József Urat. T ra n filv . T o m . I . p a g . 99.) Egere
sen vólt néha napján nagy Apáturfág. ( Lásd Ben
kö. M ilk o v t  I . p a g . 274.) Laliik többnyire a* 
hajdani Klastrotnban L. Báró S ze n tk e r e fz ti  G y ö r g y  
Ö Nagyfága. Az épületben femmi régi m o n u m en 
t u m ,  emlékeztető kó nem találtatik.
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Ägf* György, a’ Magyar-Ofzági vizekét (b). 
Majmozott azokról valamitskét Szent-Ivá- 
» j/í Márton ^fésuita is fej. Fernher ide
gen vala. Valójában fz égyent fel-vehető 
do log , hogy a’ mit látunk, a’ mit lábaink
kal rugdosunk; annak erejét, hafznát, drá- 
gafágát ki nem tamiljuk, ’s másokkal is , 
magunk’ nagy hafznára, nem közöljük.

Rég’ el-futamodott hír, hogy Erdély
ben, nem ritkán, többet ér az a’ k ö , mel
lyel a’ parafzt Afzfzony a’ tsordába menő 
tehenét hajigálja, mint fém a’ tehene (d).

Nofza tehát nagy tifzteletet érdemlő Tu
dós PUbdnusok, Prédikátorok, Prófefz- 
j'zorok! de kiváltképpen ti, a’ több fzor- 
galmatos Papi rendek között nyugodalom
ban é lő , tsak néha-néha napján Napfényre 
ki-jövö Remeték! íra T. T. Benkö Ferentz 
Úr N. Szebeni Reform. Pap BámjdJ'zi tu~ 
domdnvjt; íra Magyar Minerologiát is. Ha 
kőben meg-botlotok> vegyétek-fel, próbál- 
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J e g y z é s .
(&) Lásd Schvandnert. S c r ip t .  R e g . U n g a r ic a r u m . 

T om . I l l K
(c) In  A fifc tlla n e is . E l i t .  C a jfo v . 1745. p a g . 329. et 

/«??•
(d) T. T. Fridváldfzki. M in e r o lo g ia  T ra n filv . melfy- 

ben kár hogy annyi diplomák vagynaK a’ kövek 
helyett. így a’ Lipfiai Tudósok, ezeu könyvről, 
há öem vastagabban.
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játok-m eg, a’ mint BenkÖ Ur tan ít, ne vár
játok azt a’ tsudát Erdélyben: Kezekben 
hordoznak tégedet (a z  Anyalok) hogy 
meg ne üssed a’köbén lábaidat* Zsolt. XCI. 
12. Nyerek időt a’kövekről tudósítást ten
ni ; most a’ vizekre lépek , mellyekben lá
bamat meg nem ütöm , fe Péterrel el nem 
kezdek merülni; nem tenger’ v ize , a’ mel
lyen űfzkálándok , tsak Jegenyei források.

I. Vagyon a’ Falun feljül egy forrás, 
mellyet Hideg-kútnak neveznek. Ez majd 
olly terméfzetü, mint Afrikában az Jmmon* 
temploma mellett lévő Nap' forrása neve
zetű v íz; nyárban olly hideg, hogyha az 
ember belé ül, fogai kotzognak egybe, teste 
rövid idő alatt olly veres lefzen, mint a’ 
meg-fozött rák* Folyamatja a’ fák’ leveleit 
kővé változtatja. Ez pedig egy tulajdonfá- 
ga minden itt lévő forrásoknak. A ’ mi pe
dig tsudálatos: a’ rákok’ hajaival is éppen 
így bánik minden forrás; mellyek ha meg nem 
vetkeznének, inkább tudnánk mi.petrificált 
eleven rákokkal kedveskedni, mint fém az 
a’ valaki, a’ ki Erdélyből kővé vált repülő 
fátzán madarakat ígért vala Felféges Fe* 
rentz Tsáfzárnak*

Sok nyavalyák ellen hafznos; innen 
nyáron által fogy Hatatlanul vágynak mefz- 
fzunnen jött feredezők is. Ebből minden 
tavafzfzal meg-itatják juhaikat a’ Gazdák,

leg-
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leg-alább háromfzor; azért az ő juhaik a'
mételyben nem dögölnek. Téli nagy me- 
leglége okozza; bogy a’ malmok kemény- 
télnek idején is ritkán álljanak-meg.

II. Az említett forráson alól vagyon 
más forrás , melly a’ fo-fájást el-ízélefzti.

III. A’ Tifztelendő Plébánus Úrnak (e) 
jófzágán olly forrás vagyon : hogy , ha azzal 
kenyeret futnék, még majd aznap meg-kemé- 
nyedik ; jó ez a’nagy ehető dolgosokra néz
ve. Ha pedig azon vízzel afztalra téfzta-ne- 
müt főznek, laskát, vagy m áit; az olly dohos

Q 5 fza-

J e g y z é s .
le) A’ mostani Plébánus Űr T. Bartalis Antal* En

nek Világ’ eleibe jött ama munkája ; O r tu s  e t oc- 
cafu s I m p e r i i  R o m a n o r u m  in  D a c ia  m e d ite r r a n e n .  
Pofo-.ni , a p u d  S im on éin  P e tru m  IV eher. 1787* Ta- 
paí'ztalta ezen T. Plébánus Ű r: hogy Erdélyben 
lohol jobb dohány nem terem , mint Jegenyében ; 
azért büntetés alatt minden Gazda-afzlzonynak 
meg-parantsolta , hogy kinek-kinek kertjében do
hány légyen. Mivelték ok a’ dohányt; de tsak 
annyira vigyáztak, hogy Férjeiknek pipájokba 
elég légyen, azon pedig foha feni igyekeztek, 
hogy leg-kissebbet is nyerjenek rajta. Az idén 
már minden afzfzony bőven ültetett ; mivel maga 
a’ Plébánus Űr is oí'ztogatott nékiek Brazíliai do
hány magot: táplál a’ reményfég, hogy Jegenye 
dohányjára, nem tsak különös vizeire nézve is 
híres log lenni Erdélyben. Mit nem tehet a’ 
fzegény együgyü nép között egy óránál tovább 
is látó Lelki Páfztor ki nem tsak maga fazeka 
mellé fzít , hanem azon igyekezik , hogy más fa
zékéban is jól rotyogjon a’ Magyar kápolztal



ízagú, mintha id . 20. efztendőkig állott 
volna a’ liízt nedves rekedt helyen.

IV. Vagyonjnás két forrás, mind a’ ket
tő Napkelet felől árad. Egygyik darázs
kőből ( tophus fiftulofus) fakad; a’másik
nál tsak fold látfzik : mellyekböl, ha jól ifzik 
az ember, fzörnyü gyakor fzeleleteket 
okoznak. ( crepitum ventris) A’ kiket te
hát a’ fzél gyötör; ebből ifznak; ’s ki-hajtja (f). 
Ezen víz jobb effektust okozott volna a* 
Pázmány Péter’ kotsissának Rómában, mint 
lem a’ hajatlan borsó.

V. A ’ Fiskális háznak veteményes kert^ 
jében , Napkeletre egy forrás vagyon , melly - 
bol Nap-feL-jŐte előtt fzokták a’ fzemfájósok

fze-
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j e g y z é s .
( f )  Ennek okául fokaű ezt adják: hogy a' melly 

víz árva*leány-haja nevezetű flivön ( a d ia n th u m , 
c a litr ic h u m  , ca p illu s v en er is  ,  F ra u en -h a a r ) Matska- 
mentán, ( jV e p a e a )  folydogál, az, a’ vizelletet 
hajtja. A’ melly kákán, ( jfuncHJ ) az, ál
mot okoz. A’ melly vízi-tökön ( N y m p h a e a ) 
az, vért hidegít. A’ melly pedig bors-fúvön ( F i- 
jje r i t is  ,  S ilitju a ftvu m  ) az l’zelet okoz. De a’ bors
fű , mint tudjuk, nem nedves , hanem fzáraz helytt 
fzokott teremni. Nem is lzereti a vizek' ko-fzá- 
las fetét barlangjait, mint az árva-leány-haj. Az
után a' böfögést ( ru S tus ) meg-állítja. fltn. Libr. 
So. cap. 17, Hogy okozna tehát fzelet a’ melly- 
töl vagyon a’ böiögós ? Ezen fű vagyon boros
tyán leveleivel, veres, és hofzfzúkás torzsáival, 
fyeuge , fejér magvaival, bors’ ízagával.
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fzemeiket mosogatni, ’s ferefzteni; meg» 
gyógyítja fzépen. Én magam élő bizonyfág 
vagyok, ki fok gyertyázassal, és meg nem 
jutalmaztatott fok írásokkal úgy el-rontot» 
tam vala fzemeimet, hogy már néha-néha 
a’ hóra , gyertya-világra teljességgel nem 
nézhettem; de ezen víznek hathatós ereje 
úgy annyira hafznála, hogy mostan fzeme- 
im’ prémjeinek majd femmi veressége fém 
látfzik; holott .ezen vízzel való élésem előtt, 
mint a’ petsenye olly veressek valának.

Hordják ezen vizet a’ körül való Fa
lukba gyakran, fokán. Mondják a' Falusi
ak , hogy azon fzemeket is ép látásra hoz
ta , mellyek látásoktól meg-fofztattak voltak. 
Ez a’ forrás egyenesen lövi-fei magát, de 
gyengén, és m indég, mint egy borsó fzem- 
nyi gömbölyeg alabástrom követskéket 
hánydogál-ki magából. A’ néhai T . P. Jé- 
fuiták ezen forrást igen különös fzorgalma- 
tossággal tifztán, és fzépen tartották: mert 
tudták mit hafznál. Idvezűlt nagy Afzfzo- 
ívyunk, édes Anyánk Mária Iherézia is 
ezen Jegenyei vizeknek erejeket 1764-dik- 
ben ahoz értők által meg-vizsgáltatta vala.

( Ezután egyebekről.)

2 f l

Ä  Szép Nemhez.
Spanyol-Orfzágban mostanában állott

fel egy Afzfzonyi Társafág, mellynek tzélja
az ,



az, mint lehessen leg-jobb efzközoket talál
ni, mellvek a1 virtusnak, ’s fzorgalmatosság- 
nak elö-mozdítására fzólgálhatnak. A’ Fő 
Minifzter Florida Blanka, levél által jelen
tette ennek a’ Társafágnak, hogy a’ Király 
kívánná, ha ez a’Társafág a’ Királyi udvar
ban tartaná a’ maga gyűlését; ajánlotta 
a’ Király a’ Társafágnak, hogy fő gond
ja légyen a’ gyermekek’ jól neveltetések 
re , az erköltsnek mind írások, mind pél
dák által való jobbításra, az ifjaknak a’ 
munkának fzeretetére, a’ háfzontalan idő-től- 
tésnek , tékozlásnak , ’s vétkeknek meg-útá- 
lásókra való fel-indításokra. Ennek a’Tár
safágnak Prézes Afzfzonydvá Benavente 
Grófitét Ossunai Hertzegnét, Montiéi 
Gró fiiét pedig Szekrétdridjdvd maga a’ 
Király válafztotta. Ennek a’ Társafagnak 
!eg-elíő közönféges gyűlése 1^87- Efzt. Ok
tober’ napján tartattatott. Nem tartaná 
é a’ mi Felféges Fejedelmünk egy örök em
lékezetre leg-miltóbb, ’s a’ maga nemében 
példa nélkül való Királyi tseledetének, ha 
Ö egy illyen Magyar Angyali Társalágot ve
hetne maga kegyelmes óltalmaba?

2 f2  %  ( O ) V?

Ä  Levegő-égben való utazásnak foly
tatása.

Látván Montgolfier, hogy a’ kátsa és 
a’ kos fzerentsésen meg-járták a’ magok Égi

út-
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űtjokat, naponként új próbákat tett; a’ma
ga kötélre kötött makhináját 30. 50. láb ma
gasságra fel-erefztgette, ’s egyfzer maga is 
Pilatre de Roziev Úrral belé ü lt, ’s fel
emelkedtek , ’s fzerentsések lévén elfő 
de még tsak kitsiny próbájokban, naponként 
gyakorolták magokat. HertZeg Chartres 
maga is kívánt bé-ülni a’ makhinába: de 
fokán kérték ötét, hogy magát vefzedelem- 
re ne tegye-ki; azért ö helyette egy Dillon 
nevű Oberster iílt-bé egy más Oífitzérrel, 
kik 40. láb magasságra fel-emelkedvén, a’ 
helytől, a’ honnan fel-mentek, mint-egy 
fzáz lépésnyi mefzfzefégre olly tsendesen le- 
erefzkedtek , hogy éfzre fém vették, mikor 
a’ makhina a’ földre le-fzállott.

Októbernek 14* napján nevezetes pró
bát tettek Montgolfier és Pilatre de Ro- 
zier Urak. Ekkor már 324. láb magasság
ra emelkedtek-fel, ’s ekkor tapafztalták , 
hogy a’ makhinát a’ benne lévöknek fzédű- 
lések vagy vefzedelmek nélkül, tetfzés fze- 
rént feljebb ’s alább lehet botsátani. Mert 
minthogy oda fel femmi dolog vagy obje
ktum nints, a’ mit lásson , ’s a’ mihez a’mak- 
hina’ mozdulását hasonlítfa az ember: nem 
lehet éfzre venni, fel vagy alá felé fzáll é 
az? Oda fel lévén ő k T az ö látásoknak 
femmi határa nem volt* Paris Városa tsak 
«llyannak tetfzett nékik , mint-egy tábla,

a’ mel-



a* mellyen egy nagy Városnak ki-tsináít for
mája á ll, mellyen által a’ Szejne vize úgy 
látfzott nékik folyni, mintha az, egy ezüst 
folyó-víz lett volna.

Novembernek 21. napja leg-nevezete- 
sebb volt. Ezen a’ napon Montgolfier el- 
kéfzítette a’ maga makhináját, — d' Ar- 
landes pedig a’ Bourhonnois’1 Regement
jének Májora és Pilatre de Rozier egy la 
Muette nevű Királyi mulató-helynek kert
jéből, melly Parishoz egy fertály óra, ab
ban fel-emelkedtek. Az ö makhinájoknak 
magassága volt 70. fzélessége pedig 46. láb, 
és kerülete 138* láb, nehézfége pedig a* 
benne lévő teréhvel mázsa. A’ fok ki
válogatott Fő és Tudós Személyeken kívül, 
kik kiilünösön a’ végre hívattattak, hogy 
ennek a’ nagy próbának fzemmel látó tanúji 
légyenek, meg-fzámlálhatatlan fokfágú em
berek gyültenek-öfzve. Midőn a’ makhina 
2fO. láb magasságra fel-emelkedett, Major 
d* Arlandes és Rozier kalapjokat fejekből 
le-vették, ’s a’ nézőknek köfzöntek, kik a* 
néma tsudálkozástól el-ragadtatván , ’s a’ vá
rásnak kétséges ki-menetelének félelmétől 
fzorongattatván, az eleven terméfzetü Frantz 
népnek fzokása ellen , közöttök lemmi örö
met jelentő kiáltás nem hallatott. Azonban 
a’ Makhina fel-emelkedett 500. ö l , vagy 
3000. láb magasságra, a’ honnan a z , ’s a*

ben-
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benne égő tűz tsak ollyannak tetfzett, mint 
egy égő gyertya-tartó. A’ Napnyúgoti ízéi 
vitte a’ makhinát Napkelet felé a’ Sxejnt 
vize felett kerefztül, a’ katona Oskola és 
invalidus katonák’ házok között, a’ hová 
az egéíz Paris Városa láthatta azt. Itt le 
akartak az Utazók erefzkedni, de félvén at
tól , hogy a’ fzél a’ Szent Germain nevű 
Városnak valamelly épületéhez tsapja őket, 
tovább fzándékoztak menni, ’s Pdris Váro
sa felett által-evezvén, az úgy nevezett 
Montmartre nevű kiilfő Városon tú l, két 
zél-malmok m ellett, a’ mezőn magok tet- 
fzések fzerént tsendesen le-fzállotttak, noha 
még 20. tsomó fzalmájok lévén, mellyel ä’ 
tüzet táplálhatták, igen fokkal mefzfzebb 
mehettek volna. De ők elégnek tartották 
leg-előfzör 20. minúta alatt fél Német mért
földet menni. Ez az utazás a la MuetteKi- 
rályi múlató helynek Protokollumába fel-je- 
gyeztetett, ’s Hertzeg Polignac, Hertzeg 
Gvines, Gróf Vaudrenil ̂  Doktor Franklin 
és fok más Fő Személyeknek kéz-írásokkal 
hitelessé tétettetett. Hertzeg Chartres annak 
a’ napnak örök emlékezetére, mellyen leg- 
előfzör volt r halandóknak az a’ fzerentsé- 
jek, hogy ök a’ Levegő-égnek magas üre
gében járjanak, ’s azoknak a’ bátor fzívü 
embereknek kik leg-előfzör ezen a’ tsudála- 
tos és vefzedelmes úton mertek el-induing

tiíz-
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tifztességekre egy márvány ofzlopot állítta- 
tott-fel, mellyen a’ makhina találójának , ’s 
az abban leg-előfzör utazóknak neveik, az 
efztendövel ’s hónap’ napjával, mellyen a’ 
próbát te tték , fel vágynak jegyeztetve. — 

(a ’ többi következik.)

A’ Találós Mese volt Harmat; a’ Rej
tett Szó Bunda, mellyben van: Unda — 
hab , víz; és &unt> — kötés.

Találós Mese.
Egy házatska vagyon, hó fzín márvány fala

környűi
Hó fzín fzőnyeggel van be-borítva belöl, 

Ablaka egy íintsen, tsupa fal, fohol ajtaja fin
tsen ,

Még is rakva vagyon, ’s benne terem la
kos is.

Test is ez, és él is, fzólgál nyerefégre is ollykor, 
Néha fok éh hasnak böv eleféget is ád.

D. Földi János.

Rejtett Szó.
Öt lábbal bírok: kapar ö t; négy fzíveket

hizlal.
Döme Károly Pozsoni Nevend. Pap,
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Költ Kis-Afzfzony-Havának 26. Napj.

a
TudománybeU Elmélkedés,

hiffletius Tamás azt írja az elfő Szá
zadban élt Otho Római Tsáfzárnak rézből 
veretett pénzeiről Antverpiában 1656-ban 
ki-adott könyvében (a) ;  hogy III-dik Fér- 
dindnd Tsáízár és Magyar-Orfzági Király, 
a’ több tudományokon kívül, nem kevéssé 
gyönyörködött a’ régi nemzetek’ pénzeiknek 
vizsgálásokban; és midőn Otho Tsáfzárnak 
pénzeiről az akkori Tudósok között nagy 
vetélkedés lett volna, ha vallyon e’ mostan 
említett Otho Tsáízár az aranyból tsinált 
pénzein kívül, veretett volna é valaha a* 
maga idejében réz pénzeket is , minthogy 
némelly ravafz pénz-verő mesterek nyere
ségnek kívánásától öíztönöztetvén, e’ féle

ha-

3 e Z y  2 « s-
(a) Henr. Thomas Chiffletius D e  Othonibus acreis. 

Antverp.’ an. i  s6. in 4. editus, recuíus eft in 
Nov. Thefauro Antiquit. Roman, ab Alb. Henr. 
de Sallangre congeito , Tom. I. Vénét. 1735- ia fok

R
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hamis réz pénzeket egygyiitt is másutt is 
kezdeitenek tsalárdul hintegetni: és Othó 
Tsáfzárnak ez alattomban koholt hamis réz 
pénzei közzül midőn említett Ferdinand Ki
rályunknak kezére is jntottanak volna fzám 
i’zerént illy étén négy réz pénzek, tehát bő
vebb meg-vizsgálásnak okáért egvgyet azok 
közzül által adott Magyar Gróf Draskovits 
Miklósnak, a’ magá Fo-Komornikjának a’ 
végre, hogy vizsgálná-meg valójában, a’ 
maga esrnéretes tudományja fzerént, ha val- 
lyon Othónak igaz réz pénze volna é az, 
vagy nem ? Elfő tekéntettel ugyan hirtelen- 
kedésből, a’ Tsáfzárnak jelenlétében, a’' 
pénzt igaz Othó’ pénzének állította lenni; 
de annakutánna nagyobb vizgálódásra vé- 
vén a’ dolgot, meg-esmérte tsalhatatlan je
lekből , hogy tsak az álnok pénzt-verö mes
tereknek fzüleményje légyen a z , és arról 
tett egyenesebb ítélet-tételét az akkor Po- 
zsonban mulató Ferdinand Tsáfzárnak i«55- 
ben Bétsből írott levelében , világosan ki-ma- 
gyarázta : a’ melly a’ mi Grófunknak Drasko~ 
vitsnak tudománnyal teljes levelét Chiffleti- 
us a’ feljebb említett könyvében, nem műla- 
tott-el fzónil fzóra egéízen le-írni. E ’ fel
jebb írt négv réz pénzek, a’ Tsáízári kints* 
tartó házban Bétsben akkor le-tétettek ugyan, 
de még is Leopoldus Tsáfzár a’maga ide
jében többet azok közzül kettőnél nem ta

lál-
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iáihatott, midőn azon Tsáfzári Felfég, a’ régi 
nemzetek’ pénzeiknek vizsgálásokban foglala
toskodott volna; mert ugyan is többet kettő
nél ama híres nevezetű Lambétzius Fő-Bibli- 
othékáriussának nem m utathatott, a’ mint er
ről ugyan Lambétzius a’Tsáfzári Könyvtartó
házról írott könyvének elfő darabjában nyil
ván emlékezik (b). Az újabb időbeli Bétsi 
Tudósok pedig, ez előtt valamivel több 
harmintz efztendőknél, rendben fzedvén a’ 
a’ Tsáfzári Kintstartó-házaf, annak CimeliuM 
Auftriacum nevezető le-írásának elfő darab
jában (c)9 Otho Tsáfzárnak egygyetlen-egy 
réz pénzéről, de ajrról is igen homályosan' 
tudnak emlékezni; innét lett az, hogy a’ 
mmapában a’ Magyar és Erdély-Orfidgi  ̂
Orvos Doktorok’ életek’ le-trdsának har- 4 
madik darabjában (d) , ez a’Kérdés tétetett- 
fel; mimódon eshetik az meg, hogy még 
a1 Tsáfzári Kintstartó-házból is, az abban 
örök emlékezetre le-tétetett drága ritkafágó 
tudománybéli portékák is el-tévelyedhetnek?

R 2 ha

J e g y z e t .
C6) Vid. P i t r i  L u m b c c i i , Commentar. de AuguítiíT. 

Bibliotheca Caefar. Vindobon. Libr. I. Edition. 
Kollar, peg. 167.

(c) Vid. C in u liu m  A u f lr ia c . V in d o b o n . an. 1755* ÍQ 
föl. edit. Part. I. pag. 173.

(d) S. W . Biographiae Medicor. Hungar. et Tran« 
filv. Centur. JI. Part. II. pag. 332.

)
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ha valljon nem a’ Gondviselőknek vígjá- 
zatlanfágok é , v ág j azokra ásító tudós tol
vajoknak vakmerő bátorfágok, avagj más 
egjéb mi e’ féle oka lehet az illjetén fzent- 
fég-törésnek ?

E ’ rövid befzédekből az is világosan ki- 
tetfzik, hogj a’régi pénzek körűi való vizs
gálódás , o llj drága fzép tudománj légjen s 
hogj abban még az uralkodó ésfenkitöl nem 
függő Felfégek is nem kevés magok gjö- 
gjönjörködtetéseket találhatták(g). Ez okon 
kívül azonban, minthogj azoknak esmére- 
te és tudása nélkül az eddig meg-esett kűl- 
fő Világi Históriai dolgok , réfz fzerént mint- 
og j álomban történtteknek lenni gondol- 

* tathatnak: azért igen fzükféges volna más 
nemzeteknek példa-adások ízerént (/*), a”

mi

a Co

J e g y z é s .
(e) H e r a c u s  in Epiftola ad Carolum VI. in Hmine 

Opufcul. fuor. Norimb. an. 172t. edit. pag. 7. 
F e r d i n a n d u m  I. quoque rei numariae ftudioíifli. 
műm et Numophylacii Imperatorii conditorem ad- 
pellat, qui L a z i u m  quoque eidem omnium primo 
praefecerit.

( / )  Praeter j fa c .  d e  S t r a d a  in Thefauro Antiquit. TI- 
guri an. ISS7. in 8-vo. H u b e r t .  G o l t z x u s , L a u v .  
F a t a r o l  , et plures alii Vitas Imp. Rom. orientali- 
um et occidentalium iconibus ex antíquis. Numis- 
matibus delineatis defcriptas dederunt. C h r i f t .  S i g , 
L i e b e  Gocham Numariam. Amftel. 1730. in föl. 
P h i l i p p u s  F u r a t a  Siciliam Numismaticam Lugd, 
Batav. an. 1723. in föl. edit. fcripferunt. Hun- 
gari ícribant Hungáriám JNumnaismaticam.
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mi Hazánkban is minden Világi Históriákat, 
a’ mennyire tsak lehetne, a7 régi pénzekből, 
és egyfzersmind az emlékeztető ofzlopokra, 
kő koporfókra, réz táblákra vágatott feljül 
való írásokból ( Infcriptiókból) erős bizo
nyításoknak okáért ottan-ottan rendesen vi
lágosítani.

Zsdmbóki Sfdnos, tudós Hazánkfija, 
II-dik Maximilian, és ugyan II-dik Rudolf 
Tsáfzároknak és Királyoknak híres Historiku
sok , már a’ maga idejében állal-látta, hogy 
a’ meg-lett dolgoknak igazán lejéndő le
írásokra és meg-bizonyításokra, melly fzük- 
fégcs légyen a’ régi pénzek körül való vizs
gálódás ; azért mindenfelől azokat fzámo- 
san őfzve-fzedni igyekezte, és azokat le-rai- 
zolt képeikkel egygyiitt egy bizonyos könyv
ben Antverpia Városában Világ eleibe bo- 
tsatsotta (g). A’ melly dítséretes tselekede- 
tivel, LaziiiSsal (h) és StYaddval (i) egy- 

R 3 gyet

J e g y z é s .
(g) jfo. S a m b u ci Emhleraata et aliquot Numi aotíqui 

operis c. fig. Antverp. an. 1564. in 8-vo.
(h) V P olffg a n g i L a l i i  Commentar. Veterum Numisn 

matuta Specimen , antiquitatis Hiftoriam illuftrans., 
Vien. an. is?8, in főt. pag. 16.

(í) j a c .  de S tr a d a  Epitome de Vitis Imperatoruro 
ac eorum eicouibus et NurnisrtUvtibus. Tiguu afik 
15^7. in 8-vo.



gvet értvén, annyira fel-indította a’ tódós 
Világot, hogy a’ Históriákat, a’ régi pén
zekből kezdették ofztán egy oldalról ellene 
mondhatallanul fundamentomosan magya
rázni. így tselekefznek a’ jól fel-nyílt fze- 
mü Históriáknak minden Tanítójik, még e' 
mai napon is, és ha a’ mi Magyar Hazánk
ban találtathatnának olly tódós tanólt Férj- 
fijak , kik Magyar Királyainknak és Fejedel
minknek minden pénzeiket illy véggel egy- 
be-lzedegetnék; azokból lehetne ofztán, ha 
mind nagy munkával esnék is , egy valófd- 
gos Magyar- Orfzdgi Krónikát idővel 
kéfzíteni. Erre torekedtenek e mi időnk
ben kétség kívül Hazánknak némelly tódós 
Emberei, többeket el-halJgatván, Magyar 
Gróf Fest-etíts Fái, Pesti Prófeífor CoT- 
nides Dániel, Iglai Prédikátor Czirbefz p ó 
tlás , kik Királyjainknak minden található 
pénzeiket fáradhatatlan gondossággal, és 
nagy költféggel öfzve-keresgélték. Ezek 
közzűl pedig ez itt utólfzor említtetelt Czir- 
lefz ffó n d s , réz táblákra is már fzépen ki- 
m etízette, hogy nem fokára egy Magyar 
betses Cinpeliumtnal a’ Hazánkat fel-ékesít- 
y én , boldogíthassa leg-alább tsak olly for
mán is, ha kiilömben nem lehetne, a’ mint 
JVdli István  Almási Ref. Prédikátor,nem 
régiben tselekedett a’ Római ímperátorok- 
kgl, a* ki azoknak életeket tulajdon magok’

pén-
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pénzeikből Magyar nyelven fzép rendel 
meg-magyarázta (k).

Debretzenben 4 .  Aug. 1789. W. I,

Ä  Levegő-égben való utazás' le-írdsdnak 
folytatása.

1784- Efzt. 2. Mártz. kéfzített Blanchdvd 
Úr egy machinát tafotából, mellynek általi ója 
40. láb v o lt, mellyet Gázzal meg-toltvén , ab
ba fzámlálhatatlan nagy fokaffágnak látására 
vitézi bátorfággai egyedül maga bé-i'ilt. 
Nagy hírtelenféggel fel-repűlvén, tsák ha
mar lábai alatt ízemlélte a’ fellegeket, ’s az 
azokon feljül lévő Égi kijetlen pufztákat 
öfzve-járta, ’s leg-előfzör ő tévelygett ab
ban a’ magasságban, a’ hol eddig tsak a* 
költemény és a’ tsudák találhattak utat ma
goknak. Minekutánna a’ fellő Világban egy 
öt fertály óráig tartó utat te t t : a’ maga ha-, 
landófágának helyére a’ főidre le-crefzkedett. 
-— Midőn tsak hamar fel akarna ismét re-t 
pülni Blanchdf'd, egy Tanúló mezítelen 
karddal bé-ugrott Ő m ellé, ’s véle egygyiitt 
fel akart menni , a1 kit erővel kellett Ö mel
lőle ki-vonni, a’ ki magát fegyverével ól- 

R 4 tal-

? 3  e g  y  z é s.
{k y  T ífáJi I s tv á n ' a'Római Imperatoroknak TukQS.̂ x. 

Pözsoiiban és Kassán. 1778. 8-vo, plag.. 21,.
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talmazván, a’ makhinában kárt te tt , ahoz 
tartozó fok efzközöket öfzve-rontott, ’s Blan- 
cháfdnak. is egygyik kezét meg-febesítette. 
Ezen eset miatt Blanchárd tsak maga indült- 
el minden efzközök nélkül. Fl-incíűlása 
után nem fokára, olly magasságra emelke
dett, a’ honnan maga alatt a’ fellegeket, 
mint meg annyi hidakat iígy fzemlélte, ’s a’ 

’ hol a’ Napnak égető melegét i^ . minütáig 
fzenvedté, ott két egymással ellenkező fze- 
leket érezvén , hegy azokon feljül emelked
hessen , 4. font terhet ki-vetett a’ hajóból, 
’s óldalaslag repülvén, 1. óra, 3. fertálykor 
tsendesen alá-fzállott. Ezen kevés idő alatt, 
hol igen meleget, hol igen hideget, hol pe- 

A dig nagy álmosságot érzett Blanchárd , — 
néha a’ nagy meleg miatt a’ makhina rend
kívül ki-fefzült ’s ropogott. Fel felé ment 
vagy alá fzállott légyen é a' makhina , azt tsak 
az azon függő íirhangokból lehetett éfzre ven
ni. Mert mikor a’makhina fel-emelkedett, ak
ikor a’firhangok erősen annak óldalához ragad
tak : mikor pedig az alá fzállott, akikor azok fel 
felé lobogtak. A’ főid tsak ollyannak tet- 
fzett néki, mint egy darab papiros, mellyen 
még a’ hegyeket fém tudta a’ térfégtől meg- 
külömböztetni. Az áer fzűntelen változott hi
degről melegre, melegről hidegre, hol tsendes 
hol fzeles helyeken járt: melly változások a’ 
makhinát is hol meg-lappafztották , hol fel-



dagafztották. De a’ bátor Blanchard ennyi 
vifzontagfágok köztt is fzüntelen fel felé fi- 
je te tt, ’s egyfzer olly helyre ju to tt, hol a1 
ki-mondhatatlan nagy hideg miatt felettébb 
meg-éhezett, a’ mint tudni v a ló , hogy a’ 
nagy hideg ehféget ’s álmosságot fzokott 
fzerezni. Evett azért, inni is akart, de nem 
talált egyebet a’ hajóban, hanem tsak egy
néhány ürespalatzkokat, ’s az említettTamíló
nak kalapját, mellyet az, mikor onnét ki
vonták, ott egy fzék alá ejtett. Ebben a’ 
tsendes helyben, hol femmit fém nem látott, 
lem nem hallott Blanchárd, mert körülötte 
a’ magasságban mindenütt tsak a’ rémítő 
tsendesség v o lt, ollyan nagy álom ereszke
dett ö reá, mellyel, hogy az ötét el ne nyom
ja , nagyon kellett néki küfzködni: de az 
abból következő vefzedelem ébren tartotta 
az ö Szemeit , ’s a’ hajóban fel ’s alá fzünte
len járkált. Midőn Blanchárd ebben a’ ha
lált képzelteto tsendességben borongana, új
ra két egymással ellenkező fzélbe ütközik a’ 
makhina; de hogy ö ezen vefzedelemböl is 
ki-fzabadúlhasson , a’ hajóból fok terhet ki
hány , ’s magasabbra emelkedik. Ott ismét 
kevés idő m úlva, egy fel felé fúvó fzél tá
madt , melly ötét tetfzése fzerént v itte : de 
már a’ rendkívül való hideget nem áll
hatván, kéntelen volt alá felé fzállani. Mi
kor le felé erefzkedett, és még magasat^ 

R f vóit *
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Tolt, a’ nagy foly ó-vizek tsak ügy tetfzet- 
tek néki előfzör, mint valamelly fejér vé
kony tzérna • azután , mint egy keskeny ga- 
land, végre mint egy pofztó-fzél. Lejjebb bo- 
tsátkozván, a’ mágnes-tőnek állásából ( Bouf- 
fole) élzrő vette, bogy ő Verfzailles felé 

de nem tudta, innen é , vagy túl rajta. 
De alább-alább fzállván, midőn meg-esrnér- 
te ,hogy  már a’Villancourti térfég felett me
gyeri, a’Verfzaillesbe vivo útra is reá akadtt. 
Már itt nem volt ö magasabban , mint a’Pá
rizsban lévő Mária tornyának teteje , a’ ho
vá , a’ főidőn lévő fokaíágnak tapsolását ’s 
öröm-kiáltását jól meg-hallotta. Mindenféle 
rendű emberek ki-ugrándoztak hintójokból, 
vígan mentek néki elebe. Ez a’ felfő V i
lágból haza érkezett JŰtazó, utoljára még 
egygyet pattan to tt, és a’ fzelek’ fzárnya- 
in , ’s a’ lángoló tűznek, a’ maga fzólgájá- 
nak fegítsége által, a’ főidtől nem mefz- 
fze , mint-egy 200. lépésnyire vágtatott, hol 
a’ jelenlévők az ő kívánfágára az ö makhá 
náját, hogy tovább ne menjen, megragad
ták. Blanchdrd a’ fokafág által a’ Villan
courti Kastélyba bé-kísértettetett, a' hol ezt 
az ö Égi utazását maga írásba fel.jegyzetté.

1784. Efzt. 25. April, hasonló utat pró
báltak Dijon Városában, de MoYVßttU és 
Bertrdlld, 4. óra és 48. munkakor indúl- 
{ak-elj indulásokat ágyú és dob-fzóval je

len-
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lentették, Az alatt lévök a’ makhinát hat 
fzál kötélen tartották mind addig, míg a’ 
Káptalan torn j a ’ magasságát meg nem ha
ladta. Az Utazok háromfzor rejtéztek-el a’ fel
legek köztt a’ Nézők elő l, ’s minekutánna hat 
órányi utat tettek volna, le-fzállottak 6. óra és 
2 5 . minótakor. Leg-magasabban 20CO. ölre, 
vagy 1 2 /0 0 0 . lábra emelkedtek-fel. Az Utazó
kat pompás fereg kísérte a' Városba fzép mu
zsika ízóval, ’s estve illumindtzio volt.
5. óra és 5. minótakor egy Falu felett re- 
pültek-által. , —- abba a’ Faluba egy kor
pával meg-tőltetett vánkosra varratott BiU 
létet botsátottak-alá, mellyben jelentették, 
hogy ok oda fel jól vágynak, ’s a1 Barome
ter 20. tzoll, 9. lineán , a’ Termométer a’
o. alatt á gráduson, a’ Higrometer pedig a’ 29. 
gráduson áll. Ennél többet a’ nagy hideg 
miatt téntáyal nem írhattak : azért plajbáfzt 
vettek-elő. Végre a’ Termométer a’ o-án
3. grádussal esett alább, — és így az el-in- 
dólastól fogva 14-. grádust fzállott. A* 
vánkosos Biliét 57. minóta fekunda alatt ért 
alá. Az Utazóknak a’ föleik érzettek leg
nagyobb hideget. A’ le felé fiető Nap vifz- 
fza-hívta őket a’ fő id re,’s fzállottak egy er
dőbe, hol le felé eröfzkedvén a’ fáknak 
ágaikba ragafzkodtak; kiket a’ le-fzállásbari 
az erdőben lévő emberek fegítettek , midőn* 
pedig hajójokbólxa’ földre ki-fzáilpttak , elpU

tök
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tök a’ Parafztok, őket Mennyből fzállott 
Szenteknek gondolván, térdre estek, ’s né
kik egynéhány magókra vetett -kerefzttel 
tifztességet tettek.

Májusnak 23. napján Rouen Városából 
másodfzori útra indúlt Blcinchdrd, ugyan azon 
a’ makhinán, mellyen már 2. Martziusban 
meg-járta volt a’ felfő Világot. El-indúlt 7. óra 
20. minútakor. Szép tsendes időben emel
kedett-fel, a’ Barometer állott a’ »8« tzoll 
és 4. lineán. Verfzailles felé evezett, de 
olly kemény fzél tám adt, a’ mellynek elle
nébe femmi igyekezetével nem mehetett.
7. óra 23. minútakor állott a’ Barometer a’ 
19. tzoll és 8, lineán, melly állapotban ma- 
radtt g. óra és f. minútáig, a’ mikor ismét 
%ö. tzoll és 6. lineára fel-emelkedett, mint
egy egy fertály múlva pedig a’ 2g. tzoll 
és 3. lineán állott; — illy rendkívül való 
hamar változásai voltak a’ Barométernek. 
Sok bajoskodásók után a’ fzél közzül ki
verekedvén 5 a’ felhőkbe érkezett, hol az
oknak fúrűfégek miatt fém az Eget, fém a’ 
főidet nem látta. A’ felhőkön is által-vere-: 
kedvén, magasabbra emelkedett, a’ mi-r 
dón a’ Napot meg-látta, de egyfzersr 
mind olly hidegre ta lált, a* melly az ő ru-r 
báját, melly midőn a’ fellegek köztt tévely- 
gett, meg-nedvesedett volt, meg-fagylalta, 

'sg jéggel égéfzen bé-vonta. Hlyen Izóráit ál
la-



lapotban lévén, olly febességgel repült Ö, 
hogy két mináta alatt, két órányi ürességet 
hagyott hátra, midőn lábai alatt mindenütt 
vastag felhőket üzemiéit, meílyekből zápor 
esső omlott alá. Estvére hajolván az idő , 
leg-jobbnak tartotta ö , hogy hálásra ne ma* 
radjon a’ fellegek’ orfzágokban, hol femmi 
vendég-fogadóra nem talá l, hanem hogy a1 
földre alá fzálljon. Le felé vette azért az 
u ta t, és hogy jobb erővel utazhasson, oda 
fel a’ nála lévő űtra-valóból egy keveset fa* 
latozott, ’s reá egy jó féle butellia Spanyol 
bort meg-ivott. Le felé fzállván, igen kies 
és fzél nélkül való Égi térfégre talált, a’ 
honnan a’ földön lévő nagy hegyek ’s a’ tér- 
fég mind egynek, Rouen Városa pedig mint 
egy kvadrát lábnyi rakás k ő , tsak ollyan- 
nak tetfzett néki. De látván hogy az Ég 
fetétedik , az alatta lévő fellegekben 
pedig a’ villámások egymást érik , víg 
repdesésének véget vetett, ’s egy erdő
be le-erefzkedett. Mint midőn a’ kedvére 
repdeső madár le akar fzállani, nagy kerin
géseket téízen; ügy Ő is , a’ főid’ ízűiéhez 
közel, mint-egy fzáz lépésnyire így jádzó- 
dozott ’s azután tsendesen le-botsátkozott, 
g, óra 2G. minűtakor Rouentől 4 | mért-főld- 
nyire. Mellyet a’ Parafztok látván , ki-ro- 
Kantak, ’s a’ makhinát, mint valamelly tsli- 
da állatott agyon akarták, lövöldözni.

?*  ( O ) *»  269
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JSlémelly rendkívül való termetű emberekről.
Egy Eduard Brigth nevű fűfzerfzám- 

rnal kereskedő em ber, Angliának Malden 
nevű Városában, életének 30. efztendejében 
rrieg-lialálozván 660. fontot nyomott. Ma
gassága volt 5. láb 9I hűvetyk ; lába-fzára 
vastagfága 2. láb g. hüvelyk; hasa kerülete
6. láb i i .  hüvelyk, mikor m eg-hólt, testét 
12. ember nehezen tehette fzekérre: ílrba 
pedig a’végre készíttetett különös makhinán 
erefztették-le. Illy vastag létére is Brigth 
könnyen bírta magát, meg-hólt I^fO. Eízt. 
Reffen Hudfon, Henriettának a’ meg-ölet- 
tetett I. Károly, Angliái Király5 Feleségé
nek afztalára pástétomban bé-tsináitatva vi- 
tettetett-fel g. efztendős korában; a’ mikor 
ö 18. hüvelyk magasságú volt. 30. efzten- 
dös koráig tsak ezen állapotban maradt ő , 
de azután kevés idő alatt 3. láb és 9. hüvelyk 
magasságra nőtt. A’ leg-kissebb törpe em
berek 2. láb 8* hüvelyk; a’ leg-nagyobb 
óriások g. lábnyiak voltak. Sfanislausnak , 
és egy Humiuska nevű Lengyel Grófnénak 
udvarában volt egy 22. efztendős törpe em
ber, kinek 2g.‘ egy hat efztendős húgának 
pedig magassága 21. hüvelyk volt. Az illy 
rendkívül való termeteknek okokat, a’ter- 
méfzet’ vizsgálóji még nem tanűlhatták-ki, 
minthogy még az emberi testnek fogantatá

sa
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sa korul fok homályosság vagyon. Henri* 
dn a’ régieknek magasságokat igen tsudála- 
tos táblán adja-elö. Az ö fzámlálása fzerént az 
A'ctávi' magassága 1 ao. láb. 9. hüvelyk. Evei- 
jé I lg. láb 9. hüvelyk volt. NÓe már *20. 
lábbal kissebb volt. Abrahám 27. Mózses 
13 . Herkules 10. Afagj/ Sándor 6 . Julius 
Tzézdr f. láb volt. Ha a’ terméfzet ezen 
mértek fzerént ofztaná a’ test* nagyfágát, 
úgy ma minden ember tsak olly nagy volna , 
mint egy tsere-bogár.

A’ Találós Mese volt Tojás ; a’ Rej
tett Szó Köröm, mellyben van öröm•

Találós Mese.
Noha életemben femmit nem vétettem ,

Az akafztófára még is fel-tétettem , , 
Hogy pedig idővel onnét le-vétettem? 
Hóltom után lopni kénteleníttettem.

írta Sz. J, P. P.
R e j te t t  S zó .

Édes Hazám 1 hafzabad, ’s lehet azt el-rejteni,
a’ kit

Érdeme, ’s éretted buzgó nagy fzíve ragyog-
ta t,

Egy Kedves Fíjadat nyújtom rejtetten elődbe: 
A’ neve mind jobbról i mind balról fogva 2

egyenlő -
Képpen zeng nálad. Nints benned teste; de

Ízíve,

'
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’S Lelke veled múlat mindég. Szép híre be

lőled
A’kűl-tájakra ki-futott. A’mostani hartzban 
Leg-jobban forog ő: tudván ezt, tudhatod ötét. 

Döme Károly, Pozsoni Nevend. Pap.

Némelly Tüdős Hazafijak írtak volt 
hozzánk az el-múlt hetekben, miért nem 
közlöttiik a’ Közönféggel hozzánk bé-kül- 
dött Jegyzéseiket ? Minthogy külön minde
neknek válafzolni nehéz lett vólna, azért té- 
tettetett a’ XIII. Levél’ végére az a’ kis 
Jegyzés, hogy az a’ T. CenforÚrnak távpl* 
léte miatt nem lehetett. Tartottunk tőle, 
hogy ha a’ T . Cenfor Ú r, a’ vacatiónak vé
géig, a’ mint vélekedtünk, haza nem jő; 
más Hazafijak is munkájoknak hozzánk va
ló küldésétől, az elébbenieknek ki nem írá
sok m iatt, el fognak idegenedni. De ha 
tudtuk vólna, hogy a’ T. Cenfor Úr tsak 
egynéhány napokra fordúlt-kia’ Városból; e’ 
dologról femmi emlékezet nem lett vólna. 
Igen rofzfzúl okoskodnék azért valamelly 
O lvasó, ha azon Jegyzésünkből azt hozná- 
k i, hogy mi a’ T. Cenfor Urat azzal vádol
juk , hogy miatta valamelly hátra maradást 
fzenvednénk, úgymint a’ ki valamint egyéb 
dolgainak, úgy ennek is hüféges és fzorgal- 
matos végbe vivéséért, mind az egéfz Kö
zön légtől, mind mi tőlünk méltó tifzteletet 
érdemel.

■r
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XVIII. L E V É L .
K ő it K is-Afzfzonyj-Havának 2 9 , Napj.

E g y  új és ez ideig nagy réfzént esméretlen 
hafzna a* vakondaknak.

-T ^ Ie lly  rövid látású emberek vagyunk 
m i! melly gyakran zúgolódunk ez vagy 
amaz dolog ellen ! de mit tefziink vele? a’ 
magunk kevély terméfzetünket, ’s vak tu- 
datlanfágunkat árúljuk-el ; azonban ama 
gondviselő jó Atyának véghetetlén tökélle- 
tességű boltsességét vakmerőül meg-fértjük, 
azt tartván hafzontalannak főt károsnak, a7 
mi nekünk valófágos hafznunkra vagyon. 
Ama gyors főid alatt való vadáfz a7 vakon- 
dák , mind eddig tsak a7 végre láttatott te
remtetettnek lenni , hogy az üldöztetésnek 
tzélja légyen: a’ Kertéfzek ’s Parafztok előtt 
utálatos állat e z , ’s ha lehetne, ma örökö
sön ki-vefztenék a’ Világból. De lassan! 
ne fiessünk egy olly állatnak el-vefztésére, 
a’ mellyel az ISTEN nem híjában terem tett, 
’s mellynek a’ tökélletes terméfzet tulajdon 
ellenféget fzerzett, hogy annak rendkívül 
való és vefzedelmes fzaporodásának ellent 
álljon. íme e’ dolognak meg-bizonyítására 
egy Túdósítás:

S A’ va~
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A’ vakondakot ágy fzokták tartani, 
mint egy nagy kert-pufztítót, ’s nem tudják 
felőle, hogy midőn az, a’ maga túrásával 
egy kis kárt téfzen , akkor fokkal több , ’s 
a ’ veteményeknek fokkal ártalmasabb férge
ket pufztít-ki a’ kertből. Ok nélkül vádol
ják a’ vakondakot azzal, bogy a’ plánták
nak gyökereket el-rágja, — tsak fel-fefzíti 
azokat tárásával a’ főidből, mellvek ofztán 
el-fzáradnak. A’ vakondaknak leg-kedve- 
sebb eledele a’ gelefzta , melly még a’ déli 
meleg időben is ki-máfz az elől a’ föld alól, 
mihelyt azt maga körül meg-fejti : ’s más 
illven földben termő férgekkel is él a’ va- 
kondak. Gyakran tapafztaltam ezt a’ ker
temben, hogy valáhányfzor nappal a’ ge
lefzta a’ főidből ki-bájt, mindenkor a’ va
kondakot kerülte. De ezen efztendöben 
leg-nagyobb tapafztalásim voltak, mellye- 
ket hogy a’ Gazdákra ’s Kertéfzekre nézve 
közönfegessé tegyek , méltónak ítélek: Mint
hogy az én kertem mellett egy nedves rét 
vagyon , melly nyáron a’ vakondaknak leg
kedvesebb lakó-helye, ott fok vakondakok 
lakván, azok a’kertemben is el-fzaporodtak. 
Minthogy tárkálásokkal fok kárt tettek a’ 
kertben : egynéhány efztendök alatt igyekez
tem ki-puíztítani; végre reá mentem, hogy 
mind egygyig ki-vefztettem. De mihelyt 
a’ vakondakok mind ki-pufztáltak; azonnal

más,
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m ás, és a’ vakondaköknál fokkal vefzedel- 
mesebb ellenfég mutatta-ki magát, melly 
zellert, ugorkat, falátát, kalarábot, ’s más 
plántákat kevés napok alatt el-vefztett. Vég
re ki-tamíltam, hogy ezt a’ kárt a’ ló-féreg 
tselekfzi, de mint lehetne el-vefzteni, mó
dot nem találtam. Mikor végre az egéfz 
kertem el-pufztúlt, az a’ gondolat ötlött 
efzembe: valljon nem magam vagyok é 
oka ennek a’ kárnak azzal, hogy a’ vakon- 
dakokat ki-vefztettem? Azért kívántam , 
hogy azok újra meg-fzaporodnának a’ ker
temben : de hafzontalan volt a’ kívánfág. 
Az idén fzerentsémre esett, hogy kertem 
körül árvíz lévén, ’s egy vakondak azt ke
rülvén , a’ kertembe bé-vetődött, mellyet 
éfzre vévén , fzabadon engedtem néki, hogy 
a’ merre akar túrjon. Ez előtt a1 ló-féreg 
minden plántáimat el-vefztette : de mihelyt 
a’ vakondak helyet vert magának, ki-vévén 
azt a’ kevés plántát, mellyet túrásával el
rontott , többé ezt a’ kárt nem tapafztaltam. 
Ezt látván, azon időben, mellyben a’ va
kondak eledelt fzokott magának keresni, 
melly reggel, délben , estve vagyon , kezdet
tem lesni, ha vallyon azon a’ helyen, a* 
hol az vagyon, nem. fut é fzinte úgy előle 
a’ ló-féreg, mint a’ gelefzta. Egykor ép
pen egy pufzpáng-fával körül-ültettetett ágy
ban kaptam a’ vakondakot túrni: a’ mint 

S a az
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az a’ föld alah> dolgozott, láttam, Hogy a5 
pufzpáng köztt egygyik ló-féreg a’ másik 
után máfzott a’ föld alól ki felé, a' honnan 
ki-tanultam , hogy a’ vakondak fzinte úgy 
ellenfége a’ ló-féregnek, mint a’gelefztának , 
’s mind a’ kettővel él. Ezen vélekedésem
ben fokkal jobban meg-erősített az, hogy 
újra el-fzaporodván a’ vakondakok a’ ker
temben, azólta minden plántáim meg-ma- 
radnak; holott az előtt nagy réfzént el-vefz- 
tek. itten is igaz hát az , hogy mi minden 
állatban tsak azt nézzük, mitsoda kárt te
het a z , a’ hafznát pedig nem vefzfziik gon- 
dolóra. A’ melly kárt a’ vakondakok téíz- 
nek , koránt fints az olly nagy, mint a z , a’ 
mellyet a’ ló-férgek okoznak. Elöízör ugyan 
egynéhány hányásokat tsinálnak a’ vakon
dakok : de midőn járásoknak helyét el-ké- 
fzítették , meg-fziínnek a’ túrástól, holott a’ 
ló-férgek, egéfz nyáron által, még pedig kö
zel a’ föld’ felületéhez turkálnak, ’s min
den plántáknak gyökereiket, a’ mellyek né
kik ótokban vágynak, el-rágják, mellyek 
olztán el-fzáradnak, vagy magoktól a’ fér
gektől meg-eméíztetnek.

*7« $< ( o  ) sé>

A Levegő-égben való utazás' le-irásánák 
folytatása*

Charles és a1 két testvér Robertek 
egy új makhiuát kéfzítettek } mellynek mind

for-
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formája, mind kéfzítésének módja a' Mont- 
go Ifiepétől külömbózött. Charles és Mont
golfier, a’ makhinának találásáért egymás
sal vetélkedtek. Charles magának tulajdo
nította annak találását; pedig Montgolfier 
találta a z t; Charles pedig tsak a’ Gáznak 
meg-jobbítását, ’s mint kelljen azt a’ mak- 
Iiirtabari tovább meg-tartani, találta. A’ 
Montgolfier’ barátjai, irigyelvén Charlesnek 
a’ hírt, lehetetlennek, vagy tsak igen ve- 
fzedelmesnek mondották lenni az ö módja 
fzerént kéfzult makhinában való próbát. De 
ez a1 befzéd ellent nem állván, olly fok 
Nézőji voltak nék i, hogy ö 20. garasával 
ízámlalván, íO/OOO. bíllétét ki-ofztogatha- 
tott azok köztt. Már ll. órakor dél előtt 
JPárisban a’ Király’ kertjében minden helyek 
el-vóltak a’ Nézőktől foglaltatva , kik a’ 
makhinának fel-emelkedését nagy kívánfág- 
gal várták. Maga a’ Királyné 12. órakor 
akart meg-jejenni, de változása esvén, ki 
nem mehetett; hanem egy Kurir által azt 
parantsolta, hogv Charles és Robert Urak a’ 
inakhinába ne üljenek , hanem azt tsak ma
gában botsássák-fel: a’ Király esmeri és be- 
tsi'ili az ő tehetfégeket; de azt meg nem en
gedheti, hogy életeket fzükfégtelenűl yefze- 
delemre ki-tegyék. A’ Királynénak ezen 
parantsolatjára Charles így felelt Hertzeg 
ChaVtrésnek.: „ Köfzönom a’ Királynak, 

S 3 hogy
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hogy reám oily kegyelmes gondja vagyon: 
de maga által-látja a’ Hertzeg, mellj nagj 
kissebbfégére fogna fzólgálni az én be- 
tsiiíetemnek , mind a1 Tudósok, mind az
ok előtt, kik ezen próbára nékem pénzek
kel fegílfégúl voltak, ha én ígéretemnek 
meg nem felelek. Mindenek azt mondanák , 
hogy én nem mertem próbát tenni , tsak 
pénzt akartam tsalni, ’s ezt a’ módot, m ellj 
által fzép fzín alatt ígéretemtől ment legjek, 
magam találtam-ki: azért ha ígéretemnek 
nem l’zabad eieget tennem , hogy a’ Király’ pa
rancsolatja ellen ne rrétsek, magamat agyon 
lövöm. 4Í Charlesnek ezen hirtelen és hatha
tós feleletét hallván Hertzeg Chartres, azt 
ígérte néki, hogy ő érette felel a' Kitálynál, 
tsak ISTEK ’ hírével induljon útnak, d ia r 
ies eí-hívta Montgolfiert, a’ ki az Angliai 
Királynak akkor Párizsban múlató Otsevel 
a’ Kumberlandí Iiertzeggel, és más fok 
Fő Személyekkel, a’ helyen, a’ hol a’ mak- 
hina kéfzen állott, meg-jelent. Charles elő
jö tt, ’s Montgolfiert, a’ fokafágnak láttára 
meg-öleite annak jeléül, hogy a Kódosok
hoz , ’s az illy nagy boltsességet mutató dol
goknak Találójokhoz , az írígyfég, egymás 
ellen való gyülölfég nem illik : azonban egy 
kést nyújtott néki, ’s kérte ő te t, hogy an
nak a’ kis makhinának kötelét, mellyet elo- 
ízör próbául fel akart botsátani, vágja-el,

an-
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annak bizonyfágára, bogy annak a’ talál
mánynak ditsőíége , mint annak elfő Tála
lóját j ötét illeti. Alig vágta-el Montgolfier 
a’ kötelet, azonnal olly íebességgel fel-repült 
a’ m akhina, hogy egy két í’zempillantás alatt 
azt a’ Nézők fzemeik elöl egefzen el-vefz- 
tették; mellyet ofztán Párizstól mint-egy 
két Frantz mért-Főldre Vitzenne mellett ta- 
láltak-meg. Ez meg-esvén, Charles az if- 
jabbik Róbefttel bé-ult a’ makhinába, ’s há
rom ágyú fzó u tán , Hertzeg Chartres, és. 
több Fő Személyek a’ kötelet, mellyen' 
a’ makhina tartattatott eh vágván, egy óra 
után 40. minótakor fel-repiiltek. Vittek-fel 
magokkal egy Barométert, hogy a’ kéneső
nek fel-menetele, vagy le-ízállása fzerént 
meg-tudhassák , mitsoda magasságra legye
nek a’ fold felett: — egy Term om étert, hogy 
a' Levegő-ég’ melegfégét ’s hidegfégét vizs
gálhassák,.— egy Tubust, hogy azon a’ magas
ságból alá fzóllhassanak , mert mint-egy tíz 
mért-főldnyire Párizs körül tele volt a’ mező 
emberekkel, a’ merre ők mentek, kik oda 
az ö nézésekre gyűltek-öfzve. Fel-emel-
kedvén, a’ néző fokafágot köfzöntötték, ’s 
olly őrömmel és bátran repültek a’ Nézők
nek fejek felett, paint ha tulajdon házok
ban ültek volna. Azoknak kedvekért, 
kik a’ Szejne vize mellett lévő Tuille 
híres nevű Királyi Palotának kertjében va- 
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Jó helyért egy-egy tallért fizettek, ’s pufz- 
ta látásból a’ fel-emelkedett makhinának 
magasságát meg nem határozhatták, az 
U tazók , a’ mint alatt létekben meg-ígér- 
ték , külömb-külömb fzínű apró záfzló- 
kat hánytak alá, mellyekre fel-jegyzették, 
hogy most ennyi meg ennyi magasságra 
vágynak. Minthogy pedig Charles és Ro
bert az előtt való egéfz éjtfzaka , főt fzintc 
az Ö el-indúlásoknak fzempillantásáig fzűn- 
telen a’ makhinának kefzítéseben foglalatos
kodván , nem érkeztek reá, hogy egyenek, 
minekelötte óira indulnának: azért a5 jelen
lévők , mindenféle eleféggel, ’s jóféle Spa
nyol borral meg-rakták ő k e t, mehyet ma
gokkal fel-vittek, ’s mikor már egy óráig 
utaztak , ’s az útnak egy kévéssé néki bá
torodtak, a’ mint magok befzéllették, oda 
fel repiiltökben , különös jó appetitussal et
tek ittak, ’s azt m ondották, hogy a’tsendes 
mozgás, ’s a’ ki-mondhatatlan tifzta Leve
gő-ég a’ magasságban olly felettébb kedves 
érzékenyféget tsinált nékik, hogy míólta él
nek, e’ főidőn olly drága izü ebédet, mint 
oda fel, foha nem ettek. Réfz fzerént az
ért, hogy a’ helyeket meg-tudhassák, hol 
járnak: réfz fzerént azért, hogy az úton ’s
mezőn lévő tsudálkozó embereket a’ felöl/
meg-gyözhessék, hogy abban az Égi íze
kéiben valófágos élő emberek vágynak, kik

ma-
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magok tetfzések fzerént, hol fel-emelked- 
n ek , hol alá erefzkednek, két helyen olly 
alá botsátkoztak, hogy ok a’ tubuson kiált
v án , a’ parafztokat magokhoz hívhatták. 
Két fzáz ö l, vagy 12/000. láb magasságra 
fel-emeikedvén, a’ Napnyúgoti tsendes Izéi 
vitte a’ makhinát Argenteuil felé, onnan 
hol naagaíTsbban , hol alatsonyabban lévén 
a’ földtől, a’ dél és nap kelet közzül fúvó 
ízéi fordította azt a’ Loire vize felé, végre 
az Utazók magok önként le botsátották azt 
kilentz Frantz, vagy 4 ^ Német mért-föld
re Párizstól, egy Nesle nevű Város mellett 
való mezőben, közel az Ádám’ Szigeté
hez. Három fertály volt 4. órára , mikor 
ide érkeztek, és így a’ meg-nevezett utat 
két óra ’s öt mintha alatt menték-el. Her- 
tzeg Chflrtres és Hertzeg Fitx ^fames ̂  Ku
rír lovakon mindenütt követték az Utazó
kat , ’s a’ hol le-fzállottak azok , ők is egy 
darab idő múlva el-érkeztek; a’ hol az Uta
zók fok Papoknak ’s hitelre méltó Szemé** 
lyeknek jelenlétekben ezen ő utazásokat, 
makhinájoknak mivoltát , ’s lc-ereízkedése- 
két Protokollumba fel-jegyeztettrék. Minek- 
titánná a’ makhinának hasadását, melly an
nak alíó réfzén esett, bé-tsinálták vo lna, 
maga Charles, Róbertét el-hagyván, bé-űlt 
abba; 4. óra ’s három fertálykor el-indúlt, 
Minthogy Robertnek kin maradásával iff*  
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fonttal könnyebb volt a’ makhína: azért 
fokkal febesebben febrepült az mint elöízör,
IO. minűta alatt 1^24. ölre vagy 9144. láb
ra emelkedett-fel. A’ földön a’ Termomé
ter volt a’ 7 \  gráduson a’ o . felett. Oda 
fel pedig a’ meg-jegyzett magasságban a’ O. 
alatt lévő gráduson állott, úgy hogy Char
les JOo minúta alatt, a’ tavafzbói telbe lé
pett. Noha pedig illy hirtelen való válto
zását fzenvedte légyen is ö a’ melegnek és 
hidegnek, mindazaltal maga körűi nem ta- 
paíztalt egyebet, hanem nagy fzáraz hideg- 
íéget. A’ már közelgetö fetetfég, az oda 
fel lévő nagy hideg, nevezetesen pedig Her- 
tzeg Chartresnek tett ígérete nem engedték 
Chariest tovább menni: azért 35. minúta 
múlva ismét le-fzállqtt a’ főidre. Ez idő 
alatt, I r Frantz rnért-főldet ment ő e l , de 
a’ melly az áerben gondolhatván , könnyen 
3. mért-főidet tehet. A’ makhinában volt 
hat mázsa tereh , hozzá fzámlálván az az 
alatt fúggő hajót, mellyben az Utazók vol
tak , a’ tűzre való matériát - - - ’s a’ két 
Utazót. A’ leg-nagyob.b magassag, melly- 
re ez a’ makhina fel-emelkedett, volt 1700. 
ö l, melly Szitziliában az E tna , Hel- 
vétziában pedig a’ Szent Golhárd hegyének 
magassága.

A’ Rab-



A’ Rahner Szatíráinak fordítója Sz.
S. I. a’ maga fordításához ragafztott Felelő 
Bálvány Komédiának elébe tett a’ Magyar 
vers fzerzésrol tanító rövid oktatást, melly- 
ben a’ Deákos Magyar versekről, vagy is 
Diftichonokró] befzellvén ezt mondja Lev* 
36^. „A z elfő és leg-régibb (t. i. azok köz- 
zi'il , kik Deákos Magyar verseket ír lak ,)  
kire akadtam Vilmdnyi Libetz Mihály va- 
la , a’ ki midőn Krakkóban 1^58- Eízt. Szé~ 
kely Istvánnak Világ’ Krónikája nyomtatta
to t t , a’ Nyomtatók’ hibájit jobbította, és 
ezen könyvnek elejére az Ólvasóhoz illy 
verseket ragafztott :
Ez könyvet valamelly Magyar ólvasándja ma

gában — ’s a’ t.
A’ másik a’ kinek munkájára akadtam , 

nevezetes írónk Tudós Molnár £János Úr 
vala. ’s a’ t,

Itt az egéfzXVII, Száz el van hagyva, 
’s a’ mostaninak is nagy réfze. De a’ XVI. 
Százban is lehet még feljebb menni az il- 
lyen versekre nézve Viimányi Líbetz Mi
hálynak Én tsak az el-mult Száznak mint
egy közepéig is találtam 9. vagy 10. Ma
gyar íróknál illy étén Magyar Diítichonokat, 
vagy is Deákos Magyar verseket; t. i. il- 
lyenek vágynak:
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\ j. silvefter | fános’ Magyar Új Testa- 
mentomának elejui e« végin. Nyomtt. 1541. 
Eízt. Az elejin való versek így kezdődnek: 

Próféták által fzólt réghen néked az Isten, 
A’ kit ígért íme végre meg-adta fiát. 

Vid. oh* Ribini Memorab. Auguft. Lonfef. 
T . I . pag. 52.

A’ végin iilyen Tersekben vagyon fog
lalva a’ négy Evangyélisták’ írásaiknak, és 
az Apostolok’ munkáikról írott Könyvnek 
fummája. így kezdődnek azok :

Elfő Réfz,
A’Chriítus ízületik, Jósef Jegyesitnem akarja 

El-hagyni, melltől tifzta ízüzen marad az.
’s a’ t.

a.  Bentzédi Székely István' Krónikája előtt 
Viimányi Libetz Mihályé, Nyomt. í f f g .  
( Ezt említi a’ nevezett író is. )

3. Szepsi Áorotz György Királyi ajándék- 
ja előtt Körtvélyesi Jánosé. Nyomtat, 
Oppenheimban 1612. 12-mo.

4 .  Molnár Alberté ,  a’ többek köztt a’Po- 
íiilla Skultétika Elöl-járó Beízédében Lev. 
4. és 5. a’ hol Túri Pálnak a’ Calvinus’ 
Infiitut. felöl írtt ezen verseit: Praeter Apó
itól icas pofi; Chrifii. etc. Magyarul így 
fordítja:

A’fzent könyvéé után kiket a’nagy Apoftoloc
írtac

Ennél je.bb könyvet még foka fenki nem írt.
Nyomtt
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Nyomt. a’ nevezett munka Oppenheimban 
1617. 4-to.

5. A’ Beketsi Templom’ fel-fzenteltctésének 
le-írásában Körtvélyesi Jánosé. Nyomtat. 
Cassán 1625. ü -vo.

6* Pataki Fúsús £fános Királyok’ tüköré 
ajánlásában és a’ munkában is fok helyen 
nyomt. •1625. 8-vo.

7. Tej falvi rLsiba Márton’ Romano Ca- 
tegorussa elejin Kis-Marjai Vefzelin Páli* 
Nyomt. 1637. 8-vo.

S* Miskóltzi Gáspár’ Angliai Independen- 
tismussa végin Beregi M. £Jánosé. Nyomt, 
Traject. 1654. 8*v o,

9. Somosi Petkó £fdnos’ igaz bóldogfágra 
vezérlő útja előtt. Posaházi £fdnosé> 
és Könyv-nyomtató Rámilis Györgyé, 
Nyomt, Patak 1656. 8-vo,

Sáros Patak
Szombati János Prof.
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Mint lehet a’ gabonából 9 \r a* gyümólts 
fákról a férgeket eUvefzteni P

Sprenger Baltazsdr a’ Maulbronni 
Hertzegi Kollégyiomban PrófeíTor 1784. Eízt. 
illyen Tudósítást hirdettetett-ki:

Hogy valaki a’ gabonából a’ férgekéi 
ki-vefzthesse, hányjon a’ búza rakásra ele
ven vagy döglött rákokat. A ’ ráknak fza-

gát
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gát nem fzenvedhetvén a’ férgek, két há
rom óra múlva kezdenek a’ gabonából ki- 
máfzni, ’s két vagy három nap múlva pe
dig egéfzen oda hagyják azt. Az úgy ne
veztetett Gazette eV Agriculture, vagy a’ 
fzántásról és vetésről való Űjfág-levelekben 
fok példáji említtetirek ennek a’ próbának, 
5s úgy dítsértetik , mint tsalhatatlan igazfág. 
Egy Sceita di Opufculi intereJJ'anti e tc.' 
nevű Olafz munkában vagy ourtlálban is 
vagyon ezen titokról emlékezet. — Ha a’ 
rákot a’gyümölts fára fel-akafztják , így meg 
lehet azt a’ férgektől, bogaraktól, egerek
től , vakondakoktól őrizni. De a’ rákok’ 
helyekbe, mikor azok fzagokat el-veíztet- 
té k , más új rákokat kell tenni.

Egy új jegyzés az abrakolásról.
Ez előtt mint-egy 4. efztendőkkel mind 

0l Ném et, mind a’ Frantzia Újfágokban ki- 
hirdettetett volt az , hogy az abraknak egy 
harmad réfzét meg lehet kímélleni, ha azt, 
minekelőtte a’ lovaknak adják , annak 
előtte egynéhány órákig vízben áztat
ják. Igen fzép, és a’ terméfzeti tapafzta- 
láson fundáltatott Jegvzés ez. d udni való , 
hogy az abraknak nagy réfzét', eméfztetlen 
égéi'zen adják-ki a’ lovak, majd felét tsak 
felig eméíztik-meg. De ha az abrakot elő

re
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re vízben meg-áztajtják, már annak egy har 
mad réfzére nézve a’ meg-eméfztés végett 
fegíttetik a’ ló’ gyomra, — mert mind azt, 
valamit a’ ló az illyen ázott abrakból meg- 
efzik, tÖkélletesen meg-eméfzti , ’s minden 
abrak ízemből erőt véfzen a’ ló m agának: 
és így nem fzükféges egyfzerre annyi mérté
kű abrakot adni a’ lovaknak , a’ mennyit kö- 
zönfégesen fzoktak adni nékik* M eg-lehet, 
hogy Hazánkban is a’ Frantz és Ném et, ’s 
azoktól tanuló Kotsisoknál fém éppen ide
gen rnár ez a’ találmány, de a’ régi közön- 
leges fzokást követő Gazdákra, ’s tselédek- 
re nézve fzükíégesen és liafznosan em lí
tethetik*

Egy igen könnyű, próbált atott és hafznos 
mód, mint kelljen a J'ebet és az ütést 

gyógyítani ?
M inden féle febnek és ütésnek gyógyí

tására leg-jobb és könnyebb efzköz az , hogy 
egy pohár kút-vízben ólvafzfzon-el az em
ber annyi fót, a’ mennyi abban el-ólvadhat. 
Azután elegyítsen közzé annyi etzetet, a* 
mennyi a’ víz* A’ febet tifztítfa-ki. Ezt 
az etzetes vizet lágyan melegítfe-meg, áz- 
tasson-meg vele egy gyenge ruhát, azt te
gye a’ l’ebre, mellyet egv négyfzeresen haj
tott ruhával kossön-bé. így keli tenni nap-
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jában háromfzor vagy négyfzer. így kell t ü 
lekedni az ütődött réfzfzel is. így a’ feb 
meg nem evesedik, nedves időben is kin 
lehet vele járni, ’s hamar rneg-gyógyúl. De 
illyenkor a’ febre flastromoí nem kell tenni* 
Ez az efzköz a’ Stutgarti Gazdafágról írott 
könyvben dítsértetik.

te  ( o > &

A’ Találós Mese volt Lopó-tök; a’ 
Rejtett Szó N. Görög Demeter*

Találós Mese.
A’ fejemen járok , fel-alá karikára kerengek, 

’S minden lépésen földbe verem fejemet. 
Még is az én Gazdám akkor vefzi hafzno-

mat inkább ,
A’ mikor igy fejemet földbe, kövekbe

verem.
Szathm árról.

Rejtett Szó.
Két magán és három mással hangzó betűik 

Vágják lovát annak kinek abraka ízük. 
Hármából ezeknek efzfzük kenyerünket, 

Három pedig illet halott kísérőket.
Más háromban fzoktak állani vitézek, 

Midőn kardot fogni kéfzííl erős kezek. — 
írta Kőízegen G. A. Királyi hivatalban

lévő Úr.



* & ( < > ) &  2 8 *

X I X .  L E V É L

Kőit Komáromban , Sz. Mihály-Havának
a. Napján.

Levegő-égben való utazás' leírásának 
folytatása.

I l l y  fzerentsés *  hirtelen Va,ó e l l e n e , -  
lét látván a’ Montgolfier Urak a’ magok 
találmányjoknak : fel-tették magokban . hogy 
Lion Városában egy nagy makhinát kéfzít- 
fenek, mellyen ok onnan Párisba, vagy ha 
oda az ellenkező ízé) miatt nem lehetne 
menni, Marfeillébe mennének. Ennek a’ mak- 
hinának Diametere vagy általiója, a’ hol 
leg-fzélesebb volt, volt fzáz láb, és így az 
egéfz kerülete mint-egy 150. lépés. Fért 
belé f 4^,000. kubik láb Levegő-ég. Fel
emelhetett 90OO. font terhet. Ezen makhi- 
na alatt volt egy Galerie, vagy olly folyo- 
fó, mellynek kerülete 66. láb volt, melly 
hat tüzelő embereket, 30. mázsánál több 
tűzre való m atériát, makhinához tartozó 
fokféle fzerfzámokat, ’s kiilömbb-külömbb- 
féle portékákat el-bírt. Ezt a’ nagy mák 
hinát tsak az abban lévő kénköves fának 
liizével meg-vékonyíttatott Levegő-ég emel- 
te-fel. A’ makhina ay. minuta alatt kéfzen 

T  volt
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volt az indulásra. Le-írhatatlan, mellv nagy 
íokafág gyűlt légyen öfzve minden rendű 
emberek kÖzzűí meízfze főidről is, ennek 
a’ nagy próbának látására. Az Utazók min
den ki-gondolható előre való kéfzületeket 
meg-tettek a’ meg-eshető fzerentsétlenfég el
len. p. o* Ki-ki közzűlök Gázzal meg-töi- 
tetett akkora nagyfágű tafotából való golyó
bisokat kéfzített, mellyek egy embert el
bírnának, mellyeknek fából nyeleket tsínál- 
tak a’ végre, hogy ha a’ nagy makhina oda 
fel meg találna gyóiadni, vágy más fzeren- 
tsétlenfég adná magát elő, melly miatt a’ 
makhinában meg nem maradhatnának : mint 
mikor a’ Vízen-járók hajó-törést fzenved- 
nek ; akkor ki-ki a’ maga golyóbisának vé
gét ragadná-meg, mint-egy esső ellen való 
umbeliát, ’s ki-ngrándozván a’ Galeriéból, 
a’ felhőkön felűl-járó magasságból fzcp tsen- 
{lesen erefzkednének alá a1 földre. Ezt a’ 
nagy makhinát ügy gondolták ö k , mint egy 
nagy tengeri gályát, azért is a’ Lioni Fő 
Tiíztviseló Úrnak , kit Fjefsellesnek hívtak: 
nevéről nevezték, az Utazók Matrótzok* 
n a k , vagy tengeri Hajós-legényeknek képe
ket viselték. Pilatre de Rozier pedig Ha
jós Kapitány volt. A’makhina állott egy ioo. 
kvadrát láb magas helyen, hogy azt a’ Nézők 
láthatnák. Kéfzűlt párnákból való poíztó- 
ból, váfzonból? papirosból. De mikor fel

akar-
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akartak emelkedni, öfzve-hasadozott, Melly 
romlásnak okát Montgolfierek Roziernek, 
e’ pedig amazoknak tulajdonítván, úgy öfz* 
ve-kaptak, hogy egymást tsak nem pifztol- 
ra hívták-ki: de midőn második próbát 
akartak tenni, akkor egymással meg-békél- 
lettek. Ez a’ második próba esett 1784* 
Efzt. 19. Januar. Ekkor minek-utánna min
den lehető gondoskodással, hogy többé kárt 
ne valljanak, a’ makhina el-kéfzüit volna : 
hatan , úgymint, Pilatre de Rozier, Mont
golfier. Ligne Printznek a’ Fi ja , Gróf 
Laurentzin, Markio d' Angle fér e és D am
pler Urak, mindnyájan tengeri Hajós-le
gény ruhákba öltözvén, a1 Galeriébe bé- 
fzállottak, a’ makhínának fel-emelésére va
ló tűzet meg-gyújtották, ’s fél óra m úlva, 
a’ minden helyről együvé-gyült 300/000. 
főből álló fokafágnak láttára tsendesen és 
láthatóképpen fel-emelkedtek. Ki-mondha- 
tatlan érzékenyfégét tsinált a’ Nézőkben, 
midőn ezt a’ fzörnyű makhinát mint egy 
nagy hegyet az Ég felé fel emelkedni látták, 
a’ mellyben lévő emberek, mind az épület
nek nagyfága, mind a’ magasság m iatt,tsak 
ellyanoknak tetfzettek, mint a’ kis gyerme
kek. A’ makhinának illyen kéfzülete, és 
az alatt a’ Galeriében égő tűz , onnan fel- 
jülröl mutatták a’ magok íoha még nem lát
tatott felféges formájukat, mellynek lá tá s i 
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ra a’ Nézők , rémüléssel elegyedett tsudálko- 
zásra ragadtattak. Az Ffzaki-fzél fél felé 
vitte a’ makhinát; de az Utazók fel felé a! 
magasságba akarván emelkedni , a’ tüzet 
meg-nagyították, és 500. ölre, vagy 300G. 
láb magasságra fel-repültek. A’ nagy tűz- 
töl úgy néki melegedett a' makhina, hogy 
fok helyeken ropogni kezdett. Rozier már 
illy állapotban másfzor is lévén, mikor t. i. 
Jeg-elŐfzör illy próbát tett;éfzre vette, hogy 
ideje vagyon, hogy a’ földre le-fzálljanak. 
Azért a’ tüzet meg-kevesítette , ’s húfz mi* 
náta múlva nem mefzfze a’ helytől, a’hon
nan fel-emelkedtek , le-fzállottak. Rozier 
Úrnak bátor maga viselete adott fzívet az 
ö társainak , hogy félelem nélkül viseljék 
m agokat, mellyért néki mind ők háládatos- 
fágot, mind a’ Város különös tifzteletet 
mutattak.

2 9 2

Gyarmati Mihály fziiletett 171^-ben, 
Januáriusnak 13. napján, Felfő Magyar-Or- 
fzágon , Debretzenben, Tokaj és Nagy-Vá
rad közö tt, egy régi Magyar Famíliából. 
Még gyenge gyermek korában, nagy haj- 
landófágot érzett magában a’ fegyver-vise
lésre, és ugyan tsak katonáson neveltetett. 
Már 1730-ban , a ’ midőn még alig volna 
15, efzt. Tsáfzári fzólgálatra állott, és egy

Hu-

1
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Hiífzár Regementben köz legényből ( Kön
ne tfágra) Záfzló-tartófágra ment. Minek- 
utánna pedig az a’ Lovas Regement a’ Hol
landusoknak által-adatott volna , esett Gyar
mati a’ Hollandusok’ fzólgálatjokba; de a’ 
kiknél nem fokáig vitézkedhetett, mert a* 
békesség meg-kéfzűlvén, a’ mondott Rege
ment el-botsáttatott, és néki mint Hadnagy
nak efztendei fizetés rendeltetett. De vité
zi munkához fzokott fzíve, nem fzenved- 
hetvén fokáig a’ heverő életet, Lnknerrel, 
AfztalossaX és Bfitlkíjve 1, kik véle mind
nyájan egy Regementben fzólgáltak, és ha
sonlóképpen efztendei fizetés mellett nyugo
dalomra botsáttattak , Hannoverába ment, 
hogy ott egy Hufzár Sereget állítfon, a’ 
mellynél 17. Decembr. 1737-ben második 
Kapitánnyá tétetett, Lukner alatt, a’ki M á
jorrá , és a’ nevezett Hufzár Seregnek Fő-Igaz^ 
gatójává lett. Itt tsak hamar tágas mezőre 
talált, a’ mellyen vitézfégét és bátorfagát 
futtathassa. Egéfz jobb-karja volt Lukner- 
n ek , a’ kitől fok vefzedelmes dolgoknak 
végbe vitelére ki-küldetvén; mindenkor 
nagy fzerentsével járt. így nevezetesen la . 
Júliusra virradóra 1759-ben reá ütött Luk- 
nerrel együtt, a’ ki mar akkor F ő - H a d n a g y  ̂

T  3 ( Oberít-

j e g y z é s .
(rt) FÓ-Hadnagynak mondom azért , mert ha Qber* 

Lieutenániot Fel-Hadnagynak nevezem, a’ kettőd 
egymástól helyesen meg-külőmbez t e t h e t e ni.
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(Oberít-Lieutenánt) v o lt , a’ Fraritziák" 
Oberíterére Greif Dessallesve, a’ ki 40O. 
Karabélyosokkal Mindenhez közel, Holz-' 
häufen nevű Faluban volt, és azt, 168-ad 
magával rabbá tette.Ismét 20, Júliusban va- 

i lami Lade nevű Faluból, elrüzte a’ Frantzia 
‘ önként katonás kod ó k a t, ( Volentiers )
el-fogván közzűjök egy Tifztet 30. Legény- 
jével, minekutáima 300. Hufzárjával három 
ezeren kerefztül vágta volna m agát, és az. 
okát egélzen fzéljel-üzte volna. Valamerre 
m ent, mindenütt előtte járt a’ rettegés, ég 
az ellenfég még tsak neve’ hallására is mind
járt meg-futamodott ; minthogy 7. nap a la tt, 
10. ízben verekedvén az ellenféggel , min
denkor győzödelmeskedeít. Illy fok vitéz- 
légei Gyarmatynak fokáig fetétben nem ma
radtak; a’ honnan ugyan 1739-ben Augus- 
tusban Elfő Kapitánnyá tétetett. — Alig 
lett Elfő Kapitánnyá, midőn Felfö és Alfó 
Vináriába, -a’ HaíTiai fzéleken 500. Hufzár- 
ra l , 1 fCO-ból álló ellenféges feregre ü tö tt; és 
azt nem fzinte egv fertály óra alatt el-ker- 
getvén, belőle 200-at le-vágott; ^CO-at el
fogott , és egy ágyút nyert. — Minekutánna a* 
következendő efztendőben meg-rettenhetet- 
len bátorfágának fzáma nélkül való fok je
leit adta volna Gyarmaty, vitézfégének ju
talmául 1760-ban f. Aug. Majorrá tétetett. 
A’théllj jutalomnak el-vétele után, még na

gyobb
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gyobb dolgokat vitt véghez. Mert a' mi
dőn a’ Lukner Corpusa’ (ferege) 1761-ben 
Hannovera és Thuringia között fzállott volna 
téli Kvártélyra : a’ Göttingából ésNordheim- 
ból nagy fzámmal reá ütő Frantziákkal Gie- 
boldshaufennál és Werkshaufennál , gyakor 
tsatára került, a1 kiket, Gyarm atitól, ki 
az egéfz Regementnek Lelke v o lt, lelkesít- 
telvén , mindenkor fzerentsésen vifzfza-vert. 
Es azt lehet mondani, hogy ha a’ tsak hamar 
következett békesség, vitéz tselekedeteinek 
határt nem vetett volna, Gyarmaty igen. 
nagyra ment volna. — Hogy a’ Lukner’ 
Hufzár Regementje, a’ mellyben Gyarmaty 
Fo Strázsa-Mester volt, 1763-ban a’ fzól- 
gáláiból egy átaljában ei-botsáttatott, és Ge- 
nerállieutenánt Lukner, azon való bofzizií- 
fágában l. April, a’ Frantzia fzólgálatba ál
lott: Gyarmaty meg-maradott Hannoverá- 
ban , és élt a’ maga példás hüféggel fzólgált 
Királyjának kegyelmével haláláig, melly 
történt 1771-ben 13. Január, melly az ö fzű- 
letésének napja volt, életének ^7. efztend. 
Volt Gyarmaty több mint verekedések
ben, és maga kezével fok fzáz ellenfégnek 
fzegte nyakát, a’ honnan méltán lehet ötét 
ama nagy erejű ScandeY-béghez hasonlítani, 
és ha élne, nagy hafzonnal lehetne vitéz 
mejjét Generális Lukner ellen fzegeznb 
Be-rekefztjük a’ Gyarmaty életének ie-írásál

t  4



egy Katonás fzomorú Énekkel , mellyet
Klaildius Úr kefzített, és egv feje felibe
való írással. Az Éneknek Tzíinje ez:

Egy Lukner Huszárjának Panafza, mellvj 
a Máj or Gyarmatinak Hannoverában 

177i-hen 19. január, történt 
temetésekor hallatott.

ó h  fajdalom! oda van vitéz Majorom, 
Kiben (Írathatom Atvám’ és Páfztorom’,

Hol találok már én olly Jóakaróra?
A’ ki figyelmezzen rám panafzkodóra!

Éhez folyamodtam , midőn fegyveremtől 
M eg-fo fztattam volna ’s tsekely kenyerem

től ,
Elébe terjefztém gyáfzos ínfégemet,

’S mindjárt pénz’ ’s kenyérrel fegíte enge-
met.

Hot pajtásnak m onda, hol pedig fijának , 
Gyakorlottá rajtam tifztét hív Atyának.

Rakott afztaláról etetett m agával,
Vitézül itatott a’ leg-jobb borával,

Ha elől-hozódott a’ nem rég’ mault hadról, 
Mosolyogva befzéllt a’ Hufzári hadról.

Én pedig nem tudván víg ortzát m utatni, 
Sóhajték , ’s tsak némán akarék hallgatni^

De ő nyájasan mond: Fijam ne aggódjál, 
Légy v íg ! ’s bal forsodon femmit ne bán

kódjál.
Épv jutalmad néked a’ te vitéztéged , 

.Nem tydja a’ Király lem a z t, fém ínfeged’!
Er-
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Errs én is: Vajha tsak egy baj-vívásban 
Lett volna Ö jelen, vagy egy rianásban! 

Tnclom! — De óh kinek jutott az efzébe ?
Hogy még koldulásra jusson életébe! 

E kkor, hallgass úgym ond, ’s nyomván a9
markomba

T íz tallért, meg-fojtá kezdett fzóm’ tor*-
kom ba,

Mert az ajándékon nagy örömben voltam , 
’S örömemben kapván kezét meg-tsókoltaim 
Azután pohárt tö lt, ’s adja a’ kezembe, 

Hogy a’ György Királynak éltéért vegyem-
be.

Kapva kaptam hozzá, ’s ugyan kettoztettem : 
Éljen a’ György Király ! kiért vitézkedtem , 

Ki az Úrban magát igaznak m utatta,
A’ midőn mostani méltófágát adta.

M ért az Ür az igaz jobban érdemiette,
Mint mi mind valakik forgottunk mellette. 

Tudtára volt néki az Úr’ vitézfége, 
Tántorgást íbha nem esmérö hívíége.

S ez az oka annak, hogy ö , és a’ Haza, 
Minket is az Úrban így meg-julaimaza!

Emlegettük tovább az el-rnúlt időket, 
A’ fok vitéz vértől izzadott m ezőket, 

Meliyeken fegyverünk’ ki-köfzörült éle, 
Fejet derekától fokát el-metéle,

S mint vertünk-meg fokfzor egéfz feregeket, 
Adván a’ réfzcröl ki-ki remekeket,

A’ meg-fzaladtakat miilyen tűzzel űztük , 
Egéfz záfzlók alját rab-fzíjra mint fűztük, 

T 5 PL



Dítsértük nem egyfzer Ferdinand' (a ) bőlts
fejet,

Lllkner' vitézfégét, ’s Hufzárink’ ereiét. 
A fz ta lo s  pajtas fém maradt-ki Br inki ve 1, 

Ki mrindenik kéfz volt kirkelni bár kivel. 
Sőt akár-ki volt az ki jutott efziinkbe, 

Helyet adtunk néki hevük befzediinkbe. 
Rám is került a’ for, ’s az én fegyveremre 

(I tt a’ Májor fzóllott a’ betsületemre. ) 
El-mondta Belfüncet egykor hogy fogtam-el, 

Kalapjánál fogvra , ’s hogy fzalafztottam-el. 
A’ ki meg-ijedvén, mind addiglan futott, 

Míg nem nagy pihegve táborába jutott. 
Hogy vagdaltam-öfzve hét Vasas-németet , 

Mintha vágtam volna fzalma-kévét hetet. 
Ism ét, hogy fogtam-el harmintz Gránátérost, 

’S hajtottam Nordheimba mint valamelly
nyáj kost.

Kiilömben ezeket ditsekedö tzéllal
Nem mondom , más is volt övedzve atzél-

lal.
Sok Hufzárok tudom nagyobbakat tettek ,

’S nálamnál kofzorút inkább érdemlettek ! 
Különösen amaz Regement’ tzímere,

Gyarmat’ kinek tízzel ért egygyik tenyere j
De

*9S Ht. c o ) v?

J e g y z e t .

( a )  Ferdinande Brunsvicienfis Duftor Copiar. Foe- 
deratar. in Veítph. et Ducatu Hannover.
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De ki még is magát nem mondta egyfzer is, 
Jóllehet másokat meg-dítsért tízfzer is. 

Igaz hogy nem is volt íziikfég befzellgetni, 
Maga vítézfégét, ’s dolgát emlegetni, 

Mert tudtam ki légven Gvarmaty Majorunk , 
Kihez bízott minden Tifzti és Köz-forunk. 

Mátshoz hasonló volt fzép teste1 formája, 
Két febbel kérkedett Magyaros ortzája, 

Sokfzor fzemiink elöl meízfze el-fzaladott, 
Es míg éfzre vettük , tíz febet is ad o tt,

’S az ellen fég ellen ollyankor vezetett, 
Mikor már ö maga fokát el-kergetett, 

Mint ifjú orofzlán vala ollyan bátor , 
Előtte refzketett Frantz és Német fátor. 

Egykor egy Lajosnak gvermekdéd vitéze, 
Szalad felé karddal; e’ pedig tsak néze , 

’S mikor közelítne, állj-meg ! úgymond, kér-
lek.

De amaz kevélyen: majd ha főbe érlek, 
Akkor G varmaty is ámbátor hogy fzánta, 

Ellene vitézül éles fegyvert ránta,
S’ úgy vágta kerefztűl mejjét ’s kaponyáját* 

Hogy a? fegyver érte a’ nyerge kápáját.
A’ véres tsatákon a’ foga fzikrádzott,
Tíz húfz ellenféggel tsak kedvére jádzott. 
Ha egy Király alatt illyen ezer volna , 

Mondhatom a’ Világ néki meg-hódolna ! 
Egybe-rontaná a’ Törököt és T a tá rt:

Nem vetne nékie a’ Nagy-Vezér határt 1

De



De jaj mit hafznál már minden vitézfége! 
Halál miatt le^e életének vége !

Teste itten fekfzik, négy fzál defzka között, 
NagyLelke pediglenMennyekbe költözött! 

lm jö hamvajiért a’ Halál’ fzekere!
Gyáízra van fordítya Majori fegyvere ! 

Melly míg Gyarmatinak óldalát keríté, 
Tündöklőit; de fejét már búba meríté. 

Vajha volna ollyan, kit végfő l’zavában 
Úrnak tehetett von’ karjaban ’s kardjában ! 

Mellyel fok fél dühös ellen féget rontott,
Es fok fekete vért kémélletlen ontott, 

Mellyel fok Frantziát küldött Stíks7 vizére. 
Hol éllel hol lappal tsapván a’ fejére.

Jaj tátott torokkal áll Gyarmáty’ fírja! 
Melly felett fok Vitéz üzemeit ki-íírja. 

Botsátják le felé testét a’ verembe,
Tsak a’ neve marad emlékezetembe. 

Hah! már puska dörgés hatja két fülemet!
Egéfz’ el-ólvaíztja fájdalmas fzívemet! 

lm a’fok füst között, melly üzemem el-telé, 
Emelkedik Lelke az Ég’ vára felé !

Egyenest el-megyek a’ Feleíegemhez a 
Gyarmatit íirató fzámos gyermekemhez, 

Meg-mondom, hogy eddig volt ettől ke
nyerek !

D e már ISTEN tudja kényért kitől njrnrek!
így panafzolkodik egy Vitéznek fzája! 

Kinek igaz Német mind tüdeje mája,
’S állván Gyarrnatynak gyáfzos fír-halmára, 

Meleg záport hullat borzas bajúfzára!
Gyzr--

300 3<- ( o ) jj»
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G ijárm aty’ feje-felibe va ló  í r á s .
Egy Magyar fekfzik itt, Gyarmaty a: nevei 

A’ ki György Királynak ezer hafznot teve ;
Serény volt alatta ugró paripája,

Nem tudott hibázni foha a’ puskája,
Ha tsak hozzá ért is ellenfég’ fejéhez, 

Bizonyosan esett a’ lába-fejéhez.
Ostora volt Párizs kevély hatalmának, 

Bajúfza halál-hírt hozott Frantziának J
De ím most a’ Halál magát is el-rontja, 

Neheztelvén hogy m ára’Frantz vért nem
ontja.

Bizonyosan tudom , hogy az Égben vagyon 
Mert még Lucifer is retteg tőle nagyon.

K it, ha hozzá, fogna teremtettéjével,
Ki-üzne pokolból minden féregével!

Köfzegen Cs. I.

M éltó fd g o s  B áró  Ortzyj L ő r in tz  Úrnak 
a’ F ozson i Ne ven d ékeknél lévő  Em

lékezete.
S a f f ó ’ r e n d i  f z e r é n t .

Melly kegyetlenképp’ ’s fanyarén uralkodfz 
Emberek forsán te Halál! — Az érdem t, 
Köz betsülést, Haza’ fzép fzerelmét

Semmibe hajtod?
A ’ keserves búk’ ’s panafzokra óh v a d ! 

Meg nem indúlfz; még fok ezer Könyörgéf 
Özvegyek’ árvák’ ’s az egéfz Hazának 

Könyve fe halznál?
Tud-
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Tudtad, hogy majdan keseregni fogja 
Ortzijt a’ két fzép Haza, főt kesergik 
A’ kegyes Múzsák; maga Mars el-estén 

Jajra fakad még !
S nem tekéntéd benn’ Haza’ drága fényjét; 

Sem kinek Thémis maga adta kóltsát; 
Sőt nyilad Mársnak nagy erős fijára

Lőni méréfzléd!
A ’ ki ISTENnek jeles életével;

Nagy Királyjáért maga vére fzánván;
’S Hazájának (a) le-fizette híven

Minden adóját. —
Még fe mentéd-meg keserű nyiladtól! ------

Várj: de meg-bofzfzúl az örök ditsőség, 
Melly az illy erköltst kofzorúzza, ’s éltét

Vifzfza-tagadja!  ̂
Fehér György7 Pozsoni Nevendék.

2 0 »

zí' K ép-m etfzőkhöv és K ö n yv-n yo m ta 
tókhoz.

Ha ezen Urak közzül még valaki nem 
hallotta az úgy nevezett Frankfurti fekete fes
téknek h írét, vagy nem tudta annak kéfzít-

te-

J eg y *'e' *•
( a )  Örök emlékezerre méltók Haza-nyelven ki-sda- 

tott Vers’ darabjai, mellyek mind elevenfé^ekre , 
mind a’ fzéles Tudományra nézve , a' Pozsoni 
Nevendékektol leg-jobban kedvelcecaek.
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tetésének módját: íme most azokkal közöl
jük a z t, annak a’ Köz-jóra ízületeit érde
mes Tolvajnak Tudósításából, a’ ki azt an
nak a’ titoknak Ertöjitöl alattomban fzeren- 
tsésen ki-tanúlta, és el-íopta, ’s a’ Köz-jó
nak fzeretétői indíttatván,tolvajfágát ki-val 
lotta illven módon :

A’ bor-feprűt, mellyböl már az égett* 
bor ki-fött, egy ki-feízíttetett durva pofztó- 
ra , vagy váfzonra ki kell tölteni, bogy 
minden benne maradott nedvesség ki-foly- 
jon belőle. Azután lapta forma tsomókba 
kell a’ feprüt nyomni, ’s fzabad levegö-égen 
meg kell fzáraztani. Ezeket a’ tsomókat 
fazekakba kell borítani, a’ fedőket pedig és 
az egéfz fazekat fazekas fárral bé kell borí
tani. Mínekutánna a’ fár a’ fazekakon fa 
kélletesen meg-ízáradtt, a'fazekakat bé kell 
abba a’ kementzébe tenni, mellyben a’ Fa
zekasok edényt égetnek , az égetni való edé
nyekkel egygyütt; mellyek mind addig ben 
maradjanak, míg a’ több edények ki-égnek. 
Ki-vétettetvén a’ fazekak, a’ feprü tsomók 
fekete fzén formává váltak; mellyek annál 
jobbak, mennél kevesebb hasadás esett a" 
tűzben a’ fazekakon. Ezt a’ meg-égett fep- 
rűt porrá kell törni, ’s továbbá, mint a’ Bé- 
tsi-korommal, ügy kell véle élni. Ezt a” 
tolvajfágot ki-hirdettette az ügy neveztetett 
Salzburger Intelligenzblatt is, 1̂ 85- 13- Jul.

A ’Ta-
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A’ Találós Mese volt Sín-fze$; a’ 
Rejtett Szó Ostor, mellyben van fo r , 
tor♦ ’s a’ t.

Találós Mese♦
Egy nagy Híd tarkállik fok ékes fzínekkel* 

Leg-boltsebb festői elegyítésekkel. 
Bizonyos folyó-víz nem hajt-el ez alatt,

De fok temérdek víz rajta felyül haladt. 
Nem jár fenki rajta, de járhat alatta ,

Nem tudja, nem látja a’ ki meg-haladta-
Szathmárról.

Rejtett Szó.
Két elfő tagomnak fzüzek hafznát véfzik, 

Harmad’ negyed’ elfót fokán meg is éfzik, 
Kettő ha alufzik , négye fel-kőltheti,

Ö rül, a’ ki hármát böltsen kerülheti,
Száj vagyok, nyelvem nints , még is meg-be-

fzéílem
Kinek mi baja van, ha frigyet köt vélem.

írta T . Komáromi János Ts. P.
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X X .  L E V É L .

K Ő lt K o m á ro m b a n  Sz. M ih á ly-H aván ak . 
5 . N a p já n .

A  E  R  0  N .

A  L eveg ő -ég b en  v a ló  u ta z á s ’ le írá s á n a k  
f o ly t a tá s a .

E zer hét fzáz nyóltzvan negyedik Efzt. 
4. Jun. F leu ra n t  Úr és T ibléné  Afzfzonyom, 
Lion Városában a’ Svétziai Királynak i ll . 
G u j’z tá v n ak ott létében , ’s fzeme láttára, 
hasonló Égi utazást tettek. Mind a’ kettő 
igen hideg vérrel vált-meg földi lakó helyé
től , ’s bútsúztak is nem is az itt alatt valóktól. 
T ibléne, a’ mint maga befzéllte, azt gon
dolván , hogy még azon a’ napon a’ Menny - 
orfzágba fog érni, az örömnek borától úgy 
meg-réfzegedett, hogy annál inkább kezdett 
el-felejtkezni földi eredetéről, mentői mefz- 
fzebb távozott a’ földtől, a’ mellyből vétette- 
te t t , ’s a’mellybe nem fokára vifzfza-téréndő. 
A ’ magasságban lebegvén, mint egy £fúnÓ  ,  
vagy I r i s , többé a’ halandókhoz femmi kö
zét nem tarto tta , ’s magát a’ halhatatlan 
Isten-Afzfzonyok közzűl egygyiknek gon
dolta lenni. De midőn a’ kedves képzelo- 

l í  d és
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dór5 így jádzik Ö véle: a' Galeriének pádi- 
mentoma, mellyen állott, hirtelen ki-torik 
alatta, ’s lyukasan marad. Hegy azért Afz- 
fzonyom a’ halhatatlanfágnak tengeréből, 
mellyben oíly vígan uízkált vala, a’ főid
nek alfó réfzeire . ne füllyedjen, bal-lábát a’ 
Galena1 fzélinek vetette, a’ jobbal lavíro
zott, vagy evedzett, bal-kezével a1 Galerie’ 
fzélébe kapafzkodott, a1 jobbal pedig tüzelt 
a1 makhina alá. Hlyen nagy vefzedelem 
közt is Tibléné leg-kissebb meg-ijjedést fém 
mutatott* Azonban olly magasfágra emel
kedtek , hogy noha az Ég igen tifzta és tsen- 
des volt is , mindazáltal a1 főid ellöttök egéfz 
eklipíist fzenvedett, ’s azt fzemeik elől el- 
vefztették. Mikor a’ földön lévő fokafág 
látta volna a1 Galerie’ nagy lyukán által, 
mint kapafzkodott bal-lábával ’s kezével a* 
Galerie1 fzélélicz , ’s mint lavíroz jobb-lábá
val Tibléné; ki-ki a’rémülés miatt tsak nem 
el-ájült, ki-törte, ki fejére kuksolta kezeit: 
de Tibléné nevette a’ félelmet, ’s az ö nagy 
heroismusát tsudálhatta volna minden, a’ ki 
az ő fzívébe bé-láthatott volna. Illy két- 
féges állapotában is, mikor mind lábainak, 
mind kezeinek dolgok volt, két záfzlót ve
tett alá Tibléné, — mert a’záízló az, mel
lyel az Égi Utazók a’mért-főldeket fzokták- 
mérni. — Azonban ollyan fzörnyü magas
fágra emelkedett a’ makhina, hol mind a“

két
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két Utazóknak füleik keményen kezdettek 
fájni , nehezen lélekzettek , az el-ájiiláshoz 
közel voltak* Azért kénteienek voltak le 
felé erefzkedni. Még 12. ölnyire vóltak a’ 
fő id tő l, mikor a’ makhina nagy rohanással 
kezdett le felé íietni, ’s oily eröfzakkal iitö- 
dÖtt a’ földhöz, hogy annak látására a’ Né
zők mindnyájan meg-rémültek. A’ makhi
na fiistött ve te tt, ’s a’ füstbe keveredett 
Tíbléné, midőn lábait a’ Galérieböl nagy 
eröfzakkal akarná ki-vonni, egygyik he
lyéből ki-fitzamodott. Azonban hogy a’ je
lenlévők a’ Tibléné azon való fzomorü fúgát 
hogy az Eget a’ főiddel ismét fel kellett 
tserélni, engeiztelhessék, mindent el-követ- 
tek. Nem engedték, hogy ők hintón vo- 
nattassanak a’ lovaktól, hanem őket fzékek- 
re ültetvén, magok vadaikon, mint győzö- 
delmi fzekéren úgy vitték haza. A’ Ma- 
dám meg akkor estve az Operába el-ment, 
hol a’ jelen-lévő Svétziai Király néki egefz- 
fégére kívánta válni az Égi utazást, a’ je
len-lévő nép pedig kofzorút tett fejere. A* 
Király előtt fél óráig magnetizálták a’ lábát, 
de leg-kissebbet fém lehetett rajta fegíteni.

23. Jun. Verfaiilesben Roztier és Pro- 
ust Urak próbálták , hogy mennél magasab
ban fel-emelkedhetnének. 4. óra 3. fertály
kor, ágyú, dob, és muzsika fzó között 
cl-indúltak. A’ makhinának kerülete volt 

U ft »30.
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230. láb. melly 25. mázsa terhet el-bírt. 
Ei-indúlván mint-egy io . minútáig óldalas- 
lag repült a’ makhina, akkor a’ tüzet meg
nagyobbították , ’s febességgel fel-emelked- 
te k , hogy tsak hamar a’ fellegek közzé rej
teztek , melly eken is gyorsan felűl-hat ván , 
a’ Napot ismét meg látták. De ezen tifzta 
helyről feljebb evezvén., újra hó fellegek köz
zé érkeztek, hol a’ hó mind a’ m akhinát, 
mind magokat el-borította. Itt a’ Barome
ter 9. hüvelykre, a’ Termométer pedig a’ 
16. gráditsra esett. A’ tüzet újra meg-na- 
gy íto tták , hogy a’ mennyire tsak lehet az 
Eg felé fel-emclkedheísenek. Ott fen té- 
velyegvén a’ Levegő-égnek rémítő pufzta- 
fágában , az egéfz terméfzetben femmit egye
bet nem láttak, hanem tsak a’ fzörnyü nagy 
hó rakásokat, mellyek a’ Napnak azokba 
ütközött fúgarait ö reájok tsudálatos fényes- 
féggel vifzfza-verték. Ezeket a’ hó hegye
ket is meg-haladván, a’ földtől 1173 a. láb 
vagy 19?5. öl magasságban 10. minútáig 
repdestek , hol a’ Termométer a’ fagy’ mér
téken alól az- gráditson állott. El-indúlá- 
sok után lg . minútakor le felé erefzkedtek, 
hogy az el-veíztett főidet ismét fel-keressék, 
A ’ régi Khaost képzeltető fellegek közzül 
ki-verekedvén, azok alatt tifzta térfégre 
találtak. Az Ő alattok álló fellegek 
is olly tifzták és vékonyak voltak, hogy

már
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már azokon által , a’ főidet is valamennyire 
fzemlelhették, hol egy minüta alatt a’ télből 
tavafzra költöztek által. A’ fold ollyannak 
tetfzett nékik, mint valamelly kert, a’ fo- 
lyó-vizek, mint valamelly kitsinv bokrok; 
a’ retek, mint a’ kertben lévő veteményes 
ágyak. Az erős fzél olly ki-mondhatatlan 
febességgel vitte ő k e t, hogy mikor már a’ 
földhöz közelebb jártak, az ő alattok lévő 
Faluk, mellyek felett által-eveztek, a’ gon
dolatnál febesebben láttattak 0 mellettek el
repülni. A1 főidről ö hozzájok kiállóknak 
fzavokra, fzólló-tsöveken feleltek; hol fel, 
hol alá, hol óldalaslag repültek tetfzések 
fzerént, éppen ügy, mint a’ madaraknak fzo- 
kások. Egy Falu’ közepére akartak alá fzál- 
lani, ’s midőn már a’ fokafág karjait k inyújt
va tartaná az ő el-fogadásokra, a’ tüzet meg
nagyobbítván újra fel-emelkedtek , ’s a’há
zak felett által-repültek, kiket az ebek , tyú
kok, hidak, ’s más házi állatok látván, 
mint valamelly ragadozó madár előtt, búvó 
helyet kerestek magoknak, a’ Nézők pedig 
el-tátott fzájjal bámultak utánnok. Végre 
egy erdő mellett való kerefzt-útra békével 
le-Pzállottak. Printz Kondi, a1 ki négy Va- 
dáízajival fel-kereste ő k e t, nagy kegyelmes« 
féget mutatott erántok , ’s a’ maga Városá
nak Chantillinek festett képével meg-aján- 
dékozta őket, a’ mellyen a’ hely, a’ hon- 

U 3 nau
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fián ok fel-emelkedtek, a’ Roziéi nevével 
volt meg-jegyezve* Verfaillesben Rozier 
6 0 0 0 .  font efztendei fizetést nyert. Az Aero- 
jnautikának találásától fogva, e’ volt a1 leg- 
fzebh és leg-mefzfzebb való LevegÖ-égbéli 
utazás, — mert Rozier és Proust, 3. fér- 
tály óra alatt , 72. órányi földet repültek- 
kerefztiil* (A ’ többi következik.)

310

Miképpen kelnek-ki a’ tsírkék tvjúkmonyjok* 
ból Egyiptomban P

Minden állatnak az eredetje tojásból 
fzármazik, éppen tsak azzal a’ kölombfég- 
g e l ; hogy némellyek, minekelőtte Nap-fény
re hozattatnak , az Anyjok’ hasában a’ tojás
ból ki-öltözkodnek; és azért régi, ’s híres 
az állatoknak azon ofztása , mellyben két 
felé ofztatnak, úgymint: Élő Fijakat fziilö; 
Vivipara: és tojó állatokra: Ovipara; de 
már ma ezen ofztással meg nem elégedő 
terméfzeti tudománynak böltsebb Vizsgálójik 
harmadik ofztást is Szerzettek; mellyben azon 
állatokat kelyheztetik, mellyek bizonyos 
rneg-határozott időkben tsak élő fijakat 
fzaporítanak, más bizonyos időkben, tsak 
tojást; a’ mint ez a’ terméfzeti tudományban 
forgolódtaknál tudva vagyon. Már innen 
menjünk a’mi kérdésünkre; tudniilllik , hogy 
miképpen kelnek-ki tyukmonyjokból Egyip

tom-
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tómban a' tsirkék ? Ezen kérdésnek eleget 
téfzen Chemnicziai Antal x ki az ő Török 
utazásának alkalmatosságával írt könyvében 
erről illy módon befzéll:

Egyiptomi hordozható kementzék ( Cli« 
báni) melyekben mesterfégesen a’ tsirkék 
tyukmonyjaikból ki-kelnek , fzalmából vágy
nak el-kéfzítve gömbölyű formára; körös
körül pedig 'agyaggal bé-kenettetnek; illy 
kementzének a’ felfő réfzén kis kerekes ab- 
lakotska vagyon , hogy így tsak harántéko- 
san essenek a’ fűtő Napnak fúgárjai a’ tyuk- 
monyokra ; mert ha egyenesen futnék azokat, 
minden bizonnyal meg-föznék, mivel i t t ,  
úgymond, a’ Nap’ melegéből annyit véfzen 
magába a’ föld, és annyira meg-tüzesedik , 
hogy már dél után mint egy lehetetlen aT 
földnek melegfégét tsak egy Mi Atyánk alatt" 
is lábainkkal el-fzenvedni, ha mindjárt fa
nunkba öltözködünk is; az itt lakosok mind
azonáltal mezítelen lábokkal., gyermeksé
gektől fogva ehez már néki fzokván, ezt 
könnyen el-türik; és ugyan azért annyira 
meg-vastagul farkokon a“' bőr, hogy a1 ka- 
lapáts ütéseit tsak éppen úgy érzik, mint mi 
nálunk a’ lovak midőn patkoltatnak ; annyi
ra el-vastagúl a’ lábok’ farka; és így mái 
nem olly tsudálatos, hogy ezen rettenetes 
föld’ melegit tovább is el-fzenvedhetik. Mi
vel pedig az éjlfzaka itt is valamennyire hí-
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v és , azért hijjában melegítenék a’ tyukmo- 
nyokat nappal a’ melegebb fiígárök, ha ezen 
melegedés az éjtfzaka által el-fzéledne; en
nek okáért a’már említett hordozható kemen- 
tzéknék Dél felöl egy kis ajtótskajojk: va
gyon , Efzak felől pedig lyuk hagyattatik; 
mellyen a'tyukmonyak alkalmatos melegfég- 
ben tartatnak az ökör , vagy bial ganéj’éget- 
tetése által az egéfz éjtfzaka idején ; és így 
már az éjtfzakai hideg nem árthat; nappal 
pedig a’ Nap , ganéj által , mérték fzerént 
elegendő meleget kőltsönöz a’ kementzével, 
mellynek az alfó lapos réfzén a’tyukmonyak 
rendel le-rakva vágynak; úgy mindazonáltal, 
ne hogy az egygyik a’ másikat meg-é?hesse; 
és így midőn ez tovább folytattatik , kevés 
napok alatt könnyű munkával a’ tsirkék a’ 
tyukmonyjokból ki-bújnak minden tojó tyúk’ 
meg-ülése nélkül.

írtaPozsonban 24. Aug. 1789« P. A.
4. efztendobéli Kis Pap.

A  Tsizmadíjákról vagy Vargákról.
Winkelmann emlékezik egy Drefzdai 

• fóldozó Vargáról, kinek életet Profeffor 
Bernoulli Nouvelles Literaires nevű mun
kájában le-ina, hogy ennek egykor kedve 
erefckedett az Afztronomiához, vagy az 
Eg-vizsgálás’ Tudományjának tanulásához. 

v  Hogy
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Hogy pedig Ő ezen fzándékában jobban bol
doguljon , de la Hírének Tables Astrono- 
miques nevű munkáját Német nyelven meg- 
fzerezte. A ’ munkával meg-esmerkedven, 
kívánta annak íróját is fzemély fzerént es- 
merni. E ’ végre el-ment Párizsba ’s ott a’ 
vendégfogadóban a’ mellybe fzállott, kér- 
dezkedodött, —- mellvik utfzában lakik — 
de la Híre P de fenki fém tudta néki még 
tsak nevét is, mert már akkor régen, úgy
mint 17 i 8- Efzt meg-hólt vala , mellyen a’ 
Varga úgy meg-haragudott, bogy Párizst 
azonnal ott hagyta, ’s Drefzdába ismét vifz- 
fza-ment. Ennek a’ Vargának példája, al
kalmatosságot ád nekünk ezen kérdésre: 
Mi lehet annak az oka, hogy olly J'okan 
találkoznak a’ Vargák között, kik mago
kat d tudományra adják, s abban gyak* 
ran fokra is mennek P Már Fedrus idejé
ben gyakorolták Ók ezt a’ fzokást: emléke
zik ö egy Vargáról, ki alattomban Orvosi 
hivatalt gyakorlott. Mains cum Sutor in- 
opia deperditus, Medicinám ignoto fa 
céré coepiffet loco. Ide tzéloz ama régi 
köz-mondás is : Ne Sutor ultra crepidam. 
A’ közelebb való időkből fok példákat le
hetne a’ tanúit Vargákról elő-hordani. Ki 
nem hallotta 'am a halhatatlan emlékezetű 
Vargának Hanns Sachsnak h írét, a’ ki nagy 
Poétának tartattatott ? Ki nem esméri BÖh- 
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me Jakabot, a’ kit a’ maga idejebéli feg«, 
túdósabb emberek is tsudáltak. Ama híres 
Balduin Benedek Vargának fija, ’s maga is 
Varga, még is Amiensben leg-híresebb Pró«. 
feíTor v o lt, ’s a’régieknek tsizmájokról egy 
igen tűdós munkát irt. A’ Ddntzigi Kvak- 
kerek köztt a’két leg-híresebb emberek Var
gák. voltak. Melly nagy titkokat fedeztek- 
fel a’ Vargák a’ Kémiában, p. o. A’ Bono
mul Fosforus, egy Bononiai Kafciorolo 
nevű Vargának találmányba. Leibnitz em
lékezik egy Lejdai Vargáról, a’ ki ugyan 
maga tudatlan ember volt, még is a’ difpu- 
tátzióban annyira gyönyörködött, hogy fo- 
ha egy Akadémiai disputátziót fém múla- 
tott-ei. Egyfzer egy esmeröse kérdette tő

dé , mikor ei-tátott fzájjal hallgatná a’ díspu- 
tá ló k a t,— tudfz é Deákul? Nem úgymond, 
nem is akarom magamat fárafztani, hogy 
a’ Deák nyelvet meg-tandijam. Akkor is
mét ama kérdezte: hát miért jöfz az Aka
démiába, hol tsak Deákul befzéllnek? mert 
úgymond fzeretek a’ disputátokról ítéletet 
tenni, ki jobb közttök. De hogy tehetfz 
ítéletet, holott nem érted mit befzéllnek ? 
Mikor úgymond látom , hogy valamellyik 
bofzfzankodva disputái, a’ felől azt tartom , 
hogy a’ nem győz. Gőz in SeleSlis ex 
Hiftoria litter aria egy egéfz Réfzt töltött
be a’ tudós Vargák’ nevekkel, mellyhez

még



3>5

még meg annyit lehetne adni. Meg-érdem-
lene a’ fzorosabb vizsgálódást, hogy mehet
nek ezek az emberek annyira a’ tudomá
nyokban ? Az olly mesterféget gyakorlók
ban , mellynek a’ tudományokhoz vagyon 
valami közök, ez nem tsuda. Ez az oka, 
hogy a1 Molnárok koztt fok Mekhánikusok 
vágynak, kik orgonákat, órákat, ’s más 
mesteriéges makhinákat tsinálnak. A’ fern 
elég felelet itt, hogy az olly embereknek, 
kik ülve dolgoznak, elég idejek vagyon 
a’ gondolkodásra, mert így más Mester em
berek köztt is fzinte olly fok Tudósoknak 
kellene találtatná, arra pedig nints példa. 
Találtatnak ugyan más Mester-emberek köztt 
is éles elméjiiek. p. o. Nem régen lakott 
Franekerben egy Ej se Ejfinga nevű gyapjúd
füsiilö, a1 kinek ifjúfágától fogva a’ mekhá- 
nikára^agy hajiandófága lévén, egy álmél- 
kodásra méltó makhinát tsinált. — Ez a’ mak- 
hina egy Syfletna Plánét árum, melly a’ plané
táknak ’s tsillagoknak ikjokat mutatja, de 
ezen egy Ejfinga mellé lehet tíz tudós Var
gát találni. A’ ki valaha de la Hírének 
táblájit látta: ’s ezt a’ TVinkelmanntól em- 
ültetett Vargát meg-gondolja; annak tsu- 
dálkozni kell azon , miilyen nehézfégeket 
győzhet-meg, ’s mire mehet a’ fzorgalma-» 
tosság. Az illy példák meg-érdemlenék, 
hogy emlékezetben maradnának, hogy az»

ok*
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oknak ellenekbe lehetne tenn i, kik minek- 
eiotte valamelly munkához fognak , annak 
nehézfémétől mar előre elijednek. Munka 
nélkül igen kevés nagy dolgot lehet tsele- 
kedni: de a’ ki nem restelli ; ollyan tehet- 
fégeket tapafztalhat magában, meliyeket fó
lia nem hitt volna magában lenni mind ad
dig , valamíg azokat fel nem ferkentette. 
A’ Drefzdai Varga de la Hírének táblájit 
meg-értette, ’s annyira m ent, hogy a’ Pe- 
tersburgi és Berlini Akadémiákban nagy fzól- 
gálatokat te tt: fok Tudós pedig mihelyt az 
a *j* b — meg-dátja, azonnal meg-retten 
tő le, mint valamelly bofzorkányfágtók Vit- 
tenbergában is volt egy ember, a’ ki a’ fü
veknek ízorgalmatos vizsgálásokra adta ma
gát. Egyfzer egy estve egy BOtcinikus, 
vagy Füvekről tanító könyvben olvasta , 
hogy éppen abban az időben fzokott egy 
igen ritka plánta az Olafz-Orfzági havasokon 
virágozni: azért reggelre kelvén , bé-zárta 
házát, ’s el-ment a’ plántának fel-keresésére , 
még pedig gyalog. Senki fém tudta felőle 
hová lett, ’s már mindenek el-vefzettnek 
tartván, mikor többé fenki nem is tudako
zódott felőle, fok hetek múlva a’ havasöt 
kon fzedett plántákkal meg-rakodva haza 
vetődött, ’s minden indulat nélkül befzéllet- 
te , hogy ő botanizdlni, vagy fü vizsgálni 
volt. Klnudius Bellirgerius, annyira gyö
nyörködött HoMßrilSban, hogy' ő azt fzám-
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talanfzor által meg által-ólvasta, ’s a’ tem
plomban is kezében tartotta; egyfzer arra is 
kívánfága érkezett, hogy azokat a’ helye
k e t, mellyeket Homerus említ, maga fze- 
mejivel is meg-nézegesse. Eleget kérték ba
ráti , hogy olly hofzfzas és vefzedelmes út
ra ne indúljon-el; de vele femmire nem me
hettek , hanem Vclentzében tengerre ülvén 
el-ment Egyiptomba, hogy onnan Ázsiába 
által-útazzon : de Alekfzdndriában meg-be- 
tegedvén m eg-hólt,’s kivánfágának nem te
hetett eleget. Az illyen meg-mozdíthatat- 
lan állhatatossághoz nem kell fok tudomány.
■— Talám még ma is él Német-Orfzágban 
egy ember, a1 ki egynéhány efztendőkig Lon
donban lakott* Az oda való kalap annyira, 
meg-tetfzett nék i, hogy onnan vifzfza-jo- 
v én , egynéhányat hozott magával. De az
ok el-fogyván , az egéfz Imperiumot öfzve- 
kerestette Londoni kalapért, és midőn fo~ 
hol nem talált, Postára ü lt, Angliába uta
zott , ’s egy tsomó kalappal onnan ismét ha
za ment. A’ kinek az az ajándék adatott, 
hogy a’ maga gondolatját ollyan nagy ént- 
hufidsmussdX vigye véghez , hogy attól fem- 
m> nehézfég el ne rettentfe ö té t, az valójá
ban nagy dítséretre méltó , ha valam ely nagy 
és hafznos dolgot akar véghez vinni: de az 
a’ kár, hogy az illyeneknek ritkán vagyon 
annyi tehetfégek, hogy tselekedeteknek ele

jét



jét ’s utolját okos ember módjára jól meg
gondolnák. Az az ember a’ ki kalapért 
Londonba m ent, nem gondolta-meg, hogy 
egy levelet oda küldeni nem került volna 
annyi fáradfágba és pénzbe, mint magának 
el-menni. A’ Drefzdai Vargának fém ju
tott efzébe , hogy otthon végére kellene elö- 
fzör menni, ha vallyon de la Híve él é még 
Párizsban , és vallyon egy Frantziával, a’ 
kinek munkájának ő Német fordítását olvas
ta , tud é Frantzidúl befzélleni? Éppen 
illyen dolog történt egy falusi Anglus Pa
pon, kit Primrose Györgynek hívnak. Ez 
által-ment HoUdndiaba, hogy Amfterddm- 
ban Anglus nyelvet tanítfon. A’ ízéi, így 
írja maga Primrose, igen jói fzólgált a’ ten
geren , és midőn rövid idő alatt által-men- 
tünk , Amfielodámnak egy ütfzájába, mintha 
a’ fellegekből estem volna le , be-vetődtem. 
Leg-kissebb időt fém akartam híjában tölte
ni , hanem azon voltam , hogy mennél elébb 
találhassak ollyanokat, kiknek az Anglus 
nyeltben letzkét adjak. Azért két három 
tifztes Urakat, kiket az űtfzán elő-találtam, 
meg-fzóllítottam; de egymást nem értvén t 
velek femmire nem mehettem. Akkor ju
tott efzembe, hogy ha én a Belgát Anglus 
nyelvre akarom tanítani: előfzör magamnak 
kell Ő tőle Belgdúl tanulnom. Mint eshetett 
a’m eg, hogy en illy nyilván fzembe-tűnő ne-

nu-
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nehézséget által nem láttam , azt ez óráig 
fém foghatom-rneg, de a’ bizonyos, hogy 
Angiidban az foha efzembe fém jutott, hogy 
én Belga nyelvet nem tudok.

319

A’ Találós Mese volt S z iv á rv á n y ;  0» 
Rejtett Szó Tűkör.

Találós M ese.

Méltán rendefsebb állatnak mondhat az Em
ber

Engem’ , kit fokfzor jól tudnak nagyra be-
tsülni;

Egy kis idő múlván meg-vetnek, félre ki
rúgnak ;

Mindenikütni akar; kéfzülmeg-rontani gyer
mek ;

Gazda, tseléd, és más több illyen népe a’
háznak

Sebre febet fokfzor gyűjt; jaj már árva fe
jemnek 1

Ennekutánna hamar még Orfzág-útra ki vet
nek.

Úgy de tsak érkezzék fagyláros zűrzavar Ég- I
bői;

Tud bezeg én hozzám folyamodni akárki it
akkor:

*S gyógyítják máris Sebeim’; mellyekbe he*
vertem;

Xmé
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íme fzegény , gazdag már is nagyon engem*

ölelnek;
Minden Városban ’s faluban rám hidd-el,

akadhatfz.
Sott azon egy házban némelykor többen is

élünk:
Szoktam lakni, mi több ? egy tifzta fzobába

Királlyal;
Erre ha vigyáztál; engem könnyen ki talál-

hatfz.

Rejtett Szó.
Betegnek hafználok, az épet fém fértem, 

Sokan mefzfze főidre el-útaznak értem. 
Fejem ’s végfő lábom elő oily réfzt állat, 

Mellyet félt, ’s melly nélkül nem él fern-
mi állat.

Fejem nélkül nagyobb hafznom mondhatat-
lan ,

Hány állatot tartok meg-fzámlálhatatlan, 
Siet minden állat hozzám fok jó végre, 

Lakásra, hafzonra, vagy gvönyörűfégre. 
Vesd-ki a’ hasamat, úgy is hafznos léfzek, 

Takartatnak velem fok likak, fok réfzek, 
Öt tagomnak hárma nélkül nem jó lennem, 

Semmire íém betsülfz ha meg nem lefz
bennem.

Szathmárról.

\
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Kőit Komáromban , Sz. Mihály-Havának 
9. Napján.

A’ Levegő-égben való utazás’ le-írásának 
folytatása.

n n
ü izen-nyóltzadik Jul. ismét kedve erefz-i 

kedett Blanchárdnak .egy Égi utat tenni. 
Kéfzített azért egy makhinát mellybe egy 
Bobyj nevíi társával 5. óra 15. minútakor 
bé-űlt, ’s a’jelenlévő Nézőktől bútsút vévén 
fel-emelkedtek. De tsak liamar egy hideg 
erős fzéilel kellett nékik oda fel küfzködni, 
hol olly vefzedelemben voltak,hogy a’ Né
zők nem vártak egyebet, hanem hogy ők 
a’ főidre alá essenek. Ok pedig illy ve« 
fzedelemben is nem tsüggedtek-el, hanem 
a’ mint lehetett eveztek, ’s hatod fél óra
kor egy igen kies és tsendes Égi íérfégre' ér
keztek , hol a’ Barometer 20. hüvelykre le- 
fzállott. Itt múlattak Ők 4. minútáig, fzem- 
lélték a’ meg-mérhetetlen horizont, mint a* 
főidnek valamelly partját; a’ fellegeknek 
fzépfégeket, mellyek Ő alattok úgy tetfzet- 
te k , mint a’ tengernek hánykódó habjai, ’s 
a’ néma tsendesség ki-mondhatatlanúl nevel- 
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te az ö érzékenységeket; hol örömökben dal
iásra is fakadtak. Bobynak kedve érkezett 
magasabbra emelkedni ; azért mind ketten 
erősen evezvén , 6. éra tájban arra a1 ma
gasságra értek , hol a’ Barometer 20. hü
velykre le-fzállott, a’ Termométer pedig a’ 
9- gráditson vélt. Újra fzeles helyre értek , 
a’ fzéi fzörnyü Sebességgel vitte őket. 
Ők pedig azt hogy vitetnek nem érzették. 
Mert oda fel femmi objektum vagy dolog, 
mellyet lá tna, ’s mellyhez maga helyét ha
sonlíthatná az ember nem lévén, nem le
het az egy helyben való léteit, ’s a’ moz
gást egymástól meg-kiilömböztetni. Blan-v 
chárd nem tartván tovább bátorságosnak ezt 
a’ helyet, alá felé igyekezett, ’s 6. óra 6. 
minétakor olly alá fzállottak, hol a’ Baro
meter a’ 25. hüvelyk lineán állott. Már a’ 
földön lévő házakat is meg-külömböztet- 
hették , de még az embereket meg nem es- 
m érhették, a’ kiket ők magok záfzlójokkal 
köfzöntvén, onnan tovább indultak. Tá
volról meg-látták Neuvchatel V árosát, Boby 
ott a’ maga barátainál egy vizitát akart ten
ni , Blanchárd pedig a’ tengert akarta látni. 
Fel-emelkedtek azért olly magasságra, hol 
a’Barometer 20. hüvelyk és 6. lineán állott. 
Minekutánria mint-egy 6. minútáig azon a’ 
helyen mulattak volna , a’ nagy hideg miatt 
meg-éheztek, hol vatsorához ültek , ’s ittak

elő-
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elofzör az egéfz Világnak , azután Rouen 
Városának, végre Neuvchatelben lakó ba
rátaiknak egérzfégekért. 6. óra 12. minú- 
takor, midőn a’Barometer ismét 22. hüvely - 
ken és 4. lineán állo tt, a’ Termométer pe
dig a’ 12. gráditson volt, egy palatzk bort 3 
minthogy azt rofzfzafága miatt meg nem ihat
tak , alá vetettek, mellyből a’ bor ki-foly- 
ván , úgy látfzott a1 nékik fel felé gőzölög
ni , mint a’ kéményből fel-menő füst. Azon
ban el-érkeztek Neuvchatel Városa felébe, 
hol jó barátjaikat köfzöntötték, ’s 6. óra 15, 
minútakor feljebb emélkedtek, ’s Nap nyű
göt felé fiettek; melly útban minekutánna 
egy vastag felleges helyen áltál-mentek, lát
ták a1 tengert, melly a’ Naptól, mint egy 
tükör úgy tündöklött, hol midőn lejjebh 
erefzkedtek volna, meg-esmérték, hogy az-, 
ok a’ feketefégek, mellyek mint egy kis punk
tum a’ tükörön, úgy láttattak, nagy tenge
ri gályák volnának. Az idő már estve fe- 
lé vo lt, azért fzükfégesnek látták, hogy a* 
földre alá fzálljanak. Le-erefzkedvén olly 
alatsonyfágra, hol a’ Barometer a’ 26. hü
velyket mutatta, a’ tenger mellett a. minú- 
táig a’ föld fzíne felett óldalaslag repültek , 
kik midőn a’ fok embereket feléjek fzaladni 
látták , egy kafzálló rétnek végén tsendesen 
le-fzállottak. De midőn az öízve-gyült Pa- 
tafztfág ennek az új tsudának látására nagy

X a aaj-
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gajgást indítana, az Útazók ott hagyták az
okat, ’s minthogy igen tsendes idő A'ólt, 
tsak az evező’ fegítfége által 1200. láb ma
gasságra emelkedtek , ’s a’ még is lármázó 
Parafátokat onnan felülről intették a’ hallga
tásra. A’ Parafztok ezen dolgokat látván 
és hallván, némellyek kezejiket törték, má
sok térdre estek, a’ félelmesebbek pedig a’ 
dolgot fzaladásra vették. A ’ kik bátrabbak 
voltak , kiáltoztak az Útazókhoz : Istenek 
vagytok é vagy emberek ? adjátok tudtunk
ra ! Amazok pedig feleltek : Mi is embe
rek vagyunk , mint t i ; és hogy azt el-hid- 
jétek , ímé a’ bizonyfág! akkor mentéjeket, 
nadrágjokat, tzipellojöket le-vetvén, alá 
hányták , mellyeket a’ Parafztok a’ nagy buz- 
gófág miatt darabokra fzaggattak, ’s mint va- 
lamelly fzent ereklyéket magokkal el-vittek. 
Az el-ragadtatásba merült Parafztok térdre 
hullottak, ’s ezeknek a’ felfö Világiaknak 
ki-terjéfztett kezekkel hódoltak, a’ kiknek áb- 
rázatjokon a’ belfő örömnek eleven képe 
mutogatta magát ; némellyek azon való nagy 
meg-illetődésekben , hogy a’ Mennyei An
gyalok is Frantzia módira vágott kalapot 
viselnek , ’s nadrágjok is ollyan , mintha az a’ 
Párizsi Szabó Fakultásnak leg-iijabb remeke 
vo lna , az édes örömnek egymást érő köny
veit hullatták.^ Azonban az Ijtazók lejjebb 
botsátkozván, a’ kafzálló felett olly közéj.

re-
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repültek óldalaslag, mint a’ lepkék fzoktak 
a’ virágok felett lebegni, végre fzép tsende- 
sen le-erefzkedtek a’ földre, kiket a’Parafz«* 
toknak fokafágok körül-vévén meg-némült 
hallgatással nézett. 7. óra 32. minütakor 
fzállottak-ki a’ főidre, m ellj az ö el-in- 
(hálásaknak keljétől i f .  óránji mefzfzefég- 
re volt. A’ Parafztok kérték őket, ho g j 
üljenek-bé hajójokba , m elljet ők meg-tsele- 
kedvén, a’ Pap’ házához , m ellj oda ég j 
fertálj óra v o lt , vadaikon v itték , kik azon va
ló örömökben, hogj az A ngjalok , nem 
tsak Frantz módi ruhát viselnek, hanem 
Frantzia njelven is befzéllnek, olljan lármá
val voltak, hogj az Utazók kénteleníttet- 
tek azokat azzal ijjefzteni, hog j ha nem 
hallgatnának, ők ismét fel-mennek az Ég
be. A’ Pap’ házától ismét a’kastéljba vit
ték őket a’ Parafztok, m ellj a’ Parokiális 
háztól fél órára esett, és hogj annál nagjobb 
tifztességet mutassanak nékik , a* hajót tsak 
újjok’ hegjén tartották. Ki-fzállván az Uta
zók a’ hajóból, két Dámák ültek az ő he- 
lje k b e , ’s magokat abban arra a’ heljre vi
tették , hol az Utazók azon az éjtfzakán 
háltak , hol az afzfzonjok gjermekeikkel 
eg jg jü tt abban emlékezetnek okáért égj« 
más után bizonjos ideig ültek.

Nevezetes üt az, a’ m elljet tettek 
Blanchard és Jeffries ^ g f.E fz t*  7. Január»
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Angliának ki-kötö-helyéböl Doverből Fran~ 
tzia-Orfzágnak Kalais nevű ki-kötö-helyére. 
J.  órakor volt az indulás. A’ Nézők
nek tsendes hallgatások koztt fel-emelked
tek , a’ midőn Blanchárd kalapját és záfzló- 
ját kezeiben tartván bútsut vett a’ jelen-lé
vőktől , mentekben hol fel-emelkedtek, hol 
alá fzáilottak, ’s a’ tengeren Hajózókat kö- 
fzöntötték* 4- órakor Gvines m ellett, m ellj 
Kalaishoz két ó ra , az úgy neveztetett arany 
mezőn, hol I^r6 . Efzt. V ili. Henrik An
gliai , és í. Ferentz Frantziai Királyok egy- 
gyütt voltak , le-erefzkedtek. Kalaisban meg- 
vendéglették őket, hol magokat, ágy mutogat
ták, mint a’ kik a’ halandók közzűl a’ tengeren 
által leg-előfzör repültek,’s a’ Dedalus' mesé
jét valóíággá változtatták. Már más fél órakor 
látták őket mefzfze látó tsöveken a’ Fran- 
tzia Parton-állók, 2 j  órakor pedig ki-ér
tek a’ Frantzia partra Kalaistól más fél órá
ra a’ Boulognei úton. Ott le felé erefzked- 
v é n , minekutánna azt a’ környéket meg- 
fzemiélték , fel-emelkedtek ’s Omer Varosa 
felé m entek, ’s végre fél óra múlva, Kala
istól mint-egy két órára le-fzállottak. A’ 
Kalais Városbéliek meg-hallván az ő el-ér- 
kezéseket, elejekbc mentek nékik. Mint
hogy jó fzelek nem volt, az az oka, hogy
3 .  óra telt belé , míg a’ tengeren által-repűl- 
hettek , mellynek a’ fzélessége Dovertől Ka-

* lai-
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laifig 6. Német mért-föld. A’ Frantziák a* 
házakon , ’s tornyokon záfzlókat lobogtat
ta k , ágyúztak, ’s mint a’ nagy innepeken 
fzokás, harangoztak; a’ Város’ Bírája egy 
arany piksist ajándékozott Blanchárdnak, 
mellyen az ő úrázások ki volt metfzve , meg- 
tifzteltetett a’ Kalais Városbeliektől Városi 
fzabadfággal 's polgárfággal. Örök emléke
zetnek okáért , mint regen a’ Kolumbus1 
hajója, az ö Egi-hajójok a’ Fö Templomba 
bé-vitetett, a’ helyen pedig, hol !e-fzállot- 
ta k , egy emlékeztető ofzlop emeltetett.

Mas nevezetes útazásokat el-hallgatván, 
tsak a’ híres Pilatre de Ro zier ne k fzomoró 
történetét említjük. Ez a’ híres Égi Utazó 
Kalaisból Doverbe akart a’ Frantzia Udvarnak 
kőltfégén által-útazni Romainna l , a’ Parla- 
mentum’ Prókátorával. Nem tudatik, mi 
okozta légyen fzerentsétlen eseteket. A’ ma
gasságból alá estek , ’s mind a’ ketten öfzve- 
ízakadozva találtattak-meg. A’ Pilatre’ tes
tében a’ fejétől fogva a’ lába-újjáig femmí 
épfég nem volt, a’ fejét alig lehetett meg- 
esmérni, hogy ember fő v o lt, fzemei, or
ra , agya-veleje, fogai mind oda voltak a 
mejje, óldala, háta öfzve-romlottak , karjai, 
fzárai fzárrd álhatatlan darabokra törtek, egy- 
gyik fzáráról a lába-feje el-fzakadtt. Ezen 
Boldogtalanoknak testeik i Jun. 1788- Bou
logne Városába vitettek, koporfó helyett a 
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magok Egi-hajójokba tétettek , ’s el-temet- 
tettek. Pilatre el-indúlása előtt, Anyját, ’s 
Húgát a’ Király’ kegyelmébe ajánlotta, a’ki 
azoknak holtig való efztendei fizetést ren
delt. Meg-jegyzésre m éltó, hogy mind a’ 
kettőnek zsebben való órája épfégben meg
maradóit. — —

, ii, » ■■ !■■■■ ■■■■— — mmmmmmm

G E O G R Á F I A .

T u r i k i n , B u t h á r  és T a t á r - O r f z á g .

.Tunkin-Orfzágban , melly a' Napkeleti 
Indiának egy nevezetes réfze a’ Ganges fo- 
lyó-víz mellett, mikor a ’ házasok egymás
tól el-válnak, az el-válásról való levélnek 
a ’ Férjfijak a’ magok neveket tartoznak alá 
írni. lllyenkor az el-válás lem nem gyalá
zatos , fém nem káros. A’ gyermekekre a’ 
Férj visel gondot; az afzfzony újra férjhez 
mehet. Többnyire a’ férjfijak két feleléget 
tartanak; noha többet is fzabad tartani.

A1 Buthárok a’ fzép leányokat ’s afz- 
fzonyokat drága pénzen fzokták vásárolni, 
’s el-adni. A’ lakodalom előtt a1 Vőlegény 
a’ maga Mátkájával nem befzéllhet. Mikor 
egybe-kelnek is , egymástól távol állanak, 
’s a’ Pap’ kérdésére mefzfzérol felelnek. A’ 
lakodalmi ebéd után a’ Vőlegény nagy kí
sérő fereggel mégyen a’ Meny afzfzony’ há-
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zához, ’s akkor engedtetik^meg előfzör, 
hgv eggyütt befzélljenek. De ez a’ befzéll- 
getés tsak rövid ideig tart. Estve ismét 
meg-látogatja a’ Menyafzfzonyt a’ Vőlegény 9 
’s annak, a1 ki már akkor az ágyban fekfzik, 
minden afzfzonyoknak jelen-létekben mellé 
d ű l, de tsak egy fzempillantásig. Ez a’ mú- 
latfág ’s a’ lakodalom három napokon ta r t , 
’s az említett játéknak a’ harmadik estve vé
ge vagyon. Negyedik nap a’ Vőlegény a* 
maga házához vifzi a’ Menyafzfzonyt. Dö 
ha benne valamit vefz’ éfzre a’ mit nem fze« 
ré t, vifzfza-küldi Szüléjinek.

A’ Mahumed’ vallását követő Tatárok* 
nál bizonyos átayafifágok kÖztt az egybe- 
házasodás tilalmas. A’ Pogány valláson lé
vők pedig magok testvérjeiket is el-vefzik.

Nintsen olhj fetétfég , és nintsen olly ha
lálnak árnyéka, a* hol el-rejthessék ma
gokat az álnokj'ágnak tselekedöji. 
XXXIV. f .  22.

Elihunak ezen mondásának igazságát 
bizonyítja im’ ezen példa.

Német Orfzágnak egy Várasában I f 8 f .  
Efzt. egv Sír-ásó fírt ásott. A’ helyen, hol 
a’ fírt ásta, talált régi ember tsontokra5mel- 
lyek köztt volt egy kaponya is : ezeket a* 
tsontokat félre hányta Ő, hogy majd el ke- 
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íz ül vén a’ fír a’ tsont tartó kamarába vigye. 
A’ fírt ásogatván az ember, a’ rakás tsont- 
ra teként, ’s látja, hogy a’ kaponya mozog, 
piellyet látván kezd rajta tsudálkozni, hogy 
lehet a z , hogy a’ kaponya mozogjon, ho
lott már azt Ő a’fírból régen ki-vetette. 
Hogy annak-okát ki tanulhassa , ki hág a* 
űrből, kezébe vefzi a’ kaponyát, nézi , ’s 
tíiidálkozása azonnal meg ízűink; mert látja 
hogy egy nagy béka vagyon benne , a’ melly 
mikor m ozdult, az üres kaponyának is kel
lett mozdulni: a békát ki verte belőle föl
destül egygyütt: még egyfzer belé teként a’ 
kaponyaba: ’s éfzre veízi hogy egy vas fzeg 
nyúl belé, melly a’ tsonton által vagyon 
ütve. Vádaméit a’ mozgásnak , úgy ennek 
a’ ízegnek látására is kezd az ember tsudal- 
kozni, ’s mindjárt ez a’ kérdés támadtt Ő 
benne; hol vette magát a’ fzeg? Elofzör ügy 
gondolkozott, hogy mikor már a’ teft a’ ko- 
porfóban volt , akkor fzegezhettek azzal va
lamit a’ koporsóra: de midőn lá tta , hogy a’ 
fzeg méllyen vagyon a’ kaponyába bé-botsát- 
va , ezen gondolatját meg-változtatta. Men
nél tovább nézegeti a’ fzeget: annál inkább 
tsudalkozik ; végre arra határozza-meg ma. 
g á t, hogy a’ dolgot másokkal is közölje. A’ 
kaponyát azért hóna-alá véfzi , bé-mégyen 
a’ Prédikátorhoz, ’s meg mutatja néki: mel- 
lyet a’ Prédikátor látván, ö is kezd tsudál- 
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kozni, ’s kérdi a’ fír-ásót, nem tudja e1 ez e- 
lö£t ki temettetett-el azon a’ helyen ? A’ fír- 
ásó felel : Én nem régen vagyok fír-ásó; de 
az Atyám ebben a’ hivatalban vénült-meg r ö 
alig ha meg-nem tudja mondani; mert jól em 
lékezik reá, fok efztendökkel is ez előtt, 
kit hová temettek ? A5 Prédikátor hívatja 
az öreget, magaval egygyütt ki-vífzi a’fírhoz, 
’s kérdi - nem emlékezik e’ reá; régen kitte- 
methettek-el azon a’ helyen ? Az öreg egy 
kevés gondolkozás után azt mondja; Úgy 
tetfzik néki, mintha ez e lő tt, mint-egy ao. 
efztendökkel oda egy Kovátsot temettek vol
na , (a ’ Kovátsnak a’ nevét is meg-mondot- 
ta )  a’ kinek Özvegye tsak hamar ismét férj
hez ment, és férjével egygyiitt most is él. 
A’ Prédikátor a’ halottaknak mátrikulájok- 
ban fel-keresi, mellyik efztendőben hólt-meg 
az említett K ováts, ’s úgy találja, hogy az 
előtt 2$. efztendökkel hólt-meg. De még 
ebből nem lehetett meg-tudni, hol vet
te magát a’ vas-fzeg a’ Kováts’ Kaponyójá
ban. A’ Prédikátor a’ Város’ Bírójához mé- 
gyen, ’s a’ dolgot meg-befzélli néki: a’ Biró 
némelly öreg emberektől titkon tudakozó
dik a’ Kováts felöl, tudnák é , mint élt a* 
maga felefégével ? azok azt felelték, hogy 
azok mindenkor fzép életet éltek : a’ Kováts 
gazdag, de egynéhány efztendökkel halála 
előtt beteges és gyakran ágyban fekvő volt*

és
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és minthogy gyermekiek nem volt, testa- 
mentom ízerént, minden jófzágat a’ Felesé
gének hagyta. Ez a’ felelet nem hogy vá
dolta volna az afzfzppyt, hanem inkább 
mentfégére volt néki. A’ Bíró ’s a’ Tanáts 
(minthogy kétféges volt, ha nem hibázik 
é az öreg Sír-ásó a’ rélátzióban,)  a’ dolgot 
nem akarták tovább fürgetni. De a’ Bíró 
maga a’ Prédikátorral fzóllott, hogy hívas
sa magához az afzfzonyt, tsendesen tudako
zódjon tő le , mint élt elfő Férjével, ’s az 
miképpen hóit-meg ? Az afzfzony el-mégyen 
ft’ Prédikátorhoz; ’s mikór az kezd tőle kér
dezősködni ; olly bátor ’s okos feleleteket 
téfzen, mintha azokat a’ tifzta ártat- 
lanfág fzóllaná; egyfzersmind a’ Prédikátor
nak illy fzokatlan kérdeződésén az afzfzony 
nagy tsudálkozását és meg-indólását jelen
tette ; mellyet midőn a’ Prédikátor éízre 
v e tt , kiilőmb-kiilömh okait adta kérdezödé- 
sének , femmit nem jelentvén-ki abban, mi- 
tsoda gyaniífág fzólgáltatna arra alkalmatossá
got. Ezek így meg-esvén , akkor a’ dolgot ab
ban hagyták,míg valakinek efzébe jutott,hogy 
az afzfzonynak mostani férje , annak elfő férjé
nek legényje vo lt, és mihelyt az öreg Gaz
da meg-hólt, ez a’ legény az afzfzonyt má
sik héten mindjárt el-vette, ’s az afzfzony r 
nak is ettől a’ második férjétől egy gyerme-r
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ke idő előtt lett. Ezek a’ köniyiil-állások, 
űjra mindenekben gyanúfágot tsináltak az 
afzfzfzony elfő férjének erőfzakos halála fe
lől. Azért a’ Tanáts ismét a’ prédi
kátorra bízza a1 dolognak további meg-vizs- 
gáltatását, a’ ki az afzfzonyt magához hí
vatja, ’s tőle meg-hólt férje felől tudakozó
dik. De minekelőíte az afzfzony el-érkezett 
volna, már az előtt a’ Prédikátor a’ kapo
ttját a’ házban egy afztalra fel-tette, ’s azt 
egy kefzkenövel bé-borította. Az afzfzony 
valamint elöfzör, úgy most is hasonló bá- 
torfággal és nagy meg-indúlással felel; mi
dőn hallja, hogy a’ Prédikátor azt veti néki 
ízemére, hogy ő elfő férje halála után való 
héten , mindjárt a’ legényjéhez ment férjhez, 
— ’s azt kérdezi tő le , ha nem volt é néki 
azon legénnyel valami titkos és tilalmas es- 
meretfége, még elfő férje életében? Az el- 
főre az afzfzony azt felelte, hogy az ö kör- 
nyül-állásai, kiváltképpen pedig mesterfégé- 
nek folytatása kénfzerítették őtet arra. 
hogy hamar férjhez, még pedig legényjéhez 
menjen. Az utolfóra igen nagy meg-indú
lással ’s illetlenül kezdette mondani, hogy 
férthette volna Ő így meg az Ő boldogult 
férjét, a’ ki Ö véle olly fok jót tett? Sok 
volna le-írni, ’s ki-ki gondolhatja, egy illy 
környül.állások köztt lévő afzfzony mit és 
mennyit beíkéllhetett? A ’ Prédikátor látván

hogy
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hogy így fém mehet femmire; végre az utól- 
fó próbához nyúl, ’s az afzfzony tói azt kér
di : „ Meg-esmerné é boldogult elfő férjét ha 
lá tn á?“ Az afzfzony nagy meg-dobbanással 
azt feleli: „ hogy lehetne a z , holott az ő 
férje, ez előtt efztendökkel meg-hólt. “  
A’ Prédikátor azt mondja, hogy ő meg-mn- 
tatja azt néki , ha fzeme közzé mér nézni, 
azon fzempillantásban , azt fém várván , hogy 
az afzfzony fzáját a’ feleletre fel-nyissa, a’ 
kaponyáról a’ kefzkenöt le-rántja, ’s az afz- 
fzonynak azt mondja; Imé ! ez a’ te boldo
gult férjednek feje, melly a’ te gyilkosságo
dat kiáltja ’s téged’ vádol! A’ félelem és ret
tegés azon fzempillantásban minden vérét 
«1-futotta az afzfzonynak; kezeit fejére kúl- 
tsolván , ’s félre fordulván így kiáltott: „ Ez 
valófággal az én férjem’ feje, ott vagyon 
még a’ vas-fzeg is benne, mellyet én ütöt
tem belé! “ A’ Prédikátor ezen alkalma
tossággal élvén, az afzfzonyt tovább is fiir- 
gette , a’ ki nagy meg-háborodásban lévén 
meg-vallotta az egéfz tselekedetet; tudni
illik , hogy az Ö öreg elfő férje fok ideig 
betegeskedett, ő pedig a’ legényjét fzeret- 
t e , és hogy annál hamarább egygyütt élhes
senek, egykor, midőn az öreg el talált 
alunni, a’ legénnyel ketten meg-egygyeztek, 
hogy ötét meg-öljék : maga az afzizony a’ 
fceget a’ férjé’ fejének tartotta, a’ legény

pe-
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pedig azt egy kalapátstsal belé ü tö tte : egy 
háló-füveget fejébe vontak, ’s mint egy ha
lottat a’ Prédikátornak bé-jelentették, testét 
ki-terítették, de a’ gyilkosságot fenki éfzre 
nem vette. Ezeket hallván a’ Prédikátor, 
az afzfzonynak mostani férjét elő-hívatta, 
a’ ki a’ maga felefégének vallás-tételét hall
ván , azt igaznak lenni maga is meg-val- 
lotta. ’s a’ t.

A’ Találós Mese volt Kályha; mellyet 
írt Pozsonban P. A. negyedik efztendöbéli 
Kis Pap. A’ Rejtett Szó Féredő, mellyben 
ran  / ő ,  erdő, fedő, erő» ’s a’ t.

Találós Mese»
Egy tsudát téfzek-fel: találd-ki barátom!

Ha tetfzik ; és ímé köz-fülre botsátom. 
Van öt lábú állat, még lints egy lába is.

Esméri ezt a’ P ap , Prókátor, Bába is. 
Egy hellybenül, még is járkál fzerte-fzéllyel, 

Menése ’s mozgása rontfzörnyü vefzéllyel. 
Nem fegyver, még is öl, nem tűz, még is éget.

Nem b ó t, de tefz még is kemény vereféget. 
Igen jó, még-is rofzfz, leg-jobb , de leg-rofz-

fzabb:
Kitsiny, de leg-nagyobb: rövid, de leg-

holzfzabb.
N, Kalló. F. G, 

Rej-
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Rejtett Szó.
Engem a’ Magyar Nép tsak négy lábbal for

m ált,
A’ Deákság pedig hat lábúnak tsinált.

Az emberi testben leg-gyengébb réfz vagyok;
De hafznaim tudod igen igen nagyok.

Kis dolog ’s nagy, rút ’s fzép egybe belém
tűnnek,

Mellyért oka lefzek gyakorta a’ bűnnek , 
Három végfö lábam leg-édesebb étek ,

Mi ez ? hogy ha tetfzik , bennem kereffétek. 
Négy lábam meg-vonva há vifzfza-mondjá-

tok,
A’ fal’ ékességét úgy meg-találjátok.

N. Kálló. F. G.

A  vad gefztenyének hafma.
A’ vad gefztenyét fzárazd-meg, veres 

hajától tifztítsd-meg, törd porrá , a’ port 
meleg vízben áztasd-meg, ezzel az ázott 
porral fzappan helyett lehet élni; és olly 
hamar ’s fzépen ki lehet véle mc^sni, va
lamint a’ rendes fzappannal. Kar hogy az 
utak’ fzéleiket vad gefztenye-fákkal nem ül- 
tetik-bé, mellyek oda fzéles leveleiknek ár
nyékaikért , mélyen el-terjedő gyökereikért, 
mellyek az utat erősítenék, leg-jobban il- 
lenének.
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XXII .  L E V E L .
Kőit Komáromban Sz, Mihály-Havának 

1 2 . Napján»

Ä  Tudomány hafzna.

J t% » o lu m b u s K r i s t ó f  Amerikának , Világ' 
negyedik réfzének ama híres fei-találója ki- 
fzállott Jamaika (Gall Jamaigne) Szigeté-» 
ben, ’s m égis akara ott telepedni; de a* 
Szígetbéliek azontúl abból a’ tájból el-kol- 
töztek , és minden élelemre valót onnét el
takarítottak Ennekokáért nagy SziikSéget 
Szenvedvén Kolumbus az eledelből > ezen kü
lönös fortélyra vetem edett: tudta ő , hogy 
azon estve a’ hóidnak fogyatkozása lejénd. 
Követféget küldött azon népnek Elől-járóji- 
hoz, hogy nagy SzükSéges dolgokat kellene 
velek közölni» Ez meg-lévén: minekután- 
na kemény Szívűfégeket egy darabig Szemek
re hányta volna, el-kezdi: Ezentúl meg fog 
az Ég büntetni; azon Spanyolok’ Istene a 
a’ kit én im ádok, Szörnyű tsapásokkal meg 
fog titeket ostorozni. Hogy igazat mondok, 
az léSz’ Szavam’ bizonyfága, hogy ímé még 
ma a1 hóid vér Színbe fog öltözködni, és 
előttetek el fog fetétedni, de ez tsak jele 
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1éfz’ jövendő büntetésieknek, ha intésemet 
hafznotokra nem fogjátok fordítani. — A5 
hóid’ fogyatkozása voltaképpen nem fokára 
el-kezdődött: végfő rémülés fzállotta-meg 
a ’ vad nép’ fzívét. Kolumbus’ lába alá bo
rulván, meg-esküdtek, hogy femmibol fém 
hagyják ízűkölködni. Ezen értelmes em
ber, mintha meg-engefzteltetett volna, íze
inek elől egy ideig el-rejtezvén, ismét vifz- 
fza-jött, és azt erősítette, hogy már 
xneg-békéltette az ISTEN t, hogy tartóztat
ná tsapásait; ezen tünemény is ezentúl el
múlna. Minthogy el is múlt rövid időre; 
mert a’ Plánéta a’ hóid elől már el-távozott. 
Ezen vad nép el-hiteté azután magával, 
hogy ezen Jövevény az egéfz terméízetnek 
parantsolna. Nem hagyták azután femmir 
bői is fzükölködni a’ Spanyolokat.

S t  < o ) >»

Hiftoire de Saint Dominqne.
Ama híres Áthénabéli Pericles, egy^ 

ízer magánosán vitettetvén magát egy kis 
hajóban által; hirtelen Nap’ fogyatkozása 
támad: Erre a’ révéfz reá bámulván el-vetí 
kezéből evezőjét; félvén Pericles, hogy ezen 
terméfzetes tüneményt valami balra ne ma
gyarázza Révéfzfze, melly Ő néki is veíze- 
delmére fzólgálna; meg-elÖzi a’ Révéfzt, 
hirtelen ízemére teríti köpönyegjét, és két>
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d i : Vallvon tsuda é , hogy most a’ Napot 
jól nem látod? Úgy ám , felel a1 Paraízt, 
mikor a’ köpönyeg van a’ fzemem előtt. T e
hát ez fe tsuda, hogy most a’ Napot jól 
nem látod, mert a’ hóid van előtte. Ez ál
tal magához térvén a’ Révéfz, fzerentsésen 
ki-evezett.

* Plutdrkus«

A  Szerentse♦

Elfő Ferentz Frantzia Királynak érté
sére m ent, hogy egy Udvarnokja örökké el
lene panafzolkodnék, mintha ő volna az 
o k a , hogy minekutánna olly fokán meg
gazdagodtak Udvarában, egyedül Ő néki kel
letik nála fogyatkozást fzenvedni. Magá
hoz hívatta a1 Király; tudom úgymond, 
hogy ellenem panafzolkodol, mintha én vol
nék fzegényfégednek az oka. ím é! két egy- 
kora zatskót téfzek elődbe; egygyik tele 
van arannyal, másikban tsupa ólom vagyon. 
Légyen a’ tied akár mellyiket válafztod; 
majd meg-látjuk, hogy én vagyok é fzegény« 
Téged’ oka vagy a’ fzererttse, válafzfz ma
gadnak ! — És az Udvarnok fzercntsétlenűi 
azt válafztotta, a’ mellyben volt az ólom. 
íío !  ki az oka! úgymond a’ Kiály, hogy 
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fiálam meg nem gazdagodtál? azután mind«r 
azonáltal a’ másikat is néki ajándékozá.

-Anecdotes des Rots de France,

Ax igaz bar dtjago s Testamentom,
A’ Kórinthusban lakozó Eudamidds 

meg-halálozván, oily különös Testamento- 
mot te tt, melly mindeneknek nevetíégesnek 
tetfzett, két hív barátjait ki-vévén. Mert 
Kárixenes és Arétds két barátin kívül fem- 
mi kintset fe bírván; Karixenesnek azt hagy
ta , Testamentoműl , hogy az Anyját holtig 
tartfa-el; az Arétásnak megint, hogy egy- 
gyetlen-egy leányát vegye-el. Kárixenes, 
vagy ízomorúíagában, vagy más okbűi, öt 
nap műlva meg-halálozott barátja után; 
Arétás azután mind a’ két réfzt magára vállal
ta , minthogy a’ Testamentomban is ügy 
volt. És hogy még jobban ki-tetfzhetne igaz 
barátfága, melly nap a’ maga leányát férj
hez ad ta , az nap maga meg el-vette barát
jának leányát, és mind a’ kettőnek egyenlő 
iummát móringolt. Az Anyját holtig el-táp- 
lálta. —  Ha az Arétás’ nagy fzívüfége mél
tó az álmélkodásra; még méltóbb Eudámi- 
dás’ nemes bátorfága, és barátjában való bi
zodalma ; és azt vélhetni, hogy a’ ki illy bátor 
Testamentomot méréfzlett tenni, elegendő 
fzívvel is bírt volna annak bé-teljesítésére.,

vagy
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r á g j  még nagyobbra is. Még talám ,h a  olly 
környűl-állásban lett volna , mint a* barátjai, 
önként hajlandó lett volna, mind barátja’ Any* 
ja el-tartására, mind leánya’ el-vevésére.

Lucien traduit de d'ablaucourt,

H 9

A  nagy Lelket illető ajándékozásnak 
példája.

Ama győzhetetlen Frantzia Hadi Ve- 
zérz Tuvenn, minekutánna meg-értette vol
na , hogy táborában némelly, ugyan nemes 
vérből fzármazó, de fzegény Tifztjének nem 
volna jó lova , és maga koltfégéből nem is 
vehetne. El-hívatá azon Tifztet magához 
T urenn ebédre; és azután magánosán meg- 
fzóllítván, illy kegyesdeden kezde véle be- 
fzéllgetni: Egy kéréfem volna Kegyelmed
nél ; ha nagy méréfzfégnek nem fogná állí
tani ; de mindazonáltal reményiem, nem 
fogja meg-tagadni Vezérjétöl. —

Én már öreg vagyok, iígymond, és 
az igen ferény ló nékem vefzedelmes volna, 
hanem Kegyelmednél láttam én egygyet; 
reményiem , hogy az nékem leg-alkalmato- 
sabb lenne , mást adnék helyette. —  Erre 
a’ Tifzt nem tudott femmit is felelni, ha
nem tsak mélyen meg-hajtván magát, azon
túl el-m ent, és maga hozta-el a’ lovát a’ 
Turenn’ istállójához, ki néki vifzontag más 
nap egy leg-fzebb, ’s lég-derekabb paripái;

•Y 3 kül~
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küldött. — Ezen ajándékozás’ módja olly 
ritka; melly ritkák vágynak, kik ama nagy 
emlekezetü Turenn’ Leikével bírjanak.

Fehér György Pozsoni Nevend. Pap.

Golkonda, Arrcihán, Siám, Korea Orfzu
gokban való Házasodd* módja*
Golkonda Orfzágban a’ Völegényt és 

meny-afzfzonyt egy izékbe ültetik, ’s minden 
közönséges helyein a’Városnak ízéllyel-hor- 
dozzák. Ezen pompa után a’ Bramin , vagy 
a’ P a p , a’ Vőlegény’ házában ki-terít egy 
fzőnyeget; a’ házaííílandoknak in t, hogy lá
baikat dugják alá; a’ Vőlegény a’ fzonyeg 
alatt a’maga lábait a’ Meny-afzfzonynak lá
baihoz érteti, ’s azzal meg-lett a’ házasság. 
Ha a’ Férj elébb meg-hal , az afzfzonynak 
íbha többé nem fzabad férjhez menni. Ezen 
törvény alatt vagjnak a’ jegyben lévő leá
nyok is. Az illyen Özvegyek az ö Atyjaik- 
nak házokban különös helyen zárva tartat
tatnak , minden mülatfágtól meg fofztattat- 
nak , ’s erős mnnkákkal fárafztattatnak. A* 
kinek ez a’ fors nem tetfzik , annak meg-en 
gedtetik, hogy mikor férje meg-hal, ma
gát meg égettesse. Sokan, hogy kedves 
Férjekkel más Világon annál hamarább 
egvgyütt lehessenek, ezen irtoztatró tseleke- 
déttől nem ifzonyodnak.

Arra-
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Arrákdnha.n hogy a’ Királyi vér más 

famíliával ne elegyedjen, a’ Király minden
kor a’ maga leg-öregebb luigát vefzi felesé
gül. De a’ mellett fok ágyasokat is tart* 
A ’ maga tizenkét Fő Helytartó]ínak mindent 
efztendoben meg-engedi, hogy az ő Orszá
gában azon egy efztendoben Született tizen
két leg-fzebb afzfzonyokat vagy lejányokat 
magoknak válafzthassák. Ezen fzáz negy
ven négy Személyek tizen-két efztendőkig 
Királyi költfégen neveltetnek , azután â  Ki
rályi udvarba vitettetnek. Mindeniket egy 
különös párunkból kéfzült ruhába öltözte
tik , a’ nap’ melegére ki állítják, ’s mind 
addig ott tartják, míg ruhájok által nem iz
zad. Akkor a’ Király elö-jő , mindenik le
ányt rendre Szagolja , ’s a5 mellyiknek izzad
ságának Szaga leg-kevesebbé vagyon ellené
re , azt magának válafztja. A’ többeket pe
dig a’ maga udvari Fő Embereinek engedi* 
A’fok felefég tartás az egéSz Orfzágban meg
engedtetik. De a’ Papok felefég nélkül él- 
nek ; azon kívül, a’ mi alattomban meg-es- 
hetik. Siámban, minekelotte a’ Szülék az 6 
gyermekeknek házasságában meg-egygyez- 
nének, a’ Jövendő-mondókat meg-kérdik * 
ha az egybe-liázasülni akarók, halálig él
hetlek é el-válás nélkül. Ha a’ felelet jó , 
a’ Vőlegény a’ maga Mátkájának valamelly 
tsekély ajándékot vifzen. Mikor a’ Vőlo* 
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gény a’ maga Mátkáját utoljára látogatja- 
m eg , azon alkudoznak azoknak atyjokfijaik , 
egvgyik a’ másiknak mitsoda ajándékot ad
jon ? Meg-lévén az alku, az ajándék ki-fí- 
zetődik. Az új házasokat az ö barátjaik is 
meg fzokták ajándékozni. Azután a’ Tala- 
poj , vágj»- P a p , fzentelt vízzel meg
hinti őke t, ’s egynéhány könyörgéseket mond 
érettek. A’ közelről való atyafijaknak ná- 
lok nem fzabad öfzve-házasodni. A’ 
Fő emberek fok ágyasokat tartanak, de in
kább kevélyfégből, magok mutogatásokból, 
mint más végre. A ’ köz nép ritkán él ezen 
fzabadíággal. Tsak az elfő felefégtől való 
gyermekek lehetnek örökösök, a’ többek
től valók ezeknek alájok vágynak vettetve. 
Midőn a’ férjfijak a’ Király’ fzámára dolgoz
nak , melly mint-egy fél efztendeig ta rt, az 
Ö felefégeik magok’ munkájokból élnek. A’ 
férj a’ maga felefégeit ’s gyermekeit e la d 
hatja. A’ házassági el-válás a’ férjnek tet- 
fzésétöl függ: noha az is meg-esik, hogy az 
afzízony kívánja az el-válást, ’s a’ férj is 
meg-egygyez benne; ’s felefégének házasság 
által reá ízállott jófzágát vifzfza-adja.

A’ Koreabéliek fokkal kevélyebbek, 
hogy fém mint ő nálok a’ férjfi a’ leány után 
járna; hanem a’ ki meg akar házasodni, az 
egy lóra fel-űl, barátitól kísértetvén a* V á
roson fel ’s alá nyargalódzik; Végre annak

, az
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az embernek háza előtt, a’ kinek leányán 
el akarja venni, meg-áll; kit a’ leánynak 
Szüléji köfzöntenek, a’ házba bé-vifznek; 
’s a’ leánnyal minden hofzfzas tzeremónia 
nélkül öfzve-adnak.

A  fzé,iának be fózat fatásáróL
Mikor a’ fzénát kazalba^ vagy bagjába 

rakják , egy for rakást meg-kell hinteni fóval 
ollyan formán, mint-ha magot vetne az em
ber , második, harmadik, ’s a’ t. forral is igy 
kell tselekedni, de mentöl feljebb megyen az 
ember, annál bővebben kell a’ főt hinteni. Egy 
néhány nap múlva kezd a’ fzéna füstölögni; 
ez annak a’jele,hogy a’ fó akkor olvad, ’s 
magát úgy belé veízi a’ fzénába, hogy attól 
többé külön nem válik. Ennek a’ bé-fózat- 
tatásnak ezen hafznai vágynak, l. A’ melly 
fükülömbben keferü és rofzfz volt, az is olly* 
jóvá lefz’ hogy mind a’ juh, mind a’ fzarvas 
marha jó ízűén meg efzi. 2. A’ melly fzéná- 
nak valami baja efett, míg haza takarították, 
az is meg javúl. 3 Az illy fzéna minden
féle baromnak ugyan, de kivált a’ juhoknak 
igen egéfzféges. 4. így femmivel fém kerül 
többe a’ marháknak való fó. Mert a’ melly 
marha illyen fos fzénával é l , azt nem kell 
fózni. Vagy ha valamelly marha fzüntélén il-, 
lyennel nem é l,hanem tsak néha , azt hat hét** 
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ben elég egyfzer főzni, holott Sülömben ar 
melly íbha íós fzénát nem efzik, azt min
den tizen-negyedik napon kell fózni. 5. Mi
kor nedves időben esik a’ gyülytés, akkor 
a1 meg-gyiíladástól, penéfzedéstol a’ fos fzé
nát meg lehet tartani. Svéd- és Schweitz- 
Orfzágban íeg-közonlégesebb fzokás a’ fzé
nát be-fózni.

Qeographia Praktica et Ajlronomica ad 
Geográphiam et Nauticam applicata.

Ezen hafznos könyvnek fzerzöje P* 
KaUtJch lgnátz Piarista. Az Elő-Befzéd- 
ben ízóll az író a’ Geográfiának eredetéről, 
nevelkedéséről mind a’ mai időig. A’ mun
ka magában foglalja ezeket: — 1. Hogy 
kell Planisferiumokat , Generális és Spe
cialis mappákat rajzolni, az Aítronomusok- 
nak jegyzéseik fzerént, a’ Városoknak Geo
gráfiai hofzfzúfágokat és fzélességeket meg- 
harározni. E ’ végre másodfzor fel-jegyez- 
tetnek az egéfz Világon lévő nevezetesebb 
Városoknak Geográfiai fzélességek és hofz- 
fzúfagok, a’ mellyek a’ napnak, hóidnak, 
és a’ Jupiter Satelleseinek meg-fetétülések- 
ből határoztatnak-meg. 3. Le-írattatik a* 
mágnes-kőnek találtatása, annak az Efzaki 
ponttól való el-hajlása, ’s a’ vele való élés. 
^  Ge-írattatnak az egéfz Világon lévő ne

ve-
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vezetesebb tsillag-vizsgáló tornyok. f.M eg- 
mondatik, mint kell némelly Égi jegyzése
ket tenni, a’ Pólus’ magasságát, vagy va- 
lamelly helynek Geográfiai fzélességét, és 
így a’ glóbuson, vagy mappán valamelly 
hely hol légyen , meg-találni. 6. A’ Geo
gráfiának, Aftronomiánák, tengeren való 
hajózásnak nagy hafznára , minden láttatha
tó nap- és holdbéli fogyatkozások 1787’ ^ z~ 
tendötöl fogva iSoo-ig fel-irattatnak. A’ 
mi a’Napot illeti, egy különös mappán an
nak minden fogyatkozásai fel-jegyeztetnek; 
ügy hogy minden Orfzág és hely benne meg- 
láthasssa a’ fogyatkozásnak idejét, és mikor 
légyen leg-nagyobb a’ fogyatkozás. Né- ' 
melly nevezetesebb helyek az egéfz Világon, 
a’ honnan a’ nap- és holdbéli fogyatkozás
nak elejét, közepét, végét, és nagyfágát 
meg lehessen határozni, említtetnek : p. o« 
Amíterdám, Augsburg, A gra, Napkeleti 
Indiában, Berlin, Bologna, Erűn, Brüfsel , 
Konitántzinápoly, Dántzig, Drezda, Goa Nap
keleti Indiában. Ispahan Perfiában, Köp« 
penhagen , Krakkó , Lipsia, Lem berg, Lis* 
bona, Madrit , Moguntzia , M álta, Medio- 
Jan, Norinberg, Buda, O lm utz, Párizs, 
Prága, R óm a, Stokholm, Béts, Varfó, Pe
kin Kinában, Petersburg. Vilna. 7. Mint
hogy pedig a’ Városoknak , Tartományok
nak valófágus helyeket, ’s egymástól való

mefz-
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mefzfzefégeket a’,napnak, hóidnak, és Ju
piter Satelleseinek fogyatkozásoknak kü- 
lömbb-külömbb helyekről való látásokból 
lehet meg-határozni; fok ki-dólgoztatott pél
dák hozattatnak-elő, m ellekben meg-mu- 
tattatik, mint kelljen a’ napnak, hóidnak, 
és Jupiter Satelleseinek fogyatkozások’ látá
sokból valamelly helynek Geográfiai fzéles- 
ségét és hofzfziífágát, vagy valófágos helyét 
mcg-találni valamelly glóbuson, vagy map
pán. 8- Elő-adattatik , mint kelljen egy 
Hajósnak, mikor ő , a’ fzelektol és haboktól 
a1 tengeren valamelly esméretlen Szigethez 
hányattatok, a’ Jupiter Satelleseinek fogyat
kozásokból , melly egy hónapban gyakran 
meg-esik, meg-tudni, hol légyen ö , ’s mer
re kell m enni, hogy arra a’ hellyre, a’ ho
vá igyekezik , el-érhessen. Ez a’ híres kér
dés a z , a’ mellyre való helyes feleletért 
20/000. Sterlinget, vagy 180/000. forintokat 
tettek-fel jutalmul az Ánglusok. - 9, Meg- 
mondatik 1874. Efzt. Vénusnak a’Nap alatt 
által való menetele: a’ tsillag-vizgálás-
nak hafzna: a’ N apnak, Hóidnak, ’s 
piás Plánétáknak mefzfzefégek es nagyfágok 
a’ Német mért-főldek fzerént. Ezt a’ hafz- 
nos könyvet Mahler Úr’ Könyves-boltjában 
Pozsonban meg lehet találni: nem külöm- 
ben Trattner Urnái Bétsben, Pesten, T e
mesváron, árra 2. fl. 30. kr.
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IV. Akmetnék, a’meg-hólt Török Tsáfzdr- 
nak képe,

IV. Akmet vág j Abdái Hámid fzüle- 
tett 1725. Eízt. Máj. 20. nap j.A zA tjja  volt
III. Akmet, 3l ki 1730-ban a’ Tsáfzárfágtól 
meg-fofztattatott, 1736-ban pedig meg-hólt*
IV. Akmet III. Mustafinak a’ maga Báty
jának halála után, 1774-ben Jan. 21. napj. 
ült a’ Tsáfzári Izékbe. Testére nézve So
vány , közép termetnél valamivel nagyobb, 
erős terméfzetü volt , de erejét a’ Serailban 
el-velztegette, ábrázatjában femmi kívánfág 
nem volt, hofzfzü nagy feje a*több testével 
nem illett-öfzve. Nem volt olly kegyetlen 
terméfzetü, mint a’ Török Tsáfzárok fzok- 
tak lenni : mindazáltal fokfzor adta kegyet- 
lenfégének jelét, valahányfzor azt az ö fe
leségei, és a’ Ki síd aga, vagy a’ heréitek
nek Elől-járójok, kiktől magát igazgattatni 
engedte, akarták. Az Ő uralkodásának ide
jében a’ Török birodalom nagy romlásokat 
Szenvedett. Ama fzarentsétlen hadakozások 
után a’ Mufzkákkal kötött békesség: az an
nak a’ békességnek ereje fzerént a’ fekete 
tengeren való fzabad hajózás, a’ Portától el- 
ízakafztatott Krím, Printz Herákliusnak a* 
Töröktől való meg-erősíttetett függetlenít- 
ge# Kótzinanak , Qtzakovnak meg-vétette*

te-
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tések , 7s a’ t. ollyan fcbek, mellyeket fem- 
raí idő be nem gyógyíthat. Az Akmet’ kö
vetője III. Szelim, az uralkodó famíliából 
leg-öregebb III. Muftafának Akmet előttva- 
íó Tsáfzarnak a1 fija , egy 30* efztendős tü
zes, és még Tsáfzárfzága előtt a’népnél igen 
kedves Fejedelem.

A1 Találós Mese volt Nyelv; a’ Rej
tett Szó Szem.

Találós Mese.
Érzéketlen állat, még-is forog, já r, ’s kél.

Esméri Napkelet, Napnyugot, Efzak ’s Dél. 
A’ mit mástól költsön fel-vett, ofztogatja, 

A’ magáét másnak foha nem adhatja.
A’ mit két hét alatt gyűjtőt, el-fetsérli, 

V áltozó, ’s minden nap’ helyét fel-tseréli* 
£ ’ mesének az lefz’ meg-fejtö mestere ,
A’ ki tudja, mi a’ Törökök Czímere.

N. Kalló» F . G.
Rejtett Szó.

Született nyelvemen öt betűn neveznek,
A’ Deákok pedig egygvel meg-fzereznek. 

Az utolsó lábam ha el-vágják tőlem ,
Egy jó kapa ’s fejfze nyel telik belőlem. 

Ha jól ki-kercsik , oilyat is találnak
Bennem, mellybol inget *s gatyát jót tsi-

nálnak.
Ki-

isS
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Ki-telik belőlem minden ember neve ,
’S minden tál ételnek tsak a’ puízta leve. 

Az is , mellyel a’ vén Aízfzony neveztetik , 
De ezt az öregek éppen nem fzeretik.

N. Kalló. F. G,

Kaldbriának az 17133. E fzt.vó lt főld-indá^ 
lás után való állapotja.

Kalabria Neápolis-Orfzágnak egy neve
zetes réfze, melly a’ főkl-indulásnak igen na- 
gvon ki vagyon tétettetve, nevezetes föld
indulás az, melly 1638-ban , ismét 1641-ben 
az egéfz tartományt meg-rontotta, de leg
nevezetesebb ’s rettenetesebb a z , melly 
178a -ban Februáriusban történt. Érzette 
ezt a’ főld-indédást Szitzilia is , de tsak Mefz- 
fzínaVárosa fzenvedett miatta: és akármely 
igen meg-romladozottnak tessék is ez a’V á
ros el£ö tekéntettel; de ennek romlását a’ 
Kalabriaihoz ingyen fém lehet hasonlítani. 
1783-ban Febr. 5. napjától fogva, azon efz- 
tendoben November1 végéig 1004. nagyobb 
és kissebb föld-indulások tapafztaltaltattak. 
Azok közztíl 771* az elfőbb 8. hónapokban 
estek, a’ többek pedig azután most hama
rább , majd későbben , néha több , néha ke
vesebb. De a’ nagyobb föld-indulások, 
mellyek Kalabriát és Meízfzinát öfzve-ron- 
tottak^ és olly fok ezer embereket meg-öl*

t r k ,



te k , estek az 1783-ban, Febr. 5". nap), éppen 
dél tájban , mikor az emberek nagy réfzént 
ebédnél ültek. A’ második volt az azt a’ 
napot követő éjtfzakán éjfélkor, a’ melly a’ 
tengert a’ Kalabriai partok felé a’ fzárazra 
úgy ki-nyomta, hogy Sciglio Városának 1300. 
lakosait, kik bátorfágnak okáért a’ tenger 
partra költöztek, el-borította. De leg-ret- 
tentőbb volt az , a’ melly Mártziusnak 28. 
napján ese tt, mellyet az Orfzagnak Efzaki 
réfze is meg-érzett; de a’ mellyben olly fok 
em berek, mint az elfőbbekben, minthogy 
már a’ kö épületekből ki-költoztek, és defz- 
ka hajlékokban lak tak , nem vefztek-el. A’ 
nevezetesebb Városok és helvfégek, mel
ly ek a’ föld indulás miatt el-fiillyedtek , lako
saiknak, a’ meg-hóltaknak fzámokkal ezek:

ió o  ( o  ) y®

V áros, a7 benne lévő La
kosoknak fzámok.

Meg
holtak,

Szerra - - 4481 - -

Chiaravalla - 2400 - I
Cardinal e - 2iy l  - I
Sziambario - 14*8 - 9
Szoriano és Szorianeílo 5505 
Azena 10* hozzá tarto

30X

zó falukkal - 621c - 183
Mileto - - 1693 - 54

Ez a’ Város egy kretás hegyen állott, 
jnelly úgy el-fiillyedett, hogy helyjét fern le-̂  
bet látni* (A* többi következik.)
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Költ Komáromban , Sz. Mihály-Havának 
16. Napján.

Calabriának ax 1783-ban vólt főid indú~ 
lás után való állapotja folytattatik.

nevezetesebb Városok és hely fégek, 
mellyek a’ fold indulás miatt el-fiillyedtek , 
lakosaiknak, ’s a’meg-hóltaknak ízámokkai 
ezek :

Laureana faluval 4 í 87 - 173
O iaja, Pizziconi Criíto 9042 - 1993
Poliítina - - 5019 * 2471
Cafale Nuovo - 559° - 2008

Ennek a’ Városnak femmi nyoma fém. 
látfzik, úgy el-füllyedtt.
Terra nuova, Melochi-

ello 7. faluval - 7^3$ - 3043
Itt az egéfz Tartományt úgy meg-vál

toztatta a’ főid indulás, hogy régi formáját 
még a’ lakosok fém esmerték-meg. — —- 
Seminara - * 8000 - 138 t
Palmi * r 90PO - 30?$

Város Lakosoknak 
fzámok,

Meg
holtak , 

110Corrida 2. faluval « 3 6 0

Z Op-
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V áros, Lakosoknak Meg
fzámok, holtak w

Oppido 237i 1813
Cofoleto, Santa-Chriíti-

na 11. faluval 12169 3513
Sinopoli, Santa Eufe-

mia 3. faluval 8471 2029
Bagnara 5638 3324
Reggio 16*7? 300

A’ föld indulás miatt el-vefzett embe
reknek fzámokat Grimdlcii 3aooű-re tefzi; 
mások pedig 40000-re fzámláiják : de mint
hogy lehetetlen volt minden testeket, mel
le k e t  a’ falak, ’s föld-nyílások el-temettek, 
ki-keresni, látni való , hogy a’ meg-hóltak- 
nak fzámokat fém lehet igazán tudni. A’ 
Tartománynak Igazgatója, ki Catanzaró Vá
rosában lakott, meg-hallván ezt a’ fzeren- 
tsétlenféget, azonnal el-kűldötte Calabriába 
Grimáldit, hogy a’ népnek légyen fegítfé- 
g ü l; azonban a’ Királyt is tudósították, a’ 
ki azonnal el akart Calabriába indulni, de 
a’ téli idő ’s a’ fok áradások és a’ föld’moz
gása , az utat bátortalanná tették néki, azért 
maga helyett Pignatelli Marsait kűldötte-el 
katonákkal egygyiitt, kiket ő az egéfz tar
tományban el-rendelt, a’ jó rendnek fel-tar
tására. A’ Calabriai nép már régtől fogva 
hozzá fzokott a’ tolvajláshoz és prédáláshoz, 
most pedig a1 közöníeges föld indiílás miatt

min-
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minden fenyítéknek ’s jó rendnek vége lett^ 
a’ gazdagoknak vagyon]aik a’ köz-népnek 
prédájikká lettek , egygyik erofzak a’ mási
kat érte: terméfzetet rémítő ’s hallatlan dol
gok estek, p. o. Santa-Chriítina nevű Vá
rosban két Testvérek, harmadik Testvérie
ket, kit meg-fzabadíthattak volna, annak jaj
gatására, barátaiknak kérésekre, a’ Papok
nak intésekre femmit nem hajtván, tsak az
ért , hogy annak jófzágát el-foglalhassák, 
az öfzve-omladozott kő falak köztt enged
ték el-Vefzni. Pignatellinek fő gondja a* 
v o lt, mint vehesse elejét a’ hóit testekből 
fzármazható pestisnek; azért a’ mint lehetett 
az Öfzve-omlott falakat fzéllyel-hányátta, mel- 
lyek alatt 7. 8- I I .  naptól fogva kínlódó 
fok eleven emberek is találtattak, kik a’ jó 
diéta által egéfzfégeket vifzfza-nyerték. Ezek 
azt befzéllték, hogy ők nem voltak olly 
rémítő állapotban , a’ miilyenben az ember 
gondolná, hasonlók voltak ugyan az el-áju- 
lásban lévő emberhez, de tudták mitsoda 
vefzedelemben legyenek? ’s a’ halált tsen- 
desen várták. Egy Orvos, a’ ki Cosolétó 
Városában az öfzve-romlott falak alatt há
rom napig kínlódott, azt befzéllte, hogy a* 
melly fzempillantásban ő a’ kő fal alá fzo- 
riilt, úgy tetfzett néki, mintha ő réfzeg lett 
volna , míg nem a’ fokfzori erős főid indulás 
után elméjére jö tt, ’s meg-tudván verzedel- 

Z % mes
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iries állapotját, a’ halált tsendesen varta,leg
nagyobb kínja volt a’ fzomjufág. A ’ mi a’ 
meg-hólt testeket illeti, azokat Pignatelli 
m eg-égettette, a’ meg-torödötteknek Orvo,- 
sokat, ’s orvosságot rendeltetett: eleféget is 
hordttak a’ nép’ fzámára, de a z , az Al- 
Tifzteknek gonofzfágok miatt rofzfziil ofztat- 
tatott-ki. A ’ Frantziai Király és a’ Máltai 
Rendnek Mestere hajókon gabonát fzállítot- 
tak Calabriába és Sicziliába, de azokat ki 
fém hagyták rakodni, noha a’ fzükfég igen 
nagy volt. Még a’ Királyi ajándékot is ízü
kön ofztották-ki. Santa Criftinában, hol 6 fo. 
ember vefzett-el, a’ Király ajándéka 7* font 
kinából állott. Második fö gondja Pigna- 
tellinek a’ v o lt, mint folytathassa-el a’ fok 
tavakat, ’s mint fzárazthassa-ki a’ motsáro- 
k a t , mellyek a’ föld-indulás által lettek , és 
meleg időben mérges gőzölgések által a’ le
vegő-eget meg-dögeltetik , ’s a’ kiilömben is 
egéfzfégtelen Calabriát lakhatatlan pufztává 
teízik. Sok helyeken a’ meg-hasadott főid
ből bővféges víz folyt-ki, fok helyeken a’ 
le-fzakadozott hegyek a’ folyó-vizeknek lít- 
jokat meg-gátolták, azon kívül, Februárius 
Calabriában fzüntelen való essozéssel fzokott 
el-telni: mind ezek igen meg-fokasították a’ 
vizeket, nevezetesen Oppido Városánál, 
hol a’ le-fzakadozott hegyek az ott el-meno 
folyó-vizet folyásában /neg-akadályoztatták?

melly
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melly az egéfz környéket el-borította, úgy* 
hogy a’ hol az előtt ízep fzántó-főldek , Olaj- 
fás kertek és hegyek voltak , most azok 
vízzel el-fedeztettek , öfzve-omladoztak , el
fúl lyedtek. illy nagy munkának végbe vi
telére fők költiég kellett; és minthogy reá 
fundus nem volt, a’ fzent végekre rendel
tetett fundátiókat, ’s Klastromokat, azok
nak jóizagaikat, Püspököknek jövedelmeiket 
foglalták-el, Ez a’ tselekedet fok panafzol- 
kodásokra adott alkalmatosságot, úgy hogy 
a’ nép, a’ Caffa Sagra, Szent Kassát, 
{jajjá del Diauolo, Ördög Kassájának 
nevezte* Eben a’ vefzedelemben leg-több 
kárt a’ gazdagok fzenvedtek, úgy hogy fo
kán a’ kik az előtt fok jófzággal bírtak, kol
dusokká lettek; el-vefzvén azoknak írásaik, 
azokat más hamis lelküek ragadozták-el. 
A’ leg-nagyobb kárt az olaj-termő kertekre 
nézve vallották a’ lakosok, mert egéfz kér* 
tek vagy el-fúllyedtek, vagy víz , vagy ma
gasabban fekvő kertek által boríttattak-el; 
voltak kik az olaj-fákra nézve 4^5000* fo
rint kárt vallottak. Ide járult a z , hogy az 
1782- Efztendőbéli qlaj termés is , melly 
még házakban ’s magazinokban v o lt,a ’föld-, 
indulás miatt mind el-vefzett. Szeminara V á
rosában , hol az olajjal való kereskedés leg
nagyobb virágjában vagyon , a’ leg-elfo föld
induláskor fok házak meg-gyiíladtak ? a’ ti\z 

Z 3 az
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«z olajos magazinokba kapott, a’ hordók 
fzéllyel-pattogtak, az olaj fzéilyel-folyt. Volt 
nevezetesen egy olajjal kereskedő Kalmár, 
a’ kinek olaja másfél Olafz mért-földig fo lyt, 
iníg nem egy Petrace nevű vízbe ért. Ez 
a’ Kereskedő a’ maga házának le-dűlt falai 
alá fzoriílván, az olajban elevenen egettn 
meg. Mikor a’ íégítfégért kiáltozott, egy 
Lelki-Atya ment felé, a’ kinek Ő a’ kínok 
között meg-gyónt, ’s ki által fel is oldoz
tatott.

Nehezen volt valaha olly törvény-té
vő , a’ ki olly nagy helybe hagyást érdem
lett volna, mint a1 Toskánai Nagy-Hertzeg 
LEO PO LD . Az ő dítséretével zeng min
den rendű embereknek fzájok, ’s nevezete
sen az Ö £fus Criminalé)éban ki-tiindöklö 
boltsességét mindenek magafztalják. Erről 
Malamina Apátur és Proféikor ieg-jobb inun
kat írt Oiaíz nyelven , mellynek neve: Com~ 
mentario filologicoy critico fopra idelitti 
e le pene fecondo il gius divino< Opera 
äeir Abbate Cefare Malaníma. Fi fente
1/86, mellyben meg-mutatja ö , hogy a’ha- 
iaios büntetés nem Isteni törvény fzerént 
y a ló , hanem az a’ Mózses’ törvényiének 
rofzfzűl el-tekert értelmén fundáltatik. A’ 
nép' háládatosságának meg-mutatására, ’s e’ 
dolognak emlékezetére a’ nép értzböi akar

ta
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ta a’ Hertzegnek lovon ülő képét ki-öntetni,
és e’ végre már a’ pénzt is bé-fzedték , melly- 
hez a’ Zsidók is fokát adtak ; de a’ Hertzeg 
meg-kofzönvén a’ nép’ háládatosságát, azt 
naondtta, hogy e’ dolognak emlekezetere 
elég léfzen egy ofzlopot rajta való írással 
emelni: a’ több] pénz pedig fordítódjon kő« 
zönféges hafzonra. Egy ofzlopot emelt az
ért illy rajta való írással:

PETIIO  LEO PO LD O  
Légiim Etruíparum Domino

Jviítitiae aequitatisque adfertori 
Principi merentiíTimo 

Quod jure gladii
Et bonorum ptofcriptione fublatis 

Legibus ad amovendas Civium noxas 
Et praeioriam cohibendam feveritaterp 

Sapienter fancitis 
Publicae fecuritati profpexerit 

Florentini
Num ini, Majeftatique ejus devoti 

Ad memor. Hominmn fempiternam 
pofuere

A. D. M. DCC. LXXXVII.

í .  Károly’ Angliai Királynak Hóhéra%
Tudni v a ló , hogy amaz Angliai Ki« 

íalynak I. Karo/t^nak egv láryás Hóhér vet
te fejét. Ki volt légyen ez a’ fzemély 1°E?

Z 4 féld
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féle vélekedések voltak, ’s vágynak felöle. 
Végre ez a’ dolog Lorcfó^ n a k  egy barátja 
által nyílatkoztattatott-ki. Ez a’ Lord II. 
György Királynál nagy kegyelemben volt, 
’s egy volt az Angliai hadakozó feregnek 
azon Generálisai közziíl, kik Dettíngánál 
kommandíroztak. Látván ö , hogy a’ Fran- 
tziai Maríchall NoailUs jó helyre és jó rend
be állította a’ maga féregét, félt hogy az 
Ánglusok meg-gyozettetnek. Félelmét a’ 
Királynak ki-jeíentette, ’s meg-mondta nyil
ván , hogy a’ Király maga életét ’s betrüle- 
tét vefzedelemre tette-ki; ’s a’ környűl-állá- 
sokból azt lehet k inézn i, hogy a’ Frantzo- 
ké léfz’ a’ gyözödelem. A ’ Király ennek a’ 
Jinféges Officérnek jó tanátsát nem hallgat- 
ia-meg. A’ vak fzerentse az okosságon gyö- 
zödelmeskedett.^ Az Ánglusok meg-verték 
a’ Frantzokat. A’ Lord ki-esett a’ Király’ 
kegyelméből, ’s büntetésre ítéltetett méltó
nak lenni. Ekkor ö Londonba m ent, hol 
az ő baráti ö té t, mint egy egyenes fzívü em
bert, a’ ki a’ Királynak az igazat meg-mer- 
te mondani, úgy tifztelték: mert a’ hartz- 
nak fzerentsés ki-menetele nem vakította 
úgy meg ő k e t, hogy meg ne esmerték vol
na azt, melly igen lehetett azÁnglusoknak 
felni a’ meg-verettetéstől. A’ Lord e lv é 
gezte magában, hogy Skótziába menjen, 
kyl Á maga jófzágában magános életet fog

élni.
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élni. Minekelőtte Londonból el-indúlna, an
nak előtte egynéhány nappal egy igen pompás 
vendégféget tartott. Mikor éppen az afztaltól 
fel akarnának állani a’ vendégek, akkor ád a* 
Lordnak kezébe egy fzólgája egy levelet, 
mellyet egy esméretlen ember vitt. A’ le
vélben e’ volt írva: ,, Meg-vallom Milord f 
hogy betsüllek téged’ : a’ te érdemeid foha 
nagyobb világosságban nem mutatták ma
gokat, mint mostani tselekedetedben; bár 
tsak én téged’ illendőképpen tifztelhetnélek ! 
Jöjj ma estvéli 8* órakor, a’ City be 3 a*** 
ótízába, éppen o t t , a’ hol a*** jellel által 
ellenben egy fetétes áltál-menetel vagyon. 
Itt zörgess az ajtón, ki-nyitják, de m agad, 
’s a’ meg-határozott órakor jöjj. 44 A’ Lord 
a’ levelet el-ólvasván, el-nevette rajta ma
gát. „  Lásd — így fzóllott egy barát
jához, — melly ízép fzerentsém esett! Ta- 
lám válamelly otthon maradit fzép leány 
akar velem beízélleni. Azonban vigyázok , 
hogy kézbe ne kerüljek. A ’ ki a’ kegye
lemből ki-esett, annak Philofóphusnak kell 
lenni. 44 Az ö barátja helybe hagyta az Ő 
maga meg-határozását, azért a1 levélről el
felejtkezvén a’ Lord, barátival egygyütt az 
egéfz estvét vígan tőltötte-el. A ’ követke
zett reggelen ismét egy levelet vifznek hoz
zá, mellyben ez az írás volt. „ Milord 1 
azt gondoltam, hogy azt a’ tifztel^tet, meL 

/  S lYfil
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lyel a’ közonfég viseltetik erántad, meg-ér- 
demled : de valljon nem tsalatkozom é meg 
felőled való ítélet-tételemben? íme meg 
eg/ízer mutatok alkalmatosságot, mellj ai- 
tal meg-esett hibádat meg-jqbbíthasd. Ma 
is azon helyre és azon az órán ,. a’ hol teg
nap és a’ m ellj órán vártalak, várlak. Ne 
tontsd-el bennem az én felőled való jó íté
letemet. Gondold-meg, hogy ha ma hoz
zám el nem jöfzfz, ollyan kárt vallafzfz, 
mellyet életedben foha ki nem pótolí’z. “ 
Ezen a’ levélen igen meg-indú!t a’ Górd, 
de tsudálkozott i§, Akárki légyen — úgy
m ond—  ez az ember, el~mégyek hozzá, meg
látom , ki a z , a’ ki nékem , így mér 
írni, “ (A ’ többi következik.)

G E O G R Á F I A ,

£faponia, vagy £fapan»
Japoniában a’ férjfijaknak nagy hatal- 

vnok vagyon. Az Ő dolgokba a?, afzfzonyok- 
nak leg-kissebbet fém ízabad fzóllani. A7 
férjnek a’ maga felefégének ’s tselédjénsk 
életén egéf^ hatalma vagyon. A’ mikor és 
a’ meily okért néki tetfzik, akkor és azért 
válhatik-el felefégétöl, ’s a’ meíly halálnak 
nemével akarja, azzal ölheti-meg felefégét. 
Egy férjfí annyi feleféget vehpt, a’ mennyit

akar.
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akar. De a’ fok felefég köztt tsak egy az 
ö feíefége, a’ kinek az az elföfége is va
gyon , hogy a’ férjével egy afztalról efzik: a* 
többek pedig az afztalnál fzólgálnak. Tsak 
ennek az afzfzonynak gyermekei lehetnek 
az ő Atyjoknak jófzágában örökösök. A’ 
többeknek valameliy kevés réfz adattatik, 
A ’ fok felefég mellett ágyasokat is fzoktak 
tartani. A’ gazdag emberek kedvekre ’s 
nagy gyönyörüfégben tartják felefégeiket. 
Pompás palotákban laknak , hol fzép ker
tek , mulató-helyek építtettek , meliyekben 
idejeket kedvekre töltik. De e’ mellett fzo- 
ros őrizet alatt tartattatnak. A’ lakodalom 
után mindjárt afzfzonyi házakban zára itat
n ak , hol fenkivel lem társalkodhatnak , főt 
nem is befzél!hétnek, hanem tsak a’ magok 
fzoba-leanyaikkal, kik az ő férjeiknek ő 
utánnok leselkedő kémjeik. Efztendőben 
tsak egyfzer jelenhetnek-meg közönféges he
lyen. Néha meg-engedtetik nékik, hogy 
testvér atyjokfijaiktól meg-látogattattassanak.

A’ Japoniaiak a’ házasságban, kivált 
az elfő felefégre nézve nagyon vigyáznak a* 
rangra: de a’ többek fém lehetnek alatson 
nemből valók, hanemha a’ Tsáfzár’ enge» 
delmével. A’ házasságot Isteni íilztegrieíi 
kezdik. A’ Vőlegény és a’ Perifi - _ek 
gvalog vagy kotsin a’ templo;. . •
Ezeket követik a’ Menyaizíz. yg, alz«
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fzor.y vendégek, kik mind földig erő fedél
lel fedezik magokat. Ezek előtt mennek a' 
Muzskusok. A ’templomba érvén , a’ B ontz, 
vagy P ap , egy bálvány kép elébe állítja a’ 
házasulandókat, kik mind ketten ego fák
lyát vagy lámpást tartanak kezekben. Ak
kor a’ jelen-valók fzerentsét ^Ivánnak né
kik. A’ Menyafzfzony gyermek játékit meg
égeti , mellyek jielyett a’Vőlegény házassági 
ajándékot ád néki. Ezek után az egefz naíz-né- 
pe a’ Vőlegény’ házához mégyen. Itt lát- 
ják-meg egymást leg-eiofzör a’ Vőlegény és 
a1 Menyaizízony. A’ lakodalmat 7. 8* na
pokon innepelik, ki-ki a’ maga tehetfége 
ízerént. Ez idő alatt a’ Menyafzfzony a’V ő
legénynek fokféle ajándékokkal kedveske
dik , a’ Vőlegény is hasonlóképpen tseleke- 
fzik. Vége lévén a’ lakodalomnak , a* Meny
afzfzony maga afzfzonyi fzobájába kísérte
tik , hol néki leg-fobb gondjának arra kell 
lenni, hogy az Ő maga férje erání való hü- 
féget valamelly kornyül-állás által gyanússá 
ne tégye. Mert a’ Japoniaiak azt tartják, 
Bidj, de meg-lásd kinek. Hogy egygyez 
ez a’ fzokás, az Európai Galanter iával?

Egy új próba a,' vefzett ebnek marása ellen«

General Lieutenant Gróf Tscherdtkow 
Woroneschbpl illy tudósítást küldött nemré-

“ V ' gen
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gen Petersburgba. „ Ezen Tartományban egy 
Jeríkow nevű majorban egy J)anilo Pripu« 
tenko nevű Orofzt a’ vefzett kutya meg- 
rnart: és mivelhogy ö ennek a’ marásnak 
femmi rofzfz következését nem érzette , egy 
lakodalomba, a’ hova hivatalos volt el
ment , hol evett és ívott femmitol nem tart
ván. De az ő benne lappangó méreg el-ra- 
gadt a’ lakodalomban 58. férjfijakra és 41. 
afzfzonyokra, kik mindnyájan teltekben fáj
dalmat , fő fájást, lankadtfágot, has menést, 
nyál tsorgást, álmatlanfágot, elme-béli tébo- 
lyodást tapafztaltak. Ezeknek a’ fzemélyek-r 
nek mindnyájoknak nyelvek-alatt, nyóltz ’a 
kevesebb kék hójagok látfzottak , mellyek egy 
árpa fzemnyi nagyfágüak v ó ltak , ’s órán
ként nevelkedtek. Ezek a’ hójagok tővel 
meg-fakafztatván , magokból feketés vért bo-> 
tfátottak , mellyeket igen jól meg-orlött fóval 
keményen meg-dörgöltek. Némellyeknek 
hójagjaikat kilentfzer is meg-kellett fakafzta- 
ni. Danilo Príputenkon is tették ezt a’ pró
bát : de minden hafzon nélkül. Mellynek oka 
a’ vo lt, hogy a’ hójagból ki folyó vért le
nyelte, azért is egéfzen meg-díihöfödött, mint 
a’ kutya ügy ugato tt, mindennek neki ment, 
mardosott mindent, ’s végre meg-hólt. A* 
többek pedig , kik a’ majorban lak tak , olly 
füvet, mellyet festŐ-fünek , Szamár-tövisnek, 
Jglitzének neveznek, vagy Genifta1 tincto%

fiá t
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fírffc gyenge tűznél vízben meg-föztek, 9s 
reggel és estve egy-egy pohárral meg-ittak ; 
’s mind ok a’ bajtól meg-Órizkedtek , mind 
a’ kikre a’ diihosség el-ragadtt meg-gyógyül- 
tak. Minthogy ez a’ fzer 99. fzemélyeknek 
fzerentsés volt, meg-érdemlené , hogy közt- 
tünk is próbára vonattatna; könnyebb ké~ 
fzűletü, ’s találtattathatóbblévén, m inta 'M á
jusi nyüvböl, és még hat ahoz tartozó in- 
grediensekbol kéfzüit Berlini orvosság.

Rómában az Auguhus Tsáfzár Maulo- 
leumának öfzve omlott töredékei köz tt, moft 
találtatott egy régi emlékezteiö ofzlop , melly 
a’ Quirinalis hegyen újra fel-állittatott. MaY- 
celli Apátur ezen verseket metízette re á .

Me quondam Aegypti defectam a cautibus, un-
das

Vis quern per medias Romula transtulerat 
Ut harem Auguhi moles miranda fepulcri, 

Caefareum Tiberis qua nemus adlueret: 
Jam fruhra eversum fractum-que infeha vetus-

tas
Nifa-eh aggehis condere ruderibus.

Jiarn Pius in lucem revocat, fartumque Qui
rin i .

Sublimem in collis vertice hare jubet*
Inrer
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inter Alcxandri medius qui maxima Signa 

Teítabor quanto fit minor ille Pio.

Florentziában Apátur Fontani aRiecar- 
di Könyves házának gondviselője, már kiad
ta a maga Novce delicix eruditorum nevű 
munkájának i. darabját, mellyekben Micha
elis Glicasnak azok a’ levelei vágy*. 
n ak , mellyeket Giovanni Lami ki nem adott 
v o lt, és Photionis Erotemata.

A’ Találós Mese volt Hóid,* k1 Rejtett 
Szó N yelv ,

T a lá ló s  M ese,

Nagy változó, nágy gúnyoló, nagy tfapodár,
nagy majom.

M égis kedves az Ifjaknak. Véle gyakran
van bajom.

V a g y  b ő v e b b e n :
NagyPróteus: fok ezer formát tud venni ma

gára.
Minden fzem más más képbe jelenve leli. 

Most virgontz gyermek, majd ifjú ’s éleme-
dett vén.

Aízfzony, férjfi, leány, fzolga , kom orra.
vitéü.

Most ifzonyú rútfág, majd fzép a lak , angya
li gyöngy kép.

Most



Most tsevegö madarad, majd kutya mats- 
k a , ’s egyéb.

Nagy M ómus: fzabadon ki-jelenti fzemedbe
hibádat.

Nagy m ajom : a’ mit téfz , egybe tselekfzi
veled.

S ír, ha te fírfz, ö is ; ha enyelgefz, gyors enye-
legni,

Tsúfol, tsak te gyalázd; hogy ha nevetfz,
ki-nevet.

Afzfzonyi módra magad piperézd hajadat fo- 
i dorítsad;

Afzfzonyi módra veled Dáma hajat fodorit. 
Nyalka Gavallérként te fodorgasd perge ba-

jufzfzad;
Nyalka Gavallérként perge bajufzt fodorit. 

Hízelkedj te magad, hízelkedik ö is azonnal. 
Nagy tfapodár: ’s ha nem az , nints betfi

fenki előtt.
Szarhmárról.

Rejtett Szó.
T o r, ron t, fő idet, E get, tengert fel-forgat

egéfzen,
A’ fele zug, morm ol, ’s a’ fele el-hal ezen. 

Még fele újra mozog , ’s fel-kél, az előbbi fe*
lének,

.Egy hijján fzép kints a’ leg-utólbi fele.
Szathm árról.

3 7 ö 15t ( o )
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XXIV. L E V E L .
K ölt Komáromban Sx, Mihály-Havának 

19. Napján.

I. Károly Angliai Király’ Hokira.

TVITinekelotte tehát a7 Lord Skotiába el
indult vo lna, el-ment egyedül a’ nevezett 
helyre. Midőn az ötödik contignátióra 
fel-jutott, ollyan kéfziíleteket lá to tt, mel- 
lyek nyomoriiíágnál egyebet nem mutattak. 
Ezen látásra a’ Lord kezdett mind inkább- 
inkább tsudálkozni és félni. Azonban zör
get egy ajtón: belülről kiált egy esméretlen 
lzó : Ki vagyon az ajtón ? Lord*** felel a* 
Milord. Jól van ! — felel valaki egy igen 
vad hangon , —  Jojj-bé! A’ Lord előtt es
méretlen hangú volt a’ felelet. Bé-mégyen 
a’ fzobába, mellyben egy lámpás égett; ke
zét a7 kardjának markolatján tartván. Egy 
ágyból azt mondja néki egy valaki egy las
sú hangon: Te félfz! Én félnék ? felel a’ 
Lord — 7s kardját el-botsátván egyenesen 
az ágyhoz, a7 honnan a7 fzót hallotta, me
gyen. Az ágyban lát egy öreg embert, a’ 
kit oda az időnek terhe nyomott. A7 fza- 
kállaa7 melyjéig é r t , ’s az emberi formát alig 

£ a  le-



lehetett rajta meg-esmemí. „ Lord***! így 
fzóllott az Öreg — Örülök hogy láthatlak:
•— a’ te fzép hírednek hallására egéfz el
ragadtatásba estem: űlj-le; ne félj egy I 2 f .  
efztendös embertől. A ’ Lord a’ tsudálko- 
zás- és várástól fzorongattatván, mi fog len
ni a’ dologból ? le-tíl. Keményen kezd az 
öregre nézni, ’s tsudálja annak nagy idejét.

„ A’ te állhatatosságodnak, bölts ta- 
iiátsodnak, mellyet a’ Királynak adtál, a* 
Király’ ellened való igazfágtalanfágának hí
rét hallottam. Az Ég meg-jutalmaztatja a* 
te virtusaidat. Meg-érdemled hogy a*** 
házból vetted fzármazásodat. Nem téve- 
lyedtek é el valamelly írásaid, mellyek fa
míliádat, jófzágodat és Nemességedet ille
tik ? Igen is , felel a’ Lord nagy elevenfég- 
geí — de nem tudom mint tévelyedtek-el. 
Mind eddig hafzontalan fáradtam, hogy az
okat fel-találnám: ez a’ kár nékem jófzágom- 
jnak, ’s Privilégiumomnak egy harmad ré- 
fzében áll, főt azért fém adnám, ha káro
mat vifzfza-pótolhatnám. Jól vagyon, mond 
az ö reg , amott egy láda, íme a’ kiáltsa, 
nyisd-fel vele. u E ’ fzókra alig volt Lélek 
is a’ Lordban , fel-áll, ki-nyitja a’ ládát, lát
ja benne az ő el-vefzett leveleit, ’s ki-ter- 
jefztett kezekkel így fzóll az Öregnek „ N e 
mes fzívü emberi — mutathatnék é én erán- 
tad elég háládatosságot? ímé meg-találtam

ne*
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nemességemről, jófzágomról, famíliámról 
való leveleimet! —- Kinek kofzönjem ezt a* 
nagy ízerentsemet ? ,, Ah íijam ! öleld-meg 
a’ te öreg-A tyádat! ------ - Az en öreg-Atyá
mat ? félbe fzakafztatja az Öreggel befzédét 
a’ Lord, a’ nagy álmélkodás által el-ragad- 
tatván. ,, Igen r is a’ te Öreg-Atyádat —
— —  monda az ö reg , — a' mint a’ fírás
miatt fzóllhatott, — te az én véremből va
ló v a g y .-----— Halld-meg fijam a’ mit mon
dok ! — — talám ez az én utolfó befzé- 
dem , — — halld-meg fijam! — — — és 
refzkess ! — — — Jól tudod az Ánglusok- 
nak duhösségeket és bűnöket, mint egygyez- 
tek ok meg a’ magok Királyoknak I. Xd« 
rolynak meg-öiettetésében. Tudod hogy 
egy áll-ortzába öltözött ember vágta-el az 
ö fejét, ’s ki volt légyen az az em ber, mind 
eddig fém lehetett ki-tudni. Talám te tu
dod ? — monda Lord — Igen is tudom —•
— — mond’ az öreg fok fírások és zoko
gások köztt a’ mint fzóllhatott: Az a’ tsuda 
állat édes fijam! az az íítálatra, az a’ leg
nagyobb kínokra méltó ember én vagyok 1 
T e?  — — kiált a’ Lord, ’s a’ nagy irtó
zás és meg-indűlás miatt hátra vonja magát; 
tőle* Én igen is — — — felel az ö re g —* 
én motskoltam-bé magamat a’ Királyi

v fzent vérrel, a' bofzfzii-állás adta kezembe 
fegyvert, a’bátorított illy kárhozatos tse*;

A a a> 1«*»
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lekedetre!!! A’ Király én ellenem igazfág- 
talanfágot tselekedett: a’ leányomat magá
hoz tsabította, e’ tselekedte azt, hogy én 
emberi indulatomat ’s Királyom eránt tarto
zó kötelességemet dühös fzívemnek feláldoz
tam. A’ fene Crotnwel lel egy gyet értettem , 
az ö Király ellen való öfzve-eskiivését fe- 
gítettcm , istentelenfégét helyben hagytam, 
a* Királyi fzékre való lépésre néki utat nyi
tottam , egyebet nem kerestem, hanem tsak 
a z t , hogy magamért bofzfzút álljak, a’ Ki. 
rályi koronának el-ragadozójától az én ö 
eránta poklot érdemlő hiifégemért más ju
talmat nem kívántam, hanem tsak azt, ah 
Egek! ki-merjem é mondani? — —  hogy 
kezemet a’ Királyra vethessem, ’s őtet éle
tétől én fofzfzam-meg. Cromvell reá állott 
kívánfágomra. Károly tud ta , hogy Ő az én 
kezem által hal-meg, és én ! én ! voltam az 
ö hóhéra !!! „ A’ Lord meg-merevedett
fzemekkel nézett az Öregre, — fírt, —  
refzketett.— Te Atyám! — *— — te vól
tál a’ Károly’ hóhéra? — Ennyire vitt en
gem’ a’ bofzfzú-állásnak fzomjúiága — mon
da tovább az ö reg: — Attól a’ boldogta
lan naptól fogva a’ fúriák fzűntelen fzaggat- 
ják az én fzívemet, — akkor Angliából ki
futottam , — az ISTEN az embernek meg
határozott idején túl, az én büntetésemre 
nyújtotta az én életemet. MineKutánna én

kö-
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közel go. efztendőkig egéfz Európát nagy 
fzegényfégben, barátim, atyámfijai, ’s a’ V i
lág előtt esméretlen öfzve-jártam volna: 
nem régen vifzfza-jövék Hazámba , mellyet 
Királyától meg-fofztottam, hogy itthon hal- 
jak-meg. Ez a’ ládátska mind az, a’ mit 
jószágomból bírok. Egy afzfzonytól, a’ ki 
nékem fzóigál, ’s nékem fém nevem et, lepi 
bűnömet nem tudja, hallottam -m eg, melly 
nagy érdemű ember légy t e , ’s mint estél- 
ki a’ Király’ kegyelméből. Minekclőtte meg
halnék , kívántalak téged’ boldogítani, ’s azt 
a’ kintset melly téged’ illet, néked kezed
be adni. Rettegve hallgatod befzédemet, 
— úgy é édes fijam ? Eredj — hagyj itt 
engem’ — magam irtózom m agam tól, —1 
fuss illy rémítő látástól, —■ és ha utálod is 
bűnöm et, mindazá'tal az én emlékezetemre 
ejts fzemeidből egynéhány tseppeket. Ha 
a’ lelki-esméretnek mardosásai, mellyek en
gem’ ez ideig kínoztak , illy nagy bűnért va
ló kegyelemnek meg-nyerésére elégfégesek 
volnának: tudom , hogy már eddig az IS
T E N ’ bofzfzű-alló haragjának tüzét meg-ól- 
tottam volna !!!

A’ Lord mint egy elevenfég nélkül va
ló ofzlop ügy állott. A’ félelem , fzánako- 
zás, érzékenység, minden indulatok egéfz 
erőben egyfzerre kezdették az ő Lelkét ostrom 
molni. De ebben a’ kemény hartzban , a* 

A a 3 tér-
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terméfzet győzödeímeskedett, ’s a’Lo^d jaj
gatva az Öregnek ölébe esett. Ah!-— így 
kiáltott, — mindenről el-íelejtkezem» — 
L átom , hogy érzed a’ lélki-esméretnck mar- 
dosásait. — Leg-bóldogtalanabb vagy, — 
te én Atyám vagy, — mind ez az; a’ mit 
érzek!! !

Ezek után a’ Lord kérte az o Öreg- 
Atyját, hogy esmeretlen név alatt, ménjén
él ő vele Skótiába: az öreg nem állott reá. 
De midőn a’ Lord fokáig firt és könyörgött 
néki,  ígérte, hogy enged az ő kérésének. 
Más nap ismét el-ment a’Lord látogatására: 
de tsak az üres házat találta. A’ Lord min
den fzorgalmatossággal tudakozódott felőle : 
de híjában. Kétfég kívül ez a’ boldogtalan 
nem akart a’ maga famíliája előtt többé 
meg-jelermi: hanem egy olly esméretlen he
lyet válafztott, mint a’ milíyenbcn a’ Lord 
Ötét találta , hogy az ő hátra lévő életének 
napjait magánosán ’s másoktól el-rejtetve 
tőlthesse-el. —•

58a ^  '* k  (  o  ) J»

A  matskáknak hafznok és (írtcthnoh
Minden hafznok a’ matskáknak tsak az, 

hogy az egereket pufztítják, és a’ mi lakó
helyeinket azoknak felettébb való fzaporo- 
dásoktól meg-mentik. Ezen hafzonra nézve 
a’ matskáknak tartások teljességgel fziikféges.

Melly

\
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Melly vefzedelmes lenne ezeket egéfzen el* 
pufztítani, a’ következendő ineg-lett dolog
ból ki-ki meg-ítélheti:

Kevés efztendőkkel ez előtt, keményen 
meg-tíitatott Vala Procita Szigetében min
den Házi Gazdáknak a’ matska tartás, azért, 
hogy a’ Fátzánok, a1 mellyek ottan a’ Nápo
lyi Király’ fzámára fzoktanak fogattatni, an
nál jobban meg-fzaporodhatnának. Alig foly- 
hata-le két eíztendö a’ parantsolat után , és 
azonnal úgy el-telék a’ Sziget minden réfze- 
iben egérrel, hogy házakban és Templomok
ban is, femmi, valamit tsak ezen állatok meg* 
fzoktanak rúgtsálni, bátorságos nem lehet va
la. Annál inkább akárminémű tápláló elede
lül fzólgálható dolgokat, hóit testeket, főtt 
még mi keservesebb , a’ böltsöben fekvő kis
dedeket is ; ezektQl az alkalmatlan állatoktól 
meg nem lehet vala oltalmazni, Illy keser
ves állapotokban a’ lakosok kozönfégesen 
a’ Királyi Felféghez folyamodónak, és mind 
addig meg-nem fzűnének, mig innét az ege
reknek pufztításokra matskákat tartaniok 
meg-engedteték,

Ha ez egygyetlen-egy fzolgálatjokat fél
re tefzfzük, a’ mellyel Ők nem a’ mi hoz
zánk való jó -indulatból, hanem a’ ^magok 
ízeretetiből téfznek; méltók lennének való
jában a’ matskák, nem tsak a’ házainkból 
való örökös ki-rekefztésre, hanem az üldö- 
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zésre és pufztításra is. Mert alig lehet gon
dolni m ellj vefzedelmes állatok légjenek 
ezek az embereknek. Hogy ez némii-némii- 
képpen világosságra hozattaffék, ide iktat- 
tatik.
E g y  O r v o s  B o d o r n a k '  F r a n c k e v i l l e  Ú r 

h o z  í r t  le ve le*

Magyar fordításban ez így vagyon:
Bátorkodom égj előttem igen fontos

nak tetfző közönféges dologról való gondola
timat kegyelmeddel közleni: B u s b e c k  azt 
befzélli, hogy, a’ Törököknek hajdani Profé - 
tájók Mahúmed egykor az afztalra le-kö- 
njökölve olvasván , köntösének eg jg jik  
ujján el-alvék a’ matskája, és a’ Templom
ba kelletvén mennie, kéfzebb volt köntö
sének ujját vágatni-le inkább, mint fém a1 
matskát álmából fel-ferkenteni. Találkozná
nak kétfég-kívül még ma is hasonló kör- 
njűl-állásban Mahumednek követőji, Mert 
v ag jn ak , a’ kik a’ matskát éppen meg-kii- 
lömböztetett nagy indulattal fzeretik, úgy 
annyira, hogy azt ölökben vefzik, kezeik
ből étetik, tzirokálják , tsókolják; főt a* 
mi íeg-vefzedelmesebb bolondság, fel-vefzik 
azt háló-ágyaikba is, és ottan altatják. Ez 
az efzelős indulat közönfégesen a’ Szülék
ről a’ magzatokra fzokott által-menni,

Hi-
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Hihető, hog j az illjen matska fzere- 

tök vág j igen keveset, vág j femmit fém 
tudnak arról a’ vefzedelemröl, melljtöl ezen 
hibás fzeretetekre nézve méltán félhetnek. 
Nem tudják azt,  hog j a’ leg-értelmesebb 
Orvosoknak tapafztalások és bizonvlag-téte- 
lek fzerént, a’ matskának agja-velejében , vi- 
zelletiben, fzöriben , körmeiben, fogaiban, 
lehellésiben, főt még nézésiben is valófágos 
méreg vagyon. A’ Matska agyvelönek ár-» 
talmáiól, in Epkemerid. JSJat. Curios Dec.
I. All. 3. Obfer. 198- a’ következendő ta- 
pafztalás jegveztetett-meg: „ É g j embert,
„  a’ ki panafzol vala fzemeinek gjengefégi- 
„ röl, reá befzélli más valaki, két kalán porrá 
„  tsinált matska agjvelöt venne-bé, Meg-tse- 
j, lekfzi és leg-ottan meg-háborodik elméjé- 
„  ben , el-vefzti ég j fummában emlékeztető 
„  elméjét, (memóriám) úgy hogj a’ leg-esme- 

retesebb dolgok’ neveik is efzibe nem ju- 
„ tottanak. Semmi efzközökkel rajta fegí- 
„  teni nem tudtangk , és ezen íiralmas kör-. 
,, nji'il-állások között nem fokára meg-hólt. ce 
TJgj látfzik, hogj némellj tifztátalan afz- 
fzonji fzeméljek tudtanak már régen vala« 
mit a’ matska agjvelonek ezen bolondttó 
mérgiről, a’ kikről m eg-jegjeztetik, hogj 
az olljan férjfijaknak fzámokra , a’ kiket a’ 
magok fzeretetekre akartak kuruzsolni, azzal 
fzoktanak volt bizonjos italt kéfzíteni. Ldsi$
Gaz. L itt. de Berlin 1771. p. 274.

A a 5 Ma*
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Mathiolr írja, hogy ő esmért ollyan 
embereket, a’ kik nem nyughattanak, ha 
mellettek az ágyban matska nem hevert* 
Minthogy pedig egy dajrab ideig ezen állat
nak ízagát, Icheííéait bé-ízívták, tiidö-rot- 
haíztó bctegíégbe esvén, idő nap előtt 
meg-hóltanak , és efzíelenfégeket életek’ve- 
ízecíelmével meg-fizették. Ha a’ matskának 
testéből ártalmas > mérges párázatok ki nem 
jönének, hogy lehetne meg-rnagyarázní más 
történetet is, a’ .meliyet ugyan Matíiioli 
befzéll e lé , és a’ mellynek példája vaiófág- 
gal mások előtt fém ritka:

Történt ugyan is , azt írja 6 , hogy egy* 
kor Né met-Őriz ágon való rnúlatásában , tél-* 
nek idején, egy jó  tágas ízobában mások
kal egygyiitt ebédelvén, egy a’ Vendégek 
közziíl hirtelen kezdett ízűiében változni, 
és tsak hamar ollyanná lett mint valamelly 
haldokló, testének mindén tagjai refzkette- 
nek; utoljára fél holtan így kiáltott-fel min
deneknek bámulásokra: Ezen fzobának va- 
lamellyik ízegletében matskának kell el-rej- 
tetve lenni« A’ háznak Gazda-afzfzonya, a’ 
ki már az előtt tudta v o lt, melly igen gyű
löli ezen vendége a’ matskát, egy kedves 
kis matskáját íajnállván tsak ugyan reája néz
ve a’ házból ki-rekefzteni, eí-rejtette vala. 
egv ládában, reményivé», hogy így talám 
a vendég éízre nem veízi. Ekkor pedig

$86 ?* ( ö )
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látván annak fzörnyű változását, ládástól egy* 
gviitt a’ házból ki-vivé , és a’ meg-tífztítta* 
to tt levegő által a’ meg-háborodott ember 
Í3 egéfzen helyre álla. Éhez hasonló tör
ténetnek volt Berlinben egy Ötvösnél Frau- 
cheville Ú r, ízemmel látó Tanúja. v Sőt raj
tunk ennél még emlékezetesebb példa tör*, 
t cnt , mellyet a’ Berlini Magazin’ elfő Réfzé- 
ben p. 1*8. cet. bé-iktattunk.

E’ felett tudni való , melly vefzedelmes 
lehet a’ matska a’ tseís-fzopó kisdedeknek t 
3c kik közziii fokakon meg-esett, hogy ezen 
gonofz állat által, midőn alunnának , torkon 
ragadtatván, halálra mardostattanak. Sót 
még más embereknek is igen fzükféges ma
gokra vigyázni, és különösön a’ matskától 
őrizkedni. Mert ez, terméfzet fzerént ke
gyetlen, irigy, bofzfzii-álló, álnok, és hu- 
fégtelen állat. Refzket az emberi í’zív a’ 
példákra, mellyek a’ matskának vefzedel
mes hajlandófágai által okoztattanak. Tsak 
egygyet említek, légyen elég az minden 
matska fzeretŐknek meg-intettetésekre. Ez 
a’ példa történt egy Mariette nevezetű 
Frantzia Prédikátoron, ki a’ Vallásra nézve 
Angliában talált vala magának menedék 
helyet.

Ezen Prédikátor Kanterburiban fzép 
jövedelme m ellett, tsendesen és igen tifz- 
tességesen él vala, annyival inkább, hogy

* z
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az Erfek égéfz kerületet bízott vala az 6 
Páfztori vigyáz ása alá. Nötelen életet él
vén , minden házi gyönyörüfége volt egy 
nagy matska, a’ mellyet már I I .  vagy 13. 
efztendőktől fogva igen kényesen táplált, 
úgy hogy valamikor tsak idegen vendégek 
az afztalánál néki nem váltanak , különös 
tányéron adott enni, réfzeltetvén minden 
leg-kedvesebb falatjában is. Ez az illy ké
nyesen tartott gonofz állat pedig ennyi efz- 
tendök el-telése után arra mene , hogy tsu- 
dálatos merges bofzfzú-álló indulattal íiral- 
mas véget vete Jóktévöje életének. A’ test
vér Otstse a1 Prédikátornak , történetből ép
pen e’ tájban ment vala látogatására kedves 
Bátyjának, és kéntelenítteték fzemmel lá
tott fzomorú tanúja lenni az ő halálának. 
Q befzéllette elé azután annak környüi-állá- 
sait, a’ mellyeknek íummája ez:

Mariette Úr némelly Prédikátor barátit 
ebédre hívatta vala, étel, ital válogatva és 
nagy bővféggel tétetett elé az afztalra; a’ 
vendégek mind közönfégesen , maga Mariet
te Ű r, és az Ötstse is igen különös jó ked
vűek váltanak. Az említett matska látván 
előre, a’ pompás vendégfégre való kéfzűle- 
te t, hitte azt kétfég kívül, hogy Ö is mind 
azon drága eledelekből különös tányéron ép
pen úgy réfzelteni fog , mint máskor réfzel- 
tetett mindenekből. Mariette Úr pedig fok

kal
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kai foglalatosabb v o lt, mint fém hogy a’ 
maga kedves matskájáról gondolkodhatott 
vo lna , vagy talám , a’ mi még hihelöbb , 
akarta e’ béli gyengefégét baráti előtt el-tit* 
kölni. Egy fzóval elégnek tartotta, fzóllít- 
ván a’ m atskát, egy darab tyúk-húst nékie 
hátra-vetni. A’ matska pedig egéfzen meg
vetvén ezen hátra vetett falatokat, fém az
okat nem illette , fém Mariette Úrhoz , vagy 
akármellyik vendéghez is nem közelített. 
Négy óra tájban el-bomolván az afztal, a* 
többek el-mentenek, kettő pedig a’ Vendé* 
gekközzúl, egy kevés ideig tartó ebéd után- 
ni nyúgodalomra, meg-maradott. Ezeket 
a’ Marielte Úr’ Ötstse bé-vezette egy külö
nös fzobába, a’ hol el-alvának. Követé a5 
Gazda is leg-ottan ezeknek példájokat a’ ma
ga ebédlö-fzobájában, a’ holott egy Kana
pén fzúnnyadék-el, fenki más jelen nem lé
vén véle , hanem tsak a’ meg-boizfzontatott 
matska.

Az a la tt, ar míg ezek nyugodnának , 
ki-méne a’ Mariette Úr’ Ötstse, hogy a’kert
ben való fétálással tőltené-el az időt. Mély 
tsendesség vala fzinte két óráig az egéíz 
ház körül. Ekkor pedig egy Levél hozatik 
az Erfektől Mariette Úrhoz. Sietönek erő
sítvén a’ Követ a' dólgot, bé-mégyen az if
jú Mariette a’ Bátyjához, hogy álmából fel- 
ferkentfe, de melly igeu meg-dobban fzíve^
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midőn látja, a* Bátyját örökös álom által 
reménytelenül el-nyomattatottnak lenni. El- 
főben azt hitte, hogy valamelly gutta-ütés 
által következett ez a’ hirtelen való halál „ 
és midőn iilyen vélekedéssel a’ más két Pré
dikátort is fel-ferkentvén, oda fzólbtotta 
volna, meg-mutogaták azok nékie a’ Ma
riette Úr’ torkán, sí niatska körmeinek és 
fogainak helyeit.

A ’ gyilkos matska azonban tetteti # rala 
m agát, aí fzobának egygyik fzegeletében 
álunni. Hogy pedig bizonyosan m egtud
hassa az ifjú Mariette Ú r, ha vallyon va- 
lófággal a’ matska lett volna é Bátyjának 
gyilkosa, arra iilyen próbát godol-ki: kéri 
a’ két Prédikátort, hogy magokat rejtenék- 
el olly helyre, a’ honnan láthatnák mi fog
na történni. Ö maga egy vékony íinórt köt 
a’ meg-hóltnak lábához , félre mégyen egy 
fzegletbe, és a’ fmórnál fogva olly termé- 
fzetesen mozgatja vala a’ hóit testet, mintha 
még valófággal a’ benne lévő életre nézve 
esnék mozgása. Erre a’ matska mérgesen 
fel-kelvén, ism ét reá ugrik a’ meg-hóltra, 
és kezdi annak torkát körmeivel és fogai
val még inkább martzangolni. Az ifjú Ma
riette Úr már most egéfzen meg-bizonyo- 
sodván a’ gyilkosság érám, ragadja a’ fegy
verét és utánna indúl e’ gonofz fene állat
nak , de az el-fzaladvan előle, foha azután

a’ ház-

%  (o> #
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si házhoz vifzfza fém m en t, és az érde/nlett 
vefzedelmet álnokúl el tudta kerülni, L ásd
Buffons Natur gefckichU der Fi erfüßi gen 
Thiere Zweiter Band p. 320. feqq, edit. 
Tvopp*

Enyed, 24. Aug. 1789.
Bodola János Profeffor.

Ä  Szántó vetőkhöz.
Egy véka búzához végy harmad-réfs 

font oltott mefzet. A’ búzát dél-ntán töltsd 
egy akarmelly edénybe, a’ mefzet tedd reá 
feliül, tolts reá egy kevés meleg vizet„ 
hogy a’ mefzet majd jobban el-keverhessd. 
Minekutánna a’ méfz meg-hígúlt, tolts is
mét meleg vizet reá , a’ melly már forrani 
kezdett. De.tsak annyit hogy at víz a’ búzát 
egy hüvelyknyire fedje bé. Ekkor két erős 
ember lapáttal álljon neki, mind addig ke
verje a' búzát, mig a’ mefzes vizet el-ifzfza. 
Azután az edényt fedd-bé egy reá illő defz- 
kával, hogy egéfz éjjel a’ búza gőzölögjön. 
Reggel négy óra tájban teritsd-ki a’ búzát 
vékonyan ólly Helyre, hol a’ fzél fzabadon 
járhatja, ’s gyakran forgassd hogy annál ha
marább és jobban fzáradjon: azon a’ napon 
dél után vessd-el. Tovább nem lehet tarta
n i, mert ki-tsirádzik, Jegyezd-meg, hogy 
az illy magot nem kell igen vastagon boro
tválni. Az illyen vetésnek ezen hafznai vagy-»

nak*.
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nak. T. Vetni fél annyi magvVal meg-éri 
az ember, mint más félével. 2. Tíz tizen
két annyit terem , mint a’ mit el-vét az em
ber. A* termés nem iifzögösödik-meg. 4. 
A 1 földet nem igen kell meg-trágyázni. 5. 
A ’ fovány és homokos földben is jól terem.

A7 Találós Mese volt Tükör ; a7 Rejtett 
Szó Szélvéfz, mellyben van j'zél, véj'z, él, éfz.

Találós Mese.
Lehet é? s7 ha lehet mond-meg miként lé

gyen?
A7 ház a roftéllyos ablakon ki-mégj^en*

S’ ben marad helyette a7 háznak gazdája 
Jó Füreden lakni, a7 ki ki-találja. H. A.

Rejtett Szó.
Engem7 a7 terméízet némává alkotott,

De ha erőltetnék adok nagy fzózatot.
Sok víg , lók fzomoru híreket hirdetek,

7S míg meg nem kérlelnek, addig nem fzün-
hetek.

Én is, mint az Isten magasban lakozom, 
Várasokon leg-fzebb helyeken tartózom. 

Nevemet énnékem hat betűk tsinálják ,
Ha kett ő t el-hagyok; azt fokán kívánják; 

Ha egygyet hagyok-el , nints rofzfzabb ná-
lam nál,

fel-találfz Jobbágynál, Uraknál, Király
nál.

Fehér György Pozs. Név. Pap.
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XXV. L K V É L.
Költ Komáromban , *Ste. Mihály-Havának 

23 . Napján.

Difputatio de Quaefiione,  Qjiae fuerit 
Jrtium  Magicarum origoP Quomodo 
illáé ab Afiae Populis ad Graecos atque 
Romanos, et ab his ad caeteras gentes 
fint propagatae,  quibusqne rationibus 
adduPti fuerint ii. qui ad nofir a us
que tempóra easdem vei defenderent vel 
oppugnarcnt. Ezt a’ munkát írta Dietr. 
Tiedem ann, a’ Marpurgi Akadémiában 
a" Filoí'ófiának közönféges Tanítója; mel
lvért a’ Göttingai Királyi Tudós Társafág- 
tól jutalmat nyert.

inthogv még a’ Kerefztyének között * 
kiváltképpen a’ mi nemzetünkben az együ
gyű fejek fokát állítanak a’ bofzorkányíag 
felöl: ez az illyen bal vélekedésü emberek 
ellen igen hafznos munka meg-érdemli, hogy 
közttünk esméretessé légyen. Az egéfe 
könyv áll három fzakafzokból. Az elfő 
fzóll a’Magiának terméfzetéról, a’ II. a’ Ma
giának nevezetesebb történeteiről. III. A’ 
Mágiának ralófágos léteiéről, \  annak ha- 

B b feon-



fzontalanf&gáról* Mi légyen a’ M agia, T . 
így adja-elő: Magia eft ars9 five malueris 
Scientia perpetrandi mir a , quae fuperant 
leges et vires corporum, et ammalium 
rerumque earum, g u a j mundo inejfe,
ibique aliqnid eßicere experientia, mit ra
tio certa docilit. E ’ fzerént minthogy a’ 
M águs a’ terméízetben a’ terméfzet felett va
ló változásokat bizonyos regulák fzerént 
akarja véghez vinni, és minthoogy némelly 
babona« tselckedetei által akarja az ISTENt 
9s a’ Lelkeket maga hatalma alá vetn i: az
ért ötét egy ollyan embertől, a’ ki által az 
ISTEN  valófágos tsudát akar tselekedni, 
könnyen meg lehet külömböztetni. Verfa-
túr omnis in eo religio , u t Deum preci- 
bus fleSlamus 9n'on cogamus, Preces omnes 
et fummi Numinis cultus ,  liberum Deo 
rehnquunt, quidquid lubuerit decernere. 
Proinde ars ejje Magica nequit, cum ni
hil certi promittat♦ Quodfi precibus et 
pictate cogi Beim ajjeris, Religio omnis 
vertetur' in Magiam. Omnis enim Reli
gio ,  hona SeBatoribus et Dei benevolen- 
tiam promittit. Ez egy fziikféges és hafz- 
jios  Jegyzés. Sokfzor az emberek az oily 
fzokásokat az Isteni tifzteletben, mellyek a’ 
régiektől a’ Vallásba bé-vett fzokások ellen 
vagvnak , Magiának gondolják lenni. Sok 
példájit lehet ennek a’ Pogányok között lát*

nís
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ni. — — —  Annak le-írása után, mi lé
gyen a’ M agia, bizonyos réfzekre oíztja T. 
munkáját, hol nevezetes az , hogy az Al- 
chimiát és Aítrológiát a’ Magia réfzei köz
zé fzámlálja. Azt mondja T. a’ Magiát a’ 
vad nemzeteknek babonájok fzi'ilte, ezt az 
állítást fok példákkal mutatja-meg. A’ má
sodik Szakafzban fzóll T. a’ régibb és újabb 
Európai népeknek, Rómaiaknak, Görögök
nek , Cháldeusoknak, Perfáknak, Indusok
nak, Egyiptomiaknak Mágiájukról. Nagy- 
íz orgal ma toss ággal elő-fzámlálja mind azt, 
valami a’ Magiának ezen Nemzetek koztt 
való eredetére, terjedésére, ’s minémúfégé- 
re tartozik. Nem fzóll a’ duna iak ró l, Bar- 
barusokról, Zsidókról, noha ezek is gya- 
korlották a’ M agiát, az Arabsokról is , kik
nél a ; Magia gyakoroltatott, többet fzóllha- 
tott volna. A’ C/ldldeusok az Égi testeket 
valamelly ístenfégnek gondolták lenni, mel- 
lyeknek e’ Világra nézve nagy erejek vagyon t 
’s azokból fzoktak jövendölni. Ide tartozott 
a’ Torsokból való jövendölés, valamint a’ 
Terafimoktól való kérdezödés is. LásdEzék. 
nt. A’ Perfdknál meg-vólt a’jövendő mon
dás és a’ Magiának más fokféle neme, de 
a’ melly a’ Cháldeusokétól fókákban kiilöm- 
bözött. Nevezetes volt a’ Mágiáról ö kö
zönök Zoroafler, de a’ ki annak nem ta- 
Jálója, hanem tsak rendbe fzedője volt. A$ 

B b » I t i-
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Indusoknak Magiájokról különösen fzóll, 
’s azoknakTheoíophiájokat a’Magiához fzám- 
lálja. M ellj régi tudomány légyen ez a’ 
Tbeofóphia az Indusoknak Brakmanjaiknál, 
azt az újabb írókból világosabban meg-mu- 
togathatta vólna T. Valamint a’ Perjdkná 1, 
úgy az Egyiptomi aknái is esméretes volt a* 
Mágiának az a1 nem e, melly fzerent ő k , a’ 
mint liitték, némelly füveknek erejek által 
iaz Ördögöt elö-hívták, el-iizték, ’s tsudá» 
atos dolgoknak tselekedésekre kenfzerítet- 

ték. Az Egyiptomiak még több dolgokat 
tselekedtek a’ Magia által. Úgy látfzik, 
hogy ők ezt a’ mesterféget elejetöl fogva 
gyakorolták. Már a’ Mózses’ idejében ma
goknak merték tulajdonítani azt az erőt, 
hogy ők a’ varázslás által egy dolgot mássá 
változtatnak. A’ Görögökről azt mondja, 
hogy azok a’ Mágiát az Egyiptomiaktól ta
nulták. Közönféges volt ő nálok a’ Necro- 
mantia, vagy halottaktól való tudakozó
dás,  a’ rá olvasás, a’ méreg elegyítés, 
A’ Pithagoreusok a’ fzámoknak nagy erőt 
tulajdonítottak. Minden írók azt bizonyít
ják , hogy Pithagorás a’ Magiának nagy gya
korlója v o lt; mellyet ő felőle meg is lehet 
engedni, ha annak az időnek, mellyben ő 
é lt, együgyüfégét meg-gondoljuk. Úgy lát
fzik , hogy a’ Perfáknak Magiájokat Oflha- 
nes esmértette-meg a’ Görögökkel, Demo*

criz
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cri tUS  nAgy cllenfége volt a’ Mágiának. El* 
lenben Empedocles nagyot tartott felöle. 
Plútó az új Platouicusoknak Theofophiájo- 
kat nem tanította, de- annak el-terjedésére 
utat kéfzített. BeVOjllS volt az Aflrologiá- 
nak a’ Görögök köztt fel-állítója. A ’ Thef- 
fáliaiak híresek voltak mindenféle varázslás
ról. A’ Lernnus Szigetéből való Theoris 
varázslásáért ölettetett-meg. Nevezetes va
rázslások volt ezeknek, fzerelem italt adni, 
viafz képek által ártani, kö tn i, magokat 
’s másokat állatokká változtatni. PtOÍO-
meus Philadelphias’ idejétől fogva nagy erőt 
vett a’ Magia. Theocritusból lehet látni f 
hogy az már többé nem volt tito k , hanem 
közönfégessé vált. A’ Rómaiakról, ’s más 
Olafz-Orfzági népekről az mondja T . hogy 
azoknál is gyakoroltatott a’ Magia. Hogy 
Nurna Pompilius altnak fzeretője v o lt , bi
zonyítja azt Arnobiusból és Valerius Antius- 
ból. A’ Tufciaiak, Hetruriaiak, Sabinusok 
is tudtak a’ Mágiához. Virgiliusnak és 
Horútiuswak írásokból látjuk, mitsoda ál
lapotban lett légyen a’ Magia az ö idejek- 
ben. A’ mit T. a’ Gnoíticusoknak, Simon* 
nak , Carpokratesnek , Baíilidesnek , ’s ezek
nek Tanítványjaiknak Magiájokrol mond , 
azt a’ régi Pátereknek ( kik ezeket az embe* 
reket halálosan gyűlölték,) írásaikból vet* 
te. A ’ Római Tsáfzároknál nagyobb-na* 
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gyobb kedvességet nyert a’Mágia, úgy hogy 
azt fokán ö közzülök magok gyakorolták. 
A ’ Kerefztyének magokat annak ellenébe 
tették; ’9 úgy kezdett oíztán annak betsűle- 
te vefzni, a’ mint a’ Kerefztyén Vallás ne
velkedett. A’ honnan a’ le tt, hogy a’ Ke
refztyén Tsáfzárok, mint bálvány-imádást, 
azt úgy kárhoztatták, ’s mint nagy gonofzfágot 
úgy büntették-meg. Ellenben a’ Pogányok 
köztt nevelkedett annak betsülete. Kivált
képpen pedig a’ tudományoknak világok 
kezdvén meg-fetétűlni, a’ babonafág és va
rázslás mindenütt fzabad útat talált magának 
az el-terjedésre. Marcellus Empiricus, Aé- 
tius, Al. Tralliánus, Orvosok a’ rá olvasá
sokat, ’s a’ t. igen igen dítsérték Az új 
Platonicus Fhilofopiiusok azt tanítottak, 
hogy az ISTENt és a’ Lelkeket böjtölések, 
testi gyönyörűfégektöl való meg-tartózkodá- 
so k , elmélkedések, áldozatok, ’s más cere
móniák által arra lehet venni, hogy az em
bereknek meg-jelenjenek , ’s nékik fegítfégúl 
légyenek ; ditsekedtek is ok azzal, hogy ok 
terméfzet’ ereje felett való dolgokat tsele- 
kedhetnek. Ezeknek idejekben kezdett a’ 
varázslóknak és bofzórkányoknak fzámok 
fokasodni, ’s a’ bofzorkányoknak gyűlések 
felöl való vélekedés is lábra kapni. A ’ 
bofzorkányoknak gyűlésekről emlékezik Au- 
gufiiiiUS,  H ihető, hogy a’ Kerefztyének-

nek
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nek afzfzonyaik köztt fok varázslók voltak* 
Említ Auguíti.nus olly afzfzonyokat, a’ kik 
a’ Sátánnal fzövetféget kötöttek, melly ál
tal azok meg-vakíttatván úgy képze
lődtek , mintha ők éjtfzaka Diánnával, Mi
nervával, és fok más afzfzonyokkal a’ le
vegő-égben nyargalódzanának. A’ bofzor- 
kányoknak illyen utazásoknak a? régi idők
ben fok nyomát lehet látni; de gyűlések
ről fém a’ Görögök fém az Arabsok, fém 
az Egyiptomiak nem emlékeznek. Ez idő
ben kezdődött a’ bofzorkány oknak az ördö
gökkel való fzövetfégekröl való vélekedés 
is. (PnSUim cum Damone) Ebből a’ véle
kedésből fzámazott az a’ mese is , hogy a’ 
gonofz lelkek az emberekkel közösűlnek. 
Ezek után fzóll T . mitsoda állapotban volt 
a Magia az Európai Napnyiígoti Népeknél 
a1 XIII. Száz efztendőig. Szóll a’ Gallusok- 
nak, Németeknek, Britannusoknak Mágiájuk
ról. Azután meg-mondja , mint terjedett-el 
az a’ Kcrefztyén népek köztt. Az ördögök
kel valA i’zövetfégről leg-előfzör a’ XIII. 
Százban fzóilanak némelly írók. Úgy lát- 
fzik azt mondja T. hogy a’ kik az ördögök
kel fzövetféget kötöttek , azok úgy véleked
tek , hogy másképpen az a’ fzövetfég nem 
eshetik , hanemha ők a’ Kerefztyén Vallást 
egéí'zen meg-tagadják , mert az ördögök a’ 
Krifzius’ nevétől, a ’ kereí’ztnek jegyétől igen 
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félnek. Ez időben már a’ bofzorkányoknak 
gyűlések felől is másképpen kezdettek gon
dolkozni. Alfonfus de Spina — befzélli, 
hogyFrantzia-Orfzágnak Daufine és Gascogne 
nevű Tartományaiban fok afzfzonyok, a’ 
mint magok meg-vallották, egy nagy piló
tában, éjtfzakákon Öfzve-gyúlnek, hol egy 
kofziklás barlangból egy bakfzokott közttök 
meg-jelenni ’s a’ t. Ezek után fzóll T. a’ 
Mágiái ceremóniákról, mellyek kÖzzi'il 
Wier- fokakat öfzve-fzedett. De Praefiigüs 
et incantatÍQnibii,s. ( a ’ többi következik.)

I787- Efzt, ment Siriából egy Pap a’ 
maga úti-társával Mádritba. Midőn a’ Ki
rály ezeknek a’ Napkeleti nyelvekben való 
nagy tudományjokat látná: kérte ő k e t, hogy 

» az Eskúriáli Királyi könyves-házban lévő 
Napkeleti nyelveken való Manufcriptumo- 
kat , vagy kéz-írásokat fordítanák-le. Ez 
a’ Könyves-ház minden Európaiak köztt a’ 
Napkeleti Manufcriptumokia nézve leg
gazdagabb. Mellyeknek Catalógusokat Ca- 
firi Mihály Bibliotheca Arabico Hispanh 
titulus alatt ki-adta. 2. Vol. föl. Az ellő 
Darabban, le-árattatnak a’ Grammaticára, 
Rhetoricára, Poéíisre, Philologiára, Politi- 
cára, Medicinára, Phyficára , Jurisprudentiá- 
r a , és Theologiára tartozó Manufcriptumok.

A ’ má-



A’ máfodik Darabban azok a’ Manufcriptu- 
mok foglaltatnak-bé, mellyek a1 Geographi- 
ára és Hiftoriára tartoznak» Az elfő Darab
nak Elöl-járó Befzédjében, le-irattatik az 
Efcuriáli Könyves-háznak Hifloriája. Kez
dett az leg-eiőízör II. Filep Király idejében 
kivált-képpen az Ariás M ontanus, Hurtado 
de Mendoza könyveikkel ízaporodni* Azu
tán III. Filep alatt azt egy különös történet 
gazdagította-meg. Tudnilik 1611. efztendŐ- 
ben Don Louis Faxaredo a’ tengeren Sálé
hoz közel két hajót el-fogott. A’ fok préda 
koztt talált ö több mint 3000. Arabiai nyel
ven való Manufcriptumokat, mellyek a* 
Philosophiáról, Politicáról, és a’ Religíoról 
tanítottak* A’ Marokkói Tfáfzár, a’ kijé 
ezek sC könyvek voltak III. Filepnek 45O/OOO 
font pénzt Ígért érettek» De a’ Királv meg
vetvén ezt a’ nagy Summa pénzt, külöm- 
ben nem akarta a’ könyveket vifzfza adn i, 
hanem ha a’ Tsáfzár minden Spanyol rabo
kat fzabadon el-botsátana. Erre a’ Tsáfzár 
nem állo tt: azért a Király az említett Ma
nufcriptumokat mind az Escuriali könyves
házba vitette. így lett ez a’ könyves-ház a’ 
Napkeleti Manufcriptumokra nézve minden 
Európaiak koztt leg-gazdagabbá. Noha az 
lö d b e n  Júniusnak y, napján meg-gyúlad- 
ván, 1800 darab Manufcriptumokat tűz mi
att el-vefztett; ei-hallgatván azokat, méh 
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lyek vagy félig meg-égtek, vagy meg-tson- 
kúltak*

A1 Kassai Kerületben a' Nemzeti Oskoldk' 
InfpeSlordnak Tck> Kazinczy Ferentz 
Úrnak haldiáról hiteles hírt hallván egy 

jó Barátja, fzomorixfúgának bizomjJ'dgd- 
ra, és egyfzersmind foka fern lá tott ked
ves Barátja* emlékezetére, ez egynéhány 
Sorokat írta  *5 . jjfulii 1789 .

Nintshafzna, kelletlen öröm! víg öfztönözé-
sednek —

Fáradnak vidám érzésirn , ’s álomra fzen-
derednek.

Hijjába vívfz tündér vfgfág! bánatos képzé
semmel ,

Panafzt kell —-  ’s fzomqrü hangot zenge
nem énekemmel.

Sereggel jönnek Barátim, kiknél tudva nin*
tsenek

Bánatom’ okai; hogy ma víg társaim le
gyenek.

\  A ’ gondnak tulajdonítják andalgó lépésimet, 
Ha ugyan el-takarhatják a’ gondok /ebei

met. —
Unfzolja a’ terméfzet is vidám indulatimat, 

maga mintregy erőlködve kergeti báná
timat.

’S mi-



’S mikor mint el-keseredett, irtózom a’ Vi
lágtól ,

Fürednek hatot fordítok, futok a’ fokafág-
tó i;

Hogy ilt, komoran, magános Remete laká
somban ,

A’ nehezen nyelt bánatot meg-eméfzfzem-
magamban:

Itt is , az időnek leg-fzebb ’s leg-gazdagabb
fzakafzfza

Azon van, hogy firalmomnak korán végét 
fzakafzfza. —

De fzüntesd, gazdag terméfzet! még vígafz-
talásodat,

Ne rakd reá, mert korán van, febemre 
flastromodat ?

Ne hogy, a’ hirtelen gyógyult feb , most ugyan
el-múljon,

De tsak egy kis vakarásra újólag ki-újulj on. 
Úgy akarják az Egek , és az Égi farkalatok , 

Hogy most gyáfz Innepet tartfak, annak , ji 
a’ kit firatok.

Engedj hát áldott terméfzet! és ne vond-le
gyáfz óm at,

Hadd neveljem a' leg-nagyobb mértékig
íiralmomat.

Tegnap egéfz nap záporral tsorgottak a’ fel
legek ,

Efzakról kegyetlen fzéllel háborgottak az
E gek ,

Hány-
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Hánykódtak a’ Magyar tenger1 dagadozott
habjai,

\  Zúgó morgással harsogtak a’ Hullámok’
zajjai;

Még is hogy Nap le-ment tájban a’ felfő part
ra értem ,

Meg-tsendesedett a1 tenger; ’s talám ugyan
én értem ,

Hogy ide által-evezvén, a’ zöld fák árnyé
kában ,

Bánátját fzívem fzabadon érezhesse ma
gában :

Alig érek-el ’s ím a’ tót, a’ fzéi ismét zavarja ; 
Szomorkodj hát gyáfzos fzívem ! az Ég is

úgy akarja.
Ébrefzd gyönyörű Est-hajnal! ébrefzd érzé- 

1 seimet,
Te juttattad minden estve efzembe éneki-

m et,
Hányfzor éneklettem (látván az Égnek tsil-

lagait)
Kazinczimnak ellened írt panaízkodq fo-

rait ?
Éneklettem de még eddig édes emléke

zéssel ,
’S ezen báldog reményfégen való örven

dezéssel ,
Hogy valaha meg-ölelvén őtet hív karjaim

mal ,
Egygjütt éneklem fzomorú forait Kazin- 

czimmal. —
k A h !

4o4 ( o ) &



40?

A h ! —■ de — igazán találta írn i: hogy nem
fokára

Rá Szivárognak Síígárid harmatos fír- { 
hántjára (a)

Mert nem hafxtalan kereste, fel-találta
nyugalmát;

A’ változás ő rajta is meg-mutatta hatalmát. 
’S a’ mit édes reménységem nem is képzelhet

vala ,
El-érkeze, óh fájdalom! élete Est-hajnala.> 

Vezess-el fényes Est-hajnal! vezess-el fír-
halmához;

Vidd-el, e’ foha fém látott Barátot Barát
jához.

H ogy, ha a’ mit meg-ígértek Szapora leve*:
leink,

Egymás’ fzemébe már késő! nem nézhet
nek Szemeink,

Hadd lássam-meg nyugvó boltját — por 
teste’ kam aráját,

Hadd tsókoljam a’ hantokon által, hal
vány ortzáját.

Azo-

*3 e g y Z é r,
(«) Tzélozás vagyon Kazinczjnak az Fst-hajnalhoz In

tézett , s a’ Kassai Magyar Mtifeuniba iktatott 
inekére; a' hol a’ többek köztt ezt írja : Ah I 
nem fokára, harmatos hantomon Fog majd ra
gyogni fzánakozó fzemed. — Majd meg-találom 
egylzer én is, Hafztaiamil keresett nyugalmam1,.

♦
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Azokat a’ köny v-tseppeket, mellyeket gyűj

tögetek ,
Régen, hogy ha Barátommal hajdan egy- 

gyiitt lehetek,
Szapora költsön tsókok köztt ortzáján le

görgessek,
’S mellyektől fzem-borítékim , még most 

jobban térhessek,
Hadd hullassam fírja felett a’ harmatos han

tokra ,
Hadd botsássak új ’s fzomorú könyveket

is azokra*
Talám  az a’ titkos erő, mert tsak titkos le-

- hetett ;
Melly, két egymást nem látottat barátok- 
7- ká tehetett;

Hasonló titkos munkával meg-fúrja a’rejteket 
’S lelketlen artzúlatjáig le-vifzi e’ köny

veket,
JLe-vifzi, — de egy híjjá van még e’ kíván-

fágomnak —
Engedd-meg ezt is óh H alál! fjrba zárt 

Barátomnak.
Jőjj-vifzfza egy pertzentésig, jöjj akkor, óh

ÍN agy L élek!
Lelkesítfed tagjaidat, és éreztesd-meg vélek 

Hogy ezek a’ könyv-záporok olly fzemekből
fzármaztak,

Mellyek őket élve látni hijjába kíván
koztak.

Eg7
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Egy h ív , de fólia fém látott Barátodnak
könyvei —

A h ! — de mit kerestek ismét ? Lelkem’ 
víg képzései!

JMellyek titkos vígafztalást nyújtotok bá
natomban,

És fzem tsiklándó fzíneket kevergettek
gyáfzomban.

Hints Kazinczy —  nints — ’s mind ezek a’ 
kedves gondolatok

Azt bizonyítják, hogy meg-hólt az, a’kit
én firatok.

Siratok — ’s a’ kit firathat maga kedves nenir
♦ zete ,

Hogy nyelvünk tovább nyelvével fzeren- 
tsés nem lehete. —

De mit is keresfz ? ón H alál! a’ Múzsák’ la-
Jakó helyjén,

Gyáfzt hozván a’ Parnafzfzusra, — és azt 
illyen idején.

Mit háborgatfz? fzomorú hír! tanúló kis
Házamban,

A’ hol Kazinczim’ átnyékát víg magános-
fágomban

Egy darab kártyára festve előttem tartoga
tom , —-

’S hát / — már ezután ha ezt az árnyékot 
tsókolgatom;

Mi lefzfz? hanem ha a’ Halál’ vőlgyje’ ko
mor vidéki

Al Eliíiumi Lelkek’, ’s meg-hólt testek’ át>
nyéki

3< ( °  ) vf
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Énekem’ tárgyja ? — mint a’ füst a’víg kép
zelődések

Ei-tünnek, ’s fzomorúk léíznek minden 
vers for zengések.

Úgy vagyon — felejtsd víg Lelkem ! a’ tün
dér vígfágokat

Felejtsd én énekes Múzsám 1 az örvendő
hangokat.

-Menj-el a’ fír-halmok közzé azokkal társal-
kodni

A ’ kikhez kéfzűlfz — ’s a’ kikkel fzent 
öröm fzomorkodni.

O t t ; a’ kit foha fém láttál, meg-látod valaliára, 
Reá esmérfz e’ kis képről Kazinczy’ ár

nyékára.
5S ditsekedni fogfz előtte, hogy noha nem

esmerted,
De az igaz bat'átfdglól azt tsak ugyan 

meg-nyerted,
Hogy Atyafijain k ívü l, mint maga Lelkét

fzinte,
Nem esmérte, fenki, ’s nem is fzerethet- 

te úgy, mint Te.
Nyugodjatok békességben hív Barátom’

tsontjai,
E lőttem , fzomorú Múzsám’ ez kesergő

hangjai,
’5 zálogéi küldött képének fekete vonásai 

Léfznek emlékezetének állandó ofzlopai.

%  ( o ) y&
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Költ Komáromban Sz. Mihály-Havának

U g ya n  a z o n  jó  B a r á t , m e g - tu d v á n  h o g y  
á* K a z in c y  h a lá lá ró l v e t t  h ír  nem ig a z  
v o l t ; e z  eg yn éh á n y  fó r b a n  ö r v e n d i  
f e l - g y ó g y ú ld s á t ;  és e g y jz e r sm in d  a  
Betegnek p a n a jz á r a  f e le l ,

égyen é vagy gyönyörüfég ez ? a’ mit 
kell érzenem ,

Az Elifiumról jőnek a’ panafzok ellenem: 
lm ! feledékenyfégemért a’ meg-hóltak’ Lelkei 

Vádolnak, —  de nyíljatok-meg hív fzí- 
vem’ rejtekei*

Nyissátok-meg ama Mómus’ ablakait mej-
jem en,

Hadd lássa nevét fel-metízve K a z in c z y  
hív fzívemen.

Nem rég, keserüfégemben helyemet fém ta
lálom ,

Futok a’ fokafág elől, — az életet utálom : 
Hogy azt holtnak lenni hallom , a’ ki nélkül

nem élek,
A’ ki ha más is , de az én Lelkemmel test»

vér Lélek»
€  c M ii-
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Múzsám fzomorúfágában fel-fogadta ma
gában ,

Hogy mind boltig tsak fzomorú hangot 
penget fzájában.

•Gyáfz Innep-napot fzentele fírba zárt Ba
rátjának ,

Sírjától távol ofzlopot emele fír-halmá-
nak. —

Meg-fzánt az É g , meg-fzánt a’ ki meg-fzán- 
ta Kazinczimat,

Egy kedves hír le-törlötte könyvhullalá-
saimat.

Midőn Múzsám a’ víz parton Kazincziját fi-
ratja,

Szárnyall a 'Hír és aranyos tolláit tsattog-
tatja;

El-hallgata lantos Nimfám a’ fzomorú ének
kel ,

A’ Hírnek hangjára nefzez újfág-váró fü
lekkel.

Tsak nem el-aléla midőn a’ Hír ezt emlegeté, 
Hogy még a’ Halál Kazinciit a’ íírba nem

temeté.
Hogy már belé lépett, úgymond, a’ fírba fél

lábával,
De a’ könyörülő Egek’ különös hatal

mával ;
Áltál-lépte nemes Lelke a1 békózó lántzokat, 

Mellyek már tsak nem úgy tárták Kazin- 
czit ? mint foglyokat.

H áti

410
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Hát! —— miért T e! állhatatlan Proteusi fzí-
nekkei

Kerengő H ír! m ondák, miért jádzol a’ h ír
fzívekkel ?

Kegyetlen! — ’s miért? — nem régen jobb
kezeden a’ halál

V eled, ’s magad is öltözve fekete gyáfz-
ba valál.

»Szerelmes Barátom felől fzívemet el-hitetted , 
Hogy tsak nevével bírfz , ’s magát a’ ha

lálnak engedted;
5S im ! most aranyra tserélted fekete tollaidat, 

Ne félj így fzólván; még élve meg-látod 
Kazinczidat.

Ha már most minapi fzódat el-hiimem nem
engedted,

Mutass most Te tündér á lla t! valami jelt
m elletted:

Melly újabb állításodat hitelesebbé tegye, 
Bizonyítsd-meg, ha valófag, vagy múló 

álom légy e ?
Ha illy víg hangot ver fzárnyad ; miért nem

repült vele
Hozzám, el-tsábíthatatian Barátomnak Le--

vele ?
Hifzen, az érzékeny, minden külső erő ’s

úntatás
Nélkül, mágnesként kőltsönös egymáshoz

vonattatás,
Az

Cc 2
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Az ő költött halálakor ha azt véghez vihette, 
Hogy az en testem1 is Tethis tsak nem víz- 

be temette :
Oh bizony meg-hallhatta azt az ö őrző An*

gvala,
Szomorú halálán Múzsám miként kesereg

vala:
Kazinczy Ömost is ha él, ’s meg nem állhatta

volna ,
Hogy annak bizonyfágára hogy el, egy- 

gyet ne lzóllna. —
Le-erefz^i fényes fzárnyát bús pirongatá*

somra,
A’ Hír i rontsd magadat, úgymond, ’s ám 

magyarázd álomra ,
A’ m iket, mint igaz dolgot, ’s kedvest úgy

hozék-elöl
Káfztor! Polluks’ hüfégével bíró Kazín-

czid felöl.
Halni kezdett: de a’ Halál tovább menni faj--

nála,
Mert még egy illyen élőnek korán volna

halála.
Hogy én illy hamar érkeztem meg.vígafzta-

lásodra,
_ ’S nem várakoztam addig is fel-éledt Ba-

todra,
Míg a’ Halál’ békóiból ki-fejtőzött újjait 

ÍLi-bírja, ’s írni vezesse botorkázó tolláit;
Ez

4 1 »
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Ez okozta, mert fzégyenlem hamis hír»
mondásomat,

Hogy az Orvosok" kétlégén fuggefztvén* 
fel magamat,

M ár akkor halála felől komor hír-mondó
lettem ,

Mikor még azt nem is láttam , tsak hal* 
lomásból vettem.

Most hát, hogy annál hamarebb le-vetkez- 
hesd gy áfzodat,

Futva jöttem; hogy ne ürasd holtnak 
veit Barátodat.

Fogadom: hogy mihelyt kezét és író-tollát
bírja,

Utánnam jön a’ Levél is , ’s hogy meg nem 
holt meg-írja*

É n , én —- Te engemet vádolfz, holott kéit-
telen voltam

Hallani , ’s a’ mint hallottam Te néked is 
ügy fzóltam:

De Te majd miként mented-ki feledékeny*
Tégedet?

Mire fogod magyarázni holzfzas késedéi*
medet ?

A ’ kitől már — mert tudom jól — el-mult 
közel hat hete ,

Hogy a’ Te kedves Barátod tsak egy fort 
fern vehete»

Meg-érdemli azt most tőlem durva fzemre
hányásod ,

És meg-is fogja érezni kevély m o r g o l ó d á s o d *  

C c 3 Hogy



Hogy el fogom késleltetni leg-elfö válafzodat, 
’S gyanúba ejtem felőled fel-gyógyúlt Ba

rátodat.
Hogy a’ mit, most ízemre hányva mondék 

késedelmedről,
O magapanafzolkodjon feledekenyfégedrőí 

Kegyetlen H ír! im véghez is vitted a’ mit fo
gadtai ,

’S mint az elfő komor hírben, itt hazug 
nem maradtál.

El-ment egy rövid levelem az Elifmm felé, 
De élő Kazinezinak fzóllt a’ mi volt írva

belé ;
9S el-késett im jön helyette másik a’ fír*

izéiéről,
Meg-esmértem refzketö kéz-vonásit pe-

tsétjéről.
Kételkedtek ajakaim, mikor egygyet tsókoltak 

R ajtok, hogy eleven kezek írták é vagy
fél-holtak.

Fel-fzakafztom — nézem alól —- Kazinczim*
nevét látom,

Dobog fzívem örömömben — él hát az 
én Barátom.

Él —5- de fél holtat mutatnak tántorgó vo
násai ,

A h ! fellegeket héjjazó Parnafzfzus’ zöld
halmai!

*£ hát már nálatok is vágynak háborúk ’s
fergetegek ?

4M !< ( o  )
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Kiket tsupa kiességgé tettek a’ fzomfzéd
Egek.

Mi merte így jpeg-fzaggatni a’ Múzsáknak
fzárnyait ?

Mi tsuda gyengítette-meg így Kazinczy*
ujjait ?

Ólvasom — hát majd négy hetet késett rö
vid útjában

A’ levél,mellyen réfz fzerént örvend fzívem
magában,

Hogy azólta hát mind kezét, mind tollát
jobban bírja

Kazinczim, ki most forait illy beteg mó**
dón írja.

De kegyetlen HÍV ! talám hát ezt is Te tse-
lekedted,

Mérges eskiivésed fzerént ezt is el-késleh
tetted.

Ha tántorgók is forai, de gyors az ö fze-r
reime,

Erossebben von egymáshoz , ez egymást
értő elme ;

Minthogy ezen kedves forok annyifa késtek
volna ,

Ha tsak valami Istenfég ellenünk nem har-
tzolna.

Szerentsém’ ferényfégével fzembe tán a’ Hír
fzállott,

A’ komor h ír , mellénél pedig nintsen fi- 
rémjebb adat. (V irg .)

Hogy
C c 4
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Hogy is van? óh kedves Torok j hogy ennyire
késtetek ,

Miért valamivel elébb boldoggá nem tet
tetek ?

Míg azt az el-keseredést, mint valót nem ér
zettem ,

Míg nem hallottam halálát, hanem tsak 
kételkedtem.

Ah! fzeretet! miért hagytad pihenni gyors
toliam at,

H o lo tt, lám , én köteleztem magam arra
magam at:

Hogy én és az a’ Hónap is fzerentsétlen lefz’
velem ,

Mellyben az én Kazinczimhoz nem megy 
egy-pár levelem.

Meg is lett — fzerentsétlen volt — de 6 azt 
nem tudhatta,

Míg nyavalyája az ágyba le-kötve tarto
gatta:

Mert három régibb levelem éppen akkor
érkezett,

M ikor ö halottaiból tsak alig éledezett. 
Mi nagy öröm volt ez néki, ’s mi nagyobb

öröm lenne,
Ha most is fürií levelem fzakadatlanúl

menne.
Repülj Múzsám’ ! magad vidd-el vidám tol

iam’ vonásit,
Könnyebbítsd-meg a’ nyavalyák’ eröfza- 

koskodásit:

4 i6 ( o ) J» '
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Komor H ír! én ellenfégem J ne hátráltass en~

gém ét,
Sőt vedd-fel ízéi gyorsafágú fzárnyadra

levelem et,
Vedd-el ezt a’ gyáfz ofzlopot mellyet néki

emeltem ,
Mond-meg, hogy már halálának Innepet 

is ízenteltem ;
De az az örvendetes n ap , még fzentebb In-

neppé le t t ,
Mellyben meg-tudtain ’s olvastam , hogy 

a’ meg-hóit fel-éledt.
Megy m ár, fzárnyall már levelem , és a’ mint

én gondolám
K  Buda Vár’ hegyeit is meg-haladhattn

, ta lám ;
Harmad napra másikat is utánna erefztettem, 

Hogy amaz elfőt kergesse ’s íiettesse he
lyettem.

Már egéfz meg-nyúgovással egy üres napot
lestem ,

A’ zöld fák’ árnyékjaiban rejtekeket ke
restem ,

Hol Múzsám, a’ fír’ felibe, fír’ torkából ki
kapott ,

Kazinczimnak emelhessen győzödelmi ofz
lopot.

Képzeltem, mint repes ízíve, Örvendő ír A?
somnak

Olvasása közben,az én fel-támadttBará*
tómnak.

C c 5 Mint
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Mint enyhíti majd minapi liralmát víg ének-

- kel,
Mint keveri fíró könyvét édes öröm tsep-

pekkel,
Képzeltem, mint fog eleven fzíve meg-gyo-

zettetni,
Hogy - - - holta után is tudná Ötét fze-

retni,
Képzeltem — de ah ! fájdalom í mit tett a’

késedelem ?
Mit tettél ismét komor H ír, én ellenfé- 

gem ! velem ?
A’ fírból fel-támadt kezek, ellenem fel-ke

lének ,
(T án holtnak vélték Orfeust) írnak Eu-

ridiczének;
Attól kérdik hová lettem ? keresik hüfégemet; 

’S kezdik előtte vádolni feledékenyfé-
gemet.

’S hát már újra fírassam p Barátom’ fel-ke
lését ?

A’ ki akkor jelenti-ki balul vélekedését , 
Mikor én ö értté a’ Hírt 3 bút, és Halált ül

dözöm ,
’S örvendező levelimet tsoportosaii kül

dözöm.
„  Szégyen é vagy gyönyörűség hát P a’ mit

kell értenem,
„ Az fLlizmmról jönnek a' panafzok el

lenem♦ 44
Szé-
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Szegjen is ? gyönyörüfég is;fzégyen az, hogy

hüfégem’
Gyanússá te tte , minapi meg-iassúlt ferény-

fégem.
De nagyobb a’ gyönyörűfég ; Ah! Kazinczy!

most érzem ,
Hogy mikor én halálodért ízívem’ fzaggatom*

’s vérzem ,
Mikor tsak nem el-aléltam, hogy meg-.hólt-

nak véltelek,
Mikor emlékezetedre gyáfz Innepet fzen-

telek ,
Mikor fzer felett örvendek új fel-éledéseden , 

És Múzsám üresfírodat tsúfolja édesdeden : 
Mágnes fzíved meg-mutatta vifzonozo

erejét,
Nem várták kedves vonásid gyógyúlásod1

idejét;
Sót mihelyt írhatott kezed egyenesebb fó

rokat
Felőlem mint el-vefzettről tudakozol má

sokat. -—
Élek én kedves Kazinczim! és mint hí

ved úgy é lek ,
Bennem hozzád fokkal hívebb mint kép- 

zelhedd a’ L élek ,
Vajha ! fzemedre vethetném fzapora tsókok:

között,
Hogy méltó késedelmemen hív fzíVed meg

ütközött.
iNem

4 1 ^
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Nem foka meg-bizonyítják ííjjaimnak vonásig 
Hogy bímteleníU vádolnak fzíved’ gya-

nakodási.
A h! Barátfág! be édes vagy! Venus! van 6 

. ízerelem ?
(H a  tsak az is nem Barátfág) mellymeg« 

vívjon-én velem.

Tiedemann könyvének: Difputatio de 
Quaeftione ■ Quae fuerit artium Mcigicci- 

rum Origó P etc. folytatása.
Szóll T. arról, mitsoda állapotban volt 

a’ Mágia a1 XIII* Száztól fogva a’mai időig* 
Ez időtől fogva a’ magjának három neme 
volt. Az elfő fundáltatott az Aítrologian a’ 
Sympathiáról ps Antipathiáról való tudomá
nyon. —• A1 második a1 Theosophia. — A’ 
harmadik a’ bqfzorkányfág. Előfzör ez utól- 
fóról fzóll T. A’ bofzqrkány.pknak 1‘zámok 
rend-kivűí fzaporodott, 1484- efzt. tájban. 
Ekkor már egéfz Német Orl'zág bolzorkány 
műhelylyé változott. De mentői több bo- 
fzorkányok-égettettek-meg , annal inkább fza- 
porodDtt azoknak fzámok, Emlitt E. né- 
melly írásokat a’ bofzorkányfágról, ’s meg
jegyzi j bogy ez a’ bal vélekedés igen meg- 
erőteleníttetett némeliy meg-világosodott 
embereknek írásaik, nevezetesen CartSSnek 
ps Ptfyljítak Philofophiajok által. Ezek után

- íz. óll
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fzóll T. az új Plátonicusokról és a’ Cabbalism 
tica Philofophíaról, mellynek nevezetes kó- 
vetóji a’ XV. Százban vóltak Marßlius 
Ficinus. Picus Mir and ul a, Tr it heim, y/g- 
rippa, Morus , a ’ Theosophidrol, a’ Ao- 
Jencrucianusokwl. A’ harmadik fzakafzban 
izóll T. azokról az erősségekről, mellyek a’ 
.Mágiának lehetöféget, valófágát, hafznát pró
bálják, vagy az ellen vágynak. Említ némel- 
lyeket kik vagy a’ magia és ördögi bofzor- 
kányfágnak valófágát oltalmazták , vagy azt 
tagadták: illyenek Per er, Mer clin, Thum* 
mins, Bodin, Godelman. Anton de Been. 
Reginaidus, Scotus, Butchinfon, Becker, 
Malebranche. St Andre, Spee. Bauber, 
Fr de Canz. P. E. Semler. De a’ mellyek 
a’ bofzorkányíág valóságának oltalmazására 
ezen írók által elő-hozattatnak, ollyanok , 
a’ mellyek azt mutatják, hogy mind a z ; a? 
mit vagy magok a1 boszorkányok magokról, 
vagy mások ő rólok befzéllnek, költemény, 
p . o. Hogy mikor a’ bofzorkányok egygyü* 
vé gyűlnek, magoknak kell házul eledelt 
vinni, vagy mástól lopni, hogy az ő ele-* 
delek gyermek hús, varas béka, el-rotha- 
dott dög, hogy az Őrdög mindennap Szop
ja az ö véreket, ’s a’ t. A’ mivel a’ bo
fzorkányok vádollattak, azt törvényesen Ő 
ellenek Soha fém bizonyíthatták-meg. A* 
mit magok magokról befzéllnek, mind as 
azt mutatja, hogy ők melancholicus bolon*

dók



dók házokba való vén afzfzonjok, kik vág j 
a’ büntetéstől való félelemből, vágj éle
tek’ meg-iinásából olljanokat vallottak, mel- 
Jjekről ők foha nem is gondolkoztak. Reu- 
chlimiSnak azon állítását, hogj a’ Cakbcüi- 
flica Philofophia ISTENtől vette eredetét, 
azzal tzáfolja-meg T . hog j a’ Zsidó Ema- 
UU ationis Svjfiema nem régibb az új Plato- 
nicusok Philofophiájoknál. Szóll azok el
len is, a’ kik liifzik, hogj vágjon kísértet, 
és íg j a’ kik az ördögökkel való fzövetféget 
lehetőnek tartják. Végre némellj eroíége- 
ket hoz-elö a’ Magia ellen: nevezetes az, 
hog j ha volna Magia, úg j az egéfz termé- 
fzet az embereknek fzabad akaratjoktól füg
gene , és hog j a’ Magiának minden időbeli 
históriája azt mutatja, hogj az nem vala- 
m ellj valóságos tudomány. A’ tudatlanság
nak idejében ugjan a’felől fenki nem kétel
kedett : de mennél inkább világofodnak az 
emberek , annál bizonjtalanabbá és gjanü- 
sabbá lefz’ ö eiottök ez a’ Tudománj. En
nek a’ mesterfégnek első gjakorióji voltak 
ném elj tsavargó tsalárdok, vén afzfzonjok. 
9s a’ t. A’ Magia foha a’ maga formájában 
meg nem maradtt, mindenkor 7a’ népeknek 
külömbözö vallásaik es fzokásaik fzerént al
kalmaztatta az magát. A’ Magicusos fzün- 
telen más más tsalárdságot gondoltak, hogj 
végeket el-érhessék. És igv az egéfz Magi
ának fundamentoma tsalárdság. Ezekből 

. meg
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meg-lehet ítélni, melly nagy hafznií legyen 
ez a’ könyv, ’s melly fzükféges ennek ol
vasása mind azoknak taeg-világosíttatások- 
r a , a’ kik a’ tudatlanfágból fzármazott, ’s 
reájok is el-terjedett bal-vélekedéstöl, el-fog- 
laltatván, a’ M agiát, varázslást, boízorkány- 
fágot ’s a’ t. hifzik, ’s annak nagy erőt tu
lajdonítanak.

Mire kell vigyázni azoknak kik cf betegek
re vifelnek gondot P

Az olly helyen , hol ragadós nyavalyá
ban lévő ember fekfzik, inni való vizet nem 
kell tartani, vagy a’ melly vizes edény éjjel 
ott állott, abból nem kell inni; kiilömbbcn 
az ital által a’ nyavalya könnyen el-ragad. 
Az illyen helyeken igen jó , fok edényekben 
hideg vizet tartani, ’s a’ vizet gyakran újí
tani , mert a’ víz a’ mérget magához vonja. 
Még hafznosabb , ha kementzében fzáraztott 
homokot hintenek-el a’ házban, a’ vizes 
edényeket a’ homokra rakják, ?s mind a’ 
hom okot, mind a’ vizet gyakran újjítják.

A1 392. Lapon lévő Találós Mese. 
Víz 9 háló, hal. A’ Rejtett Szó. Harang,

Ta~
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Találós Mese,
Mond-meg: ki öregebb a’ maga bátyjánál? 

Híresebb léfzefz egy híres Poétánál*
Rejtett Szó,

Ha egéfz a’ testem, Várossal fel-erek, 
Vedd fejem’ egy Varga’ markába bé-férek.

Más Rejtett Szó,
Szerzője Pozsonban van e1 két Mesének, 

Szív a’ Deák nyelvben eleje nevének,
De ügy, hogy kemény Kát Lével fel-tseréljed, 

Tótul neve’ végét Fehérnek ítéljed.

%  ( o  ) I f

j o b b í t á s ,
A’ 30I* Lapon ólv. köz-betsűlést és Haza’ 

fzép fzerelmét.
Ugyan o tt, — Özvegyek’ ’s Árvák ’s a’ t. 
302. — ’s Hazájának le-fizette hívevn. 
Ugyan o tt, — vifzfza-ragadja.

Sok Érdemes Ólvasók írtak hozzánk a* 
felől, hogy az efztendőnek elfő napján ki
adatott három árkusokat fzámokra küldjük- 
meg. Minthogy mindeneknek különös Le
vélben felelni nem lehet; itten jelentjük, 
hogy azon árkusok már el-fogyván, velek 
nem fzólgálhatunk*
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XXVII. L E V É L .
K őit Komáromban,  Sz. Mihdly*Havánák 

23 .  'Napján*

L a n t o s  d a l l *
m elljél

Nagy ön Tifztelendö Béíik J ó zse f  Urat * 
ß *  Erkóltsi Tudománynak néhai rendes 
Tanítóját, midőn a Fozsoni Papi nevelő 
Háznak kegyes Igazgatója tifz telt étik, el* 

főben idvezli egy ? .  efztend• N e -  
vendék Pap*

Kékes boltozaton fzebben emelkedik 
Égnek dtífze, magas tsillagok’ Istene, 

Fébus, már aranyozván
Kölzirtok’ mohos homlokát«44 0

V ég Tétisnek ezüst fürtjei fénylenek 
Ékesbben, levegő gyenge lehelletet 

Oizt aftzunkra; madárnak
Szebben zéngedeZ éneke«

M ert, a’ mint ragyogóbb Tzinthiá, omlani 
Ránk maT-már akaró Égnek utánna: úgy 

Széljefztett fzomorúfág
Meg-ízebbíti öröm’ jelét.

P  d Mórt
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Most: éltünknek erős gyámola, Kedvesünk
Ofzterinájer, Atyánk volt; nyavalyája foízt

Bennünk’. Mérd örömünkből
Gyáfzunkat! de adott Ezen *

* #
Szint olly Kedves A tyát, Mennyeket illető
Kérésünkre az Ég. Nagy fzeretet, fzelíd

Jámborfág nemesíti
Lelkét. Nézzd örömünk’ okát!#

* •
Hoznád, Oskola , most nyelveim hangzanak ! 
Mond-meg, melly nagy öröm tsergedezett

ered’
Minden réfzeiben, míg

Járt, kelt négy falaid között?*
* *

Most hozzád, Papi Rend! melly vala fzüntelen
Vígfágod, mikor úgy fzent tudományja, mint

Hegyről völgybe futó fzép
Víz’ tajtékja, reád folya?* ■

A Hold nem lebegett Eg’ menyezetjent
Úgy, még a’ fiivelőn harmatok’ ékesebb

’S élefztőbb fzeme fém, mint
Rajtad tsilloga fokfzori ♦

Példáján be-fzedett élete’ gyöngyje. És 
Mondám; hal nem örült tüköri víznek

,
Ü g/
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Úgy még ketske bozótnak
Sem: mint rajta örültetek.*

* *
Jön ; nyisd Vár kapudat, ’s öltözeted legyen
Vígíag ! jön ; Papi Rend nyissd-ki ma kebledet

’S zárd-bé víg öleléssel.
Itt az verje lakó helyét,*

*  *  v

K it, mint nyári mező ? jó firis harmatot; 
JVlint a’ Déli N ap , a’ tengeri ágyait;

Mint a’ fzarvasi fergek ,
Forrást; vad kan hegyet, te ágy *

* # #
Kívántad. Vagyon is , mért fzaporáiy öröm’ 
'S hálálás’ egyesült könyvedet hullatod;

És e’ Isten előtt Ért’
Buzgó áldozatod legyen.

Pozson. i i .  Sept. 1789.
Egy f . efztendöbéíi Név. Pap,

A’ Kafféval való kereskedés.
Az Európaiak a’ Kafféval való keres

kedést a’ XVII-dik Századnak közepe táján 
kezdették. A’ ki jól meg-gondolja, melly 
nagy haíznára légyen ez a’ kereskedés az 
emberi társafágnak; annak el kel! azon 
tsudálkozni. Európában vagyon 130. mil
lió ember. Tegyiik-fel, hogy ennek tsak 
egy negyed réfze. ifzik kaffét, és egy ember 
tsak egy látót ifzik-meg egy nap’; ez eíz^ 
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fjsndőt által téfz’ 3. 70Qjpo<3. mázsán 
Jíűfz mázsa téfz, egy tonnát. És így Ásiá- 
b ó l, Afrikából, Amérikából Európába efz* 
fendőnként bé-jő i 8$/00(3. tonna kaffé. Egy 
tengeri kereskedő hajón cl-fér aop. tonna, 
így  hát minden efztendőben kell a* tenge«? 
ren lenni transpprtra 92$, hajónak, melly«* 
ben mindenikben 2op. tonna vagyon. Egy  
jllyen hajónak építtetése kerül leg-alább 
is 13Q/poD. forintba, és így a’ 925. ha- 
jójé 120/25P/OQO. Ebből a* fummából fize- 
tőd ik -k i, a’ fa , defzka , v a s , üveg , elefég, 
ita l , hajóhoz való fzerfzámok ’s a’ t. mind 
ezeknek elrkéfzítésekre kívántatik fél millió 
em ber, és így ennyi epiberek élhetnek a* 
pafféval kereskedők után. Minden hajónak 
cpfégben való tartására pfztendőnként leg? 
alább is lehet IPpo. forintot tenni, és így 
925. hajóra 925000* forintot lehet fzámlálni. 
Ebből élnek a’ hajó-fóldozók, kiket lehet 
9000-re tenni. 92?. hajóra kell *0,000. em
ber , kik mind a’ hajózásból élnek. A ’ kaf- 
féval kereskedőknek ’s azoknak Ágenseik
nek fzámok Európában igen nagy; mind 
ezek a’ kaffé’ hafznából élnek. A ’ kafféval 
való kereskedésre kellenek ládák, hordók, 
zsákok. 3. yoo/OOQ. mázsa kafféhoz kell 
leg-alább is 1. 850/000. * á k , mindenik zsá* 
kot hufz krajtzárral fzámlálván az egéfz fam
ília téfz1 60O/OOO. forintot, Melly fok fzc- 
§  én / embe? él wwden nap ebből az árticu-

4*8 % ( © ) iff
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lusból! A’ kaffé-italhoz melly fpk holmi kí
vántatik ! Kaffé-tartó , fpzo, pergelő, őrlő, 
kalán, fintsa, tzúkpr, téj-forraló, tejes-rkan- 
na: mennél több kaffét ifznak i ezekből a* 
holmikból is annál több kél-el, *s annál több 
emberek kereshetlek kenyeret. Ha meg
esik is hát, hogy a’ fokkaffé ital miatt nemei- 
lyck el-fzegényednek; mindazáltal igaz az, 
hogy az elrfzegépyedtéknél fokkal többéit 
keresik a* kaffé után élelmeket* Jobb hát 
arra vigyázni, hogy a’ kaffé után fpk fzegé- 
nyek élhessenek, mint arra, hogy valaki 
pénzét a’ kafféra ne vefztegesse, Maga a* 
terméfzet úgy igazgatja a’ dolgot, hogy a' ki 
pazérol, az nem tselekefzik egéfzen rofzfzúl, 
A’ mit valaki el-vefzteget; más munkás em
ber azzal él, mellyel nem élhetett vphia, 
ha amaz azt el nem vefztegette yólna. A* 
fzabadfág a’Világ’ élete: a’ kénízerítés ha- 
laia.

%  ( © ) J ?

GEOGRÁFIA,  .
Marokkó és Monomat apa Orfedgok,

A’ M arokkó,i Tsáfzár négy felefégnél 
többet nem tart: de ágyasai egynéhány fzá, 
zan vágynak. A’köz-népnek fém ágyasaik*, 
fém  felefégeiknek fzámok nints fnegThatároz- 
v a . Nappal fzabad a’ férjünak az ágyasok» 

P d 3 • kai
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kai társalkodó: de éjjel nem , hanemha a’ 
felefég is jelen vagyon. Mikor valamelly 
afzfzony fzülni akar, akkor négy gyerme
kek egy nagy kefzkenovel, melJynek min- 
denjk fzegeletében egy tojás vagyon, az út- 
fzára ki-állanak, ’s mind addig könyörögnek, 
míg nem az afzfzony a’ fziilestöl meg-fzaba- 
dúl. Azt írják,hogy ha valamelly afzízony 
hjat fzül, akkor az Atya azon való örömé
nek m eg-mutatására egygyet tobákok De 
ez nem elég bizonyos.

A’ Monpmotapai Tsáfzárnak kilentz 
felefégei, kik néki vagy testvérei, vagy leg
közelebbről való atyjafijai, nagy Királynék
nak Szoktak neveztetni. Ezek közzül a’ ki
nek az a’ fzerentséje esik, hogy leg-előíizör 
fijat Szüljön , a’ ki korona Fejedelmének hí- 
vattaíik, a’ többek között leg-elfőnek tar- 
tattatik. Ezeken kívül vagyon még a1 Tsá- 
fzarnak mint-egy ezer ágyasa. Mindenik 
Királyné olly fényes pompával él , mint ma- 

„ ga a’ Tsáfzár. Vágynak bizonyos Orlzágok , 
mellyek tsak a? Királynéknak adóznak. Va
lamint a’ Tsáfzárnak, fzinte úgy az Ő Fele
ségeinek is hatalmokban vagyon valakit 
meg-jutalmaztatni, vagy meg-büntetni. A’ 
Tsáfzárnak Test-őrzöji afzfzonyok fzokták 
lenni, kik férjfijak nélkül egy bizonyos Tar
tományban laknak. Tsak néha botsátanak 
féjrjfijakat magokhoz. Ifjú korokban bal mej-
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jek el-égettetik. Örülnek ha leányt ízűinek: 
mert azt magoknál meg-tarthatják. Ha pe
dig fijat ízülnek , azt a’ férjfijaknak adják.

% ( o ) j?

A’ Találós Mese volt Alom; az elíő 
Rejtett Szó Vá f ,  mellvben ár; a’ második 
volt az írójának neve Korbsly, f. eíztend, 
JNev. Pap Pozsonban.

Találós Mese.
Mi ez? leg-titkosabb helyt vagyon lakása. 

R éz , ezüst arannyal hív barátkozása, 
Leg-bízottabb helyt jár, kéz , ízáj, ízem reája  ̂

Ügyel, ne hogy azt más’ birtoka találja. 
Gyilkos is, kedves is, nyújt gyönyörűféget : 

De adhat ha akar leg-gyáfzosabb véget; 
Kitsiny , de még is nagy , fzörnyü méltóíága: 

Mert meg-hódol néki minden kívánfága.
Kolozsvár. KövesdiBoér Sándor.

Rejtett Szó.
Tsak három lábom van, még is ízépen állok, 

Néha lovon ülök, néha tsak íétálok . 
Személyemet nem kis mesterfég le-írní ,

Két fzemem van , foka még íem tudok fírní, 
Három lábbal viízfza zsemlye tzipót fűtök, 

Kettővel hasítok, rontok , bontok , ‘s ütök. 
Két hátúlfó lábom’ mindenek fzeretik,

Azt vefzika’ vevők hogy ha meg-ejthetik^
Rit-
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Ritka ház , a’ mellyben ékesség ne volnék, 

Még kedvesebb volnék, ha nézőkhöz ízóll-
nék.

Vetentzében a* Sz. Márk Könyves-Há
lának gondviselője Morelli £fakab Apátur, 
íiémelly eddig ki nem nyomtattatott mun
kákat adott Világ elébe p. o. Ariftidis Ora
tio  adverfus Leptinem. Libanii declama- 
tio  pro Socrate. Ariftoxeni Rhytmicofum 
elementorum fragmenta.Pi Don. Luigi Mingarelli, Velentzé- 
ben két negyed réfz formábán ki adta azo
kat a’ Görög és Coptus nyelven való kéz
írásokat * a* mellyek ugyan ott a’ Nini Köny
ves Házában találtattak. Az utolsó tendbeliek 
egéfzen Coptuf betűkkel nyomtattattak* for
dítások és jegyzések vágynak mellettek* 
Ugyan ott P* Biagi a’ Deák, Apatur Simon 
Affemanni pedig az Arabs kéz-irásoknak 
rendbe fzedéseken dolgoznak*

Romában a' Mufeum Pio- dementi- fiúmnak II. dik Darabja kéfz; mellyben kü- 
lömbb-féle Statüáknak rézre metuett 50« 
Táblájik vágynak*
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GYCJLYTEMÉNY
II. N E G Y E D .

Mind Sz. Havának elfő Napjától fogva  
Kardtson-Havának utoljó Napjáig.

Kinderinek tetfzeni lehetetlen — — — —
— — — akarni együgyiife'g.

Irattatott ’s Nyomtattatott 
RÉ V - K O M A R O M B A N ,

Weber Simon Péter’ betüjivel. 
1 7  8 9 .  Efzt.



Ezen Hazánk’ hafznára ’s Nyelvünk’ gya
rapodására tzélózó Munka ajánltatik minden 
jó fzívü Hazafijaknak. — A’ kik a’ fél efz- 
tendei elo-fizetést meg-küldik, az elébbi Le
veleket is fogják venni, mellyek Julius 1-fŐ 
napjától fogva ki-jöttek. — A ’ melly érde
mes Tudósok, akár versekben, akár folyó- 
befzédben írtt munkátskájikat hozzánk kül
dik, örömmel fogjuk ezen Gyülyteménybe bé- 
iktatni.

Leg-kedvesebbek léfznek előttünk az 
ollyan Tudósítások, mellyek kedves Ha
zánknak terméfzeti Históriáját, úgymint ne
vezetes forrásait, bányáit, egéfzféges vizeit, 
köveit ’s egyéb ritkafágait foglalják magok
ban. — Nem külömben azok is, mellnek a1 
közttünk gyarapodó jó gazdafágnak, neme
sebb mesterfégeknek, ’s Kerefztyéni Virtu
soknak példájit adják elő. — Sokfzor az 
illyeket az idegen nemzetekben tsudáljuk^ 
holott a’ magunk Hazafijai köztt még fzeb- 
bek találtatnak.

t  L É
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L L E V É L .

Költ Komáromban Mind Szent Havának
3. Kapj dili

/ f  Könyv-Írókhoz*
Az írónak hívatrja nemes, ’s az ö 

munkásságának tzirkalma igen nagy. Az 
6 idejebéliek ’s a’ következendő maradék 
egyformán tanúinak tő le , ’s a’ mefzfze lakó 
népek íigyelmeznek fzavára. A’ ki a’ ter- 
méfzettől felféges tálentomokat ve tt, de Ki
rályi páltzát nem nyert ; az ö író-tollával 
a’ Lclkeknek Orfzágokat igazgatja az. A’ 
Királyokat meg-tanítja jól uralkodni; a’ Tör
vény-tévőnek finor-mértéket nyújt, melly 
fzerént boldogokká teheti a’ nemzetfége- 
ket; fegíti a’ bőltseket a’ tévelygéseknek 
kí-fzággatasokban, fel-gerjefzti Izíviinkben 
a’ fzépfégnek érzését, melly mind LeU 
keinket meg-nemesíti * mind pedig az egéfz 
Világot körülöttünk gyönyörűbbé téfzi. —■ 
Melly terméfzeti tehát a’ tifztelet, mellyet 
az emberi nemzetfégnek ezen hüféges V e
zéreinek fizetnek a’ háládatos Lelkek ! ! Ezek 
koztt a’ tifzteletet érdemlő írók köztt pe
dig , méltán fő póltzra helyheztettethetnek 

A 2 a’ nagy
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a’ nagy Poéták, a’ kik meg-hódolják ’s tsak 
nem markokba fzorítják az érző ízíveket.—-

C á m p e  Ú r, a’ ki külömben fok haíznos 
munkáiért dítséretet érdemel, a z  I f j ú f á g  J z á -  
m á r a  ö f z v e - f z e d e g e t t e t e t t  Ú t  a z o k '  lé-írásá
nak 2-dik Réí’zeben a’45 Levélen azt mond
ja , hogy „ A’ femek ’s a’ kerekes rokkának 
„  fel-találóji nagyobb ditsösséget érdemel- 
j, n ek , mint a’ leg-nagyobb P oéták , no- 
,, ha, ezek tsak nem Isteneknek tartattatnak 
,, mikor amazok el-felejtettek : “  Az oka ez, 
mert amazők hafznos élet’ nemére tanítot
tak az embereket, ezek pedig tsak miilólag 
gyönyörködtetik az ő képzelődéseket. — 
Sajnállani lehet, hogy valamint hajdan Le 
C l e r c  és R i g o g o l i ,  úgy Cámpe Úr is a’ 
Poéíist annyira meg-alázza. Ezen mondás
ban két hiba vagyon. Az elfő a z , hogy 
Cámpe Úr a’ hafznost a’ gyönyörködtetönek 
ellenébe téfzi, holott ezek fzoros egygyes- 
fégben vágyjak egymással, ’s nehéz meg
mutatni a’ határt, melly egygyiket a’ má
siktól el-válafztja.

A’ második hiba az, hogy Cámpe Úr 
a’ Poéíis’ tzélját és terméfzetét el-tévefzti. — 
Úgy látfzik nékem, azt mondja a’ bőlts 
J V i z l a n d , hogy inkább Kalmárokhoz, mint 
fém P h i l o j b p h u s o k h o z  illik az, mikor a’ 
gyonyorkódtetöt a’ hafznosnak ellenébe té- 
fzik; fzóliok az ollyan gy önyörködtetőröl,

melly
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melly fern a' törvényeket, fern a’ virtusnak 
nemes érzését meg nem férti.

Ezt előre fel-tévén: a’ Hafznos, a’ 
mennyiben az a’gyönyörködtetonek és fzép- 
nek ellenébe tétetik, köz velünk és az ok7 
talan-állatokkal, és mikor tsak azt fzeretjük, 
nem tselekefziink egyebet', hanem a’ mit a’ 
vad-fzamár is tud , és tselekefzik is. A’ hafz
nos-. dolognak betse függ annak nagyobb 
vagy kissebb fziikféges voltától. A’ men
nyiben valamelly dolog az emberi nemzet
nek fel-tartására fziikféges, annyiban jó az; 
de azért nem lehet annak valamelly rend
kívül való betset tulajdonítani. Innen van, 
hogy a’ fziikféges dolgot is nem magáért, 
hanem azokért a’ hafznokért fzeretjük, a? 
mellyeket abból húzunk. A’ fzépet pedig 
keretjük a’ mi terméfzetünknek az oktalan- 
állatoké felett való belfö nemességéből, és 
felföfégéből: mert mir^en állatok felett egye
dül az ember érzi ’s tapafztathatja mi légyen 
a’ jó rend, a’ ízcpfcg, és a’ kellemetesség* 
Innen következik az , hogy annál nagyobb 
tökélletességre megy az ember, mennél fzé- 
lesebben terjed-ki/benne a’ fzépnek fzere- 
tete , és mennél tökéletesebben , tsupa ér
zés által, annak kiilömböző grádusait meg- 
kiilömböztetheti. Az életnek nemében, az 
erkoltsökben ’s mesterfégekben való ízépfég 
az,a’ mi a’ ki -pallérozott embereket a’yad-em?

A 3 be? ~
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berektől meg-kiilömbözteti. Minden tifz- 
tességes mesterfégeket , tudományokat, még 
a’ leinek főzését ’s a’ kerekes rokkának fel
találását is , a’ fzépnek belénk óitatott fze- 
retetének lehet köfzönniink : ügy hogy még 
azok attól a1 tökélletességtöl, mellyre Eu
rópában jutottak , felette távol volnának , 
ha azok tsupán tsak a’ fzükfégesnek ’s hafz- 
nosnak fzoros határai közzé fzoríttattak volna* 
>— Mitsodák mind azok a’grádusok, azt kér
di ez az elmés Bölts, mellyeken az ember 
lassanként a’ tökélletességnek póltzára 
fel-emeli magát? Nem egyebek, hanem 
főépítések. A’ mi fziikfégeinknek, élel
münk’ módjának, öltözetünknek, lakozá
sunknak, elménknek, fzívünknek, hajlan
dó Tágunknak , indúlatinknak, nyelvünknek, 
fzokásinknak ’s erkőltseinknek fzépítéseik* 
— Mjtsoda nagy külömbbfég vagyon egy 
Hottentot’ kunyhója * és a’ Verfália-i palota 
közö tt7 Egy vad-embernek tsónakja, ’s 
I io. ágyukkal meg-rakatott hadakozó hajq 
k ö z tt; egy Otaiti falutska, és London kö
zött ? az Afrikai ’s Ámérikai vad-embe
reknek nyelvek, és a’ Milton’ és Voltaire’ 
nyelve között ? Melíy fok meg-fzámláíha- 
íatlan grádusain mentek-által ezek a’ főépí
tésnek , míg erre a’ tökélletességre mehet
tek. Ha tehát mind a z , valami az em bert, 

az ő állapotját tökelletesíti, meg-érdem-

6
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l i , hogy hafznosnak neveztessék: mitsod* 
fundamentomon merik némellyek a’ fzépet 
a’ hafznosnak ellenébe fzegezni, ’s azt ez 
alatt olly igen meg-alázni? Valófággal a’ 
fzépnek ’s hafznosnak határait • igen nehéz 
egymástól ki-válafztani. Az ő atyafifágok 
olly fzpros , hogy minden hafznost fzépnek, 
és minden fzépet hafznosnak lehet nevez
ni. Igaz a z , hogy az embereknek leg-eiőfzör 
is élelmekről kell gondolkozni, ’s helyesen 
tselekefzi Cámpe Úr is, hogy ezen gazdál
kodó Századnak politicája fzerént, a’ mes- 
terfégeknek virágoztatásokra ferkentgeti az 
embereket; de azért nem kívánhatja, hogy 
azok a’ nemesebb elméjű emberek, a’ kik 
már hafznossal és fzükfégessel bírnak, az 
Iliás’ és Médiás’ írójit, a’ kerekes-rokkának 
fel-ta! ál ójánál feljehb ne betsüljék.

De 2-fzor, a’Poéfisnek tzéljáról is nem 
éppen helyes ítéletet láttatik magának for
málni Campé Ú r, a’ mikor azt mondja: 
hogy az a’ képzelődésnek tsak múlólag va
ló gyönyörködtetése. Úgy látfzik, hogy 
maga Cámpé Úr. fém így gondolkozott ak
kor , mikor fok verseket maga öfzve-fze- 
degetett , hogy azok a’ gyermekeknek 
könvv-tárjaik legyenek. Halljuk-meg, mint. 
ítél a’ Poélisről a’ nagy Sültzev, a’ fzép, 
mesterfégekről írt munkájának elfő darabjá
ban. 3, Hít úgymond igaz az , hogy a’ m ell/

A 4.
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,, fzó a' fzívbcl jo , ismét a’fzívbe is megy: 
,, úgy a’ Poéta mint-egy kezébe fzorítja 
„  minden Olvasójának fzíveket. ^ Nemtsak 
az o gondolati, ’s képzelődései, hanem még 
az ö hangja ’s ki-fejezésének módja is által- 
hatja fzíveinket, Hánvfzor esik-meg, hogy 
a’ melly igazfágokat minden meg-illetödés 
nélkül füleink mellett el-botsátottunk, ezek 
a’ Poéfisnek édes hangja által, mellyen bé-nyo- 
mattatirak a’ mi lelkűnkbe. Mikor a’ Poéta a1 
fzerentsétlenfégnek kegyetlen tsapásait érzi; 
mi is érezzük azokat. Mikor maga állha
tatos a’ nyomomíágokban; minket is erővel 
fegyverkeztet-fel. Mikor az egyenességnek 
Ss Isteni-félelemnek tiizével buzog; minket 
is fel-melegít a’ maga buzgófágának febes 
lángjaival. Mikor maga bátran megy a’ ha
lálra, mi bennünk is el-alufzik az élet eránt 
való fzerelem. Ekképpen uralkodik a’ Poé- 
íis az embereknek fzíveken. Ez az oka, 
hogy a’ régi Görögök öfzve-kötötték azt a’ 
Vallással, és az Orfzág’ igazgatásával. A’ 
régi Törvény-tévők vagy magok Poéták 
vo ltak , vagy a’ Poéták által tették kedve
sebbekké Törvényeiket. A1 Zsidóknál ma
gok a’ Próféták, főt a’ Királyok is Poéták 
voltának. Tudni való melly nagy betsűle- 
tet ’s fő rangot nyertek a’ Celtáknál a* Bár
dák, vagy Poéták , kik közönfégesen a’ Nép
nek Doctorinak tartaltattanak. De ma inkább

ból-
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boldogítják a’ Királyok’s Fejedelmek az ol- 
Ivan mesterségeket, mellyek a1 népnek gaz- 
dagfágát öregbítik ; meg-íítálják ezt az iste
ni mesterféget, melly bé-tőlti az elmét fzép 
képzelődésekkel, ’s a’ fzívet nemes érzések
kel , mellyekböl fzármazik a’ léleknek egéí’z- 
fége ’s ereje. Halhatatlaníágot érdemel mél
tán az ollyan P oéta, a’ ki noha í'enki reá 
nem bízta is, ’s bár íémmi nem kötelezhe
ti is , még is az ö lelkében lakozó Men
nyei tűzzel értelmünket világosítja, íztvün- 
ket melegíti, hogy a’ virtusnak titkos fzép<- 
ségét erezhessük és azt állhatatos örömmel 
gyakoroljuk. Áldott légyen örökké az ollyan 
Poéta, a’ ki bár ha az ö idejebéliek az ő 
ízép mesterrégét nem betsülik is, még is 
kéfz a’ Vallásnak ’s a’ jól-tévö virtusoknak 
a’ fziveket meg-nyitni, indulatinkat nemesí
teni, ’s bennünket a’ vétkektől oltalmazni. 
Áldott légyen az ollyan Poéta, a’ ki a’ gü- 
nyolásnak korbátsával meg-ostorozza a’ vak
merő bűnt, mellyet más Törvény-ízékek 
nem bűntetnek-meg; a’ ki fír a’ fírokkal, örül 
az örülökkel, és a’ mi életünket ezerfzerte 
gyönyörűfégesebbé téfzi. Alig lehet olly na
pot gondolni, mellyben ne találtatnának Eu
rópában , a’ kik olvasván Miltonnak Sakes- 
peárnak ’s más halhatatlan Poétáknak műm 
káikat, áldást ne kívánnának holtok után 
is azoknak hideg hamvaikra.

A f ~  IV.
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IV. Henrik Frantzia Király, Jvry mel
lett nyert gyozödelme után, tsak hamar min
den költségéből ki-költözött, úgy hogy a’ 
Helvétps Katonák , kiknek zsóldjokat ki 
nem fizethette, többé alatta ízolgálni nem 
akartak. Illyen nagy fzorongattatásában azt 
kérdi egy hűféges Tifztjétöl: miképpen le
hetne magokon fegíteni, és hol lehetne hú> 
télén pénzt találni? A’ Tifzt azt. felelte, 
hogy Meulanban, melly Jvryhez közel efett, 
van egy kegyes Afzfzpnyfag, a’ kit p jól 
esmér, ’s reményű hogy az pénzel fzolgál- 
hatna. A’ Király azt mondja neki, hogy men- 
jen el és próhálja-meg, de mikor indulni 
akar, hír adással legyen. A ’ Tifzt estve-fe- 
lé bé-megy a’ Királyhoz, ’s mondja, hogy 
már induló félben vagyon. A’ Király azt 
mondja a’ Tifztnek, hogy maga is el-megy 
vele de úgy,hogy ötét fém fzóval fém fem- 
mi jel által ki ne jelentse. Alig érnek a* 
házhoz, mikor Madame le Clerc meg-efmeri 
a’ Tifztet, ’s egéfz fzívénqk ki-töltésével ör
vendez a’ gyözödelmen. Tudakozódik a1 
Királyról, ’s kívánja hogy a,z JSTEN azt a’ 
jó Királyt minden igyekezetében boldogítsa. 
A’ Tifzt meg-felel rövideden minden kérdé
sére , ’s végre azt mpndja, hogy a’ Király • 
nagy fzorongattatások köztt vagyon, mert 
minden pénze el-fogyott ’s katonáji fzéllyel 
a^trnak ofzol^i, minthogy zsóldjqkat kjr

nem
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nem fizetheti. Lehetséges é , így fzoll az 
Aízfzonyfág, hogy a’ mi Királyunk illyen 
fzükfégre jutott volna? de ha egyéb bajotok 
nintsen, könnyű azon fegíteni; ’s azon hirte- 
len be-megy egy oldal-fzobába, ’s ki hoz. 
egy nagy zsatskó arany-pénzt , le-veti az 
afztalra, ’s így fzoll: menjetek úgymond, vi
gyétek el annak a’ jó Királynak ezt a’ Sum? 
ma pénzt, ’s mondjátok-meg, hogy ezután 
iS úgy uralkodjon, hogy minden Jobbágyi, 
ne tsak pénzeket, hanem életeket is kéfzek 
legyenek le tenni érette. A’ Király , a’ ki 
még mind ez ideig tsak hallgatott, nem tit? 
kolhatta már tovább belső meg-indulását, 
és izéméiből ki-hulló könyveit, ’s így fzoll 
az Afzfzonynak: Nemes fzívii Afzfzony 1 
nem fzükfég hogy egy lépést is tegyen, 
hogy a’ Királynak ezeket meg-jelentse* 
mert mind ezeket a’ maga füleivel hallót? 
ía. Az Afzfzony el-tsúdálkozván ’s el
rémülvén térdre esik — fzóllna , de 
nem fzóllhat. — A’ Király íel-emeli ötét? 
vs tsak nem könyveivel áztatja. — Emlé^ 
kezzetek-meg róla , igy fzoll a’ Király aka? 
dozva —> hogy jó Királyotok van. Ezek a* 
fzók fel-lefznek írva fzívemben, ’s meg-mu? 
tatom , hogy minden Jobbágyaimnak édes 
Atyjok léfzek. Ezzel el-indülnak, ’s hajnalban 
a’ Táborhoz érvén , lármát veretnek. Keni 
az ellenjeg jön, felel Henrik 9 hanem ar t\

Kiráír
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Királyotok, a1 ki pénzt hoz nékteh Éljen 
a’ Király, kiáltoznak a’ Svajtzerek; kéfzek 
vagyunk élni ’s halni értté. Annyira meg 
fzerették qtet minden Katonái újra ezen tse- 
lekedetéért; hogy azután tűzön vízen ke- 
refztűl mentek értté, és minden lépéseit gyo- 
zödelem követte.

Minekutánna IVdik Henrik a’ Pártoso
kat fzélyelyerte, ’s Párist birtokába ejtette; 
egyfzer mikor minden fő Ministereit ’s Tifzt- 
jeít bé gyülytötte, el-hivatta Madam le Cle- 
rcet is, ’s háládatos fzókkal el-befzéüte elöt- 
tök , hogy utolsó gyözödelmit ennek az 
Afzfzonynak köfzöni. Azért is parantsolom, 
így fzoll Tifztjeinek, hogy ennek a’ nagy 
lelkű Afzfzonynak pénzét interesével egygyűtt 
fizefjétek vifzfza; azon kívül Nemes levelet 
kéízítsetek néki. Óh Uram Király! felel 
az Afzfzony , nagyobb nékem minden inte
resnél az a’ gyönyörűség, mellyet érez az 
én fzivern azon , hogy én az én Királyo
mat fei-fegíthettem az ő fzükségében. Hadd 
haljak meg ezzel a’ gyönyörűséggel , a’ 
meiiytöl meg fofztana engem’ az én Kirá
lyom, ha a’ pénzemnek interesét ki fizettet
né. — Nem is vert el teljességgel femmi 
interest, hanem tsak pénzét, és a’ Nemes- 
levéiec, mellyel él még ma is Frantzia Or- 
ízágban a’ le Clerc Fam ília, melly a’ kö
vetkezendő időkben nagy embereket ízült.
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Be boldog Király, a' ki ül je n  Jobbágyo
kon uralkodik! De boldog Orfzág, a’ ki 
illyen Fejedelemtől igazgaitatik! ! L ásd  
Deutches M agazin 2. Band.

^  ( o ) *&

A’ Találós Mese yólt Pénz; a’ Rej
tett Szó Kép.

Találós Mese.

Hát azt mond-meg én mi vagyok: 
Kerek kisded képem van,

Az örökség jele vagyok ;
Forgok én fok titkokban.

Bennem fok fzív gyönyörködik,
‘ Arany* ’s gyöngyei ruháznak;

Sok Tifzt vélem ékeskedik ,
El-is kőidnek egy másnak.

Vendégségben jelen vagyok, 
Tántzra-is el-emelnek; 

Templomban-is betsben vagyok, 
Engem ott-is tifztelnek.

Fejér GyörgyPozs. Név, Pap

R ejtett Szó.

Három lábon járok, ’s nehezen is mászok, 
Meg-fognak ha lehet engem’a’ Haláfzok.

Ha



Ha Délre utazok * Éfzakra néz fzemem ,
A ’ Királyoknál is meg-van az érdemem. 

Vifzfza felé nevem mindent meg-háborít, 
Két lábam mind lyukáfzt, mind fziír, mind 

fzomorít.
A ’ fzabók’ tzimerét magammal hordozom, 

Hol meg-telek* hidd-el, hol meg-fogyat- 
kozom*

Sokfzor meg esett áz minden Orfzág- 
ban, hogy el temettettek az emberek, mi 
nek előtte valósággal meg haltak volna. — 
Meg lehet az, hogy valakinek teste egéfzen 
meg hidegfzik, vére’ folyása meg áll , lé- 
lekzetet nem vefz’, ’s tagjai meg mereved
nek ; de azért még is benne van a’ lélek, 
és a’ feljebb említett jeleket nem a’ halál 
hanem tsak a’ hofzfzas ájűlás tselekefzi, 
mellyben meg fzűnik a’ vérnek folyása* — 
A’ vízbe fultt, büdös gőzöktől meg fojta- 
tott, menykőtöl meg üttetett, ’s meg fagyott 
embereket, tsak el ájultaknak, nem pedig 
holtaknak kell tartani mind addig* vala
meddig a’ fzoros próba meg nem mutatja, 
hogy valósággal meg holtak. Miképpen 
kelljen pedig, és lehefsen azokat az életre 
Vifzfza hozni , máskor le írattatik; most 
fzólljunk, tsak a’ rendes halálról —* Hin
tsen femmi bizonyosabb meg esmértető jel#
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a? valóságos holttnak, mint a* rothadásnak 
fzaga, mellyet rend fzerént fzoktak követ
ni a’ fzájnak tajtékzása, és a’ testen ki ütő 
kék fzéplők —  — A ’ kik azért a’ haldok
ló betegeknek magok nem akarnak gyilko
saik lenni, e’ következendőket tselekedjék.

1. Meg ne engedjék * hogy halotjok 
el temettefsék mind addig, valamíg a’ rot
hadásnak fzaga nem érzik rajta.

2. Mikor a1 beteg haldoklik, vagy már 
holttnak látfzik, nem kell a’ párnát vagy 
vánkost ki rántani feje alól ; mert fokakat 
éppen az öl meg* hogy a’ vér nagy eröveL 
rohan a’ le tsüggedtt főre.

3. Még mikor úgy tetfzik is, hogy va
lósággal meg hóit a’ beteg, még az után 
is 3, vagy 4 , óráig a’ meleg ágyából nem. 
kell ki mozdítani, ’s kivált télen hidegre 
vinni* '

4*Ha ez idő alatt az órrá meg hegyesedig 
fzemei bé esnek,fülei meg hidegednek, fzí- 
ne meg feketedik vagy fárgúl, akkor meg 
lehet mosni, ’s fzalmára ki lehet teríteni, 
míg a1 belső forrás ’s rothadás el érkezik —- 

Ha az ábrázatjn keveset változott, 
Doktort kell hívatni, ’s meg kell próbál- 
ta tn i, ha nem lehetne e’ az életre vifzfza 
hozni? Ha minden próba hafzontalan, még 
is a’ feljebb le irtt jelt meg kell várni; 
minek előtte el temettetnék — Felső Or«

feá*



izágokon fok Városokban, nevezetesen Ge- 
nevában egy embert fém ízabad addig el 
temetni, míg az orvos meg nem nézi. — 
A ’ ki elébb el temetné , gyanúfsá tenné 
magát a’ felöl, hogy ő étette meg — Jó 
volna ezt mindenütt fel állítani. —

6. Minthogy ez az apróbb helysé
gekben ’s falukban nem lehet: jó volna 
ollyan helyeken a’ Koporsót tsináló afztalo- 
sokat, ’s a’ testet meg moso vén aízfzo- 
nyokat arra meg tanítani, mitsoda jelekből 
esmérhefsék meg, van e’ még élet a’ testben, 
’s meg holt e’ valósággal? —

y. Minthogy fzörnyű dolog tsak kép
zelni is , mitsoda kínra, nyughatatlanságra 
jut az a’ nyomorult ember , a’ kit elevenen 
temetnek e l, ’s mint kell annak küfzködni 
a’ rémítő kétségbe eséfsel: jó volna még 
a’ sír fzájánál is a’ koporsónak fedelét fel 
venni ’s a’ hóitat meg nézni. — Ezt tsak 
a’ dögleletes és ragadós nyavalyákban le
hetne el m ú la tn i.--------

(J } többit máskor0
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Komáromban, Aft'»«? Sz. Havának 
7. Napján.

l^)ok példákat lehetne elö-hordanunk , meí- 
lyeket a’ Kerefztyén Magistrátusok ’s Orvos 
Doktorok fzámos hiteles tanúkkal meg-ero- 
sítve fel-jegyzettek , hogy t. i. fokán mineku- 
táiina már ki-nyújtóztattak, főt koporfóba 
tétettettek ; réfz fzerént m agoktól, réfz fze- 
rént másoknak bölts fegítfégek által , újra 
az életre vifzfza-jöttek. Szabad légyen tsak 
kettőt említenünk. — Bfühier híres Fran- 
tzia Doktor hívattatván egy forró hidegben 
kínlódó Nemes emberhez külföldre ? ’s dói-* 
gai miatt késedelmezvén, mikor oda ért, 
már akkor a’ Nemes ember ki is volt nyúj- 
tóztatva, ’s egy két óra múlva el is temet- 
tetett volna. — De a’ bőlts Orvos nem 
látván a’ halált mutató fzínt ortzáján, a’ íi- 
ralmas feleknek meg-egygyezésekbol a’hói
tat egy meg-melegített ágyba tétettette, fe* 
nyö-maggal meg-füstölt pofztókkal dörgöl- 
te tte , a’ melyjére ’s vállai közzé egynéhány 
köppölyt vettetett. Hogy e’ nem hafznált, 
a’ lábait meleg téglákkal bé-rakatta, talpait 

$  ke-
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kefével vakarlatta, ’s a’ liasát melyje felé 
nyomogatta. — Akkor kezdte az életnek 
némelly jeleit m utatni, ’s nem fokára fze- 
meit fel-nyitotta, melJyeket Briihier Úr bor
ral meg-kenegetett, ’s abból egy kalánnal 
fzáján is le-töltött. A’ mi leg-tsudalatosabb 
v o lt, tökélletesen fel-efzmélodvén ez az Úri 
ember, renddel mind el-mondotta azt, va
lamit felette befzélltek, meliyekrő! úgy gon
dolkozott, hogy ő azokat álmodja. Még 
azután élt tíz efztendökig, hogy légyen min
deneknek tanításokra, melly vígyázóknak 
kell lennünk a’ holtaknak el-temetések kö
rül. — Már ez ha Briihier Úr oda nem ér
kezett volna , bizonyosan a’ fírbín ébredett 
volna fel , ’s a’ kétfégbe-esésnek gyötrelmei
vel mind addig kiifzködött volna , valamed
dig a’ koporíöban meg-fzorúlt ’s meg-rom- 
lott levegö-égtöl meg nem fojtatott volna. 
— Más példa. —

Egy Londoni Kalmár, a’ maga hofz- 
fzas utazásából éppen akkor érkezett haza, 
mikor két nappal az előtt meg-hólt felefégét 
vitték a’ temető felé. — Tsak nem él-ájult 
kedves felefége után való kesertifégében, ’s 
nem nyugodott mind addig, míglen vifzfza- 
tértek a’testtel, hogy leg-alább láthassa'még 
égyfzer, és halála felől bizonyos lehessen. 
Akkor elő-hívatván némelly Orvosokat és 
Eertseleket, próbáltatta az életre vifzfza-

hoz-



%( ( O ) iS

hozni. E’ régre fok helyeken éles beret- 
vával meg-metfzettette testét, ’s köppölyök 
által fzí vallatta a’ vért; hufzon-öt helyen 
metfzették már m eg, hogy femmi jelenfégét 
az életnek nem mutatta ; de mikor a’ 26- 
dik köppölyt rá nyomták , akkor el-íikól- 
totta m agát: £faj miért kínoztok úgymond* 
’s nem tsak az életet, hanem az egéfzféget is 
vifzfza-nyerte, — Ezek a’ példák ’s több 
illyek, nem egy két embernek fzernei előtt 
estenek,

T . T . Kármán József Úr, a’ Loson- 
tzi Ref. Ekklézsiának égygyik h ideges Ta
nítója, a" ki már fok fzép munkái által ma
gának az egéfz Hazában dítséretet ’s ked
vességet fzerzettj most leg-közelebb Ma* 
gyár nyelven adta-ki ama nagy tudományit* 
kegyességéi ’s már nálunk is nyelvünkre for- 
díttatott munkáiról esméreretes Ostervnld 
Fridrik Jánosnak Katekhismusát, mellyet 
minden Kerefztyének nagy hafzonnal ólvas« 
hatnak* Nyomtattatott Pozsonban Wéber 
Simon Péter’ betüjivel 1789-ben. —•'

Ajánlva vagyon a’ könyv T. N. N. Szi~ 
laffy LdfzlÓ Úrnak * a’ ki azt tulajdon ma
ga kőltíégén nyom tattatta,’s a’ tanúló gyer
mekek ’s más Hazafijak között nagy réfzént 
ingyen ofztogattatta-ki. — Vajha az illyen 

jB 2  fzép
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fzép példának fok követői találtatnának Ne
meseink között!!

Akaim ellj Orfzág fém ditsekedhetik fzá- 
mosabb ’s gazdagabb Nemességgel mint a’ 
mi Hazánk. — Némelly Hertzegi Famíliá
kon kívül, vágynak itt 97. Grófi, 87. Bárói 
és egynéhány ezer Nemesi Famíliák. — Mi
re nem mehetnénk mi a’Literaturában, tsak 
tíz efztendők alatt, ha mind ezekben, a’ 
T . Szilafiy Láfzló Úr Hazáját fzeretö , an
nak ditsöíégét munkálódó ’s nyelvét boldo
gítani kívánó Nemes fzívéhez hasonló fzív 
lakozna! — Bizonyosan a’ Frantziák ’sAn- 
glusok lietn tsak arrról tudnák hogy Ma- 
gyar-Orfzág is van , hogy innen fzármaznak 
a’ leg-vitézebb Ilufzárok, ’s itt terem a’ T o
kai bor; hanem a* Magyarok’ elmés mun
káiknak tulajdon nyelvekre való fordítá
saikból. —

De valóban fajnállni lehet, hogy talál
tatnak még Nemeseink között ollyanok is, 
a’ kik nem hogy tehetfégek fzerént nyel
vünket ’s virágozni kezdett Literáturánkat 
boldogítanák, főt inkább igyekezik el-nyom- 
n i, ’s a’ könyv-írást vagy fordítást a’ Haza’ 
tsalásának nevezik. — Ugyan mit ítélné
nek nemzetünkről az Ánglusok ’s Frantziák, 
ha ezt meg-hallanák! — Sokan vágynak 
ollyanok a’ kik buzognak Hazájok és Nem
zetek mellett, ’s azonban nyelvünk’ gyara

pítás



pítása védett fajnállnak egy két fqrintot a’ 
Magyar Könyvekért, mikor a’ kópékért, 
’s agarakért aranyakat adnak : nem gondol- 
ván-meg, hogy nemzetünk’ ditsössége áll 
főképpen nyelvünk’ virágzásában, nyelvünk 
pedig nein virágozhat , hanemha jó köny
vek irattatnak rajta;

Hogy fok Grófit famíliák már alig tud
nak Magyarul, egygyik oka az, mert nem 
voltak nyelvünkön Paméldk0 Grandijjo- 
nők, Púpok, Racinok ’s más fzép köny
vek , mellyeknek olvasásokkal magokat 
gyönyörködtethették volna : ’s azért az ide
gen nyelvekhez folyamodtak. így járunk 
a’ Bárókkal ’s Fő Nemesekkel is, és tsak 
a’ ízür alatt fog maradni ez az Ázsiából fok 
ve 'ntások ’s gyozödelmek között ide által 
plántáltatok fzep nyelv, hanemha lök hafz- 
nos könyveket írunk vagy fordítunk, mel- 
lyekkel mint édes lépqkkei meg-fogattassa- 
nak az idegen nyelveket meg-fzeretö ’s a’ 
magokét meg-ütáló Haza-fijak. — Ha a’ 
Könyv-nyomtatók eze* vagy két ezer exem- 
plárt nyomtatnak v a kéme Ily munkából, alig 
tudják efztendo alatt is el-adni, holott tsak 
gazdag Nemeseink vágynak a’ két Hazá
ban öt ezerek; azon kívül pedig tehetős 
Plébánus Urak ’s Protestáns Pjedikátorok 
leg-alabb is öt ezerek. — Meg-tetfzik ebből, 
nieiiy kevesen kívánják nyelveket munka- 
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«an elő-mozdítani. — De a’ mennyire az 
iilyen hideg és érzéketlen Hazafijak meg- 
fzomorítaqak, fokkal inkább örvendeztetnek 
fnás felől az oilman Nagy Lelkű Férjfijak, 
kik kedves nyelvünket minden igyekezettel 
eiebb vinni törekednek. — —-
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Kőlimbusnak Európába lett vifxfxaT 
térése.

Nagyon meg-fzomorodván Kollinibus: 
azon , hogy egygyik hajója öizvc-tört, a’ 
másikkal pedig Fincon Kapitány el-valt tő
le : még nagy obb vefzedeiem nem érné * 
haza felé vette útját Január. 4. napj. 1493-7 
ban. Harmad nappal el-indúlása után meg
találta P ineont , a’ ki is fok fzínes Iiazug- 
íaggal mentegette magát előtte, hogy ő nerr> 
fzántfzándekkal, hanem a’ fzéltöl kénfzerít- 
tetvén vált volt el tőle; holott a’ mint azT 
titán ki-íűlt, lopva akart a’ maga fzámára 
fok aranyat gyűjteni; mert a’ Nativiú vagy 
a' Születés Szigetének egygyik réízében 16, 
napig múlatott, és holmi tollakon, fényes 
üvegeken ’s késeken temérdek aranyat tse- 
rélt a’ vad-emberektől, mellynek felét a’ 
hajós-legények köztt ki-ofztotta, hogy7 Ko- 
himbusnak ki ne vallják. Ezt Kolumbus jól 
tudta, de bofzfzonkodását te tte tte , annyi
val inkább, hogy a’ hajósok többnyire mind

atyja-



atvjafíjaí voltak Pinconnak. -?- Január. I j t 
napján ki-fzallított a’ hajóból némel’y em
bereket az Enamorado foknál, ( C ap) a* 
kiket az indusok méregbe mártott nyilakkal 
fogadtak, de el-fzelefztettek úgy, hogy á* 
Spanyolok kozzül egy fém esett-el. —  Ja* 
nuár. 16. napj. a’ föld egéfzen el-tunt fze* 
meik elöl , olly nagy íebességgel jöttek 
Spanvol-Orfzág felé, hogy a' Fef Szigettől 
nem voltak mefzfzebb harmad fel fzáz mért* 
földnél, r— Mind addig jó fzelek és fzép ide* 
jek volt, 'de Febr. 14. napj. olly rettenetes 
|zel kezdett zúgni a1 tengeren, hogy életek* 
meg-maradása felöl mindnyájan ketfégbe es
tek. A’ hajók elváltak  egymástól, ’s min* 
derűket kedvére vitte a1 ízéi a’ merre akar
ta. E’ nagy vefzedelemben fogadásokat 
tettek , hogy ha meg-fzabadúlnak , némel
y ek  mennek Gvcideloupéba, mások Lőrét• 
tumba bútsúra. —

A’ ízéinek rémítő diihösségéböl fzárma* 
zott félelmeket nevelte az is , hogy az ele«? 
fégek meg-fogyott, ’s az által hajójok is 
úgy meg-könnyebbedett, hogy attól tartot
tak , hogy a’ fzél fel-fordítja azt, — Hogy 
azért a’ hajót nehezítfe Kolumbus, az üres 
hordókat tengeri vízzel meg-töltette , ’s ek
képpen a’ hajót a’ fel-fordúlástól meg-men- 
tette. -— Azután pedig el-fzánván magát 4' 
halaira , utazásának rövid fummájat perga* 
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mentre írta , viafzos váfzonnal fokfzorosaií' 
bé-takarta, bé-petsételte, üres hordóba tet
te , annak feneket ’s fzáját bé-tsináltatta, ’s 
a’ tengerbe vetette, reménylvén azt, hogy 
fnég valaha valamelly Európai hajó rá talál
kozhat , ’s a’ Spanyol Királynak az Új-Vi
lágnak fel-találasáról hírt vihet. — Febr. 
15. napj. mikor a’ízéi leg-nagyobban diihös- 
ködött, egy hajós-legény földet kiáltott. A’ 
kormányos azt vélte, hogy Lisbonának kő- 
ízikláit látja: de Kolumbus tudta, hogy nem 
egyéb, hanem egy az Acores Szigetek köz- 
zül. Más nap láttak ismét más Szigetet, 
melly yólt a’ Szent Mária’ Szigete; a’ hol 
tsak ugyan fok küfzködések ’s le-írhatatlan 
nehézfégek után le-yetették a’ vas-matská- 
kat. A’ Szigetnek lakosai feregestöl jöttek 
a’ hajóhoz, nagy örömmel láttattak Kplum- 
bust fogadni, tsudálkoztak utjának fzeren- 
tsés ki-menetelén , ’s azon is , hogy ebben 
a’ nagy fzél-véízben, melly ö nálok 1 5. na
pokig tarto tt, meg-maradhattak. Itt a’ma
gok fogadások fzerént felét a’ hajós-legé
nyeknek a’ Szigetbe botsátotta Kolumbus, 
hogy a’ Sz. Szűz’ képéhez biítsúra menje
nek. De mikor mentek volna , a’ Sziget
nek Igazgatója fegyveres emberekkel egy 
les-helyből rajok ü tö tt, ’s őket hadi foglyok
ká tette. Ezt meg-tudván Kolumbus, izent 
2z Igazgatónak  ̂ hogy hanemha embere- 
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it vifzíza-adja, a’ Várost ágyúztatni fogja. 
A’ Portugalliai Király, a’ mint azután ki
tudódott, parantsolatot küldött minden Szi
getekbe, hogy Kolumbust fogják-meg: de 
minthogy magát kézbe nem keríthette a’ Sz. 
Mária Szigetének Igazgatója , jobbnak ítelte 
a’ foglyokat is vifzfza-adni.

Viízfza-nyérvén embereit; el-indúlt on
nan Febr. 24- napj. Márt. 3. napj. ismét 
rettenetes ízéitől hányattattak, mikor éjfél 
tájban éfzre vették a' Lisbona előtt lévő kő
sziklákat , a’ hol újra nagy veízedelemben 
forgott életek. Más nap ki-kötötte hajóját 
a1 Tágas folyó-víz’ partján ; küldött egy Pos
tát a’ Portugalliai Királyhoz, hogy enge- 
delmet nyerjen a’ Lisbona alatt való ki-kö
tésre; más Postát pedig küldött Mádrittba, 
hogy hírül vigye a1 Királynak fzerentsés meg
érkezéseket , és az Új-Világnak fel-talála- 
sát. — Mihelyt a’ Portugallusok meg-tud- 
ták Kolumbusnak vifzfza-jövetelét, nagy fé
reggel tódultak a’ hajóhoz, trombitákkal, 
fípokkal, ’s egyéb muzsika fzerfzámokkal 
fogadták őtet. Bámulással nézték az Új
világnak tsak nem egéfzen mezítelen lako
sait, a’ kiket liozptt volt Kolumbus S. Sal
vador Szigetéből.

A’ Portugalliai Király meg-parantsolta 
minden Tifztjeinek , hogy minden pénz nél
kül ingyen fzólgáljanak Kolumbusnak mind 
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azokkal, mellvekre fziikfége vagyon. Izent 
egyfzersmind Kolumbuszák is, hogy fzeret- 
ne vele befzélleni, ’s kérte, hogy menjen 
Valpar alfába3 a’ hol ekkor múlatott, melly 
volt Lisbonához 9. órányira. §oká kétel
kedett mi tévő légyen, el-menjen é vagy 
n e : de tsak ugyan végre el-indúlt, ’s oda 
ért Mart. 9. napj. A’ Király az egéfz Kirá
lyi Udvart elébe ' küldötte , ’s mikor fzobá- 
jába é r t , a’ köfzöntés után kalapját vele 
fel-tétette, ’s rqaga mellé ültette. Tet
tetett gyönyörüféggel hallgatta a’ Kolumbus’ 
Útjának rövid elő-belzéllését, ’s mondotta 
végre , hogy igazfág fzerénf: övé volna az 
Új-föld, minthogy elöfzör Kolumbus az ö 
fzólgálatjában v o lt: de arra meg-mondotta 
a’ maga ellenkező értelmét, illendő tifztes-r 
séggel. — A’ Királytól el-bútsúzván , igen 
nagy pompával kisértetetett egéfz a’ ha- 
|óig. —

Lisbonábql el-indúlván Mart. 13. napj. 
15-kén ért Saltesbe, a’ honnan az el-múlt 
efztendoben Aug. 3. napj. indúlt vala-ki. 
Nem lehet le-írni, főt tsak képzelni is elég
gé azt az örömet, mellyet mutattak a’ Spa
nyolok az Új-Világnak fel-találásán. — Pin- 
con itt is meg akarta előzni Kolumbust, 
hogy ö mutassa magát bé elöfzör a’ Király 
előtt: de azt meg-tudvan a’ Király, meg- 
pamntsolla, hogy az A-dmirál nélkül elébe

men-
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menni ne méréfzeljen , mellyen annyira meg«
fzomorodott, hogy búvaban meg-hólt nyóltz
napra.

Kolumbus el-indúlván Sevilából, az 
# Orfzág1 útját mindenütt két felöl eirálló fo* 

kafáguak tapfolásaik között ment Bártzelió- 
na felé, a1 hol múlatott akkor a'Királyi Ud
var , a’ mellytő) igen nagy pompával fo
gadtatott. A’ Király és a1 Királyné a’ köT 
zöníéges audentziás fzobában arannyal ki- 
varrott báifony kanapén ülvén várták ötét, 
’s mikor a’ kéz-tsókolásra közelített, mind 
ketten fel-álltak, ’s azután magok mellé ül
tették. Sőt annyira meg-betsfilte Ferdindnt$ 
ö té t, hogy mikor B^rtzellónában fétált, 
mindenkor mellette volt; a’ m ellj tilztessé- 
get a1 Spanyol Királyok nem adják egyéb
nek , hanem tsak a’ Királyi vérből fzárma- 
zqit Printzeknek. Hogy podig ez a’ nagy 
ti ízt esség egyfzersmind hafznos is légyen ; 
újra Királyi petséttel meg-erösítte.tett levél
ben , Vitzé-Királlyá tették mind azokon a,' 
Szigeteken, mellyeket már fel-talált, vagy 
ezután fel fog találni. —- Él-végezték, hogy 
hadakozó féreggel menjen ismét a’ fel-talált 
Szigetekbe ; elébb pedig Vl-cfik Sándor P á
pától levelet nyertek, melly által minden 
egyéb Európai Királyok az Üj-fŐldnek bírán 
sáöól ki-rekefztettek.
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jú  Angimokrpl némelly jegyzések.
Mennyire mentek légyen az Ánglusok 

a’ tudományokban , jó ízlézben ’s emberi fze- 
retetben, meg lehet ítélni a’ többek között 
e,’ három dolgokból:

l .  A’ közttök virágzó nemesTársafágok- 
ból (Sociétdsokbál) Ezek közzül tsak né- 
inellyeket említünk. 1776-ban állíttatott- 
fel Londonban a’ Humane Society mellynek 
tzélja a’ gőztől meg-fojtatott, vagy vízbe 
fűlt embereknek az életre való vifzfza-ho- 
zások. A’ ki valakit az illyenek közzül az 
eletre hoz, a’ Társafágtól vefz’ fo. forint 
jutalmat. —• 1786-ban Apr. i f .  napj. gyű
lést tartottak e’ Társafág’ tagjai, ’s úgy ta- 
pafztaltatott, hogy tíz efztendo alatt 1458- 
embereknek tartotta-meg életeket ez a’ Tár
safág. — Akkor is 70. emberek jelentek- 

\ meg a’ Gyűlés-ház e lő tt, a’ kik hálá-adó 
könyvekkel köfzönték életek’ meg-maradá- 
sát a’ Társafagnak. — Nevezetes a’ Kent 
pifpenfafi nevű Társafág, mellynek tzél
ja a’fzégény betegeknek ingyen való gyó
gyítások. — 1783-tól fogva 1786-tig, 4305. 
betegeket gyógyítottak ingyen, kik közzül 
2745 'len gyógyúltak-meg. —

Annak a’ Társafágnak melly Lying ih\ 
Charitynek neveztetik, tzélja a’ Szegény

for-
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íbrsii fzi’ilö Afzfzonyokra való gondviselés, 
a’ kiknek mind orvosságot mind élelmet in
gven fzolgáltat. —

Nem régiben állíttatott-fel egy más 
Társafág is, mellynek tzélja azoknak ki-fza- 
badítások, a’ kik nérnelly tsekély adósság
ért tömlötzöt fzenvednek. —

2. Még a1 köz-nép is világosabban lát 
Angliában mint másutt a’ nemesebb rendek, 
mellyet tsinál a’ fok jó könyveknek ’s új- 
íagnak olvasása. — Tsak magában Lon
donban 83. kiilombözö újíágok nyomtattat
nak minden nap. Némejly Újfág-íróknak 
pedig tíz tizen-két ezer Olvasóik vagvnak. 
Még a’ hal-áruló afzfzonyoknak is minden 
reggel Ujfág van kezekben a’ piatzon, ’s ott 
rázzák ’s rostálják a’ mit a’ Parlamentumban 
végeztek. — Hogy ne volna ott meg-vi- 
kágósodás, a’ hol ennyire megy az olvasás* 
fzeretete? — Az Újfág-írók tartanak gyors 
írókat, a’ kik a’ Parlamenttimnak Gyűlé
sébe menvén, fzóról fzóra le-írják a’ leg
fontosabb befzédeket ’s végezéseket. —

3. Ha valamelly Könyv-író fzép mun
kát botsát-ki Angliában, nem tsak nagy 
betsűletre kap , hanem holtig való élelmét 
meg-keresi véle. — T. Blair Úr i f .  Pré- 
dikátzióját ki akarván nyomtattatni, a' 
Könyv-nyomtató önként ígért értté iooch 
Rforintot. De a’ a’ lelki-esméret rá nem

Vi*
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vivéu hogy a’ belölök bé-jött hafznot mind 
magának tartfa, efztendo múlva ismét hoz> 
zá ment ’s az afztalára tett IOOQ. Rforintot 
ezt mondván: T. Uram! a’ Kegyel mad 
Prédikátziójiból nékem fzép hafznom jött, 
íme adok még Kegyelmednek belőle icoo. 
forintot. — Robertson az V-dik Károly’ 
életéről ké&ített kéz-írását ötven ezer forin
ton adta-el a’ Könyv-nyomtatónak. —- PÓp 
a’ Homerus’ Iliását elö-fizeLésre botsátván, 
minden rá tett kőltfégén kívül bé-vett belő
le fzáz ötven ezer RforintokaU — Azon kí
vül olly nagy betsűletet nyert általa, hogy 
fok Lordok ’s még a’ Valliai Printz is gyak
ran el-ment látogatására. —

A ’ Találós Mese volt Gyurit; a’ Rej
tett Szó Rák.

Találós Mese.
E lek , nem is é lek , lehellek is nem is>
> Egy helyben fém lakom, mindenütt helyem 

Életem futva fut. Mi hafznom’találom , [is. 
Ha tárgyom’ el-érem ? hirtelen halálom.

Szathmárról*
Rejtett Szó.

Négy lábbal ’s egy fővel tsak eg;v fzáron állok* 
Az emberi nemnek Ieg-többet hafználok. 

Magzatimból ollyan jó fzerek kéfzűlnek * 
Mellyekkel a’ lankadtt ízívek erösülnek*

Há«r
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Három lábom a’ rest lovat is fzalafztja, 
De két elfő lábom a’ ízívet lankafztjsu

A  Magyar a Deákhoz*
Elég Sokáig volt urafágod is 
Kedveik Hazámnak földjein! annyai 

Nyelvről fzokásod győzodelmed*
Szedni ? de járom ala ma vetnek 

Téged’. Derül is most nemes hajnala 
Nyelvemnek, és van már kire bús fejét? 

Rakhatja # izmos Tagja, Szolga
Lábra fzorúlfz. Ki-törőltetett már 

N éped, ki értné nyelvedet: villog ám 
Ellenben élő Nemzetem, a’ kinek 

Szájába nyelvem’ drága hangja 
Harsog. Ijed fzomorú nevednek 

Hangiára; tudván — és ki felejtfe-el — 
Sajnálja, melly nagy károkat hordozott* 

Nyelved’ tanulásának íze.
Torkig ufzott, ki tudott Deákul 

JKintsedbe: ámbár volt tüzes éfz feje 
Másnak; de mert még nem vala jártas sC  

Nyelvedbe, rejtödött fetét, és —
És ijedésre vonó homá.lyba. 

Etkőltsnek-ettől dífze ki-írtatott,
És vétkes élet lepte helyét. Ki-hüR 

Emlékezetből őseinknek
Virtusa, fegyvere, bőltsessége.

Innét tekintfed gyermekit! ott puhát^
Itt Vakmerőt lelki. Isteni tifztelet

DL
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DitsŐ Hazánkból már ki-fordúlt 
Szedd, ha lehet, fzomorú esésed’ 

Számban ! Mi még több : nyelteden íratott 
Tőled majorfág. Már kinek? a’ ki nem 

É rte tt, Parafztnak ? vagy , ki retteg 
Gyenge dolog’ fzereto nevére 

Nemesnek ? Halljad ! már hogy ha nyelvemen 
Adnád-ki kedves könyvedet, e z  meg a z  

Haíznot magának , meg fijának 
Gyűjtene* Melly örömére lennel 

Már kit fegédül hívjon az emberi 
Nemzet? Te hozzád, Jupiter, áztató 

Könyvünk leveg-fel; most te néked 
Küldenek áldozatot mezőnkről 

Népünk, hogy adnál egy Folihimniát 
És egy K liót, kik lantokon áldanák 

Kámillusinkat; gyermekinket 
Szent hadj tűzre efeíztenék-fel*

Adj Kálliópét; Annyai nyelveken 
örvendező fok Lelkeket; hogy -— mivel 

/  Illy rút időkig fzúnnyad óztak —-
Altalok öfzve-fogott erővel 

Pindusra hasson. Éoebe , nagy Istenünk 
Szörnyű Kimérát, ostoba tar fejet 

Rontfad , töröld-el: mert henyélő
Pénzbe reménye* Soká mi közttünk 

É lj, és borostyán , merre menéndefz , ott 
Néked tsírázzon; mert le-tapodtatott 

Ellenkeződ: fzörnyü fetétfég;
Mert fel-emeltetik a1 Magyar nyelv.

Pozsonból 5. Eízt* Név. Pap.
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Költ Komáromban Mind Szent Havának 
* io . Napján*

A
Szathmár 1789» 8* Septembr.

9
Mindenes Gyülyteményben találtátik 

néhol gazdafágot , és nevezetesen Kertéfz- 
kedést illető tanáts is. Ezen tekéntetben 
örömest téfzek egy rövid emlékezetet, tu
lajdon nyelvünkön íratott két régi Kertéfz 
könyvekről, mellyeket mostanában, olvasni 
fzerentsém volt. E ’ két könyv az üjabb em
lékezetet valóban meg-érdemli* Ha az e* 
féle könyveink a’ többeknek is fzerentsétlen 
történetekkel igen el nem ritkultak és fo
gyatkoztak volna; ma az e’ félékben is vól- 
ná mikben ditsekednünk Eleink’ gondos- 
fágával, és a’ fzép tudományokban lett elő- 
menttével. Ezek nevezetesen nyilván meg
mutatják, hogy a’ tudománynak e’ réfze is, 
már még az el-nrmlt fzázadban Nemzetünk 
előtt illetetlen nem maradott. A’ Magyar 
Gazda emberek ezekből fzép tanátsokat ve* 
hetnének a’ vetemények, a’ virágok , és a’ 
gyümőlts-fák’ fzaporítasokban, hafznok’ vé
telében, és azoknak ártalmaiknak el-hárítá-

C * sok-
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/  sokban. A’ Magyar Füvéfz-tudományt gya
rapítani és helyre hozni igyekező Tudósok
nak is, az azokban * élő-forduló fziikí'eges 
nevezetek körül, fok régi alkalmas Magyar 
kifejezésekkel Izolálhatnának. — De a’ 
könyvekre mégyek, — Az ellő: Mizáld 
Jntal Monluciai Orvos Doctor a’ Ker
tekkel való Bánásról, ahoz tartozókról, 
és annak titkairól írott — könyve. — 
Ez a1 könyv kezdete felett való nevezet; 
mivel a’ kezemre akadtt könyvben az igaz 
titulust elö-adó elfő levél nem találtatott. 
A’ könyvnek foglalatja mindazonáltal igen 
meg-egygyez ama könyvvel, mellyel for
dított Nadányi £fános, és a’ mellyröl em
lékezik BÓd Péter ezen név alatt a’ Ma
gyar Á-thénás’ 186-dik levelén. Annyival 
inkább nem láttatik pedig egygyezni, avagy 
tsak a’ ki-adás, am azzal, mellyröl vagyon 
emlékezet in fuccincta Medicorum Hungáriáé 
et TranQlvaniae Biographia , Cent. Alt. Part.
I. pag. — Claudiopoli 1669. in 4. alph. 
3 .  —  fub titulo : „  Kerti dolgoknak le-írá- 
„ sa , négy könyvekben rendesen bé-foglal- 
,, ta to tt, mellyek közzűl az elfő a’ kertek- 
,, nek gondviselését, ékesítését, és fok rend. 
„  béli titkait mutatja-meg, A’ második az 
,, oltásnak mesterfégét adja élőnkbe. A ’ 
,, harmadik kerti holmiknek orvos hafznait 
„  rendre írja-ki. A’ negyedik a’ kerti hol-

„  mik-
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„ miknek, parajoknak, gyökereknek, gyű* 
,, mőltsöknek, izőlőknek, bornak, és hús- 
,, nak gyönyörűféges állapotban meg-tartá- 
,, soknak módját fejtegeti, ’s a’ t. “ hanem
ha e’ volna a’ Mizáld Antal' könyvének ti
tulusa, és a’ Fordító azt önként meg-rövidí- 
tette volna, mert ebben tsak három könyv
ről vagyon emlékezet. Elfő könyv , a’ ker
teknek fundálások , és azoknák régi haíznok. 
Második könyv, kerti parajok. -— Harma
dik könyv, —- A’ kerti élő-fáknak közön- 
féges fegíto efeközeik, ’s azokról való régu- 
lák, — az egéfz három könyv is mind öíz- 
ve tsak egy alphabét. — A’ második Kér- 
téfz könyv melly kezembe akadt, vragyon 
illy névvel: Harmadik könyv $ GijümöltsöS 
k e r t , de elfő titulusa fzinte úgy nem ta
láltatott, Ez ismét egyébaránt meg-egygvez 
azzal, mellyet említ Bód Péter, Lippai Já
nos alatt, a’ Magyar Athénásban 162. lev* 
hanem, hogy ottan elfő a’Pozfoni kert. 2-dik 
a’ Gyümöltsös kert. 3-dik A’ Calendarium 
Oeconomicum, itten pedig 3-dik a’ Gyü- 
möltsös kert, melly egyedül maga, amá 
más Kertéfz könyvnél fokkal bővebb, úgy
mint a’ melly több más fél alphabétnél , 
mert az utolfó árkus P p. Af könyvben 
imitt amott vagyon emlékezet V i r á g o s  k e r t - 
rö l, és V e t e m é n y e s  k e r t r ő l , mellyekre gya
korta igazít, és talán ezek tefzik a’ két el- 
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fö könyvet, ’s így 3-dik a’ Gyiimőltsös kert, 
de azokat nem láthattam. —1 Belfö kiilömb- 
fége e’két Könyveknek ez : hogy noha fzám- 
talan fok dolgokban egy nyomon járnak, 
és ugyan azon hafználó fzereket javasolják: 
a’ Mizáld Antalé mindazonáltal azon idő
nek és a’ Szerzőnek termefzete fzerént,fok
kal mesésebb és babonásabb; a’ Lippai Já
nosé fokkal r terméfzethez intéztetettebb. 
Mindenikben vágynak még is éppen nem 
meg-vetendő hafznos régulák, éfzre vételek, 
tapafztalások, és fegítö efzközök. Mivel 
a’ végre tettem rólok emlékezetet: egyné
hány kertéfz és gazdafágbéli tanátsokat ihin- 
denikbol említek. Mizald Antalból, a’kerti 
férgek, balhák, hernyók, ’s a’ t. ellen: a’ 
*0. lev. „ Africánus Görögök között fő 
„ fzántő-vető ember írja, hogy a’ kerti hol- 
„ mik a’ hernyóktól ’s ártalmas férgektől 
„  meg-tifztéilnak, hogy ha azoknak rejtek 
,, helyek, féfzkeik jó fzélben meg-égett 
„ ökör ganéjjal meg-füstöltetnek. — A’ bal- 
„  hák a’ veteményt nem fogják bántani, 
„  hogyha az eruca, vagy hernyó nevű fü- 
„  v e t, vagy pedig rutát gyakor helyen kö- 
,, zibe elegyíted, melly a’ kápofztának el- 
„ főben is hafznál; mellyet a’ retekkel egy- 
5, gyütt a’ balhák igen állanak. —«. Az erős 
,, etzet is hafznál, ha nadragulyának vi- 
„  zével meg-öntözöd; és a’ vad-állatotskák-

3 6
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,, ra hinted. — A’ 21. lev. Palladius a’ her- 
,, nyók ellen fog-liagjmával meg^-törzsölt 
,, vefzfzöket az egéfz kertben fzéllyel-éget, 

Továbbá kéfz orvosság és könnyű Iéfzen 
„ ez, hogy a’ fák’ tövénél ’s ágainál; és 
,, a’ füvek’ törzsökénél enyvet és kénkövet 
„ meg-égess; vagy a’ dió-fa óldalán termo 
„ fa gom bát, ugyan a’ meg-nevezett he- 
„ lyen meg-füstölj; és a’ Siriai gyár.tát, vagy 
,, fzarvas ízarvát, a’ fzéi-fúvásától el-fordúl- 
,, ván meg-égess. A’ 22. lev. Vágynak 
,, ollyak, kik a’ fzölö-fa hamvát harmad 
„ napig vízben tartják, ’s azzal a’ vízzel a’ 
„ füveket és fákat öntözik ; mások fzappa- 
„ nos vízben áztatják. A’ 23. lev. A’ mi 
,, Kertéfzink igen könnyű mesterféggel illy 

formán űzik-ki most mindenütt fzé'llyel: 
j, (a ’ hernyókat) A’ hol az esso után, kies 
„ helyeken jártak reggeli órákon , a’ vete- 
„ mények’ tsemetéjekeí, vagy élö-fáknak 
„ ágait meg-veregatik; mivel igy , mikor 
„ még az éjjeli hideg miatt el-bádjadtak, 
„ könnyen le-esnek , és többé a’ felfő hely- 
„ re fel nem hágnak, úgy hogy fel-méfzár- 
„ lójoknak könnyű utat adjanak fzándékok’ 
,, véghez vitelekre. A’ vakoudakok ellen 
,, a’ 25* lev. a’ többek között e’ vagyon: 
„ Mások ezeknek lyukokat veres miniüm- 
„ mai és erdei ugorka' vízzel töltik-bé. — 
„ A ’ Parasztoknak elég ha vefzfzeit, vagy

C 3
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3, leveles ágait a’ bodzának le-ássák. A’ 36;., 
,, lev. Az elo-fáknak pufztítójik a’ hangyák, 
,, m el Iveket fokán el-üznek veres minium- 
„ m al, és híg fzurokkal, meg-kenvén a’ 
,, parajoknak tzolonkjait. Mások a’keserű 
,, vad babot, vagy lupiíiust olajjal ofzve-tö- 
., rik ; és az élö-íaknak, ’s palántáknak tö- 
„  veit, (vagy a’mint mások olvassák) tzo- 
,, lonkjait ezzel megkenik. — A’ hangyá- 
5, kát el-üzod, ha a’ fekete gyopár füvet 
,, és kénkövet meg-törvén , az hangyák’ 
„  lyukokra hinted; vagy krétával, veres mi- 
„  niummal, fekete gyopár füvei azoknak 
5, útjaikat meg-hinted. ’s a’ t, “ A’ kertek
ben fel-fiiggeíztett rákok’ hafznáról. a’ mit 
ugyan ezep író ír , nem mertem volna ide 
tenni ; hanemha most a’ Mindenes Gyüly? 
temény’ 18-dik Levelében, ugyan ezen 
dolgot dítsérettel említtetni olvastam volna. 
Le-írom tehát én is, mit ír Mizáld Antal 
után Naddnyi a’ hernyók ellen : „ Vadnac 
, , -ollvac, kic a’kertben tengeri kígyó-hagy* 
,, mát ágyakónként vetnec, vagy fel-füg- 
„ geiztenec: mások vízi rákokat fok helyen 
,, íel-függeíztnec: “ ismét: „ Ezen kívül 
j, írja Piinius; ha a’ bagoly borfó több ma- 
„ gokkal egygyutt el-vettetic, vagy rákoc 
,, a5 fák’ ágain fel-fiiggefztetnec , npgy az is 
„ hafználna. “ A’ 21. lev. E ’ fzerént több 
h?.fztjOS dolgok is lehetnek ezekben , mel-

lye-
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Iveket lia újabb idegen írókban olvasnánk, 
taíárnhalznok eránt kevesebbé kételkednénk.

A5 Lippcii ‘̂ fánüs' Gyümöltsös kerté
ből is esmeretfégnek okáért valamit: a’ 141. 
’s k. levélen így ír az író : „ Hogv az alma- 
,, la lók gyümöltsöt hozzon, és könnyen le 
„  ne hulljon: tsinálj egy övét ónból, és 
„ kösd azt egy lábnyira a’ földön feljül a1 
s, fa körül minekelötte virágozni kezd a’ fa. 
„ Mikor ofztán az alma nőni kezd, és öreg- 
,, bedni: óltl-le akkor róla- Ezt tseleked- 
,, jed minden efztendőben , és az alma-fád 
„ jó tenyéfzövé Jéfzen. Hogy pedig az al- 
„ ma á7 fáján meg ne rothadjon , és a’ her- 
„  nyók fe bántfak: kend-meg a’ fa-tökéjét 
„ egy zöld gyíknak epéjével. Ha az alma- 
,, fának gyökerét minekelötte a’ verembe 
„ ültetik , tehén epével meg-kenik , nem nő 
„ könnyen féreg benne. —• Az almát ha a’ 
,, hordó borba botsátják, és feljül leveg; 
,, jele az, hogy igaz, és nerr* tsávált bor; 
,, ha pedig le-l'záll a’ fenekére, vízzel ke- 
,, reíztelték azt meg. — H aa’ megygy vagy 
,, tsérefznye-fát hangyák vefztegetik, Por- 
„ tulacának vagy ports-fűnek a’ levét kell 
,, belé tölteni, a1 kit fele etzettel elegyítet- 
„  tck , vagy bor fepiővel kenjék-meg a1 fát 
,, nak tőkéjét mikor virágzik. A ’ ly i.ie v . 
,, Ismét a’ 179. lev. A7 hangyák ellen ve- 
„ 'rés krétát torjenek-meg: azt meg-ólvafz-

r t o t t
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„ tott gyantával keverjék-öfzve, ’s azzal 
„■ kenjék a’ fá t; de ne felettébb, hogy meg 
„  ne ártfon a’ fának. Ismét a’ 191. lev. 
,, Ha a’ hangyák veíztegetik a’ fát, krétát, 
„ etzetet és hamut öfzve-elegyítvén, azzal 
,, kenjék. Ez is nevezetes a’ 196. lev. A’ 
„  fomfát nem kell a’ méhek körül nevelni, 
„  mert ha a’ méhek meg-fzívják a’ virágát, 
,, meg-halnak tője. Ismét a1 234. lev. Gyak- 
,, ran történik az is a’körtvély fákban : hogy 

mikor meg-agganak , a’ gyökereknek hé- 
,, ja is ügy meg-keményedik , hogy elege- 
5, dendő eledelt ne vonhasson magához, 
„  kivel az ágakat és gyümöltsöket el-táplál- 
„  hassa. Innét következik, hogy tsak má- 
3, sodik efztendőben, vagy ritkábban is gyű- 

möltsözik a’ fa. Azért ez ellen a’ temér- 
„ dekebb gyökereit liasítfák-fel a’ közepin; 
3, és a’ hasítékba a’ folyó-víznél fzedett kör 
,, vetskéket tegyenek, hogy öfzve ne forr- 
,, jón a’ héjok , hanem a1 főidben elegeden- 
,, dö képpenmegTeméíztődött nedvesség, a’ 
., ki a’ meg-átallott héjon által nem hatha- 
„ to tt, a’ metfzés által meg-nyitótt hasadé- 
„ kon bé-mehessen. ’s a’ t. Ismét a’ 26f. 
,, lev. A’ hangyák ellen vegyen az ember 
„ oltatlan méfzkövet, mellyet immár meg- 
3 ,  égettek, annyit mint háromfzor az ökle: 
,, ássa-bé a’ hangya’ féfzekbe, tőltfön vizet 
,3 reá, és meg-hevül a’ méfz, ’s el-omlik

» egJ-
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„ egymástól; így a’ hangyáknak egy réfze 
„ meg.égeti magát, a’ többi el-fzalad elot-
,, t e , s a t.

Az ill}' tanáts-adó könyvek ha minde
nütt olvastathatnának, nem tétetnének-fel 
az olly kérdések a ’Magyar Gazda emberek
től , a’ minéműt a’ Magyar Hírmondónak 
l^Ür-re ^*-dik Levelében is olvasunk: A’ 
Sáskák’ és hernyók’ el-vefztésének módját,, 
úgym ond, derekason munkába vették im
már: de a’ hangyákat, kivált a’ gy ümőltsöt 
termo fáknak tövéről, hogy kellene a’ fák
nak férelme nélkül el-vefzteni, jó volna ar
ról a’ Hazát tudósítani, ahoz értő ember’ 
tanáts adása fzerént; és ez az egygyik oka, 
a’ miért a’ hangya vefztö orvosságok egy 
be fzedésekben ’s elo-adásokban , többre is 
mentem. De ezen kívánfágnak az azon efz- 
tendei nagy érdemű Tudós Hír-közlő is ,P o -  
zfaoni Hír-mondó Leveleiben, mind maga 
nagy tudománya és olvasottfaga által, mind 
hív Levelezőinek fegítfégek által valójában 
eleget tenni tsak azon eíztendöben is fok íz
ben igyekezett. Ezen tanátsokat is mind 
azon nagy érdemű írónak dítséretére , mind 
annak meg-mulatására, mennyire egygyeznek 
ezek is, a’ mi említett Magyar íróink’ taná- 
tsával; Gazda emberei nk’ nagyobb hafznokra 
rövideden elo-hozni nem léfzen íziikfégte- 
len. Azt javalja mindjárt a’ nevezett he- 

C 5 lyen,
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íven, az említett Tudós Hír-közlő , Lefzer* 
Inject0-Theologiája' vezérlése után: hogy 
a’ fák7 tövét hamuval hintfék-meg, avagy 
a7 törzsökét vagy egy • tenyérnyire korös- 
köriíl krétázzák avagy eny vezzék-meg, 
7s a7 t. A’ mellett azt is tanátsolja, hogy 
íós és mefzes, avagy más a7 féle fzerrel ele- 
gyíttetett vízzel lotsolják-meg a7 hernyókat, 
•midőn a’ fa töve körül rakasban egygyutt 
vágynak; 7s a’ t. Ismét a7 6^. lev.  ̂ iy. 
lap. Á llott, vagy büzhödtt emberi vizedet 
öntessék a7 hangya bolyba. Ismét a' 69. lev. 
551 -dik lap. A7 hangyás élő-fákat, vagy 
azoknak útaikat jó tubákkal is bé-hinteni, 
a ’Journal Enoijdopediqtie nevezetű Hóna
pi írás fzerént. A7 mit a7 hernyók ellen a7 
Brüíli levelekből elő-hoz, a7 34. lev. 272. 
lap. Denevér ( fzárnyas-egér ) gánéjjal, fog- 
hagyma ízárral füstölögj a7 fák alatt a7 her
nyók ellen; ugyan azt láttatik érte,ni Nadá- 
nyi midőn ezt írja.: Palladius fok-hagymá
val meg törzsölt vefzfzöket a z egéj'z kert
ben fzellyel-égetismét Perepuíy gerne- 
jd t , hogy abból nehéz fzag jöjjön. A7 2T. 
lev. és alább a7 28- lev a7 hangyákról fzóll- 
v á n : mások a? pereputy7 fzárnyát vetik 
ellenében. Az is a7 mi a7 kerti balhák ellen 
az 59. lev. 469. lap. vagyon, a’ Nadányi7 
oktatásival éppen meg-egygyez: A* kerti 
palhák ellen jó a'plánták' ágyaikat hamu val

bé~
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bé-hinteni. Az is hafznál ha a' pldntdk 
között Jzéllyel ruta vagyon el-últetve. 
Ezek után ugyan itt egy más, és a’ gazda- 
fágban nem alább való hafznú fel-tetel is 
ólvastatik: Ha a’ búza között nyír-fa le
velek vágynak el-elegyítve; foka Jem bánt
ja á' zsuzsok, Éhez egy fizép tulajdon
tapaíztalásomat adhatom. 1783. Efzt. pad
láson el-terítve lévő jó íumma köböl búzá
m at, a’ már bövíéggel meg-termett zsuzso- 
kok tó l, dió-fa leveleknek közikbe elegyíté
sekkel meg-ízabadítottam. —

De hogy a’ íel-vett könyvekre vifzfza- 
térjek: nevezetes a’ mit említ Lippai jfd- 
Í W S  a’ baratzkról: „ Azt tartják némelly
„ Orvosok, hogy a’ nyers baratzkot étel 
,, előtt kell enni, nem étel u tán , mert meg- 
„  vefztik a’ gyomrot. De ezt a’ í'zokást 

hagyjuk ,az Olafzoknak és finnyás embe- 
?, reknek, Maradjunk mi a’ régi Magyar 
,, fzokásian, a’ kik étel után eízik, i$ f♦ 

lev. ismét á5 fzilváról írván, annak egy 
neméről így ízóll ; apró hoizfzúkás, és 

„ gömbölyű í’árga , kit hideg-lelÖ , dobzódó 
,, ízilvának is neveznek, azért,hogy ha va- 
,, laki ebben fokát eízik , avagy vizet ifzik 
„ reá, hideg-lelést fzerez. “ 177. lev. Nem 
tsak a’ Magyarok , hanem magok az Orvo
sok is fokán ez előtt az idei gyümőltsöket, 
kivált éhomra enni, ártalmasoknak tartot

ták ;
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ták ; azt tartván, hogy azok hideg-lelést, és 
nevezetesen verhast okoznak, mivel tapafz- 
talták, hogy a’ vérhas leg-inkább öfz felé 
kegyetlenkedik , a’ mikor az idei gyümöl- 
tsök bovíégesek. Ma a’ gyümőltsök felöl 
fzelídebben ítélünk, mivel a’ tapafztalás el
lenkezőt tanít. Tapafztaltatott ugyan is, 
hogy a’ vérhas elebb el-kezdodött, mint 
fém a’ gyümőltsök meg-értek volna, és hogy 
az érett gyümőltsök, kivált főve, a’ ver- 
hasban lévőknek is hafználatofok voltak. 
Okozhatnak mindazonáltal ottan-Dttan vér- 
hast az értt gyümőltsök is, még pedig I. 
Ha valaki a’ vérhasra már eleve alkalma
tossá tétetett: az-az, ha bövölködik epe
farral, mert az érett gyümőltsök,az ő hat
hatós nedvességekkel az epe-fárt, avagy a’ 
gyomorbéli rútfágot, fár-vizet, hatalmason 
fel-ólvafztják , meg-hígítják, vékonyítják, 
a1 nedvességek’válafztását a’belekben gyor- 
sabbítják, meg-indítják: de az e’ féle has
menés hafználatos, mivel az által gonofzabb 
pyavalyak fordíttatnak-elt 2. Ha a’ gyii- 
moltsökböl egyfzerre bövféges levegő fejtő- 
dik-ki, az a’ béleknek fzüntelen való ren
des mozgását meg-háborítja, és eleinte has
menést , vagy vérhast is okozhat. A’ do
lognak tehát el-igazítása ebben áll: Az értt 
gyümoltsökkel azoknak rendi ’s terméfzeti 
í?;erént yaló élés fém hideg-lelést, íém vér

hast

1
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hast nem okoz. Erre fzolgáló hafznos re
gulákat adott azoknak evésekre a’ Minde
nes Gyiilytemény. 17-dik Levelében. Azok
hoz ezeket adom: 1. Minden em ber, kivált 
a’ ki epe-fárral bövölködik, mikor a’ gyii- 
mölts evést kezdi, elfő napon fokát ne egyék, 
ne hogy a z , az epe-fárt egyfzerre nagyon 
meg-indítfa; második napon többet ehetik, 
harmadikon ismét többet, így menvén fel
jebb gráditsonként, míg végre ártalmas nem 
léfzen, lassanként tifztúlván-ki az epe-fár.
2. A’ gyenge gyomra ’s bélíi emberek , gyer
mekek , afzfzonyok és azok, kiket a’ fzelek 
járnák, mindenkor kevesebbet, és inkább 
több ízben egyenek, vagy a’ mellyek fő
zésre alkalmatosok, azokat főve egyék. — 
Már ezekkel jobban egygyezőleg ítél az em
lített Lippai is alább , a’ fzilváróh Néniéi- 
lyjek) úgymond , éhomfa efznek egynéhány 
fzem Bejztertzei fz i lvá t  nyersen, igen Jé- • gítik vele gyomrokat. 180. lev.

(A ’ többi következik.)

4Í

A’ Találós Mese Volt Szél; a’ Rejtett 
Szó Búza.

Találós Mese«
Tsak én vagyok minden titkoknak tudója ̂  

Minden tanátsoknak okos fugallója.
Né-
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Néma vagyok, nintsen fzózatom’ hangzása, 
Nem is vo lt, nem is lefz’ fólia hallhatása. 

Oily jól értik még is mind követségemet, 
Mint ha rikoltozva ejt nem befzédemet. 

Egy kerek záratska fzorítja testemet,
Tsak ez védelmezi kötelességemet.

Kolozsvár. Kövesdi Boer Sándor.

Rejtett Szó.
Mi ez jó Barátom! kérlek jól gondold-meg, 

’S réfzre való haji ás nélkül jer fontold-meg. 
Öt lábommal engem a’ földre terítnek, 

Egéfz kerekféggel fzépen be-kerítnek.
A ’ lovak hátamat minden-nap tapossák,

A’ tsép hadaróval oldalam tsapdossák. 
Nálam nélkül fenki kenyeret nem-efzik, 

Mindenek egygyaránt hát hafznomat vefzik 
Négy első lábommal kórfágost gyógyítok, 

Vifzfza azonokkal fzegépvt gazdagítok, 
Ha a’ két hátulsó lábom’ öfzve-tefzed, 

Nemességed’ minden költség nélkül vefzed, 
Ha még négy lábomat el-rakod helyesen, 

Parafzt köpönyegre kaphatfz egyenesen. 
Ser i Réz 9 E fz, Rés, Es 9 É r9 Üres lefz’

belőlem,
Ha jól gondolkodói barátom felölem.

Az

*



Az É firö l , vagy Elméfségrót.
Nints femmi a’ mit inkább tsudáljatiak* 

’s kevefebbé esmérjenek fokán , mint ‘az Efzt, 
vagy a’ munkában tündöklő elmésfégetfc — 
Sokan azt tartják annak, a’ mi leg-nagyobb 
munkába kerül, bár a’ jó ízlésfel ellenkezzék 
is. Már a’ Régi Bolts Görögöknél is , a' 
kik külömben nagyra mentek mind a’ Tu* 
dományokban , mind a’ fzép Mesterfégekben 
’s jó ízlésben, találtattak ollyak, a’ kik 
abban belvheztették az Elmésféget, a’ melly- 
ben nints femmi. — Ide valók azok a’ Ré
gi Poéták, a’ kik fzárnyaknakvagy tojáfok- 
nak formájikra tsinálták Verfeiket, ügy hogy 
valamint a’ két ki-terjefztetett fzárnyak , ügy 
az ö Verfeikis mindenkor rövidültek. — 11- 
lyeíiek voltak azok a’ Lipogrammati.stdk * 
vagy betü-lopók is, a’ kik, nem tudatik mi 
okból t némelly betűket meg nem fzenved- 
tek munkájikban. Egy Tryphiodoms ne
vű Görög Poéta hufzon-négy énekekből ál
ló Poém át, vagy vitézi verset írt Uhjfjes9 
dolgairól. Az elföt • nevezte A-nak , * tsak 
azért, mert abban egy A. fém találtatott; 
a’ másodikat B-nek, mert abban egy B-nek 
fém adott helyt, mint Lucus cC non lucen~ 
dOé Ki-ki nevetye képzelheti magának * 
mitsoda kínban lehetett ez a’ Poéta, hogy

kel-
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kellett néki tsigázni a’ fzókat, hol a’ Dori- 
c a , hol a’ Jonica, ’s más fzóllás’ módja 
fzerént: miképpen kellett a’ leg-nemesebb 
gondolatokat fzámkivetésbe küldeni tsak az
é r t , mert ollyan'betü volt bennek, melly- 
nek nem lehetett abban az énekben helyt 
találni, mellyen akkor dolgozott. Jó fze- 
rentsénk, hogy el-vefzett Tryphiodórus- 
nak ezen munkája, mert talám ma fok Pe- 
dánták nagyobbra betsiilnék a’ Homems’ 
Ody/Teájánál. —

Minthogy a’ festés és metfzés a’ Poéíis- 
sel atyaíijas , meg-esett, hogy a’ Metfzök is 
gyakorta áz illyenekben keresték az elmés- 
léget. Mikor Rómában CéJ’dr volt a’pénz
verésnek Igazgatója, a’ pénznek egygyik 
óldalára a’ Pénz-verő elefántot metfzett, 
minthogy a’ Carthagóbélicknek nyelveken 
Céfár elefántot tett. A’ Marcus Aurelius7 
lovon ülő értz ofzlopa alatt egy bagoly^ volt 
metfzve; ez azt te tte , hogV az ofzlopot Athé- 
násbéli metfző kéfzítette. —  Mikor ama hí
res Blendheimi győzödelemnek emlékezeté
ire a’ Blendheim nevezetű palota építtetett 
Londonban, annak kapujára metfzett az Épí
tő egy rettenetes orofzlánt, melly egy ka
kast fzéllyel-tépett; akarván ezzel jelenteni, 
hogy az Ánglusok, kiknek tzímerek orofz- 
lán j meg-győzték a’ Frantziákat, a’ kiket 
valamint a’ kakast \ a’ Deák nyelv Gallusnak 
tievez* (A ’ többi következik.)
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IV. L E V E L .
Költ Komáromban , Mind Sz. Havának

14. Napján.

Az éfxröl, vagy elmésségről tett jegy* 
zések folytait at nak.

|^)zokások volt a’ régi Poétáknak az is, 
hogy az Echót, vagy vifzfza-kangzatot * 
beszélhették. Meg lehetett ezt engedni Olú- 
diusnak az ő Szomorú Számki-vetésében, 
a’ ki az Echót úgy írja-le, mint N ym phát, 
melly búvában eméfztetett-meg: de nevet
séges volt a’ Tudós Erasmusban, hogy az 
Echóval mind Deák mind Görög ’s mind 
Zsidó nyelvekben egyre válaSzoltatott. —  
Ez a’ tündér, vagy tetSzheto elmésség nagy 
virágzásában volt a’ tudatlanságnak Század
jaiban, mellyekben a’ melly kevés tudo
mány, vagy ízlés meg-maradott, az is Sok 
vér-ontások ’s hadakozások között a’ Klas- 
tromokban talált magának menedék helyet. 
Egy Tódós Barát, egy egéSz könyvet tsinált 
hat lábó versekben, a’ Szűz Mária’ tiíztes- 
fégére úgy, hogy az egéSz könyvben nem 
találtatott több ennél sC nvóitz Szónál:

D Tot,
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Tot, tibi, fiint, Virgo, dotes, quot iidera,Coelo. 
Sz. Szűz, annyik virtusid mint az Eg’tsillagi.

Ezeket húzta vonta, tekerte fatsarta, 
hol egvgjiket hol másikat elébb, úgy hogy 
fokára nagy könyv lett belőle. Által-láthat- 
ja a’ bölts O lvasó, hogy az illyen munkák
ra inkább békességes-türés, mint elmésség 
kívántatik.

Ezeknek a’ Századoknak gyiimőltseik 
az Anagrammák, vagy az emberek’ neve
ikből fok fzóknak ’s neveknek ki-tsinálásaik. 
Sokan az illyeneken hetekig, főt hónapo
kig is el-gyötrötték magokat, mig végre va- 
lamelly fzókat a’ fzemélynek dítséretére ki
faraghattak. — Ide valók a’ Chronofiico- 
nok, Vagy Chrono gramm dk is, mellyek 
az efztendö’ fzámát jelentik. Még ma is le
het látni Gustavus Adolphusnak emlékezte
tő pénzén ezen feljül-írást: Chrlítus D V X , 
ergo TrIVMphVs. Látni való, hogy a’ 
nagyobb betűknek kettős kötelességek van; 
t. i. hogy betűk is , fzámok is légyenek , és 
mint fzámok jelentik az MDCXXVII-dik 
efztendöt. El lehet gondolni, melly nagy 
öröme leheti a’ Poétának, mikor fok gyöt- 
rési után, olly fzerentsés volt, hogy ezt ki
találta.

Noha a’Frantziák már az el-múlt Szá
zadban nagyra mentek mind a’ tifztességes 
Mesterfégekben^mind az ízlésben,XIVT~dik

La-
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Lajosnak meleg fzárnyai alatt: még is vol
tak ollyak, a’ kik az elmésséget a’ Poéíis- 
ben , ollyan dolgokban helyheztették, a* 
mellyekben nints valófágos elmésség. Még 
ly io-ben  is, az úgy nevezett Mercure Ga- 
Idntnak , vagy Múlatfágos Hír-mondónak 
írója, mindenkor bizonyos cadentiákat9 
Tarkókat fzokott ki-adni, hogy azokon ki-ki 
a’ maga képzelődése fzerént dolgozzon , és 
a1 következendő Hír-mondóban ki-tette a’ 
rólok írtt és hozzá bé-kúldetett leg-jobb ver* 
seket. Hogy némelly Frantzia Dámák iilyen 
Tarkókat vagy cadentiákat küldöztek Szere
tőikhez, hogy azokról verseket tsináljanak, 
azt nékiek meg lehetett engedni; de hogy 
Tok Tudós Férjfiak is e’ gyermekTégre vete
m edtek, már az Temrrii engedelmet nem ér-» 
demel. A’ minthogy egy Tudós SciYYaziH 
nevű Frantzia, elmésen gúnyolta már akkor 
a’ vers-írásnak ezen ízetlen mesterfégét, egy 
Tzép munkájában, mellyet nevezett, la De~ 
faite des bouts rimes.

A’ tu d a la n Tág’ ’s roTzTz ízlés’ Századjai
nak gyiimöltseik mi nálunk is a’ négy Toríi 
Strófák, ’s azok a’ mértékes versek, mel- 
lyek mind közepeken, mind végeken egy-* 
formán hangzanak. Ez előtt egynéhány efz- 
tendőkkel ezek felöl való gondolatimat köz- 
löttem volt a’ Poéfis’ fzeretöjivel, a’ Pozso- 
ni Hír-mondóban, meliyeket fok érdemes 

D a Ha-



Hazafijak hetyben hagytak ; annyival inkább, 
hogy fenkinék kissebbítésére nem tzéloztak; 
hanem tsak a’hibás ízlésnek jobbítására írat- 
tattak. Meg-mondottam volt akkor, hogy 
az e1 féle verseknek Irójik tsak a’ fülnek, 
nem pedig az éfznek igyekezik kedvét ke
resni; holott e’ két kemény Bírák közzíil, 
ha mind a’ kettőnek eleget nem teli* t a’ 
Poéta , fokkal jobb hogy az utolfónak , hogy 
fém mjnt az elfőnek kedvezzen. JVleg-mon- 
dottam , hogy igen nehéz , főt talám lehe
tetlen az Hlyen vers nemének gyakorlása ál
tal a’ Helikonra menni, és ott valaha a’ 
ré g i, és lijabb Poéták között helyet érde
melni. Valamint az Alpes hegyeinek kellő 
tetejekre , nevezetesen pedig az úgy neve
zett Mont Blanc, vagy Fejér hegyre foha- 
fém mehetne-fel az az ember, a’ ki abban 
keresne különös hírt ’s ditsösséget, hogy lá
bait me^-békozza , ’s kezeit hátra lántzolja, 
még is Ugy máfzfzon-fel annak foha el nem 
olvadó hóval bé-fedett tetejére. Úgy tsak 
nem lehetetlen, hogy az a’ Poéta , á’ ki 
úgy meg-kötözi elméjét, hogy egyfzersmind 
mértékes, ’s azon kívül Közepén és végén 
egyformán hangzó verseket tsináljon, a’ He
likon’ hegyére valaha fel-érjen. — Nem 
lehet tsak húfz verseket is egymás után il- 
lyeket írni, hogy azokban fzó-fzaporítás , és 
ollyan gondolatok ne legyenek, meilyek

egye-
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egyedül tsak a’ cadentia, vagy fark’ ked
véért találtak ott helyet. — A’ ki meg akar
ja tudni, fzépek é ’s jók é az ö versei; nem 
elég hogy tsak más embereknek ólvassa-el 
azokat; mert meg-lenet, hogy mind azok 
tsak a’ fül után ítélnék, és az ö verseit, noha 
rofzfzak, jóknak kiáltják* Mondok én egy 
próbát erre, a5 mellj tsalhatatlan , és ollyan 
a’ Poéfisre nézve, mint a1 tűz az aranyra 
nézve. Ha a’ Poéta tíz, húfz verseket írt, 
fordítíá-le azokat Ném etre, D eákra, vagy 
más idegen nyelvre : ha a’ fordítás fzép , úgy 
el-hiheti, hogy a’ versek is ízépek ; de ha 
a’ fordításban el-tünt minden fzépfég, és a’ 
gondolatok is tsak ügy következnek egymás 
után, mintha vas-villával hányták volna 
öfzve, bizonyos lehet felőle, hogy fólia az
ok a’ versek a’ bölts maradékra által nem 
mennek, bár akármint dítsérjék is azokat a’ 
mostan élők, a’ kiknek rofzfz ízlések meg
teszik abból, hogy tsak azt dítsérik , a’ mi 
a’ fuieket tsikíándoztatja. — Az íllyen ver
sekről többnyire azt lehet mondani, a’ mit 
egy Parafzt mondott a’ maga patsirtájárói, 
hogy az tsupa hang, és fetnmi fém egyéb, 
Vox, et praetereci nihil. Ellenben pedig 
a’ valóíágos elmésséggel , ’s jó ízléssel meg
rakott Poéírsről azt lehet mondani a’ rmt 
Aristinétus mondott a’ fzép afzfzonyról, 
hogy az ha fel-öltözik is fzép, ha le-vetke- 

l ) j  /  ' sík
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fűk is fzép; v á g j a’ mint Mercerus hatha
tós ízókkal fordította Deákra : lnciíiitUY 9 
fo r  mo fa éji: exuitur, if  fa forma eft. Mi
kor fel van öltözve Ízép , ha pedig le-vet- 
keztetik , merő fzépfég.

( Á’ többi következik.)

A  Sz at hm ári fudomdmibéli elmélkedés 
folyt attatik.

Utoljára ez is említést érdemel a’ NaT 
dányi’ munkájában; hogy a’ Frantzia mód
ra írott két főni végezetes versek már Ő 
benne bőven találtatnak; meíly nyelvünk’ 
Toéfisére nézve méltó a’ meg-jegyzésre. Az 
p’ féle magyar versek nagyobb erejekben 
jcezdodtenek ezen Századnak 72-dik efzten- 
fleje táján. 1772-ben jött-ki két forii véger 
zetes versekben Beífenyei György Úrnak 
egynéhány darab munkája, mint Hunyadi 
Láfzló’ Tragédiája, A gif Tragédiája, 
Az embernek próbája Póp fzerént Bits ben, 
\s a’ t. i773*ban Gróf Teleki Adám Úr’ 
T zid Szomorú játéka, Kolozsváron. Az 
ólta az illyen nemű versek forrásként árad
nak 1 és majd leg-közönfégesebb verseikké 
letten éle a’ Magyaroknak. De méltó léfz’ 
paeg-mutatni és rendbe fzednj, hol találtat
nak az előtt is illyen versek, hogy azoknak 
is Históriájok meg-íraítathassék, valamint

a’ Gö-
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a’ Görög mértékre fzabott verseknek. Eb- 
hen azért meg-tartásra méltó az , bogy va
lahol idegen Vers-írók'’ bizonyfágaival akar 
éln i, mind azoknak verseiket Magyarul, és 
többnyire két forú versekben adja-elő, mint 
p. o. a’ 13. lev. Hideg (vagy téli) időben, fe 
ne fzánts, fe ne vess, mellyel Virgilius így 
ir^ le :
Senki is ne légyen oily bölts , ki hitessen , 

Hogy földed1 meg-indítsd nagy. erős fzél-
véfzben.

Mert a’ tél fagyával meződet bé-zárja,
’S hogy földhöz ragadjon magodat nem

hagyja.
32. lev. Virgilius minden tudomány

nak Atyja, Cédrussal , és Siriai Galbanum 
gyantával kergeti-el a’ kígyókat, így fzóll- 
ván :
Tanulj fzagos cédrust házadban égetni, 

Nehéz l'zagu gyantát fzéllyel el-hinteni. 
^4. lev. M&rtialis a’ tzéklát ízetlennek 

mondotta : írn ez versekben :
Hogy tessék Mesterek’ ízeden tz*éklájok, 

Sokfzor bort és borsot kérnek a’ Szakátsok. 
37. lev. A’ fekete viola fok fzínűnek 

látfzik , meMyet így ír-le Politianus az ő Pa-? 
Taíztról írott könyvében;

Fekete viola nem éri egy fzínnel,- 
Fejér, ’s veres, fárga, fzeretők fzínekkelt 

*33* Ie r - Hogy az alma-fa nagy gyű* 
mpltsöt teremjen:

D 4
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Ha akarod öreg gjümőltsöd hogy légyen, 
Növő termést ágról verj-le/s maradit léfzen 

Kagyohb, noha kevésbb, ’s így fzebb ’s kö-
vérbb alma

Munkáló Gazdának fzívét vígafztalja,
138, lev. A’ dió meg-verve javul, ’s 

kövéredik; a’ mint e’ két vers bizonyítja: 
Szamár , dió,, ’s afzfzony egy pórázon futnak, 

Ha nem verik, bennek helye nem léfz’jó* 
nak, ’s a’ t.

Hlyen kettősRithmusokban jött-ki még 
régen a’ Budai Vér-kápolnáról írott mum 
katskája valamelly Szerzetesnek, mellynek 
még tsak dítséretét hallom, de a’ munkát 
nem láthattam. Lehetnek talám többek is. 
JJe ezekről elég!

Ez alkalmatossággal az illyen versek
ről megyek a’hang-mértékes versekre. Igen 
ízép és hafznos, a’ mint azoknak íróit , kh 
adott verseik efztendeinek rendi fzerént, a’ 
múlt Századnak 50. efztendejéig öfzve-ízed- 
te , és a* Mind. Gyűlyt. lg-dik lev. ki-adta 
nagy tudományé Prof. Szombati János Ür, 
Szabad légyen e’ nagy érdemű Tudós után 
az ottan elo-adott efztendökben néke/n is 
valamelly keveset tarlóznorn, nem lépvén 
most a’ következendő efztendőkre. Az illy 
munkákat ha több kezek tökélletesítik , fem- 
mi ártalom nem. Tehát i-fzör a’ 2-dik 
fzám után mehet mindjárt e’ következendő: 

v Sze-

f6



( ° ) j? 57

Szegedi Lörintz, új és igen fzép Comoedía 
a’ mi elfő Atyáinknak álíapotjokról, ’s a’ t. 
Nyomt. Debretzenben 1575-ben, holott a* 
Comoedia’ elein illyen versek találtatnak : 
Ha ki rövideden akarfz Comoediát ín ú ’sa’t.

2- fzor a’7-dik fzáin után: ApátzaiTse- 
re János Magyar Encyclopaediájában , melly 
nyomt. Ultraject. 1653-ban, a’ hét bokor 
inak’ külömböző hafznait ím e’ két versbe 
foglalta, mellyet említ T . Rájnis IJr is , Ka- 
lauzzára tett Elol-járó befzédében:
Lát az elő, mozdít fzemet a’ más, harmada

kóstol,
’S a’ negyed’; hall az ötöd’ , vándor ha

todik , heted’ a’ nyelv.
3- fzor A’ 9. és utolfó fzámban pedig,. 

Somosi Petkó János igaz bóldogfágra vezér
lő útjában, melly .az én kezembe akadott, 
a’ Nyomtató, ki a’ könyv’ végén tette-fel 
a’ nyomtatás’ efztendejét, Rozsmjai
HŐS , és ö írja írn e’ verseket:

Typographic ad Lectorem:
Olvasd e’ könyvet? meg-lásd , hamar által

is olvasd!
Míg el-jő a’ halál, a’ ki meződbe kafzák

’s a’ t.
Földi János, N, Sz. Kir. Szathmár 

Varosa’ Orvosa,

D f A’ Ta.
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A’ Találós Mese volt Levél; a’ Rej
tett Szó Szérű.

Találós Mese.
Mi ez? rontnak törnek, ’s az által épülök, 

Idő haladékkal úgy meg is fzépűlök, 
Jiogy Afzfzonyi nem is fzeret reám nézni, 

Ditséretét tifzta testemre tetézni.
P e  ha a’ nézéshez más fok hozzá járul; 

MincjFérjfi mind Afzfzony le-esik lábáról., 
Horváth Sámuel.

Rejtett Szó.
Nevem* két betűje bőven van a’ fákon, 

Hárpia fa gyanánt van fok fátlan kony
hákon.

Négye, ha igen nagy, juttat fzegényfégre;
Öté nagy bút hoz a’ fzegény legényfégre. 

Öfzve-zavart nevem hat betűkből álló, 
Német ember előtt kedvet nem találó.

1 Horváth Sámuel.

Miképpen kell a’ rofzfz búzán fegíteni9 
és test-tápláló kenyeret belőle 

kéfzíteni P
5771. Efzt. Német-Orfzágnak egy ré- 

fzeben , a’fzüntelen való essözés által,melly
az
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az aratást követte, úgy él-romlottak a’ bm
zák , hogy réfz fzerént már a’ mezon a’ ké
vékben, réfz fzerént pedig a’ tsürökben ki- 
tsírádztak. Nem lévén fok lakosoknak ta
valyi búzájok , erre a’ nedves és ki-tsírádzott 
búzára fzorúltak, a’ mellyből fült kenyér 
okozott nékik fokféle betegfégeket, neve
zetesen pedig rothafztó hidegeket, mellyek-? 
ben a’ gyenge gyomrúak , ’s kivált a’ gyer
mekek úgy haltak egymásra ? mint ölzfzel 
g’ legyek.

Mikor az aratás’ ideje essős, ’s követ
kezésképpen a’ búza nedves vagy nyirkos, 
nem kell tavafzig pröltetni belőle; vagy ha 
a’ Gazda rá fzorúl, előre jól meg kell fzá- 
raztani. Mi nekutánna meg-őrlötték , fzellos 
helyen kell a’ lifztet tartani, ’s a’ fűtés előtt 
két három óráig a’ kementze mellett kell 
fzárazgatnb A’kinek módja van benne , ele- 
gvítfe az iliyen hibás búzából kéfzült lifztet 
tavalyi búzának Ufzjével, vagy ha az ninis 
harmad réfznyi árpa lifzttel. Mikor kováfzt 
tsinál, kevesebb-vizet tőltfön reá mint a’ 
jó lil’ztre; de több és favanyúbb kováfzt te
gyen beléje , azon kívül pedig egyT véka 
lilzthez egy jó marok fzáraz lót. A ’ téfztát 
jól bé-takarja, é$ a’ melegen forrani enged
je ; azután Ízáraz lifzttel dagafzfza-lel ’s míg 
meg nem keményedik ’s meg nem kél , vagy 
jói fel nem fúvódik, addig a’ kementzéiae

Í9
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bé ne vesse. Nagy és vastag kenyereket 
ne fusson, fém fokát egyfzersmind; a’ ke- 
mentzét fe fiitfe-meg nagyon, mert luilöm- 
ben a’ kenyérnek öfzve-égett héja nem en
gedvén a’ belső nedvességet jól ki-gőzölög- 
n i, a’ közepe egéfzségtelen lefz’.

A’ ki ki-tsírádzott búzának lifztébol a- 
kar egéfzséges , leg-alább nem ártalmas ke
nyeret futni; vegyen egy maroknyi meg-fzi- 
tált hamut, kösse gyólts ruhába, ’s vesse a’ 
fazék vízbe , mellyel kovafzt akar tsinálni. 
Mikor a’ víz jól meg-melegedett, vagy for- 
ráni-is kezdett, vegye-ki a’ ham ut, ’s töl
tsön egy pohár égett bort a’ vízbe. Nem 
árt ha kömény magot is hint belé; mert a’ 
kenyér annál egéfzfégefebb lefz’, és kevefeb- 
bé fogja fel-fújni a’ vele élőket. — Mikor 
a’kenyereket a’ kementzébol ki-fzedik; míg 
meg nem hülnek, nem kell a’ meleg fzobá- 
ból ki -vinni, ’s az nap a’ mellyen meg-fül- 
tek , meg fém kellene fzegni.

A ’főzelékeket ’s hüvelykes veteménye- 
k e t, mellyek nedves efztendőben termettek, 
’s magok is nyirkofak, hideg vízben kell a’ 
tűzhöz tenni, ’s mikor forrni kezd, azt a’ 
vizet le kell rólok fzűrni, ’s új friss vizet 
kell rájok tölteni. — A ’ nedves efztendok- 
ben több köményt, gyömbért, borsot, ve
res-hagymát ’s fenyő-magvakat tegyenek a’ 
♦Szakatsok az ételbe, mint a’ lzaraz időkben.

Ez



Ez fegíti az eméfztést és az egéfzféget öreg-
hiti.
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Magyar Orvos Doktor Détsi Úr’ Osma- 
nographidjanak dítséretire « ’ tsdtsogó  

Zoilus ellen íra to tt Versek:
Nem kell nékem ez könyv, Zoilus azt mondja, 

Mert máséból fzedték,tsak más könyvek’
rongy ja.

Lám a’ pók tsinálmány magából fzármazik, 
A’ kis méh másunnan fzedettböl dolgozik :

Még is a’ munkáját Zoile fzereted,
Amazét ki-fepred, ’s a’ fzemétre veted.

Mert az egygyik dífzt ád akátmelly afztalnak, 
Gyalázat a’ másik thecának és falnak.

Ne is említsd nékem a’ felyem-bogárnak 
Drága m üvét, mellyet lám magából várnak.

Mert a’ fzederj-fákat vágd-ki bár előle,
’S lássad ha több atlatz máfz é ki belőle?

Meg-akad a’ Dámák’ kis Takáts-Mestere, 
Ha ki nem adatik lene és kendere.

Töltsd hát te pók formán originálokkal 
Thecád’, ’s lakjanak ott (mert m éltók)

párjokkal.
De én ez másunnan fzedegetett mézzel 

Teljesült könyvem’ is fogadom két kézzel;
Az illyen munkákat afztalom kedvelli,

Mert a’ méheké is helyét azon leli.
Debretz.6 . Sept. 1789* H. F-

s f o b b
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£?obb valaha mint foka fém.
A ’ bolts Cátü öregfégében kezdett Gö

rögül tanulni. — Igaz hogy jobb Jelt vol
na , ha ifjantan meg-tanúlta volna; de mint
hogy akkor el-múlatta, nem fzégyenlette a* 
itieg-esett hibát vénfégében is ki-pötolni, és 
fok hafznát vette. — Most mikor mint a’ 
mézet gyűlytő m éhek,úgy fzorgalmatoskod'- 
nak minden felöl az Érd. Hazafijak , hogy 
kedves nyelvünket gyarapítfák, így fohajt
hatnak fokán magokban : Jaj késő már a’ 
Magyar nyelvet bővíteni, eddig kellett vol
na ! — Igaz, hogy jobb lett volna ez előtt 
negyven ötven efztendőkkel; de ha e’ réfz- 
ben nagyon gondatlan ’s előre nem látó Ele
ink ezt el-múlatták : leg-alább a’ mennyire 
még lehet, igyekezziik ki-pótolni meg-esett 
híbájokat. — Ama mi Hazánk’ édes Anyja 
az áldott emlékezetű Mária T heréfia, a° 
ki az ő örökfégéérl életeket nem fzánó, vé
reket özcnözö Magyarjaiért Deákúl meg-ta- 
hú lt; fzint olly örömest még-tanúlt volna 
az ő* kedvekért M agyarul, ha Eleink ezt, 
nem pedig amazt kívánták volna; még ak
kor el-lehétett volna kezdeni a’Polgári ésTör- 
vényes dolgokat Magyarul folytatni, ’s már 
most a’ Hazaiijak egy lépéssel ele,bb volná
n ak , mint az idegenek, a’ hivataloknak 
tneg-nyeresekbeh; ’g mi keservesebb, nem

fűíkr



fofztatnának-meg hívatalj októl ’s élelmektől 
azok a’ kik Németül nem tudnak. Sőt ha 
ez előtt négy efztendőkkel azt kérték vól- 
11a, hogy Magyarul folyjanak mindenek, 
bizonyosan meg-nyerték volna. —« De ha 
Eleink illy hidegek és hibások voltak; ne 
légyünk mi azok, hanem inkább minden 
erőnkből támogassuk dűlő félen lérő nyel
vünket; mert külömben egynéhány fzáz efz- 
tendők m úlva, tsak úgy fognak a’ Históriák 
emlékezni rólunk , mint a’ Celtákról, vagy 
Sarmatákról, hogy azok is éltek valaha. — 
Ha későn ébredtünk is fel, tsak ugyan jobb 
valaha mint foha fém. —

Melíy fzegény és tsekély volt a’ Német 
Litcratura , tsak ez előtt ötven efztendőkkel! 
Nem volt a’ Németeknek egy valamire való 
Románjok, olvasást érdemlő Mese-írójok , 
vagy Poétájok. Már fokán magok közzűl, 
is, mint p. o. Leibnitz, Euler és egyebek, 
Frantzia nyelven írták munkájikat, látván 
hogy a’ Német könyveknek kevés Olvaso- 
jok vagyon. A’Berlini Túdós Társafág, no
ha nagy réfzént Németekből állott, még is 
Frantziáúl botsátotta-ki munkáit. — A’na
gyobb Városokban , tsak futtogva befzélltek 
a’ nemesebb rendűek Németül, a’ Frantzia 
nyelv pedig nagy lármával harsogott az út- 
fzákon, akarván ezzel jelenteni mint-egy, 
a’ fzületett nyelven nyert győzödelmét. —* 
Ezt a’ méJtatlanfágot ékre vették végre as

oko-
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okosabb Nemetek; látták hogy a’ Frantzia 
nyelv , ha közttök meg-öröködik, el-törli 
minden ditsőfégeket, és az 6 fziiletett nyel
vek tsak a’ népnek fepreje között fog 
találni magának menedék helyet. iy^O-dik 
efztendp körül kezdték ferkentgetni a’ Ha
zafiakat a’ halhatatatlan Gellért, Krämer 9 
Rabener? Schlegel5 és egyebek, hogy 
ízületeit nyelveket a’ Frantzia nyelvtől 
el-nyomattatni ne engedjék. Tsak ha
mar meg-ízelítették fziiletett nyelveket fok 
Német Grófnék, Bárónék, ’s egyéb Fo 
Nemesek, a’ kik már az előtt fok efzten- 
tendökkel Németül befzéllni fzégyenlettek 
volna. — Boldog Egek ! mire ment ez a’ 
Német Líteratura fo. efztendök alatt I^Nein 
tsak a5 Frantzia nyelvet ki-üzte ügy fzóilván 
az Orfzágból; hanem más Nemzetek is kez
denek meg-hódolni néki : Ki tudja Kedves 
Hazafijak ! hát ha mi is ennyire mehetünk 
még fO. efztendök a la tt!! — Őrök háláda- 
tossággal tartozik Hazánk a’ Bessenyeiek- 
nek, Bárótziaknak, Czirjékeknek, ’s egye
beknek , kik elfök-voltak nyelvünknek ha
talmas gyámolításában. — Kövessük ezek
nek nyomdokaikat, mert jobb valaha mint 
foha fém. —- •— ——

\ '
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V .  L E V É L .

Kőit Komáromban Mind Szent Havának 
17. Napján.

Az éfzröl, vagy elmésségről tett jegy
zések föl jj tattatnak.

igaz elmésség áll az ideáknak , vagy 
gondolatoknak öfzve-hasonlításokban ; a* 
hamis , vagy tündér elmésség áll tsak a’íz ók
nak hasonlatosságokban. De mikor az ide
ák között hasonlatosság vagyon, az fém 
elég az elmésségre, hanemha az a’ hason
latosság gyönyörüféget, ’s tsudálkozást fze- 
rez az Olvasókban. — Ha valamelly Poé
ta az ö fzeretöjének fzépfégét akarván le-ír- 
n i, azt mondja róla, hogy az ö mejje ol- 
lyan mint a’ hó; még ebben nints elmésség, 
mert azt minden tudja hogy a’ hó fejér, 
és az 6 fzeretöjének mejje is fejér lehet: d e  
ha utánna veti ezt, és fzintén olíy hidege 
vagy érzéketlen ? már ebben van elmésség, 
mert azt nem vártuk volna tőle. — Soha 
fém bővölködött fenki jobban az illyen el
m és, vagy elméden hasonlatosságokkal, 
mint ama híres Ánglus Poéta Cowleij. Ré
gen bé-vették a1 Poéták, hogy a’ ízeretetet
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tűznek, és láncnak nevezzék. Ebből alkal
matosságot véíz’ magának Cowley, fok el
més hasonlításokra. Látván hogy fzeretö- 
jének ízeméiben eránta való hidegfég va
gyon , ’s még is érezvén melly nagy hatal
mok légyen azoknak az ő fzívén; hasonlít
ja azokat két égető tűkörökhöz, mellyek 
jégből tsináltattak: Látván hogy a’ fzeretet- 
nek leg-tiizesebb lángjai között fém hal-meg; 
onnan azt hozza-ki, hogy a’ tüzes Zóna, 
nem lakhatatlan. Mikor a’ tzitrom lével 
írtt levelét a’ tűzre tartván el-olvasta fzere- 
tö je ; arra kéri, hogy ólvassa-el még egy- 
fzer a’ fzeretet’ lángjánál* Mikor fzeretoje 
fír; azt kívánja, hogy azok abból a’meleg- 
fégböl fzármazott tseppek legyenek, mel- 

\ lyet ki-gőzölög az ő fzívének lombikja. Ha 
távol van tőle; azt írja hogy akkor harmintz 
grádussal közelebb esik a1 Pólushoz. — Mikor 
fzeretetében fzerentsés ; hasonlítja azt a’ 
Mennyei világosságnak elevenítő fűgárához; 
ha pedig fzerentsétlen, a’ pokolnak gőzé
hez. Mikor a’ fzeretet miatt nem alhatik; 
az mondja, hogy ollyan láng a z , melly nem 
botsát femmi füstöt; ha pedig az okosság 
ostromolja fzeretetét; azt mondja róla, hogy 
ollyan tűz a z , mellyet a’ fzél még inkább 
ingerel. — Ha el talál hervadni az élo-fa, 
mellyre az ö fzeretöjének nevét fel-metfzet- 
te ; azt mondja, hogy annak lángjai eméfz-tét-
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tették azt meg. Mikor a’ fzeretetről le akar 
mondani; azt mondja, hogy a’ melly em
ber úgy öfzve-égett mint ö , méltán fel a’ 
tüztőL ’s a’ t. Ezekben a’ hasonlításokban 
az igaz és tündér elmésség , a’ jó és rofzfa 
ízlés öfzve-zavartatik; a’ mellyet, kivált ha 
az elfő bővölködik, a’ második felett, meg 
lehet engedni az Epigrammákban, és ez 
meg nem gátolta, hogy az eleven képzelő- 
désü Cowley fok gyönyörüféget ne okozott 
légyen Olvasóinak. —- —

Ama nagy Poéta Dryden, azt mondja 
az elmésségrőlj hogy ,, Áll az a’ nemes 
„ gondolatoknak, ’s azokat ki-fejező al- 
,d kalmatos fzóknak meg-válafztásokban. iS 
—  Ha ez a’ le-írás igaz; ügy bátran el
mondhatjuk , hogy foha fém volt az elmés- 
fég nagyobb mértékben fenkiben , mint Eu- 
clidesbeii; mert fenki jobban a’ gondolato
kat és fzókat meg nem válafztotta. —- Ha 
igaz ez a’ le-írás; ügy meg kell engednünk, 
nem tsak azt hogy Dryden jobb Poéta volt 
Cowleynél 5 hanem hogy Virgilius fokkal 
mülattatóbb volt Ovidiusndl és Martia- 
UsndU —

Ama mély Criticus Bouhours mond
ja j hogy lehetetlen, hogy valamelly gon
dolat fzép légyen; hanemha egyfzersmind 
helyes, és a’ dolgoknak terméfzeteken fun- 
dáltatott. — Ennek nyomdokit követte 

E * Bői•
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JBoileau is ; azért mondja a’ többek között 
Kien rí éji beau, que le vrai, le vrai jeni 
ejl aimable♦ Semmi fern Jzép, hanem tsak 
a’ mi igaz , ez egyedül Jzeretetre méltó. 
— Es ez az a’ nemes egygy ügy i'ifég, mellyet 
nem győzünk eléggé tsudalni Euripidesben 
Jkeocritusban ’s más régi Görög Poéták
ban, ’s a’ mellyet bogy fokán a’maiak köz- 
zi'il el nem érhetnek, azt mesterféges tzif- 
rázások ’s erőltetett ékesgeíések által igye
kezik ki-pótolni. Az illyen Poéták éppen 
ollyanok a’ Poéíisben, mint a’ Gothusok 
voltak az építés’ mesterfégében. Hogy egy- 
gyik fém érhetett arra a’ tökéPetességre? 
mellyre mentek a’ Görögök ’s Róm aiak, 
mind ketten azt vélték, hogy azt némelly 
ízetlen tzifrafágokkal helyre hozhatják. —

^  ( o  ) iS ’

Magyar (Komédiák) Vígjátékok.
Örömmel értettük, hogy §zepesben ’s 

más Vármegyékben is, némelly Nemes If
jak Magyar Komédiákat jádzanak, még pe
dig minden jelen-valóknak nagy meg-elé- 
gedésekkel. Ennél nints egy-egy jobb efz- 
köz nyelvünk’ gyarapítására, ’s a’ jó ízlés
nek terjefztésére. Bár ezt a’ jó példát min
den Varmegyékben követnék a’ Nemes If
jak !! Nem ártana , ha a’ Collégiumokban 
’í nagyobb Oskolákban ebben gyakorol-
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íiák néha-néha a’ Tanúló-Ifjak m agokat, 
mellvnél fzehb és nemesebb múlatfágok nem 
lehetne. A’ T» T. Profesfor Urak me-vizsgál- 
hatnák előre a’jádzásra fel-vett Szomorú vagy 
Víg-Játékokat, hogy fernmi botránkozTtató, 
vagy a’jó erkoltsökkel ellenkező Darabok ne 
vétettéssenek-fel. —* Ez által, meg-tanúl- 
hatnák még gyermek korokban a’ folyó be- 
fzédet, a’ hangnak illendő mérféklését, ’s 
testeknek fzép alkalmaztatását, mellynek 
nagy hafznát vennék -egéfz életekben, ’s a’ 
kik Papfágra kéfzülnek, a’ katedrában is, 
— Nagy dítséretekre fzolgálhat a’ többek 
között ez is , a’ Pozsoni Pap-nevelő házban 
tanúló, ’s fziiletett nyelveket minden mó
don elÖ-mozdítani kívánó Kis-Pap Uraknak , 
hogy iIlyen múlatfágokkal hafznosan töltik 
üres óráikat. — Sőt kívánni lehetne, hogy 
a’ nagy Városokban Komédia-fzínek építtet
nének, a’ hol fziiletett nyelvünkön lenné
nek Komédiák, mellyeket az arra rendelte
tett Vizsgáló előre meg-nézhetne — így 
holmi tsapongó Olafzok, ’s más Orfzág’-ke- 
rúlő Idegenek , nem jonének-bé , hogy nem
zetünknek ’s nyelvünknek bofzfzontására „ 
holmi alá-való Komédiáknak jádzásokkal 
ki-tsalják pénzünket. — De ha e’még mefz- 
íze vagyon is ; leg-alább azok a’ nemes If
jak , a’ kik mind az Oskolákban , mind kí
vül illyen múlatfágokkal fogjá^ tölteni ide- 

E 3 ' je-
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jeket, ne gondolják hogy a’ válogatott és 
remek munkákban fzükféget lássanak. — 
Egv munkás Hazafi Pápán le-fordította, ’s 
versekbe foglalta Lefllngnek nevezetesebb 
Darabjait, ’s azokon kívül Johanna Gra- 
ydt y ’s másokat is. Egyebütt is vágynak 
iokan , a’ kik réfz ízerént eredeti, reiz fze- 
rént fordított Víg- és Szomorú-Játékokat 
nyomtattatnak. —

Itt Komáromban fajto alatt vágynak: 
Merőp , 7 dvknci, es Ahír ; ezek a’ három 
remek munkák, meliyeket fordított Pétzeli 
József, találtatni fognak Pesten a’ jövő V á
sárkor, Wéber Úrnak ízokott fzállásán. A* 
háromnak árra égj gyiitt 30. xr. A’ kik pe
dig fzámos nyomtatványokat véfznek, azok 
Weber Úrral végezhetnek.

A’ Találós Mese volt Bor; a’ Rejtett 
Szó Nadrág, meljyből ki-telik ág, nád9 
irangy drága.

Találós Mese,

En még foha nem tanultam,
Még is fokát kell tudnom ,

Mások látják okos voltom ,
Kiknek tanátst kell adnom.

Hozzám fzorúl koránt reggel 
A’ Jíirály, és Titoknok;

A’ nagy
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A’ nagy Bőltsek, Mesterekkel 
Kik másokat oktatnak.

Ha fel-kél nyóltz óra tájba 
A’ fok pipes Fejér-nép ?

Hozzám fzökik hamarjába,
Úgy kap hozzám , majd ki-tép,

Egéfz nap kell ezt oktatni ,
M ódit, ’s mindent közlenek;

El is unom támogatni,
Mindent fzázfzor kérdenek*

Ezért egyfzer kútba fzöktem,
Jön NartziíTus , fel-talál.

. Már magamat tóba rejtem ,
Tán ott fenki fe vizsgák

Fehér György Pozsoni Név. Pap.

R e j t e t t  S z ó .

Sziilettettem hajdan Egyiptom’ földében, 
Num a, vagy Nagy Sándor Király’ idejében.

Hat betűt ha el-rakfz jól hufzon-öt felé ,
Hét D eák, ’s tizen-nyóltz Magyar fzó fül

belé.
De tsak úgy, ha egygyet néha kétfzer tefzel, 

Mi légyek így könnyen inkább éfzre vefzel:
Spíra , ripa, íra , fapor azt mutatja,

P a p , rózsa, fíp , apró nevem’ fitogatja* 
írta Szendrei Balog Sámuel B. P.

«Je (  °  )  J ?
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A z  A m é r i k a b é l i e k r ő L

Az aranynak azoi» égő fzomjúfága, 
mellyet mutogattak az Amerika’ elfő meg- 
hódítóji, ezen Orfzágnak fzerentsétlen la
kosit azon vélekedésben tarto tta , hogy az 
Európabelieknék az arany az Istenek. Mi
dőn 1511. Efzt. a’Katzikák (Caciques) az
az a’ K u b a  Szigetnek Fejedelmi öfzve-gyül
tek volna a’ Hazájok’ védelmezéséről tanáts- 
kozni; H a tW B V j, ki közöttök leg-nagyobb 
tekéntetben vala: M i n d e n  v é d e l e m , úgy
m ond, h a f z o n t a l a n  l é j z e n ; h a  m i n d e n e k  
e l ő t t  n e m  i g y e k e z ü n k  a z  E u r ó p á k  é t i e k n e k  
I s t e n é v e l  ö f z v c - b a r  á t k o z n i .  Elő-hozatott
azontúl egy arannyal meg-tőltetett hordót : 
L á t j á t o k ,  úgymond, i t t  v a n  a z  E u r ó p a 
i é i t é k n e k  I s t e n e k , e n n e k  á l d o z z u n k , \r 
m e g  f o g  t a l á n  r a j t u n k  k ö n y ö r ü l n i .  Vala
mennyien el-kezdének a’ hordó körül tán- 
tzolni, énekelni, ’s füstölni, mind addig, 
míg el nem fzédűlvén , ’s lankadván mind
nyáján, a’ főidre le nem terűiének. —  Más 
nap ismét öfzve-hívá a’ Katzikákot, és e’ 
következendöképpen befzéllett hozzájok: 
E n  e r r ő l  a* d o l o g r ó l , m e l l i j r ó l  t e g n a p  t a -  
n d t s k o z t u n k , f o k á t  g o n d o l k o d v á n ; t s a k  
a z o n  n y u g o d t a m - m e g ,  h o g y  a d d i g  b á t o r -  

f á g b a n  n e m  l e h e t ü n k , v a l a m e d d i g  c? S p a -
m j o -
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n y o l o k 9 I s t e n e k  k ö z ö t t ü n k  f o g  r e j t e z k e d n i ;  
e i - t ö k é l l e t t é k  m a g o k a t , h o g y  m i n d  a d d i g  
m e g  n e m  n y ú g o f z n a k , m í g  I s t e n e k e t  k e 
z e k r e  n e m  h í r h a t j á k . H a  e l n y e l n é t e k ; m é g  
a ’ h a s a t o k b ó l  i s  k i - m e t é l n é k . E n  m á s  b á 
t o r f á g o s  h e l y e t , a ’ /zoui u t d n n a  e l  n e m  
m e n n é n e k , »ew g o n d o l h a t t a m , h a n e m  a '  
t e n g e r ’ m é l y f é g é t ; o d a  t a f z í t f u k  t e h á t  a z  
Ö I s t e n e k e t ,  ’s  b d t o r f d g b a n  f o g u n k  é l n i , 
h a  e t t ő l  m e g - m e n e k e d h e t ü n k , tJßfc e# 
t s a l j a - k i  ő k e t  E a z á j o k b ó l  e g y e d ü l , é l e t e k 
n e k  a  t e n g e r e n  v a l ó  k o t z k d z t a t d s d v a l *  » 
Ezen tanáts minden Katzikáknak meg-tet- 
fzett; révén azért aranyjokat, nagy gyorsa- 
fággal a’ tengerbe m erítették, azután úgy 
tértek nagy örvendezéssel haza, mivel el
hitették m agokkal, hogy aranyjokkal a’ fé
lelmet is a’ tengerbe merítették volna. De 
ezen áhítatos Haza’ védelmére fzolgáló igye
kezetek nem lett elégí'éges a’ Spanyolok’ 
meg-hátrállatásokra, hogy többé azon Szi
getben meg ne jelenjenek.

I l i  f ő i r e  d e  S . D o m i n q u e ,  

U g y a n  a z o n o k r ó L

Ezen történet elégíéges annak meg-tzá- 
folására, mintha az Amérikabéliek ollyan 
oktalanok lettek volna , a’ miilyeneknek 
lenni árulták a’ büfzke Európaiak. Egy uta
zó Spanyol némelly Amérikánusra akadott 

E 5 ve<
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véletlenül egy pufztában, mind a’ kettő ló 
háton volt. A’ Spanyol tudván a’ maga lová
nak erotelenfégét, az Amérikánus lovának de- 
lifége által ellenben meg-iiletödvén, kífztette 
ezt a’tserélésre; de az Amérikánus éppen nem 
akara a’ tserére reá állani. A’ Spanyol az 
eröfzakhoz nyúlt , fel lévén fegyverkezve, 
könnyen magáévá tette a’ lovat, és reá ül
vén tovább folytatta az útját. Az Améri
kánus nyomában követi a’ Spanyolt egéfz a* 
fzállásáig; bé-vádolván őtet a’ Bírónál. Kén- 
fzeríttetik a’ Spanyol a’ meg-jelenésre, és 
a’ ló' el-hpzására. De ő fogá még feljebb 
a' dolgot, és amazt tsalárdnak, hamisnak 
kiáltotta, azt állítván, hogy az ö tulajdona 
’s nevelése lenne a’ ló. A’ fzegény Amé- 
rikánusnak femmi bizonyfága nem lévén, 
tsak benn nem maradott; midőn’ az enyim 
ez a’ l ó , fel-kiált, meg fogom bizonyíta
ni. Azontúl le-vetvén palástját, a’ ló’ 
fejére teríti; ha a’ tiéd a’ ló , úgymond 
nagy méréfzen, naond-meg mellyik ízemé
vel vak ez a’ ló ? A’ jobbikkal, felel hir
telen a’ Spanyol, hogy femmit fe láttassék 
habozni: nem igaz, felel amaz, fel-fedez- 

« yén a’ló'izém éit, mert egygyikkel fém vak. 
Ezen világos bizonyítást látván a’ B iró, az 
igaz Urának a’ lovát vifzfza adatta,

B i E l i o n a i r e  d e s  c m e S l d o t e s ,

A  V i-



A  Világ' Tónussá,
Azon lítálatos önnön fzeretet, minden 

erkőlts’, ’s érzékeny feg’ meg-vefztegetője, el- 
annyira el-hatotta lzíviinket mérgével, hogy 
fókák a’ mások fzerentsétlenfégek’ hallására 
egéfzen el-érzéketlenednek. — Midőn bizo
nyos ember a’ Mefzfzinának ízerentséllen el- 
füllyedése után, nem fokára kérdeztetnék, 
vallyon ezen fzerentsétlenfég’ körnvül-állá- 
sát hallotta volna é? ezen felelettel akarta 
íiogtatni elmésségét (Sfißjß*) M l  g o n d o m  
n é k e m  a r r a ?  é n  é p p e n  n e m  a v a t k o z o m  a? 
m á s o k é  d o l g á b a !  — A’ ki az illyen dol
gába nem avatkozik ember társainak, a’ 
roeg-érdemlené, hogy a’ Világból kk-töröU 
tessék,

A n y a ,

Azon fzomorii fzerentsétlenfég, mellyet 
nem rég1 fzenvedett Mefzfzína Városa , egy 
érzékeny anyai fzeretetet tett nyilván valóvá, 
Minekutánna ezen Város egynéhány ízben 
való föld’ mozdulása után az el-füllyedés- 
hez közelgetni láttatnék, S p a d a r a  nemes 
( M a r q u i s  ) a’ Városnak leg-tekéntetesebb 
Tagja, a’ tenger partra fietett felefégével, 
’s holmijével, hogy kéfz vefzedelmét meg
előzhesse. Már meg-érkezvén , ’s már fel-. 
rakpdni akarván a’ hajóba, efzébe jut fele--

fé-



fégének a’ kisded magzatja, nagy indulatok 
köztt hol lenne kérdezi; minekutánna meg
érhette, hogy a’ nagy tébolyodás miat a’ gyer
mek otthon maradott volna , az Anyja az
ontúl haza felé fordul, hogy vefzedelméböl 
magzatját ki-ragadja. Ezt nem látván töb
bé tanátsosnak lenni Spadara, mindenféle 
móddal ott akará az afzfzonvt tartóztatni* 
De fe könyvvel elegyített kérésével, fe ve- 
fzedelme’ képzelésével meg nem tarthatván, 
kénteleníttetett a’ Márkiz’ fzolgái által meg
hátráltatni : azonban rakodásra fzükfégesek 
lévén a’ fzólgák , , el-botsátották , bízván 
már állhatatosságában, de az Anya tsak 
el-lövellik, ’s mód nem vala az el-érésére. 
—— Nagy indulatok köztt haza érvén , még 
gyermekét egéízfégesen találá! ki mint-egy 
mosolygott az Anyja1 érzékenységére a’ böl- 
tsojéból, és fzinte hálálta kinyújtott karjai
val Anyjának hív gondoskodását. De míg 
a’ gyermeket óldozná ’s takargatná, újra 
meg-indúl a’ fő id , kezdenek a’ falak kő har 
lommá omlani; az afzfzony egygyik fzegés- 
ről a’ másikra esik, mejjéhez fzegezett magr 
zatjával fut alá ’s fel, kiket még láthatott 
gyermekét mutogatván könyörgött, főt fírt 
a1 legítfégért. De ezek a’ víz’ el-terjedése, és 
a’ falak’ omlása miatt magok fzabadfágok- 
ról is kétfégeskedvén, fzabadításához nem 
férhettek, Egy kegyetlen roppanás ezen ár

tat-
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tatlanfágokat is el-borítván , nem adott időt 
több fzózatra néki, hanem tsak erre az egy
re : En m a g z a t o m . --------

Ezen Anyai fzeretetnek hasonló példá
ját adta azon Anya, melly Martiniquéböl 
vifza-térvén, midőn éppen a’ ki-kötő hely
hez közelgetnének , hajó-törést fzenvedett 
tsetsemő gyermekével. Midőn mindnyájan 
ezen hajóban lévők a’ vefzedelem’ képzelé- 
sével halálos félelemmel boríttattak volna 
el; (m ert akár hogyan törekedtek , a’ ke
gyetlen haboktól el-m eríttettek,) ezen fze- 
rentsétlen Anya is , a’ tenger’ dagályos hab
jain tsak a’ halál, ’s élet köztt lebege, kar
ján függő magzatjával. Egy Szeretsen, ki 
ezen afzfzonyfágnál fzolgál vala , jól tudván 
úfzni, ezen érzékeny forsától Afzfzonyának 
meg-illetődvén , midőn éppen le akarna me
rülni, meg-ragadá , ’s karjaira fzorítván , ket- 
töztetett igyekezettel evezett a’ part felé , 
de midőn majd mind a’ hárman el-meríttet- 
nének a’ tornyos haboktól, mind maga, 
mind gyermeke’ meg-fzabadítására tapafz- 
talván elégtelenfégét az Anyja; fijam, ügy*' 
mond a’ fzolgájanak, lehetetlen az én fza- 
badülásom, tsak gyermekemet fzabadítsd- 
m eg, és mond-meg néki, hogy az Anyja 
érette hólt-meg - - *• ’s el-botsátván fzóL- 
gája’ karját, el-merült.

d m a u d .

d z
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A z  A f z f z o  n  í j i- N e m ’ d i t s ö f é g é r e .

Minden pallérozott nemzet az afzfzonyi ne
met örökké nagy betsúietben tartotta; ezen 
tifztelet ’s nagyra betsúlés nem tsak éles el- 
mejeknek , mellyel a’ terméfzettől meg-aján- 
dékoztattak, ki-mütatására, hanem gya
korta őket nagy tselekedetek’ véghez-vite- 
lekre is vezérlétté. Kornélia ama nagy Sei- 
piónak leánya, Sempróilius' Polgár-Mester* 
hitvese, a’ Római Dámák’ társafágokban lé
vén , midőn mások gyémántjokban gyön
gyeikben , ’s pompás ruházatokban fitogtat
nák magokat, kérték a’ Kornéliát, hogy 
ő is mutasson valamit gyöngyeiből ’s kin* 
tseiből; ezen bolts Római Afzfzonyfág jól 
nevelt fijait azontúl elo-fzóllítván, kiknek 
nagyra indúlt Leljek  már gyermekfégekböl 
kí-tsillámlott, és ezekre újjalván: látjátok, 
úgymond, ezek az én leg-drágább gyöngye
im ’s ékességim.

D i S l i o n c t i r e  cT a n e c d o t e s .

F ó t z i o n n a k  felefége Athénás Városa 
ból a’ többi alzfzonyoktól elméje , ’s tökél- 
letes erkőltse miatt magát meg-kiilömböz- 
tette* Midőn némelly Jóniai Dáma előtte 
fitogatná gyöngyéit: a’ mi engemet illet, 
úgymond ő , nékem nints nagyobb hintsem , 
mint az én egygyetlen-egy Uram, ki már

eiz.
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20. efztendeje, hogy Áthénás Városának 
Igazgató Fejedelme.

H i f t o i r e  d e  l a  G r e c e .

E g y  ú j o n n a n  t a l á l t a t o t t  o r v o s f á g  a s  
e g é r - k ő n e k  é s  a ’ r é z  r o z s d á j á n a k  m e g 

ö l ő  m é r g e  e l len .-

Frater Fromy Gergely Frantzia Orfzág- 
nak Gvienne Tartományának Cadillác nevű 
várofában a’ Mizerikordiánus Barátoknál feb 
gyógyító, az egér-kőnek és a’ réz rozsdájá
nak mérge ellen' egy orvosfágot tett közön- 
fégesfé , melly ha meg-gondoljuk, mellv 
fok emberek vefztik-el ezen mérgek által 
életeket, meg-érdemli , hogy mindenek* 
előtt esméretes légyen. Az orvosfág ez: 
Végy három tzitrom ot, nyomd-ki a’ levét 
egy nagjr ferrel tele üvegbe. Azután végy 
két meg-kéfzíttetett * apró porrá töretett rák 
fzem et, elegyítsd a’ tzitromos ferbe , mikor 
bé-akarod adni, ’s ugyan akkor kavard-fel 
jól kalánnal vagy késfel. Ez a’ betegnek 
bizonyos orvosfága. Ha a’ fájdalom meg- 
újul, az orvosfágot itt újra be kell adni. Sok 
vefzedelernben lévő fzemélyeket fzabadítot- 
tam-meg — így fzóll Frater Frotmj — 
ezen Orvosfág által. Ezek között voltak 
két afzfzonyok, kik úgy mérgesíttettek-meg, 
hogy a’ káféhoz való tejet egy rozsdás réz 
edényben forralták ? ’s a’ kafét azzal elcgyí*
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tették. Ennek az Orvosfágnak erejét ha
mar lehet érezni: a’ m ellj fzempillantásban 
bé-vefzi az ember , abban kezd a’ fájdalom 
múlni. Ha vefzi éfzre az ember, hogj a’ 
beteg fok mérget talált bé-venni : az orvos- 
fágot 24. óra alatt kétfzer , háromfzor is be 
kell venni. Ugyan ezen Orvosfággal a’ Kó- 
likában fzenvedo fzemélyek is élhetnek. A’ 
kiilömbbfég tsak ez: Hogy a’ ki mérget 
vett-bé, azt alól tifztítja. a’ kólikában lé. 
vöt pedig hántatja. Mikor a’ fájdalom fzü- 
n ik , a’ betegnek mandola édes fris olajban 
máhnát kell be-adni. Szinte olly hafznos 
és megjegyzésre méltó Orvosfág ez, vala- 
melly fok emberek vefztik-el életeket min
den efztendöben a* réz edényekben főtt 
meg-mérgefedett eledelek által — és az 
egér-kő nevű méreg á lta l, a? mellyel dol
goznak. Ezt a’ méreg ellen való Orvosfá- 
got ki-hírdette az úgy neveztetett

S a l z b u r g e r  I n t e l l i g e n z b l a t t .

R ö v i d  T u d ó s í t á s .

Pármában a’ Királyi Typographiában 
1784* efzt. a’ Bodon betüjivel njmmtatódott 
ki Anacreonnak Munkája, melly a’ nyom
tatásnak egy mai új remekje, de tsak né- 
melly jó barátoknak ofztogattatott ajándék
ba ; a’ papiros és a’ nyomtatás a’ Baskervd- 
léhez hafonló.
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VI. L E V E  L.
Ífő/É Komáromban, M « aí £2. Havának 

2i .  Napján.

Freimilthige Gedanken über das neue 
Grundfieuer-Rectificationsgefchäft, 
dm  21m Hauptgefetzen von so. April 
1785.9 und von 10. Hornung 1789.von 
Ignatz Benedikt Hefzl. IVien.

J ^ ía g y r a  vetem fejemet, így fzóll maga 
ennek a’ Könyvnek író ja , hogy a’ föld-mé
rés , és arra ki-vettetendő adó ellen írok : 
de úgy tartom , hogy mikor olly főben-járó 
dologról van a’ Kérdés, a’ mellytŐl függ 
fok Orfzágoknak boldogságok vagy bóldog- 
talanfágok, minden igaz Hazafinak köteles- 
fége a z , hogy arról való érteimét addig 
mondja-ki, míg valamit lehet orvofolni raj
ta. — A’földre adót vetni, még pedig úgy, 
hogy minden Lakos a’ maga birtokához ’s 
tehetfégéhez-képest illendőképpen fizesfen , 
az igen jó volna: de azt a’ mostani mérés 
fzerént el-érni lehetetlen.* —

Hogy ez a’ Munka tökélletes légyen , 
arra négy dolog kívántatik.

F l. Hogy



1. Hogy kinek kinek földje helyefen 
meg-mércítesfék.

2. Hogy annak Efztendonként való ter- 
méfe jól meg-határoztasfék.

3. Hogy a’ belé vettetett mag, ’s min
den koltfég a’ hafzonból vagy jövedelemből 
ki-vétettesfék.

4. Hogy a’ Jobbágynak vagy Lakos
nak , jobb vagy rofzfzabb állapotja , ’s ba
rom taítáfa fontba vétetődjék. — De ezek 
közzíil egygyik fém tellyesíttetik úgy a’mint 
kellett volna —

I. A’ ki-mérés lett volna a* fö dolog: 
de ebben úgy kamarkodtak, hogy a’ pa- 
rafzt embereket három óra alatt tökélletes 
Geométrdkkd , Föld-mérőkké akarták tsi- 
nálni; az egéfz Munkát pedig hat Hónapok 
alatt el akarták végezni. Ebből a’ le tt, 
hogy a’ ki-mérés többnyire hibás mindenütt; 
úgy hogy bátran fogadhat akár k i , hogy 
egy Falu fints, a’ hol parafzt emberek mér
tek , hogy a’ ki-mérés helyes volna. Kül
dettek ugyan azután esküdt és tanúit föld
mérők is; de azok meg-elégedtek azzal, 
hogy egynéhány Hóld-földeket meg-póznáz- 

\  tak , ’s a’ mi hibát ott találtak, meg-jobbí- 
to tták ; de egygyenként kinek kinek örök- 
fégét fel nem mérték. A’ honnan bátran 
el lehet mondani azt is, hogy annyi temér
dek fáradfág és fok ezer, főt millió költ fé

gek
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gek után , leg-alább egy millió Hóld-fold 
hiba fog-lenni a’ Tsáfzári Birodalomban.

a. Nem lehetett azt foha várni közön- 
fégefen a’ Jobbágyoktól, hogy Ők a’ ma
gok földjeiknek ’s rétjeiknek jövedelmeiket 
igazán fel-adják. Felette gyanús a’ parafzt 
az illyen dolgokban, és leg-kisfeb'o újítástól 
is fél. A’ Lelki esméretet ped ig , mikor 
Adóról ’s Portzióról vagyon a’ fzó , kön
nyen le tudja tsendesíteni. A’ melly rét húfz 
harmintz mázsa fzénát meg-terem, meg-elé- 
gedett azzal , ha azt tízre ’s tizenkettőre 
mondotta. Voltak ugyan annakutánna fok 
féle Controllériák fok Tifzteknek jelen-lé
tekben, hogy kinek kinek földjének efzten- 
dei terméfe meg-határoztasfék: de ezek va- 
lólágos kótya vetyék voltak , a’ hol azok 
a’ parafztok, a’ kiknek jó tüdejek volt, ’s 
bátran tudtak kiáltozni, nyertetek lettek; a* 
kik pedig fzelídebbek voltak , ’s már az 
előtt is meg-lehetos Lelki-esmérettel adták- 
fel főldjök terméfét , annyira fel-verettettek, 
hogy örökké boldogtalanok léfznek, ha az 
Adó a’ fzerént vettetik rájok. —

3. A’ Főidnek terméféből ki kellett 
volna venni a’ magot, a’ meilyet belé-vet- 
nek, és a’ költséget, a’ meilyet rá tefznek ; 
mert kiilömben igen hibás lefz’ az Adónak 
fel-vétele. Ezt fok példákkal meg-muto- 
gatja a’ bölts í r ó , meilyet hofzfzas volna e- 
lö-beízélleniink. — F 2 Az-
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Azután öfzve vetvén egy parafztot a’ki 
barom tartásból él , azzal a’ ki fzántásból és 
vetésből táplálja magát, meg-mutatja, hogy 
noha az elfő három annyi hafznot is vefz’- 
bé , rhég is negyed réíznyi Adót fém fizet, 
mint a’ ki fzánt és vét. Meg-mutatja, hogy 
mikor a’ fzántást vetést kellene elŐ-mozdí- 
tan i, azok lefznek az Orízágban leg-bóldog- 
talanabbak , a’ kik azt fogják gyakorolni. 
Azon kívül le-írja, melly nagy romláfokra 
lefz’ ez minden Földes - Urafágoknak, úgy 
hogy a’ kik eddig tíz tizenöt Ezeret kön
nyen bé-vehettek Jófzágokból, hatot fém 
vehetnek-bé. A’ kiknek pedig egy har
mad réfz jövedelmek adosfagba megy, azok 
egéfzen el fognak ízegényedni. —■

4. A’ Dézmának el-törléfe is fok ká
rokat fog maga után húzni, mind az Ura- 
fágokra mind pedig fok Papokra nézve, a’ 

'kiknek Jövedelmek nagy réfzént abból ízo- 
kott ki-telni. —

Hogy lehetne tehát az Adót helyefeb- 
ben ’s igazlágofa bban fel-vetni az Orfzág 
Lakofira ? Arra azt mondja a’ bőlts í ró , 
hogy nints jobb mint az, hogy a’ mint ed
dig is nagy réfzént fzokásban volt; úgytnín- 
den Lakosnak minden féle Jófzága mpg-be- 
tsültesfék , és az Adó annak mivolta fzerént 
vettesfék-ki. — Lásd magát ri munkát.

Hogy
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Hogy kell a’ furga répából fzüropot ké- 
J ' z í t e n i P

A’ fárga répát tifztítsd-meg, vagdald 
apróra ’s fözd-meg míg egéfzen meg-puhúl. 
Azután töltsd tifzta zatskóba, nyomtasd- 
meg kö v e i, hogy a’ nedveslege valameily 
edénybe lasfanként ki-tsepeg]en. Ezt a’ le
vét főzd a’ tűznél mind addig, míg méz for
ma fürüfége nem leízk Ha jól gondját vi- 
feled két három efztendeior is el-áll. — Hafz- 
nai ezek — Akármeliy ételbe méz gyanánt 
teheted. — Ha reggelenként a’ kis gyerme
keknek egy kalánnal adfz belőle, a’ geiefz- 
táktól meg-tifztúlnak. —

Mérges plánták és gyökerek.

Sokfzor meg-efett ’s ma is_meg-eflk: 
hogy egéfz Ház nepek ki-halnak az által , 
hogy a’ mérges gyökerekre nem vigyáznak. 
— 1772-ben Náerdenben Hollandiában egy 
Nordillg nevű ember Krumplit evett estve 
leányával és ízolgálójával. Egy órá múlva, 
mind hárman nagy fájdalmakat éfezvén, 
Doktort hivattatott, a’ ki is nagy nehezen, 
a’ két leányt meg-tartotta, de ArOfíí/72g meg
halt izörnyü kínok között. — Más nap a* 

K  3  Dók-
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Doktor a’ pintzébe le-menvén ’s a’ Krum
plit vizsgálván, látja hogy fok virág tövek 
vagvnak közel hozzá , nevezeteken pedig a’ 
Farkas gyökér ( / hvnitum , napellus) melly 
a’ krumplihoz hafonlít. A’ vigyázatlan fzol- 
gálóazt főzött a’ krumpli k ö z it, melly egy 
a’ leg-eroíebb mérgek között. —

Két Papok egygvütt ebédelvén Német 
Qrfzágon egv háznál , a’ többek közti et
tek marha húst petrefelycm gyökérrel, \  
két óra múlva nagy diihösfegbe estek ’s a’ 
tóba ugrottak, — Azután tanúltak-ki, hogy 
r reft Ivem gyökér helyett a’ gazd afzlzony 
l útija peí rej'ehjmet (Jconitem maculatum) 
vagy ( j4ethufa Cipiapium) tett az ételbe. 
—— A’ jó Gazdafzfzonynak mindenkor meg 
kell nézni mit tefz a’ fzolgáló a’ tűzhöz, 
kivált a’ Petrefelyem’ gyökér körűi gondos
nak kell lenni. —

Sokfzor meg-cfett, hogy a’ Parafztok 
fekete köménv-mag gyanánt meg-ettek a’ 
tövis almának, tűid a fan'ak , vagy ma fz tag
nak fekete magvait, az elfő ( Nigella J'a~ 
tivet ) a’ máíik ( Datura ßrammonium ) 
es fzörnyű halait haltak tőle. Az iilyen 
toj ;s nagyfágú fzúrós almákkal fokízor jád- 
zanak a’ gyermekek; de meg kell inteni 
Őket jóke.", hogy attól őrizkedjenek. — Je
gy ezd-m eg :

i. Az iilyen mérges plántáknak fok 
halknaik lehetnek, ha mi nem tudjuk is, ieg- 

4 , alabb
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alább bizonyos, hogy a’ levegő égnék mér
gét magokba fzíVják, hogy nekünk ne ártson,

-2» Azért adott nékünk a’ Teremtő íz
lést es fzaglást, hogy meg-külömböztesfük, 
a’ mi jó es rofzfz. — Szégyen volna ha eb
ben az oktalan-állatoknál alabb valók len
nénk. —

3. Többnyire minden mérges plánták
nak rút formát vagy büdös fzagot adott a* 
bolts Terem tő, hogy jobban Őrizkedjünk 
tolók.

4 .  Sokan fzeretik a’ gombákat , de e- 
zek egéfzfégtelen es kétséges eledelek. Ha 
kételkedik a’ Gazdafzfzony vallyon nem rnér- 
gefek é , tegyen egy egéfz fejeres veres hagy
mát beléjek , fozze-meg velek. —■ Ha a” 
veres hagyma meg - feketedik , jele hogy 
mérges a’ gomba, ’s ki kell önteni.

Mihelyt éfzre vefzik hogy valaki 
mérges étek evett, igyon annyi édes tejet 
valamennyit még-ihatik, ha édes téj nints, 
lágy meleg Vizet: Arra egy kalán olajat, 
ismét meleg v izet, míg ki-hányhatja. — 
Azután igyék etzettei és mézzel elegyített vi
zet. — A ’ testet öntözzék hideg vízzel, ’s 
az orra alá erős etzetet tartsanak. —•

3 ?ó földes Úr.
Egy Földes Úr utazni menvén idegen 

Orfzágokra három efzten4?ig , tavröi
F  4 lét
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létében is Jobbágyait a’ fzorgalmatosfágra 
öfztönözze ’s a’ jó erköltsökben erősítse, il- 
lyen jutalom pénzeket hírdettetett-ki Ura
dalmában , mellyek vifzfza térésekor az ér
demeseknek ki-fognak adattatni.

50. Forintot az ollyan Szüléknek, a’ kik 
gyermekeiket leg-jobban nevelik, ’s magok 
is példás békeíTégben élnek,

50, Forintott annak a’ Jobbágynak’ a’ 
ki fokkal adós, de ügy igyekfzik, hogy há
rom efztendő alatt adoífágát ki-fizeti fenki- 
nek meg-tsaláfa ’s meg-rontáfa nélkül.

50. Forintot annak a’ leánynak, a’ ki 
a’ Gazdafzfzonyfágot leg-jobban érti, a’ mel
lett pedig emberféges, fzelíd és fzűz életű. 
Azon kívül mikor férjhez megy, fzabadfága 
lefz’ az ÍFafág’ tsordájából á’ leg-jobbikat 
ingyen maganak ki-válafztani,

25. Forintot öt gyermekeknek, a’ kik 
leg-jobban tanúinak, ’s ugyan öt leányok
nak, a’ kik az Oskolát leg-fzorgalmatofab- 
ban ’s leg-nagyobb hafzonnal gyakorlották.

Meg kell vallani, hogy ha minden Fől- 
des-Urak a’ magok Jófzágjaikban így tsele- 
kednének, ’s Jobbágyikat mint tulajdon gyer
mekeiket bóldogítni igyekeznék, a’ Parafzt- 
fág is mindjárt egyenefebb fzívü lenne ’s na
gyot lehetne az Orfzágon fegíteni. — De fok 
Földes Urak feléjek fém mennek Jobbágyaik
nak, hanem holmi húzó vonó Tifztekkel nyo

mor-
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morgattatják , magok pedig azoknak vé
res verejtekjeiket idegen Orfzágokon vefztq- 
getik-el.

A’ Találós Mese volt Tűkör; a’ Rej- 
tett Szó Papiros.

Találós Mese,
Már én régen élek , Eg1, ’s főidtől fzülettem. 

Idővel mindenik’ ío Urává lettem. 
Hatalmas páltzámat félték fok Orfzágon;

De nintsen állandó fernmi e’ Világon. 
Alig esméretes az ma ezereknél £nél.

Melly jó Világ volt míg latktam emberek- 
Régi ditsőfégim már füstbe mentenek.

Nagy változásimon magam meg-rettenek. 
SemmimJints, mim látfzik , mástól kőltsö-

nöztern.
A1 fold’ fzínétől is mefzfze el-költöztem. 

Halavány ortzáim jegyzik fájdalmamat.
Tsk öt hív katonák őrzik oldalamat.

Pozsoni Szemináriumból,

Rejtett Szó,
Tsak egy állat vagyon fzéles e1 Világon, 

Melly elöl mindég úfz , noha hátul álljon. 
De ha az elejét, ’s végét egvgvezteted 

Elébb utóbb fülly át el nem kerülheted.
Pozsoni Szemináriumból,

F 5 Köz-
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Koz mondás: Hány az ember annyi a* 
terméfzet. Azért ritka madár a’ nagy társa
ságokban az egygyet-értés. Es még is vala
ki meg-fordúl a’ Pozsonyi Pap-nevelö Ház
ban, nem győzi eleget tsudálni es magafztal- 
ni azt a’ fzep egygyeíTéget és atyafiságos fze- 
reletet, melly az ifjú Papok között uralko
dik. Jele, hogy valamint a’ tifzta vallásra; 
úgy a-'jámbor erköltsre ’s kellő társaikodásr 
ra is az ő rende fzerént oktattatnak. Mél
tán jreménylheti tellát az édes Haza; hogy 
ott jó Kerefztények, hív Páfztorok, és igaz 
Polgárok nevekedíiek fzárnára. Szernbe- 
tünő tamífágot adtak arról az idei 35 Nagy- 
fzombati Presbyteriumbéliek, kik fel-fzen- 
teltetvén sC Papi hivatalra, minekelotte el- 
ofzlottak volna az Úr’ fzőlője’ miveléfére, 
egybe-gyúltek , ’s egymást halhatófan öfz- 
tönöztek a‘ buzgó Isteni-fzolgálatra, és Ha- 
zájokhoz tartózó hívfégre. Mivel pedig több 
ízben láthatták, hogy fokán a’ Lelki Páfz
torok kózzül idővel vagy á’ fúlly os nyava
lya , vagy más egyéb fzerentsétlenfég áh 
tál olly infégre jutnak , hogy nem tsak ma
kkon  nem fegíthetnek, de magokkal is te
hetetlenek: ezen jeles ’s fzeretettel tellyes 
kötést tették magok között: hogy azon nap
tól fogva kiki közzúlök tartozzék leg alább

k é t
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két három forintot öfzveadni; hogy így, 
ezen aprólék adományok idö-töltével egy 
töke pénzt adván, mind azok, kik talám 
közzüh'k fzükféget látnak, mind iigyefogyot- 
tabb Híveik könnyebbülést erezzenek. A* 
végre hármat válafztottak magok közzűl, 
kik a’ pénzt folyvást bé-fzedjek , ügy hogy 
ha valaki talám meg-felejtkezne fogad áfáról, 
törvenyefen is kénfzeríthesfék ; azért a5 kö- 
tés alá mind egygyikének fel kellett nevét je
gyezni, és tulajdon petsétjet reá nyomni. 
Báldog Tanítók! kik illven tüzet gerjefztet- 
tetek Tanít vány i tok’ fzíveikben. Boldog 
Tanítványok! kik olly kéfzen követtétek a’ 
fzent oktatáfokat. Boldog Hívek! kik il- 
lyen kegyes Páfztorok alatt Jegeltek. -—

Be jó volna e’ fzép példát minden ProT 
testáns Superintendentziáknak ’s Esperestfér 
geknek követni! — így az Özvegyek ’sar- 
vák nem jutnának boldogtalan íörsra. —r 
JVliért nem lehetne minden Esperestfégnek 
egy illven Kafzfzája, a’ Papok özvegyeik
nek ’s árváiknak táplálásokra, ’s az öregek
nek fegéltéfekre, tsak hogy fognánk egygyütt 
fzívefen a’ dolgot ? — — P. O. A’ Pebre- 
tzeni Efperestségben vágynak fto. Reformá
tus Papok , ha ezek közzül mindenik 5 Rfo- 
riutot tenne efztendönként e Kgízfzába, az 
tíz efztendö alatt 4C00. Ftf. menne, mcliyr 
nek ínteresféből mar négy özvegyeknek^

tiíz-
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tifztesféges élelmek lenne. Száz efztendö a- 
latt pedig menne 40. ezerre. — Ennek bő
vebb ki-ter]efztéfét bízom a’ nemes fzívií Ha- 
zaíijakra — — Arra hogy a’ Vallás betsü- 
letben légyen, fziikfég hogy a’ Papoknak 
tifztesféges élelmek ’s betsületek légyen; 
mert fok ember tsak a’ kiilfőkre néz ’s ab
ból ítél a’ Vallásra is, — — Hollándiában 
a’ falud Papnak fizetéfe 600. f i., Várofié 
SOo. , de ha kettőnél több gyermeke van, 
mindenikre ád a’ Köz-Tárfafág 50. forintot 
húfz elztendős korokig, és így ha egy falu- 
b Papnak nyóltz gyermeke van , a’ hatra 
300. forintja jár, — Ha meg-hal, k ijá r a’ 
fele özvegyének holta napjáig, — —*•

92

Bidegteléfek.
Ez előtt való efztendőkben fok ideig 

tsak nem minden efztendöben uralkodott a’ 
hideglelés Studgávdban, fokkal inkább mint 
tnás Várótokban. Erről meg-kérde:ztetvén 
az Orvos D oktorok, azt m ondották, hogy 
okozza annak a’nagy tónak gőzölgéfe, melly 
közel volt a’ Városhoz, Ezt hallván az u- 
ralkodó Hertzeg, a’ tavat el-árkoltatta s 
ki-fzáraztatta, mellyel azt nyerték a" lako
tok, hogy az - ólta fzemlátomást meg-keve-: 
fedtek a,' hideglelőfök, — Talám az egéfz 
Qrfzágban egy egy helyen több hidegleio- 

> * lök



( ° ) 5 $ 93

fők nintsenek, mint Komáromban. Kétség 
kívül a’ többek köztt okozzák ezt, a1 Du
nának gyakori ki-áradáfából hátra-marado 
tavak, motsárok , nevezetefen pedig a’ Vár’ 
árkaiban meg-penéfzedo vizeknek gözölgé- 
feik. — —*

A’ hidegleléfek, akár mindennapiak, 
akár harmad vág j negyed napiak légyének, 
mindenkor kedvetlen Vendégek, ’s unal
mas kvártélyotok: de talán inkább lehet 
azokat még is a’ belfő betegfég’ hír-mondóji- 
nak , mint fém magokat betegfégeknek tar
tani. Valamint a’ mágnefes tő , ha Efzak- 
ról el-fordíttatik, refzket mind addig, míg 
a’ maga pontját meg nem találja; úgy a’ 
testnek ez a’ rázáfa azt mutatja, hogy va- 
lamelly meg-dugúlás efett az élet’ ereiben, 
és hogy Vagy a’ mértékletlenfég, vagy más 
által az egéfzfég’ pontját el-tévefztettiik. 
Mikor tűz támadáskor fzakadatlanúl veret- 
tetnek félre a’ harangok, iietni kell a’ fe- 
gítséggel: mert az egéfz Helyfeg vefzede- 
lemben forog. Illyenek azok a’ lzűntelen 
rázó hidegek, m e llek  a’ betegnek femmi 
pihenést nem engednek. Mikor tsak néha 
néha verik félre a' harangokat , egynéhány 
pertzentéíig egy végbenj azt jelenti a z , 
hogy a’ tűz még ég^ de nem vefzedelmes. 
Majd tsak nem így lehet gondolkoznunk a’ 
harmad napi hidegről. — Leg-vefzedelme-

febb-
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febbnek tartják az emberek a’ negyed napi 
hideget: de való Tággal azok Tok emberekre 
nézve hathatós Orvosfágok. Azért is a’ 
bolts Doktorok, a’ kik a’ betegnek nem egv 
két napi kÖnnyebbüíéfére, hanem követke
zendő- állapotára néznek, nem könnyen 
fojtják-meg az illyen hideget. Olvasunk
az Orvod Könyvekben ollyan példákat , 
hogy az egy vagy más fél efztendeig tartó 
negyed napi hideg, még az ollyan Meian- 
cholikufokat ’s Ori'ütteket is meg-gyógy kot
ta, a’ kiken már femmi Orvofok és Patikák 
nem fegíthettek. —

?  (  o  )  j í

Ez előtt egynéhány efzrendűkkel, Paris
hoz nem mefzi’ze egy R o b e r t  nevű Parafzt 
forró hidegben feküdt. Történt egy nap, 
hogy minden tselédjei ki-mentek aratni ’s 
magát hagyták othon. Az idő alatt rá jő 
a’ forrófág, ’s elméjének ezen meg-háboro- 
dáfában azt gondolja, hogy jó volna néki 
magát fel-akafztani. Azzal ki-megy , ’s so. 
ereik alatt fel-köti magát. A’ tselédj haza 
jővén el-rémülnék, a’ ParaTztok Öfzve fut
nak , némellyik fzanta mánk pokolra ítélte, 
de egygvik fém nvult hozzá. — A’ Pap 
ezt meg hallván, oda megy a’ Mesterrel egy- 
gvii't, az eifő a’ lajtorjára fel-hág hogy le
vágja , a’ Mester pedig által-öieli derekát,

hogy
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hogy le-esvén Öfzve ne törje fejét. Nem 
látfzott benne femmi elevenfég, de még is 
fok fzorgalmatosfágok után az életre vifzfza 
hozták. — A’ Király ezt meg-tudván, a’ 
Papnak és a’ Mesternek jutalom’ pénzt adott, 
és nagyon meg-dítsérte tseiekedeteket. — 
Valóban nagy kegyetlenfég az fókákban , 
hogy azokon a’ kik magokat ki-végezik, fe- 
gíteni nem akarnak , holott nagy réfz.ént el
méseken kívül vágynak az ollyak, mint a’ 
forró hideglelésben lévő emberek. Ha va- 
lamelly romlott vérű ember fel-akafztia ma
gát , feregestöl gyűlnek nézéfére; de fenki 
fe fegíti; holott tsak nem bizonyosaiogy ha hir
telen valaki le-vágná, az életre vifzfza lehet
ne hozni. Sót fájlalni lehet, hogy az embe- 
rifégnek gyalázatjára ollyan bal-vélekedés van 
a’ Közfégben , hogy a’ ki az illyet le-met- 
ízené, azt a’hóhér Törvénybe tzitálná, mint
hogy az ö Mesterfégébe avatta magát. — 
Nem régiben egy Városban egy fzolgáló le
ány a’ Dunába ugrott; látták némelly révé- 
fzek ’s ki is foghatták volna , de még így 
fzólltak: Hadd menjen pokolba, ördög
nek adta lelkét. — Az ollyan boldogtala
nok pedig, kik magokat elméjeken kívül lé
vén fel-kottötték, az életre vifzfza jönekha 
még a' rothadás fzaga femmit fém érzik raj
tok , ha azt tselekeízik velek:

I. Valamelly jó levegőű .helyre fzal- 
mára kell tenni, le - vetkeztetni, hol egy- 

*  % g /ih
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gyik hol máfik oldalára tsendefen fordí
tana

2. Etzetes meleg ruhával a’ fejét bé 
kell takarni; de a’ fzáját és orrát nem kell 
bé-fogni. Ha a’ ruha meg-hűl, ismét meg 
keli melegíteni, ’s az egéfz testét flanellel 
dörgölni kell.

3. Az orra alá erős italokat kell tar
tani, ’s az ortzáját vízzel vagy etzettel önw 
tözni,

4. Eret kell rajta vágatni, ’s leg-alább 
három óráig a’ fzüntelen való dörgölést 
félbe nem kell hagyni, mert van példa, 
hogy nemellyek 4* óra múlva kezdtek efz- 
mélöani. — ’s a’ t.

De ha minden igyekezet hafzontalan 
lenne, leg-alább az illyen boldogtalanokat 
által kellene engedni familiájoknak, hogy ha 
ének fzóval nem is, leg-alább magok tifz- 
tesfégefen temethetnék-el. — Tsak az ol- 
lyan gonofztévöknek testeiket kellene a* 
hóhérnak engedni, a’ kik a’ Bíráktól rájok 
fzállandó fententziát magok ki-vegezéfekkel 
akarták meg-előzni. —

Ebben is ellenkezik ugyan a’ Philofo- 
phus, de nem árt itt a’ Philofophiának fza- 
vától el-állani.

9 6  %  (  o  )
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V H .  L E V É L .

Költ Komáromban Mind Sxent Havának 
24. Napján.

A  9
régi Görögök nagy tifzteletet adtak-» 

azoknak hóit testeiknek, a’ kik a’ Hazáért 
való hartzokban estek-el. — Azt írja Thu- 
cidydes, hogy három napokon egyóiás után 
ki-tétettettek azoknak tsontjaik a’ fzemlélés- 
re , és a’ lakofok hintettek azokra minden 
féle rózfákat ’s drága illatú fzereket. Azu
tán Cyprus fából kéfzíttetett koporfókba 
helyheztették ’s a’ Városnak leg-fzebb Hos- 
tatjában el-temettették , és a’ leg-tifztelete- 
febb ’s leg-bőltsebb fzemélly, egy ditsőfé- 
ges Órátziót mondott dítséretekre. Egyfzer 
a’ többek között Pericles válafztatván-ki e* 
végre, az ö febes víz módjára tsergedező 
hathatós édefen fzólláfa, minden jelen-való
kat a’ könyhúllatáíig meg-illetett. De mi
kor Miltiades tíz ezered magával Dáriusnak 
fzáz ezerből álló táborát a’ Marathon meze
jén meg-verte, ennek a’ ditsöféges győzo- 
delemnek örök emlékezetére, a’ hartzon el- 
efett Athenásbéliek nagy pompával a’ gyÖ~

G
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zÖdeiem’ helyén temetiettek-el, és Oízlo- 
pokkai tifzteltettek-meg. — —

Mitsoda tifzteletet nem érdemelnének 
mi tdiink is azok a’ meg-retlenhetetien Vi
tézek, a’ kik Hertzeg Kóbérg bőlts vezérléfe 
alatt a’ Török Fö-Vezérnek ötfzörte fzámo- 
fabb Seregét, Septembérnek 22-dik napján, 
Oláh Orfzágban, tizen-egy óráig tartó vi- 
askodáíök után ditsofégefeii meg-verték, ’» 
ezen győzödelmekkel amaz öreg Iiérónak 
Londonnak nem tsak Belgrad meg-vételére, 
melly Octobernek 8-dik napján meg is le tt, 
han m öbb fzerentsekre is utat kéfzítették! — 
Mindenek m eghallják, hogy valamint az 
elébbeníeknek, úg\r ennek a’ gyozödelem- 
nek is leg-nagvobb réfzét vitéz Magyara- 
inknak kófzönhétjiik. — Örülj Kedves Ha
za ! hogy illy dijakat fzűltél, a’ kikben hal
hatatlan Eleinket élve láthatjuk, ’s a’ kik
nek kofzorúkkal ékeskedő homlokokra, ha 
ma Hunyadi vagy AlATTAS Király fel-tá- 
m adhatna, maga e’ fzókat írná-fel:

Magna refertis
Facia Pat rum , laudesque Gentis.

Kitsoda a’ közzülíink, a’ kinek az é~ 
des öröm miatt ne repdesne ízíve , mikor 
látja hogy még a’ Német Újfágok is a’ mi 
Gyalogjainknak, Húízárjainknak ’s azoknak 
Tiíztjeiknek majd hihetetlen bátorfágoknak,

vi-
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Ss vitézfégeknek le-íráfával rakva vágynak ? 
Kitsoda ne tapfolna örömében ama’ Hazánk* 
hafzna ’s ditsoíege mellett mindenkor fze- 
rentséfen hartzoló három Generáldoknak, 
Karajtzainaky Méfzárosnak, Képírónak 
tsak Neveknek említéfekre is, a’ kik méltók 
volnának arra, hogy ugyan azon fundamen- 
tóm köre, hármas márvány ofziopot emel
ne a’ Haza fzámokra ? —

A  leg-elfö Hunnusok’ történetiből némely 
Anekdoták, és azoknak JzokdJaik.

Nem fzűkfég, hogy Ősi Nemzetünk* 
történetit azon Scithiaiak’ történetivel ditsö- 
itsiik, kik £fufiinus bizonysága fzerént 
(2-dik könyv, a-dik réfz.) Elzákon mefz- 
fze el-terjedtek, ’s egy réfzről Pontúi, más
felől a’ Rifeus hegyektől, hátúi megint A- 
fia , és Fázis folyó által környékcztettek; 
mi vei a’ Tudósok vélekedések fzerínt, ezen 
egéfz mefzfze ki-terjedtt tartomány-béliek, 
ámbár fzóllásban ’s eredetben kiilömböztek 
is ,  efméretlenfégből a’ Görög írók-által, 
mind Scithiaiaknak neveztettek: mind-azon- 
által Hunnus eleinknek bizonyos Históriáját 
a’ Kínai kéz-íráfok’ fegítfégével Kristus U- 
runk fziiletéfe előtt két fzáz tíz efztendök- 
kel elébb kezdhetjük. Ezek a’ mostani 
Nagy Tatár OrJzágban (Tartaria magna) 

G 2, ural-
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•uralkodtak az Irdiskus vizétől, egéfz Amur 
folyóig, és rólok fok jeles Történeteket je- 
gyeztek-fel a’ Kínai kéz-íráfok. Ezek el- 
lenKristusUrunk fzületéfe előtt kétfzáz tizenöt 
Efztendukkel , ( annyira el-hatalmafodtak
régi Elejink) kénfzerítteltek a’ Kínai Tsáfza- 
rok Éfzakról egy kofzikla-falat építtetni, 
mellynek 45. lábnyi a’ magasfága, 20. a’ 
fzélesfége; ’s minden fzáz lépésnyire fzám- 
talan tornyokkal meg vagyon erősítve; 250. 
német mért-főid a’ hofzfzafága Éfzakról Nap
keletre ; ’s egy réfzről fzörnyü hegyektől 
kezdődvén, más felől a’Tenger-kebelig (Si
nus) terjed. Tizen öt Efztendőkig építte
te tt, még Chihoamtius Tsáfzár alatt el- 
kéfzul t. Ezen hírés falakat elföben TßWitff- 
Idn , ki amaz örök emlékezetű Hunyadi 

ánofsal egy időben ’s barátíagban é lt, 
haladta-meg 1397. Efztendőben.

Ezen említett Chihoamtius Kínai T s á -  
fzárral egy időben élt Teumannus Hunnti- 
fok’ Fejedelme, ki elfő, kiről bizonyofab- 
bat tudunk. Minden régi Hunnus Fejedel
mek köztt leg-inkább el-hírefedett Meteus 
ezen Teumannusnak fija. Ezen Meteus Mos
tohája’ intselkedéfe által az orfzáglástól el- 
tíltatván , fegyvert fogott az atyja ellen; az 
Ö fel-fegítéfére önként magát ajánló állha
tatlan népnek , az mondatik , hogy hozzá 
való hívfégét azzal próbálta-meg; hogy ki
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k i,  a'5 ki 6 mellé akar áilani, ele'bb az 5 
hitves tárfát ölje-meg , m dlyet olly hirte- 
ieníéggel meg is tselekedtek, mintha azon 
ártatlanok a* halálos büntetést leg-tökélle- 
tefebben meg-érdemlették volna; ekképpen 
az egéfz Nemzetsége fel-áldozáfával az or- 
fzáglásra emelkedvén, elfő volt ki magát 
Tátijóusnak, az az, Eg’ fijának, de mellr
ákkor annyiban vé te te tt, mint mi nálunk a* 
Király vagy Tsáfzár, neveztette; ezen név 
minden maradékira által költözött. -

Loachdmus, ki Kristus Urunk’ fziileté- 
fe előtt 374. Efztendőben orfzágolt, ezen 
Meteusnak hja; a’ néki adót fizető Kínai Ki
rályokhoz ezen névvel fzokott élni; Á* Hun- 
nufok’ nagy Tdnjóufsa ,  ki az ég’ 's föld* 
tol eredeti , és a' Nap’ éx Hóidtól a Ki* 
rdlyi-fzékbe helyheztettetett. Tvechien- 
filiSt a’ Tatárok1 Királyát, az ütközetben 
rajta diadalmaskodván, el-fogatta, és feje 
kaponyájából poharat tsináltatván, nagyobb 
innepléfekkor ezzel fzokot élni az italra.

Tcietiheus Kristus Urunk fzületéfe előtt 
96-dik efztendőben meg-halálozván, két fi- 
jaira fzállította birodalmát, az elfő a’ nap
keleti Hienvdm volt, a’ máfik a’ Lovafság* 
Fejedelme. Az elfőt illette ugyan az ural
kodás; de mivel távol létében azon hír tér. 
jedett-el felőle, hogy halálos betegségben 
gyötrődnék, az Őriz ág’ Nagyjai e’ kifsebbík 

G 3 Kér-
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Hertzeget emelték az orfzáglásra; tartván 
ne talán a’ várokozás az Orfzág’ kárára al- 
kaimalofságot ízolgáltafson. Midőn éppen 
leg-nagyobb pompával a’ birodalomra emel
tetnék, meg-érkezett az öregebbik Hertzeg, 
kinek HolokOUS vala neve, ’s kit az orfzág- 
3ás illete, Már féltek az Orfzág’ meg-ha- 
fonláfától , és a’ Testvérek köztt eíéndö 
vifzfza vonástól mindnyájan. De el annyi
ra még-egvgyeztek ezen két Testvérek, hogy 
egygyik a’ maiikat erőltette az orfzáglásra ; 
xníglen valóban a’ nagyobbik a’ kifsebb ál
tal az Orfzág’ kormányozáfára reá is kénfzc- 
rítettetett. — — Ez annál ritkább példa, 
ditsöbb tselekedet, mennél közönfégefebb 
az, kivált a’ régi időkre nézve, hogy a’ 
Korona Hertzegek jobbára az Orfzáglásra e- 
röízak ’s fegyver által fzoktak törekedni. 
Meg-halájozván HolokOUS, Fija előtt ezen 
Tesrvérjét tette Tánjóufsá. — Ezen testvé
ri fzeretetnek több példáit is olvashatjuk az 
ellő Hunrufok’ történetiben.

De leg-nagyobb figyelmetefséget érde
melnek a’ Huitnufoknak fzokáíaik. — Nem
zetségekre voltak el-oíztva, és minden Nem
zetségnek volt egy Vezérje. Ezen minden 
Vezéreken egy uralkodott, kit Ta'tljÓUS- 
nak neveztek. E’ mellett uralkodtak mind 
a’ Nap-keleti, mind a’ Nap-nyúgoti biroda
lomnak réfzén máfok alább valók, kiket a’ líí-

v naíak
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naiak magok nyelveken Hienvdmóknaik, a’ 
Hunnufok megint Busci Thuscinak , az az, 
bőlts Királynak neveztek. A1 Nap-keleti 
Hienvám bal kézzel, mint betsel'ebb hel
lyel fzokott tifzteltetni, és a’ Tdnjóusnak 
örököfe volt, valamint a’ Dauphin Fran- 
tzia Orízágban a’ Királyíágnak, Más Igaz- 
fág ízolgáltató Törvény-fzékek ’s Ti Pzt fégek 
is voltak. Minden Tifzt légek, ki-vévén a* 
Hienvciinihgot, örökül maradékról maradék
ra ízállottak. — — Minden É rtendőnek 
elfő hónapján a’ Fejedelem udvarába gyü
lekezvén , az ő Idvefségéért pompás áldo
zatot m utattak-bé, melly fzép fzokásban a* 
Kerefztényeket is meg-haíadták. Ötödik 
hónapban ismét az ég’ ’s főidnek, a’ jói-tevő 
lelkeknek, az atyjok leikeiknek új háláda- 
tos áldozatot mntattak-bé. Ebből ki-tet- 
fzik , hogy a’ lélek’ halhatatlanfágát hitték; 
noha ez abból is bizonyos, mivel abban a’ 
vélekedésben voltak, hogv valahányat meg
ölnek az ellenfégből, mind annyian fognak 
nékik a’ más világon ízolgálni« Tavafzízal 
a’ feregek, nyájjak ’s tsordák. vizsgáltatáfát 
( luítrum ) tartották. A’ gyermekek’ neve
ié fe a’ fegyver vifelésre, a’ tolvajfág’ és 
gyilkofság’ keriiléfére intéztetelt leg-inkább, 
A1 Szülék neveletlen gyermekeiket ki fzok- 
ták a’ mezőre vezetni nyilazni, és egere
ket ’s patkányokat lövöidöztettek vetek, 

G azok*
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azoknak , kik ezen gyakorlásban alkalmas- 
fágokat ki mutatták* másképp’ is a’ fegyver 
vifelesre elég eröfek lévén, nagy pompával 
kard köttetett oldalokra, mellvet vitéz-kö- 
tesnek hívták. A’ fegyver vifelésre alkalma
tosnak ítéltetni fzörnyű ditsőíégnek állíttat- 
ta to tt: a’ kulömb fele feregek a’ lovaknak 
fzínek által kiilömböztettek-meg.

Két fzokások volt nékiek közönféges, me'l- 
Jyek ö nálok különös gyorfafagra es vitéz
légre ízolgáltattak alkalmatofságot. Az el
fő volt a z , hogy a* meg-öltt Ellenfég’ tete- 
miből ditsöíegnek okául kard’ , kés’ nyele
k e t, kotzkakat, gombokat, ’s más kefzü- 
leteket fzoktak kel’zíteni, melly onokákról 
onokakra által-kőltözött, főt az afzfzonyok 
is nemi nemű ékefségeket tsináltattak ma
goknak a’ férjék által meg-öletett ellenfeg’ 
tsontjaból, és azt hordozták, hogy vitézíé- 
gek’ ditsöíége fzüntelen fzemek előtt forog
na. Máfodik volt az , hogy a’ ki pajtáfsá- 
nak el-efett testéta’ hadból vifzfza ragadhat
ta , annak öröklégét el-nyerte; és talán a* 
Törökök , kiknek Fejedelmi a’ Hunnufok- 
kal egy eredetűek , innen tartják-meg még 
ma is ezt a’ fzokást.

Leg-nagyobb gazdagfágok a’ marha 
tsordákban és más nyájjokban állott ; ezek
nek őrizetekre alkalmaztatták a’ foglyTokat. 
Eleintén tsak húisal és tejjel táplálták ma-

g°-
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gokat, és bőrrel ruházkodtak , de ezen fzo* 
kafoktól már Lóachdmus idejében el-állot- 
tak , a’ Kínaiakkal való közöfülésben meg
puhulván , végre már gyermekeiket is a’ 
Kínaiakhoz küldötték oskolába. — — A’ 
hóltak t eternit, kinek kinek értéké fzerént, 
fel-ekesítették, tsak lapos fírba tem ették, 
hogy meg ne esmértefsék a’ temetés’ helye. 
Gvakorta a’nagyérdemű Férjfijak’ temetefe 
felet baj vívó játékok is, mellyben, kardal, 
ököllel fzokták egy mást próbálgatni, adat- 
tattak. Lásd M. Deguines fíiftoire ge- v 
nerale des Huns♦ Severini. Koppi*

Pozsoni Szemináriumból. F. Gy*

A’ Találós Mese volt Satumns Pla~ 
néta; a’ Rejtett Szó Haláig melly mint Hal 
úlzik.

Találós Mese.

Hús nem voltam , húsból lettem ,
Hogy már húsom el-vefztettem, 

Meg-metélik testemet.
Meg itatnak, táncoltatnak,

Sok jót rofzízat koholtatnak,
Sokra vefznek engemet.

Szathmárróh

( o  ) 5#  10*
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Rejtett Szó.
Néha vas a? tetemem, de fa többnyire, vé

le fzoritok.
Hét réfzem: mellynek hárma te lenni ne

vágyj.
Hármat kívánnak fókák; én /pedig őrzök

erő fen.
Illendő rendet tartani hárma fzeret,

A’ négy, ’s öt végí'ö dulást fene módra
kiáltoz,

Hat ha lefzefz igazán, már unalommal 
efzel.

\  Hogy ‘kell ctz ( Erde A pfel) Krumpliból 
vagy a* földi-almából kenyeret fütni.

1. Hámozd-meg estve a’ Krumplit, vag
dald apróra ’s tedd ázni friss vízbe, —

2. Más nap rakd üstbe vagy nagy fa
zékba annyi vízzel a’ mennyi fel-éri, ’s ad
dig főzd, míg a1 főtt kásához hafonló nem 
lelzk

3. Mikor annyirameg-hűlt, hogy a’ ke
zed a’ melegfégét el-állja fziird, vagy dörzföld- 
áítal fürütske fzitán tekenőbe, estve tedd- 
belé a’ kováfzt, ’s dagafzd-meg annyi lifztei

. a’ mennyivel annyi búza téfztát dagafztanál- 
m eg, de egy tsepp vizet fe tölts rá.

4. Hagy-
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4 .  H a g y j a d  í g y  á l l n i  9 .  v a g y  1 0 .  ó r á i g  
é j t f z a k á n - á l t a l ; r e g g e l  d a g a f z d - m e g  ú j r a  m i n 
d e n  v í z - n é l k i i l  a n n y i  l i f z t e l ,  m í g  m e g  k e m é 
n y  e d i k .

T a r t s d  m e l e g e n  3 .  v a g y  4- ó r á i g , 
a z u t á n  v e s d  jó l  b é - f i i l ö t t  k e m e n t z é b e , m e r t  
n a g y o b b  m e l e g f é g e t  k i v a n  m i n t  a ’ b ú z a - t é f z -  
t a .  — - A n n á l  k e d v e s e b b  ízű. l e f z 7 a ’ k e n y é r ,  
h a  a ’ f ó n  k í v ü l  k ö m é n y  m a g o t  is. h i n t e i z  a ’ 
t e í z t á b a .

Hogy kell ti Krumpliból Keményítőt tsu  
ndlni.

1. V á l o g a s d - k i  a 7 l e g - n a g y o b b  K r u m 
p l i k a t  , ’s v a s  r e f z e lÖ n  r e í z e l d  á l l a l  e g y  v i 
z e s  d é z s á b a ,  m e l l y b e  t o l t s  e l ő r e  t i í ’z t a  v i z e t .

2 .  M i n e k u t á n n a  e l e g e t  r e f z e l t é l , í’z ü r d -  
l e  t s e n d e f e n  a ’ f e l i t  a ’ v í z n e k ,  h o g y  a ’ vas-* 
t a g  h a j a  k i - m e n j e n ,  a ’ f z é p e  p e d i g  f e n é k e n  
m a r a d j o n ,  v a g y  p e d i g  v a l a m c l l y  r i t k a  fzi* 
t á n  f z ü r d  á l t a l  e g y g y i k  e d é n y b ő l  a ’ m a i i k b a .

3 . K é f z í t s  n a g y z a t s k ó t  g y ó l t s b ó l ,  t e d d  
a b b a  a ’ m i  a ’ f z i t á n  á l t a l  m e n t , ’s n y o m o *  
g a s d - k i  k e z e i d  a l a t t , a 7 m i  a ’ z a t s k ó b a n  
m a r a d  ö n t s d  f é l r e  m e r t  a ’ ro f z f z .  í g y  t s e -  
l e k e d j é l  h á r o m f z o r  e g y  m á s  u t á n .

4 .  M i k o r  í g y  m i n d e n  f e p r e j é t o l  e l - v a -  
l a f z t a t o t t ,  t e d d  t e k e n ő b e ,  t ő l t s  t i í 'z ta  v i z e t r a ,  
é s  r á z d - m e g  v a g y  m o s d - m e g  b e n n e .  Azrv*

t á n
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t á n  m i k o r  a '  k r u m p l i  e g e  í z e n  f e n é k r e  m e n t *  
f z ü r d - í e  t s e n d e f e n  a ’ v i z e t  r ó l a .  A z u t á n  
t ö l t s  i s m é t  f r i s s  v i z e t  r e á ,  m i n d  a d d i g ,  v a 
j a m i g  a ’ r ó l a  l e - f z ü r t  v í z  e g é f z e n  t i f z t a  n e m  
l e f z ’ , m i n t h a  r a j t a  fe  l e t t  v o l n a .  E b b e  
p e d i g  b e l e  k e r ü l  h á r o m  n a p ,  h a  j ó l  a k a r o d .

f .  A ’ t e k e n ő  f e n e k é n  l é v ő  ’s m á r  e g é f z  
h ó  f z í n ű  k e m é n y í t ő t  n y o m o g a s d - m e g  k é t -  
f z e r  h á r o m f z o r  t i f z t a  r u h á v a l , e z  k i - f z ív ja .  
h a  m é g  v a l a m e l l y  m o t s o k  m a r a d t  v o l n a  b e n 
n e .  —  A z u t á n  r a k d  t i f z t a  d e f z k á r a ,  v a g y  
a z o n  f e l y ű í  t e t t  r u h á r a ,  f z á r a z d - m e g  a ’ n a 
p o n .  —  í g y  i g e n  f z é p  k e m é n y í t ő d  Jefiz’ ,  
’s n e m  f z ü k f é g  h o g y  k i v á l t  d r á g a f a g  i d e j é 
b e n  a ’ t i f z t a  b ú z á t  v e f z t e g e s d  a r r a ,

jog

A  jó  bor etzetnek h a fzn a i? ’s  
m ódja ,

1 .  S o k  j ó  é t e l t  l e h e t  v e l e  k é f z í t e n i  , 
’s a ’ m é f z á r - f z é k b ö l  h o z o t t  m é g  k e m é n y  h ú s t  
l e h e t  v e l e  p u h í t a n i ,  h a  a z t  e t z e t e s  r u h á v a l  
b é - t a k a r o d .

2 .  A ’ n y á r i  h é v f é g e k b e n  e g y  i t t z e  e t z e t  
ö t  a n n y i  v í z b e  t ő l t e t t e t v é n ,  h í v e s í t ö  ’s  e g é f z -  
f é g e s  i t a l .

3 .  A ’ k i  n a g y  h i d e g b e n  u t a z , i g y o n  
r e g g e l e n k é n t  e g y  p o h á r  e r ő s  e t z e t e t ,  ’s n e  
f é l j e n  a ’ m e g - f a g y á s t ó l ,

4 .  A ’ r a g a d ó s  é s  v e f z e d e l m e a  b e t e g f é -  
gekben jó izzafztó*

f. Ha

tsindláfcs*
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H a  a ’ f o g a d  f á j , t a r t s  f z á d b a n  m e 
l e g  e t z e t e t ,  ’s e n y h ü l  a ’ f á j d a l o m .

6 .  H a  k e z e d  v a g y  l á b o d ’ m e g - v á g t a d ,  
m o s d - k i  e t z e t t e l  ,  v a g y  k ö s d - b é  e t z e t e s  r u 
h á v a l ,  ’s e l - á l l  a ’ v é r e .

7 .  A z  á j ú l á f o k b a n  b a f z n á l ,  h a  e t z e t e t  
t a r t a f z  a ’ b e t e g  o r r a  a l á ,  ’s v a k  f z e m e i t  v e 
l e  k e n e g e t e d .

g .  P e s t i s b e n  ’s r a g a d ó s  n y a v a h  á k b a n  
h i n t s  e t z e t e t  t ü z e s  f z e n e k r e  v a g y  m e l e g  kö- 
A'ekre, e n n e k  p á r á j a  m e g - ö r z i  a ’ b e t e g  k ö 
rül f o r g ó k a t .

9 .  Mikor v a l a m e l l y  V a r o s b a n  a ’ h i m 
l ő  v a g y  v é r  h a s  u r a l k o d i k ,  h a r o m f z o r  n é g y -  
f z e r  f i i s t ö l d - k i  e g y  n a p j á b a n  f z o b á d a t  ’s k a 
m a r á d a t  e t z e t t e l ,  ’s u g y a n  a z z a l  ö n t ö z d  a ’ 
p a d i m e n t u m o t  is ,  ú g y  n e m  k ö z e l í t  h á z a d ’ 
h o z  a ’ d ö g l e l e t e s  n y a v a l y a .

1 0 .  A ’ k i n e k  a ’ f ü l e  z ú g ,  t a r t s a  a z t  
f o r r ó  e t z e t n e k  p á r á j á r a  3 e g y  l e p e d ő v e l  b e 
t a k a r v á n  f e j é t .

1 1 .  M i k o r  a ’ f z o b á b a n  a ’ m é f z n e k  v a g y  
p e n é f z n e k  b i i d ö f s é g e  é r z i k ,  l e g - j o b b  a z t  is  
e t z e t t e l  ü z n i - e l .

A ’ j o  e t z e t ’ t s i n á l á f a ’ m ó d j a .  L e h e t  a z t  
f e r b ő l , g y i i m ő l t s b ő l ,  v a d  k ö r t v é l y b o l  é s  í o k  
e g y é b b ő l  is  t s i n á l n i : d e  l e g - j o b b  a ’ b o r -  
e t z e t .  —  E r r e  k e t t ő  k í v á n t a t i k ,  t .  i .  h o g y  
j ó  á g y a  l é g y e n , ’s m e l e g  h e l y e n  á l l j o n .
A z  á g y a  t s i n á l j a  a ’ f o r r á s t ,  a ’ m e l e g f é g  p e «

í i g
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dig öregbíti azt. — Szedj öfzve fristen fűlt 
vágj pergelt kenyér hajakat, öniözd-meg 
erőfen etzettel, míg meg-lágyúlnak, azután 
fzarazd-meg 5 ismét Öntözd-meg és fzárazd- 
m eg, így tselekedjél- háromfzor vagy négy- 
ízer. Azután rakd ezeket a’ hordóba vagy 
más edénybe, mellvet előre etzettel moss- 
k i; tőJtsd-rá a’ romlani kezdett borodat, de 
előre fb»"aíd-meg, ’s hidegen te *'sd-rá. Tartsd 
az edényt meleg helyen.

Bús* étel.
A’ hús egéfzféges, ha mértékletesen él 

vele az ember; de jó gyomrot kíván. So
kan a’ betegeknek ’s kis gyermekeknek húst 
adnak, abból a’ bal-vélekedésből, hogy 
az által erősödnek; de az illyeneknek gyom
rok elégtelen lévén annak meg-fozéíere, meg- 
penéfzedik ’s meg-rothad a’ hús, és hofz- 
fzas betegféget okoz. — Valami egyfzer kö
vér , ártalmas a’ gyermekeknek. —- Mivel 
az oktalan állatok, valamint az emberek, 
fok féle betegfégek alá vettettettek: igen 
vígyázóknak kell lennünk az ő hőfokkal va
ló élésben. — BleilCOnb&n Fräntzia Orfzág- 
ban nem igen regen, egy fzegény nap-Szá
mos nyóitzad magával hirtelen le-betegedeítf 
mindenik zöld vizet hányt, nehezen iélek- 
zett, ’s nyelve óíz ve fűlt a’ belío hé víég mi

att
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att. A’ fzomfzédok DéllOS Orvos Doktor
ért futottak, a’ ki is mindjárt éfzre vette, 
liogy mérget ettek, ’s egygyen kívül mind- 
nyáj okát az életre vifzfza hozta. Azután 
tűdódott-ki, hogy harmad nappal az e lő tt, 
egy betegen le-vágatolt tehénnek tüdejét és 
ízívét ették-meg, melly miatt mind a’nyél- 
fzan meg-haltak volna, ha a’ Doktor őket 
jókor nem érte volna. — Még a’ gőzölgéfe 
is a’ beteg marhának ártalmas lehet, kivált 
a’ gyenge tiidejü embernek, Meg-efett, hogy 
a’ kik a’ lép gyúladásban kínlódó marhákat 
meg-nyűzták, nem tsak fzörnyíi forróíág vet
te elő azokat, hanem némellyek meg is hal
tak. — Nem régen Német Orfzágban egy 
faluban, két ház népek egéfzen ki-haltak 
azért, hogy ollyan tehénnek tejével éltek, 
a’ kit a’ vefzett kutya meg-harapott volt. 
1716-ban a’ Pariíi Méfzárofoknak Tzéh-mes- 
terek Dübü , a’ ki igen gazdag ember volt 
tizenkét ezer Tallérra, kilentz efztendei 
fzámkivetésre, ’s a5 mi leg-gyalázatofabb- 
nak tartattatott, a’ nyakába akafztatott kö
téllel , kezébe tétetett égő fáklyával, tér* 
den való Ekkléfia’ követésre bűntettetet azért, 
hogy egy döglött marhát méretett-eí.

Báműláfsal lehet olvasni, miképpen vi
gyázott Mozfes a’ Sidóknak egéfzíégekre 
minden Törvényeiben, mellyeket adott a’ 
hus’-ételről, mofódásról ’s egyéb tzeremóni- 
ákról, mellyeknek ha mi okait nem tudjuki**
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is ,  de igen fzükíegefek voltak azok, ahoz az 
időhöz , helyhez ’s Nemzethez alkalmaz
ta tta lak  : úgy hogy tsak e’ tekintetben is 
a’ bölts Törvény-tévő MÓ2Íes, a’ mi tifz- 
teletimket meg-érdemli.

Hír-adds.
Még minek előtte m. b. T. Nagy István 

Uram a’ Magyar Athétids’ meg-bövítéfére 
való fzándekat a’ Nemes Közöníéggel az Új- 
fág Levelekben közlötte; már az előtt jó
val fok G yűjtem ényekkel meg-bővíteüem 
volt én azon M unkát, ’s kértem is Eő Ke
gyelmét, hogy hagyja énnékem közre bo- 
tsátáfát; de nem akarta. Már most, hogy 
a’ nevezett T . Úr a’ halál által ezen hafz- 
nos munkában meg-gátoltatott; újra hozza 
fogtam ezen Könyvnek minden lehető bőví- 
tétekkel lejendo ki-adáfára. A’ melly is 
hogy annál tökéletefebb légyen; fzeretettel 
’s egéfz bizodalommal kérek minden jó Ha
zafiakat , valakik e’ dologban fegítfégemre 
lehetnek, hogy Nemzetünk’ javát ’s Lite- 
ráturánk’ gyarapodáfát tartván előttök, a’ 
magok Jegyzéfeiket Jó'sef napig, vagy Pos
tán vagy más jó alkalmotosfag által velem 
közleni ne fajnáiják. — 

írtam Kolosváron ,
S e p e rn i érnék z z - k  n ap ján  17S9.

Szathmári Pap Mihály 
Profesfor.
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VIII. L E V É L .
Költ Komáromban, Mind Sz> Havának 

28. Napján*

Máfodik Maximilidii Római Tsáfzdrnah 
Schwendi Lázárhoz irt emlékezetre 

méltó Levele.

H o g v  mind a1 Reformatio Idejébe*  
mind pedig annakutánna a’ Római Kathő- 
likufok között találkoztak légyen ollyanok, 
a’ kik a’ Protestánfokon véghez vitt üldÖ- 
zéfeket kárhoztatták , arra fokféle példá
ink vágynak. Elég léfzen most erre a’ do
logra azt a’ valóban nevezetes Levelet elő 
hozni, mellyet írt II« Maximilian Római 
Tsáfzár halála előtt mint egy két efztendő- 
v e l, Schwendi Lázárnak, és a’ melly am* 
való nézve is, mivel ebből ennek az Is** 
ten-félő Tsáfzárnak kegyes fzíve ki-tetfzik* 
meg-érdemli, hogy minden Ekkléíiai His
tóriákban helyet találjon. —  A* Levélnek 
foglalatja e z :

Kedves Schtbendim !
Hozzám küldött Leveledet vettem , é# 

olvastam. — Aa én erőtelenfégemen való
H bá-
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bánatod és epekedéfed engemet igen érzéke
l j  ít, mivel tudom, hogy ezek az indulatok 
egy tiízta ízívböl fzárniaznak. — A’ min
denható Isten, a' kinek kezében vagyon 
minden; tselekedjen úgy velem, a’ mint 
neki teti’zik. — Mindenért, a’ mi rajtam 
efik, tifztelem ö tét, mert egyedül tsak ó  
tudja, a" mi nékem hafznomra, vagy árta
lomra vagyon. — Az Ő akaratjának maga
mat alája adom , mert e’ Világi dolgokban 
kevés gyönyöruíeget vagy nyugodalmat ta
lálunk , és hüfégteJenfégnél és hamífságnái 
egyebet bennek nem lehet tapafztalni. — 
Az Isten könyörüljön rajtunk, ’s fordítsa-el 
e’ gonofzt a’ Kerefztényíegtöl! — Bizonyá
ra , ha a’ jelen való Időnek állapotját el
gondoljuk, fzinte az embernek efzét vefz- 
ti. — Istennek h á lá ! már kezdek egéfzíé- 
gemben jobbúlni, és bottal járkálni.

Azt a’ barbarushoz illő kegyetlenfégetj 
melly ízerént a’ Frantzok a’ Hugonották’Fe
jekkel az Admirállal ( tengeri tő Hajos Ve
zérrel ) és annak követőjivel bántak, nem 
hagyhatom helyben; és izinte kélz ízívem 
annak az Újfágnak halláfára el-olvadni, hogy 
az én Sógorom ( IX-dik Károly a’ Frantzia 
Orízági Király) abban az irtóztató véres för- 
döben meg-egygyezett. * Ámbár tudom, hogy

má-

* A véres iördoa étcetik itt hí. û y nevezett Párisi 
Lakodalom, melly 1572-dik Liztenrtobeu Augustus- 
Bak 24-dik napján történ:. —

Í 1 4
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máfoknak több réfzek vagyon az Uralko
dásban , mint néki, mindazáltal e’ nagy go- 
nofzfágot m égis leg-kevésbbé is nem ment
hetem. Adta volna Isten, hogy ö én tőlem 
tanátsot kérdett volna, jobbat tanátsoltam 
volna nékie, és az e’ féle gondolatot vágy- 
igyekezetét foha helyben nem hagytam vol
na. — Ez Ö néki egy ollyan rrotsok, a’ 
mellyet o alig ha valaha ki*törölhet. — Az 
Isten botsásfon-meg azoknak , a’ kiknek eb
ben a’ tselekedeíben réfzek vagyon : félek, 
hogy idővel a’ költsön helyett ők is kőltsönt 
vefznek. —  Okofan fzóltál, mikor azt mon
dottad , hogy a’ Vallásbéli dolgot fegyver 
nélkül kellesfék el-igazítani. «—

A ’ ki a’ Virtusnak és Isteni félelemnek 
tsak egy fzikrátskájával bír, vagy a’ kiben 
a’ békefségnek és egygyesfégnek leg-kisfebb 
fzeretete vagyon, az e’ féléket jóvá nem 
hagyhatja.

Jéfus Kristus és az ő Apostoli minket 
másképpen tanítottak. — Nem volt nékik 
femmi más fegyverek, fanem tsak az ö nyel
vek , és tsak az Istén’ Befzédéből igyekeztek 
meg-gyözni. —

Minékünk az ő nyomdokaikat kell kö
vetnünk , mint ők is a’ Kristus’ példáját kö«» 
vették. —■ A’ hofzfzas tapafztalásból meg 
kellett volna ezeknek az erőfzakoskodó Em
bereknek a’ felöl gvőzettetni, hogy a’ vifzr 

' l l  2, Iza-
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fza-vonáfokat kínzás által nem lehefsen el* 
végezni, és hogy ez oltván nyavalya, mcU 
lyet meifzés, és Orvosi kés áiíal nem lehet 
meg-gyógyítani. — Egy fzóval ezek az e- 
rőfzakos efzközók énnekem egy-átallvában, 
nem tetfzenek , és azokat mind-addig hely
ben nem hagyhatom, míg az Isten efzemet 
meg-tartja. —

Nem akarom tőled el-titkolni, hogy 
némelly vakmerő hazugok, nem irtóztak 
állítani, hogy tz a’ Pári’si vér-ferdö, mel- 
lyet a’ Frantzok a’ Hugoncrttákon vittek 
véghez, az én tudtommal és akaratommal 
történt légyen. —  De az Istent hívom ta
núbizonyságul , hogy e’ réízben igazságtala
nul bánnak vélem. — Az e’ féle hamis vád
iások nem újak. —  Az előtt is tárgyul vol
tam nékiek ki-tétetve. — Az Istenre ha
gyom a’ bofzfzú állást, ha fzükfégesnek ta* 
lálja. —

A’ mi Alfó-Német-Orfzágot ( Nieder- 
lan d) illeti, azt az eröfzakot fém hagyhat 
tóm jóvá, a’ melly ottan tétettetik. —

Sőt inkább emlékezem reá, hogy én 
e’ felöl a’ Spanyol Orfzági Királynak gya
korta írtam , és ö néki az engedelmesféget 
javafoltam. De a’ Spanyol tanátsnak ö ná
la nagyobb ereje volt. És végtére most vé- 
ízik éfzre, melly tsalárdok voltak azok a’ 
tseiekedetnek reguláji meliyeket válafztot-

h í
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talc, és hogy a’ meg történt gonofznak, Ön« 
non magok legyenek okaik. Az én tanátsom 
leg-hafznofabb lett volna. —

Éti azt óhajtottam, hogy o k , azoknak 
a.’ fzép tartományoknak ei-pufztítáfokat el- 
távoztasfák. — És jóllehet az én értelmern 
nem halgattatott-meg, mindazáltal még is 
nem fzünök-meg ugyan azt tanátsolni, —  
Adná Isten, hogy valami foganatja lenne, 
és a7 Spanyolokat ezektől az eröfzakos efz- 
közöktől meg-tartóztathatná. — Mind ezek, 
mind a* Frantzok ám tselekedjenek ebben a* 
dologban úgy, a’ mint nékik jónak látfzik ; 
de tudják-meg , hogy az ö tselekcdetjeikről 
valamikor az Istennek fzámot fognak adni.

Az Istennek fegítsége által igyekezni 
fogok, betsűletes és Kerefzténvi efzközök- 
höz nyúlni , mert én el-hittem, hogy az Is
ten engemet abban az állapotban hetyhez- 
tet , hogy az ő tifzteletet elébb mozdíthas- 
fam, és az én tanátsommal és tselekedetem- 
mel az emberi nemzetségnek hafználhasfak* 

Erre vigyázván, meg-útálom e’ gonofz- 
fzal és romlottsággal tellyes Világot. — Is 
termek ajánlak, — a’ kinek efedezem,
hogy mindeneket az Kerefztényfégnek javá
ra , és az embereknek hafznokra fordítson. 
«— Bétsben , Februáriusnak *a-dik JSapján* 
1574. Eíztend, — Maximilian.

T. S.

K a  a *
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A’ mellv Ánglus, Frantzia vagy Német 
Útazók Olafz O r'zágban átadtak, azt gya- 
lázzák benne , hogy az egéfz OiTzágban nem 
találtatik egy valamire való Könyv-áros, vagy 
Oljafó Kabinét, — Hát ha Magyar Orfzá- 
got bé-jarnák, mit ítélnének felőle e’ réfzben, 
miko itt leg-alább Magyart egy gyet fémtan 
Iáinknak? — Sajnálni lehet, hogy Hazánk
nak nagyobb Várofaiban , Budáit, Debre- 
tzenben, Miskóltzon, Ketskeméten , Kolos- 
varon és egyébiitt, némelly tehetős Hazafi
jak erre a’ nemes és hafznos kereskedésre 
nem adják magokat. Annyival inkább le
het azon tsu lalkozni, hogy a’ FelfégesTsá- 
fzár, a’ ki a’ maga Jobbagyait .örömest vi
lágosítani kívánja, már ez előtt három efz- 
tendökkel egéfz Birodalmában ki-hírdettette, 
hogy valamint tejet minden háznál fzabad 
árulni: úgy fzintén Könyveket is, akár kö
tetlenek, akár köttettek légyenek azok, min
den Jobbágyainak minden ki-fogás nélkül 
ízabad árulni* tsak hogv azok a’ Cenfuraál
tál meg-tíltatott Könyvek ne légyenek. — 
Va Iámig né.nelly jó és tehetős Hazafijak, 
Kalmárok, Könyv-kotok, vagy máfok , ezt 
nagyobb Várofainkban el nem kezdik, ad
dig nehezen fog bójdogúlni Literáturánk: 
mert ha a' Kémet Kóuyv-arofokhoz bé-adat*-

tat*
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tatnak is a’ Magyar Könyvek , tsak nem úgy 
járnak o tt, mint az-ok a’ tévelygő faluit bor
jú k , a’ kik a1 Varos gulyájába botorkaznak. 
— Német Orfzágon nem mehet az ember 
egy nagy Városba is, mellybeu egy két 
Könyv-áros ne légyen, a’ kiknél öt hat ezer 
K önvv mindég kéfzen vagyon. Londonban 
Belle Könyv-árosnak van l'záz ezerig való kü- 
lömbözö Könyve, többnyire pedig mind 
fzepen bé-kotve, hogy a’ vevők Könyv-kö
tő után ne várakozzanak, hanem egyfzeri- 
bcn az olvafáshoz kezdhesfenek. — Maga 
ezerenként kötteti-bé, ’s azután pedig a’ ve
vőknek jutalmáfan adja. így boldogítja más 
Nemzet N maga Literaturáját , tsak mi Ma
gyarok nem akarjuk elő mozdítani a’ ma
gunkét. — Nagy dítséretet érdemelnének 
Hazánktól azok is, a’kik Könyv-nyomtató 
műhelyeket állítanának-fel , kivált B úrod 
és Götnor Vármegyékben , a’ hol ízáinos 
Papiros-malmok találtatnak. —

119

A  ki a? maga indúlatin uralkodik , erÖ• 
febb annál, a' ki Várakat véfzen meg.

Hogy ama’ halhatatlan London , a’ mi 
híres Eleinknek lók véreket bé-ivó Nándor- 
fehérvárát kevés vérnek ki-ontáfával mind- 
nyátunknak örömünkre Októbernek fl-dik 
ttapjan fzercmséfcn m eg-vette, azt r inde- 

Xi 4 nek
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nek tudják * de hogy ez az igazi Kerefztyén 
Vitéz fokkal nagyobb lélekkel bírjon, hogy 
fém mint abban az írígyfég helyt találhatna, 
Jiogy a’ máfoknak betsületeknek le-romlott 
hantjain, fólia a’ magájét építeni nem igye
k ez te , egy fzóval, hogy ez az erős Váraké 
jiak meg-vevőjök a’ maga indúlatin is tudr 
jón uralkodni, fzabad légyen annak bizonv- 
fágára tsak e’ következett dót említeni, Mi-' 
jror Feldmarfal Gróf Hadiknak vifzfza teré- 
fe után a* Kormányt kezeibe ve'fte, az Öfz- 
ve gyűlj; Generaüfokhoz e’ fzókat intézte: 
v Uraim, ne gondolják Kegyelmetek, hogy 
„  én a’ Feldmarfal Hadik Plánumától leg- 
,, kisfebb réfzben is el-távozzam, A’ fze- 
5, rent akarom én Isten’ fegedel mével Bel- 
,, grádot meg-venni, ’s további dolgaimat 
„  folytatni. Sokkal bőltsebben van az ki- 
,, dolgozva, hogy fém mint leg-kisfebbet 
s, is kellene változtatnom rajta. „ -— — —■»

Be ritka az illyen nemes fzív a’ mai Világban ! !
•— Valóban minden igazán Bőitsek előtt na
gyobb dítséretet nyert magának Loudon e’ 
izókkal, mint azzal, hogy Belgrádot meg- 
yette 1 — -r-

*k < o )  j#

Ama’ Mars Táborában meg-őfzűlt ha
di Vitéz ’s kedves Hazánkfija Meltófágos 
Grqf Gvadányi Jó’sef Generális Ú r, hogy

öreg-
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őregfége miatt halhatatlan Eleinknek pora
ik felett a’ Belgrad’ ostromán jelen nem le
hetett , leg-alább jelen volt fzívével, ’s Ha
zája erant való buzgó fzeretetével; a’ mel~ 
lyet mcg-mutatott azzal, hogy ezen Várnak 
ostromláfát, annak kezdetétől fogva, két 
forii verfekben le-írta, Sajnáljuk hogy aT 
munkának hofzfzó volta meg nem engedhe
ti nekünk , hogy Gyűjtem ényünkbe iktat- 
tasfuk azt b é : de reményijük, hogy ezen 
anyai nyelvünket fzeretö’s boldogítani kivár 
nó Méltófág azt közre fogja botsátani, — 
Vajha az illyen példákat több Méltóíágok 
is követnék ! ’s mint hajdan a’ Balasják, a* 
Kohdriak , Lázárok, ’s más több Gróf jár 
ink nem fzégyenlették e' leg?nemefebb idő 
töltést: úgy a’ mai Grófjaink is a’ Magyar 
Mú’sákkal örömestebb tárfalkodnának ! !

A’ Találós Mese volt író^toll; a’ Rej
tett Szó Abronts , mellyböl ki-telik , rab 9 
bor, f o r ,  on ts! ro n ts ! tsorba,

Találós Mese.
Kőfzikla darab volt az a’ miből lettem, 

Tűz ’s mesterség által fényessé tétettem 
Annyira, hogy látó tehetséggel bírok;

De mikor a’ fzem fír, én akkor nem fírok, 
Horváth Juliánná,

______  Rejr
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Leg-rútabb vagyok en katonák’’s Bőltsekben, 
Leg-közönfegesebb afzfzony’ ’s gj érmé-*

kekben.
Hogy ha a’ vitézfég kezd kardra ki-kelni, 

Ki-ki a’ más rélzről kívánna fzemlélni.
Mert ki mellé állok, azt mar ineg-veretemj 

A1 Hufzárok kardját többnyire követem.
Ha fejemet nézed akarmmek fele,

Sisakom’ le-tévén , késben metfzefz vele.
Az én derekamért a’ ßöltset kedvellik, 

Tagjaimból fokán kasokat nevelik,
Tudod, hány Plánéták ior’gnak az Egeken, 

Az en nevem’ is áll fzint annyi retkeken.
Pozsoni Szemináriumból.

A' Krumplivá ho^j Kell élni P
Sokképpen meg-tudjak azt felfő Or- 

fzágokon kéízíteni, még pedig úgy hog) a* 
finnyásabb ízlésű emberek is meg-euetik. 
Sok Parafztuk pedig Öfzve aprítjuk a’ répá
val kápofztaval ’s egyen fözeiéitekkel. —

Jegyezd-meg. i. A ’ Krumplit nem e- 
géfzféges Sz’ '1 m 1/ uap-elött enni.

2. Mikor az eízteiidő vizes, kevesebb 
Krumplit egyél; mert ver-hast okozhat.

3- A’
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3. A* m ellj Krumpli tifzta fejér belöl , 
az egéfzséges; de a’ melljikben fekete és 
veres motskok vágynak egéí’zségtelen. *—

4. Hogy mindenkor jó Krumplid le
gyen, mindjárt öfzfzel ki-váíogasd a’ vetni 
valókat. Ezek egy tyúk tojásnyi nagyfágii- 
ak ’s egészségesek legyenek, mellyeket égé* 
ízen ve.ss-el, — Sok függ ettő l; nem lehet 
itt a’ terméfzetett holmi apró darabokkal 
meg-tsalni.

5. Jó helyen őrizd télen, hogy a’ hideg 
megriie vegye. Valamint más egyéb zöld- 
légeket, úgy ezt is leg-jobban meg-örizheted 
így. Tsinálj egy négy fzegeletií négy lábnyi 
mélyfégű gödröt kertedben, hintsd-bé az 
allyátfzáraz homokkal, rakd-rá a’ Krumplit, 
tégy feljiil karókat a’ gödör fzájára, bozítsd- 
bé fzalmával ’s hányd-rá a’ gödörből ki- 
hánytt földet. Ezt ha tavafzfzal meg-nyi- 
to d , oliy friss lefz’ a’ zöldfég és krumpli, 
mintha akkor raktad vólna-le — Lásd a’ 
Szükfégben fegítö könyvetskét, mellynek 
meg-fzerzését javasoljuk minden érdemes 
Magyar Gazdiknak. Találtatik Pesten Stá
béi ^fosef Könyváros Urnái 17. xrokért —

Ivó-víz,
Minden italok közit leg-egéfzfégefebb 

a’ víz, kivált a’ forrás * vagy a’ hegyekből
' ki-
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tsergedezö és febesferi* folyó pataknak vize. 
Az ifzapos fenekű és lasfan folyó vizek, 
nem annyira egéfzfégefek , a’ motsáros ta
vak pedig egéfzfégtelenek. — A’ melly la- 
pályos helyeken kenteleníttetnek az embe
rek lasfan folyó palakokból, vagy álló tok
ból innya , kéfzílhetnek egéfzfégefebb vizet, 
illyen m ódon:

1. Két vagy három ölnyire ar tótól ás- 
fanak k u ta t, melly egy vagy két íinggel 
mcllyebb légyen a’ tó fenekénél. Ezt rak- 
ják-ki kővel, vagy jó erős rovás fákkal.

2. A’ köztte és a’ tó köztt való üres** 
féget erősítsék-meg tzövekekkel , fürim le« 
vertt karókkal vagy fövényekkel mind a’ 
két felől.

3. Ezt a’ hézakot vagy üres féget től- 
tsék-meg hom okkal, vagy kovéttsel , hogy 
a’ víz azon fzívárogván által , meg-tifztúl- 
hasfon. Hogy a’ víz el ne romoljon , leg
alább félig a' homokot vagy követset min
den efztendöberi újítani kell. Ez nem nagy 
munka egy egéfz Hely fégnek, mellyet a’ jó 
víz meg-nyeréféért örömest véghez vihet. — 
A ’ hol a’ Gazdafzfzonyok rofzfz vízben kén
tel eníttetnek mosni vagy főzni, fegíthetnek 
rajta ú g y , ha előfzör tsak magát a’ vizet 
forralják-fel üstben , ’s minekutanna meg-hi- 
degfzik , azután mint más nyers vizet úgy 
vefzik elő a’ mókásra és főzésre* — Hafznal

tsak



tsak az is a’ ruháknak helyefebb ki-mofáfok- 
r a , ha az iilyen rofzfz vizet két három nap
pal a1 moíás előtt a’ Gazdafzfzonyok vaia? 
melly hordóban meg-higgaíztják. —

1 2 5

A  búza vagy rozs nem válik konkollyá♦
Sok Szántó vetőktől lehet hallani , hogy 

a’ mag úgy el-változik némelly földekben, 
hogy a’ ki elegyes búzát vagy rozsot vetett* 
konkollyá terem. Akármeily közönféges 
légyen is ez a’ bal-vélekedés a’ Parafztok 
köztt; de fzint ollyan lehetetlen hogy a* 
rozsból vagy búzából konkoly légyen, mint 
az, hogy a’ galamb tojásból fás, ennek to- 
jáfából pedig galamb légyen.

Mi az oka tehát, hogy gyakorta az 
emberek jó féle búzát vetnek földjükbe, 
’s még is konkoly terem? Ez aẑ  oka, hogy 
a’ konkoly két három efztendeig is el van 
a’ főidben úgy, hogy ki nem tsírádzik; 
hanem mikor igen elsős a’ tavafz, akkor a’ 
harmad-ívi mag hirtelen k i-nő, ’s a’ jó ma
got meg-fojtja. —  Ennek el-kerüléfére, a’ 
vetni való magból ki kell rostálni a’ kon
kolyt, *s vígy. ni kell, hogy a’ trágya köz
zé ne elegyedjen az. — 1756-ban Svétziá- 
ban fok emberek meg-bódúltak , ’s meg is 
haltak a’ konkolyos búzából íúlt kenyértől, 
—  Vágynak olly istentelen pálinka-főzök,

a’ ki k
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a* kik konkollyal erősítik pálinkájokat; de 
az ollyan pálinka nagy romláfokra van a’ 
vele élőknek, kivált a’ melly konkolyt ne
vezünk ( lolium temutentum )  réfzegítő 
konkolynak. »

A  méfznek, fzénnek 's új bornak g ő -  
sétól mes-jojtatott embereken hogy 

kell Jegíteni P
Ritka efztendo a’ hegy allyán, hogy a’ 

forrani kezdett bornak gőze egy két embert 
ki ne végezne. Sokaknak pedig halálos 
volt már a’ fzeneknek ’s méfznek gőzöl
gése. —

Mikor valamelly ember akár a’ pintze- 
lyukban a’ bornak gőzétől, akar pedig má
sutt a’ dögleletes levegőtől meg-fojtatott, 
nem kell vaktában mindjárt fegítségekre 
menni; mert a’ kik bé-mennek azok is meg- 
fojtatnak, hanem ezeket kell tselekedni.

1. A’ pintze-lyuknak torkában, vagy 
akármelly illyen vefzedelmes helynek bé- 
menetelén fzalmából jó tüzet kell rakni, 
hogy ez a’ halálos gőzt ki-fzívja. —

2. Egy kis égő fzalmát azután bé-kell 
vetni a! lyukba, a’ melly is ha vígan ég , 
jele az, hogy már bátran bé-lehet oda menni.

3. Akkor menjenek a’ meg-diilladt em
berért, és ha leg-kiífebb jelet fém mutatja is

az élet-
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az életnek, ne hidjék hogy már meg-hólt 
volna, valamig a’ fzoros próba meg nem 
mutatja. —

4. Vetkeztesfék-Ie a’ meg-fiílt embert, 
íiltesíck egy karos fzékbe, ’s kösfék hozzá 
mejjénél fogva , hogy előre ne bukjon. Az
után öntözzék a’ fejétől fogva a’ talpáig men
nél hidegebb vízzel, ’s ezzel az öntözésiéi 
pedig meg ne fzunjenek, mert vágynak pél
dák hogy hat óráig tartó öntözés után kez
dett a’ meg-fúlt ember efzmélödni, ’s az élet
re vifzfza jőni. —- Nem régiben is Thurin- 
giában négy emberek hozattattak vifzfza ek
képpen az életre, a’ kik egy rakás eleven 
fzenet vittek-bé estve, nagy hideg lévén, fzo- 
bájokba, ’s annak gőzétől reggelig mind a’ 
négyen meg-fúlladtak. —

Hogy) kell az íróiban a’ vetélkedést feU
gerjej'zteni ?

A’ régi Rómaiak a’ híres Poétákat bo 
rostyánból font kofzorúkkal ékesítették ’s 
úgy vittek a’ Capitóliumba. E ’ fzint ollyan 
nagy ditsőfégekre ízolgált a’ Minerva’ Tá
borában viaskodóknak, mint a’ pompa a’

fyozödelmeskedő Hadi Vezéreknek. —  A?
övetkezendö Időkben, a’ mint a’ meg-vilá- 

gofbdás terjedett Európában , állíttattak-fel 
lók feie Tudós Táriáíágok a’ nyelvnek pal
lérozására , Litteraturának , mesterfégeknek, 
feautasnak ’s gazdafágnak elebb mozd.tagok

ra.
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ra. Ezek a’ Tárfafágok minden cfztendő- 
ben tíz ’s több jutalom pénzt tefznek-fcl 
jutalmul azoknak, a’ kik valamelly fel-tett 
hafzr.os kérdésre leg-jobban meg-felelnek, 
vagy valamelly új találmánnyal a’ tifztesfé- 
ges mesterfégeket boldogítják. — Hány 
Tárfafágok vágynak illyenek tsak Frantzia, 
Anglia, ’s Német Orfzágokban ? Melly ha
talmas öfztönök az ezektől fel-tett jutalom 
pénzek a’ leg-tökélletefebb munkáknak ké- 
Ízítéfekre! ! — Ezeknek példájokat követte 
nálunk is az a’ nagy lelkű Hazafi, a1 ki ez 
efztendo elején 30. arany jutalom pénzt ígért 
annak , a’ ki Magyar nyelven egy leg-jobb 
Pfyckologiát, vagy a’ lélek’ terméfzctéröl 
tanító Könyvetskét fog kéfzíteni. — Be 
kár lefz’ ha a’ mi Philofophufaink e’ Jólté- 
vönek tzéljának meg nem felelnek! — A* 
Hadi Történeteknek nemes fzívű Irójik is 
20. arany jutalom pénzt tettek-fel annak, 
a’ ki fziiletett nyelvünkön leg-jobb Gram
matical fog írni. — Azon kívül munkáját 
ki - nyomtattatják , ’s ifo . Nyomtatvánnyal 
meg-ajándékozzák. — Illendő hogy ezen jó 
fzívű Hazafijaknak hafznos igyekezeteket 
mindnyájan boldogítsuk. — Sőt bár Fő Neme- 
feink között az illyennek fok Követőik ta. 
láltatnának! ! !

J1S

Kérethetnek fzeretettel az érdemes olvafó Urak, a’ kik 
még azsfl. meg nem küldötté* , hogy vagy Pos
tái .  vagy más bizonyos alkalmatoísággal meg-kül- 

. deni méitózftnsaaaJs.
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I X . *  L E V É L .

K ölt Komáromban Mind Szent Havának 
£i.  Napján,

Egy fér íny falufi Gazdafzfzonynák te- 
íráfa, de a y  ár ofiák is érthetnek be• 

löle,

E z  azon kívül hogy valamint maga az 
Istent félte, úgy egéfz Haza1 Népét a1 

kegyességben nevelte , fő kötelességének es- 
mérvén az t, hogy Házának jó rendére ’s fa
míliájának egéfzíegére gondot vifeljen , az 
ételre 5 ruházatra ’s levegő-égnek tifztafágára 
nézve e’ következendőket tselekedte :

I. A’ marha vagy fertés húst fohafem 
főzte-meg az nap a’ mellyen le-vágták , ha
nem nyáron egy két n ap , télen pedig há
rom ’s négy napig puhította, ’s hogy a* 
legyek meg ne lepjék, vagy hidegvízbe, 
vagy etzetbe te tte , vagy pedig etzetes ru
hával bé-takarta. Az apró marhát is előtte 
való nap meg-ölte , ’s mint az idő engedte 
egy két nap tollában puhúlni hagyta. Ha 
petsenyét fütött, azt előfzör tifzta fával 
meg-veregette. így fél annyi fával meg
érte , mint más Gazdafzfzonyok, a’hús gyér- 

l  me»
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mekei’ fogaik közzé nem akadt, gvomrokis 
könnyebben meg-eméfztette, ’s egéfcíeges 
nedvefség kéfzíttetett belőle.

2. Hazőldféget főzött, arról nem tsak 
a’ karmatot le-mosta , hanem egynéhány 
óráig vízben áztatta, a’ mit a7 hernyókvagy 
más férgek belőle rágni kezdettek , azt ki
hányta. A’ hüvelykes veteménveket mi
nek előtte meg-főzte volna, egy nappal 
előtte vízbe áztatta , ’s a’ vizet gyakorta 
meg-újította. A’ lentsét, borfót, babot, 
hideg vízben, a’ zöldfélét pedig forró víz
ben tette a’ tűzhöz , nem is főzte igen foka, 
hogy minden tápláló nedvefség ki ne fojjön.

3. Hogy tselédjei mindenkor jó ízléfsel 
egyenek , nem tette-fel kétfzer háromfzor 
ugyan azon nemű é té it, hanem okofan vál
toztatta. A’ Krumplit tíz féle-képpen is 
tudta kéfzíteni. Tejes ételt ritkán főzött, 
hanem inkább annak árrán húst vett. Más 
parafzt Gazdafzfzonyok Vafárnap fzoktak 
tselédjeiknek húst főzni, de ö nem , hanem 
akkor mikorleg-eröfebb dolgot te ttek , mint 
p. o. kafzáliáskor, fzéna-hordáskor ’s a’ t, 
mikor leg-több tápláló eledel nélkül fzűköl- 
ködtek. —

5. A’ kenyér fíités’ mesterfégét igen jói 
tudta , úgy hogy fohol fém lehetett egéfzfé- 
gefebb kenyereket enni, mint az Ő házában, 
—  Minek eiőtte a’ téfztat a’ bé-fült kémén-

tzé.
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ízébe rak ta , meg-próbálta ha elég meleg é ? 
E ’ végre egy marok lifztet vetett a’ kemen- 
tze torkába, ha az fejéren m aradt, még 
jobban fűtötte, ha meg-feketedett meg-hü- 
tö tte , ha pedig meg-verefedett, a’ volt a’ 
jele, hogy a’ kementze fém nem hév , fém 
nem hideg. — Ha 12. fontofok voltak téfz- 
tá i, azokat három óráig, ha 8. föntofok 
két óráig, ha hat fontofok, egy óráig hagy
ta a1 kementzében. Akkor ki-fzedvén, a’ 
meleg helyen engedt# meg-hűlni, ’s az nap 
foha meg nem kezdette. Már minden gyer
mekei ágy rá ‘Voltak arra fzoktattatva, hogy 
a’ meleg kenyeret meg fém ették volna. —  
Mivel illy jó kenyereket íiitött, a’ mellyek 
jobbak voltak a’ kalátsnál , foha az ö tse- 
lédjei a * pogátsákra, lepényekre, ’s más 
egéfzfégtelen fiiteményekre nem ásítottak.

Nagy gondja volt arra, hogya’ flös- 
tök , ebéd, ’s vatsora a’ rendes órára kéfz 
legyen. Gyermekinek fokfzor adott enniek, de 
mindenkor kevefet. Estve jókor le-fektette, 
reggel hajnalban fel-költötte, ’s jókor meg
tanította arra , hogy a  regge li ó ra  a r a n y t  
hoz fzd jd b a n .

6. Mihelyt valamelly hús vagy főze
lék romlani kezdett, azt el-hányta, ’s in
kább akart egy kis kárt vallani, mint tse- 
lédjeinek egéfzfégeket ’s életeket kötzkázní. 
—■ Mikor nyáron erőfen dolgoztak tseléd-

X a  jci-
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lei fok vizet itatott velek, a’ melly víznek 
egy tized refze leg-alább bor etzet volt /  ’s 
egy két kalán mézzel elegyíttetett. — De 
ír.ár kis korokban meg-tanította gyermekeit 
arra , hogy mikor nagyon meg-melegefznek 
hirtelen ne igyanak. — — —

y, Meg-tanította őket arra is, hogy 
mikor nyáron izzadnak , a’ nedves földre, 
vagy igen híves helyre ne feküdjenek, mert 
iigy az izzadfág hirtelen vifzfza verődvén, 
fzegezéfekbe, ’s egyéb nyavalyákba esnek. 
— Ha a’ dolgozás közben le-vetették tse- 
lédjei felfö rnhájokat, mikor est ve haza 
mentek, fel-vétette velek, hogy meg ne 
hűljenek. Gyermekeit mindjárt hogy e’ vi
lágra lettek, elöízör ugyan lágy meleg víz
ben , azután pedig mindenkor hidegebben , 
’s végre tifzta hideg vízben föröfztötte, ’s 
ezt ügy meg is fzokták gyermekei, hogy 
nagyobb korokban is minden héten kétfzer, 
télen nyáron, hideg vízben olly helyen, a’ 
hol a’ fzél őket nem érte, meg-förödtek* 
Minden reggel pedig ortzájokat, nyakokat, 
kezeiket , ’s fzájokat hideg vízzel meg
mosták. — Tudván azt, hogy a’ náthát, 
hurutot, ’s egvéb nyavalyákat a’ lábokról 
kapják-el inkább a’ gyermekek, mint fera 
fejekről, azoknak lábaikat piindenkor me
legen jó tsizmákban tartatta velek, hogy 
fólia meg ne ázzanak, a’ fejeket pedig nero

mint
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mint más parafzt Afzfzonyok béllett lapkák
k a l , hanem vékony ruhákkal vagy Semmi
vel fém takarta-be. — iia  nyáron vagy té
len meg-aztak , más fejér ruhát adott rajok, 
lábukat pedig meleg vízbe tétette. — így 
mikor más gyermekek egéfz télén köhögtek, 
az övéi nem tudtak mi a’ nátha és a’ hurut.

Mikor a’ himlő a"' faluban uralko
d o tt, a’ lzobáit eleven fzénre töltött bor e- 
tzettel meg-füstölte , gyermekeinek labaikat 
reggel estve meleg vízbe tétette. Ezzel a’ 
nedvefséget a’ főről a’ labakra le-híízta, úgy 
hogy az ortzájokon kevés himlő le tt, ’s egy 
fern lett közzülok ragyás. — Mikor himlöz- 
ni kezdettek is, nem úgy tett rnmt inas pa
rafzt Afzizonyok, kik iiJyenkor gyermekei
ket fzörnyű hévfégben tartják, ’s az dlial 
öhk-m eg, hanem azokat gyengén takarta, 
a’ ízobát kétízer háromfzor meg-lzellőztette, 
’s ha igen meleg vo lt, etzetes vízzel meg- 
lotsolta. — Mikor a’ himlők hólyagoztak , 
azokat éles ollóval ki-vagdalta, ’s genve- 
tségeket fpongyiával ki-ízívatta. Mikor a’ 
himlő el-fzáradt , gyermekeinek laxativát 
adott. — így azt nyerte, hogy egy g e - 
n eke fern halt-meg himlőben, mikor ma
fokéi rakasra haltak.

9. Különöfen fzerette a’ tifztafágot min
denben. Azért is kétlzer egy héten minden 
gyermekére tifztát adott, az ágy lepleket pe
dig minden húrom hétben leg-feljebb vauoz- 
t^lta. t i  3 10. Mm-
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IO. Minden edényeit eröfen ki-mofatta, 
i^obáit tifztán ta rto tta , még a’ tsikorgó hi
degben is megszellőztette, ’s ki-füstölte. —  
Télen foha lem hagyta nagyra bé-fiittetni 
fzobáit, mert tudta hogy igen káros az egefz- 
fégnek a’ nagy melegíégrql nagy hidegre 
menni.

II« Minthogy a’ Ház másról maradt 
Vájok, ’s a’ Kályhába belől egy üst vagy 
vas fazék volt tsinálva, hogy mindenkor 
víz forrjon benne, mikor a’ kályha fülik, 
nem hagyta addig férjét nyugodni, míg azt 
ki-vétettc; mert azt mondotta, hogy a’ nyers 
víznek a’ meleg fzpbaban való ki-parázála, 
fő-fájáfokat ’s egyéb betegfégeket okoz. — 
A 1 vizes ruhákat is ezen az okon nem hagy
ta a’ meleg fzobában fzáraztani. — Azt 
m ondotta, hogy a’ rest Alzfzonj ok tseleke- 
fzik azt, a’ kik nem a’ liet elején, hanem 
vegén mpfatnak.

12. Ezen gondjaival azt nyerte, hogy 
egéfz Háza népe friss, erős, ’s egéfzféges 
volt. — Ha valamellyik panafzolkodott , 
hogy fáj valamelly réíze, nem adott néki 
r.ehéz ételt, húst , tojást, vagy hús levet, 
hanem főtt gyümöltsöt ’s a’ t. — így Or
vosra is ritkán volt fziikfége. —-

Ha minden Házban Magyar és Erdély 
Orfzágban illyen Gazdafzfzony volna, job
ban meg-népesítené ez Hazánkat 50. efz-

len-
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ben egynéhány ezer Svábok költöznek ide«* 
le. —
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O lvasó K a b in é t , Lefe K a b in e t, /

Minthogy azokat a’ fokféle ’s kiilöm- 
böző matériákra tartozó könyveket, rr.eilyek 
minden hónapban fzaporodnak , minden kú- 

„ ionos izemeíynek meg-fzerezni lehetetlen: 
a’ végre gondoltattak-ki ezek az Olvasó 
Kabinétok , mellyek Felfő Orfzágokon tfak 
nem minden Varosokban találtatnak. A’ ki 
Hlyet állit-felvalamelly Városban, igyekezik 
az abba bé-fzerezni minden-féle új könyve- 
k é t , mellyek a’ külömbözö ízlésű emberek«- 
nek gyönyörűféges mulatságot fzerezhetnek.
A’ nyomtatásban ki - adott , lajstromokból, 
ki ki láthatja, mellyik könyv néki való , ’$ 
ki hozza onnan olvasni, ’s fizet tőle egy 
xrt. napjában. Ez az olvasni fzeretőknek 
nagy öíztön , ’s azonban az Ol vasó Kabinét’ 
Biríokofsa is ki-keresi lafsanként könyvei
nek árrokat» Nem régiben Győrben Müller 
Ferentz konyv-kötö Ur állítoft-fel iIlyen 01- 
vafó Kabinétet , mellyben tsak eddig is bé- 
fzedett más fél fzázból álló új Magvar Köny
veket , mellyeket a’ fzomfzéd falukba is ki
hordanak az olvasni fzeretők, egy xrt. fizet
vén  ̂ egy Könyvtől mindennapra. — Itt Ko»

1 4  m *



( O ) &13s

maromban is most fzándékozik egy érdemes 
Hazafi haíönlót állítani, — Annyival nagyobb 
fzukiégunk volna nekünk az illyekre, hogy 
jtü Magyarok nagy réfzént tsak ügy bá
nunk a’ Könyvekkel» mint az Újfág’ leve
lekkel , t. i. akal olvafiuk; ’s azután haza 
Jiü'djük. —- Ha valamellyüj Magyar Könyv 
kerül valamelly Helyfegbe, van annak kín
ja; mert azt ízüntelen házról házra hordják ol- 

/ Vasni, míg ugyan ki nem türólodik a’háta. 
Bar tsak Hazánknak minden nagyobb Varofai- 
ban valamelly tehetős és érdemes Hazafi, 
Kalmar vagy Könyv-kötő, illyen Olvafó 
Kabinetet allítaná-fel, Hilzen ha eleinteu 
kévés Olvafókat találna, ügy a’ Könyvek
ben femmi motsok nem esvén , azokat el
adhatná, ’s ügy is nem vallana kárt. —* Nem 
kellene ölzve dugott kezekkel várnunk, hogy 
az e’ feléket mindenütt tsak az idegenek tsi- 
Iialják ; hanem magunknak kellene iparkod

n u n k , ’s az illyen Kabinétokba bé-lzedett 
Magyar Könyvekkel Nemzetünket az olva* 
fásra tsalogatnunk. — Senki fém hinnev-el 
a’ ki nem látta, melly fok fzép Magvar 
Köm vek jöttek mar vilagofságra, — Esme- 
rek én egy nagy lelkű ’s minden Virtufok- 
kal ekeskedö Dámát, nints köztiünk drága 
fzeméllye, de fzíve velünk van; ennek a’ 
nagy lelkű Grófnénak Könyrv-tárja többek- 
böi aiikileuU uáz harmmtz hét Magyarírók*
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nál. — Vajha minden Grófnőink *s Báróné*
ink t  fzép példát követnék ! i —

A’ Találós Mese volt Ókutdr; a’ Rejtett 
Szó Félelem, mell) ben van fel,él, elme, élelem»

Találós Mese,

Egv mezőben régen egy Parafzt hidakat 
Őrzött, mint valamely nagy lereg juhokat* 

Ki mellett egy utas utazván lovával,
Illy nyájas köfzöntést ajánla ízavávál:

Jó napot jó bau ám! fzáz lódnak őrzője, 
Tudom, hogyannyinak vagy gondviíélője. 

Köfzönöm. Felele, höfzöntesed vefzem 
Kedveién. Valaízom ízavadra így telzem: 

Száz lódnak őrzőié akképpen lehetnék, 
Hrgyha még ezekhez meg ennyi tetetnék, 

Éhez a’ Summának negyed réízet vennék, 
Kegyed réíznek felét megint ide tennék, 

Mind ezeken feljül ha még egygyet fzámlálfz 
Úgy hidd^el fzáz lódnak őrzőjére talalíz, 

’S noíza hát barátom végy pennát kezedben 
Vagy pedig a’ nélkül vefd fel az elmedben, 

Hány lódnak Őrzője volt ez a1 mezőben?
Kt IzaiiiéU lúdjanak re, Le ez mefebqii,

h . f . á . r .  p .

I 5  Tej*
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Rejtett Szó.
Jjegy ritka; és miért ? kettő az ok benne , 

Harum több , ’s fordítva még annál több
lenne.

Szathmárról.

* ~  —  " 
f Meghúzd miiól iJzolP

4784-ben egy Oláh Buckovinában utazván, 
fstve egy mezőre meg-i’zallt. Ott mineku- 
tánna meg-ette a’ mi a’ tarifznyájában volt, 
neki dűlt fetétben a’ tónak , ’s ivott belőle. 
Az ivás közben le-nyelt három kis békát. 
Ezeket gyomra fém meg nem eméfzthette, 
fém ki nem vethette, míg fokára a’ Schá- 
tai favanyú vízre, m ent, melly minden élő 
állatnak halálos, tsak az embernek egéfzfé- 
ges* Ezt itta az Oláh nagy mértékben, ’s 
harmad nap múlva a’ hányás rá jővén , ki
vetett két békát; de aT harmadikat femm^ 
módon ki nem vethette, ’s meg is hóit be
lé a’ következendő Martiusban. Holta után 
fel-bontattatván , meg - találtatott benne a’ 
harmadik béka. — A’ kinek módja ninta 
benne, hogy mindenkor tifztá üvegből igyák, 
Jeg-alább éjtfzaka mikor ifzik, fogja öfzve 
fogait, ’s azokon fztfrje-meg az italt. —• A’ 
bőlts termélzet meg-tanította erre az okta
lan állatokat is.

i - —  ■Soérü
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Hogy kell a' vízbe fúlttakon fegiteni ?
Azt mondják példa-befzédben, hogy a* 

ki a’ vízbe hal, ha fzintén iífzni nem tud 
is, az vagy igen okos yagy igen bolond. — 
Igaz a z , hogy valamint minden egyéb tes
tek , úgy az ember is olly könnyű a? víz
ben,hogy kevés fegítséggel meg-tarthatná ma. 
gát. Ha az a7 ki a’ víz’ fenekére esik a’ fzáját bé-r 
fpgná, mejjét ki-diillyefztené, az ujjait öfz- 
ye fzorítaná, ’s azokkal evezne, ’s lábait 
úgy mozgatná mint mikor a’ fzárazon já r , 
ezek által a’ íeg-méllyebb vízből is annak 
fzínére fel-jöhptne, ’s a’ partra evezhetne. — 
De fokakat a’ haláltól való félelem úgy elr 
rém ít, hogy ezekkel még ellenÍ5ezö dolgo
dat tselekefznek.

Minthogy pedig minden efztendöben 
J^eg-eíik az a’ fzerentsétlenfég, hogy fokán 
a’ dunába vagy más foly ó-vizekbe fúlnak ; 
lghet e’ következendő módokon fegiteni.

I . Ha a’ vízből egy vagy két óra 
ipúlya ki-foghatták, nem kell, mint némelly 
parafztok fzoktak tselekedni, fővel le-felé 
fordítani a’ meg-fúlt embert, hogy a’ víz ki~ 
tsorogjon belőle, mert ha még élt volna is, 
az által tneg-öleltetik; hanem valamelly kö
zel lévő házba víyén, fzalmára kell fektet
n i, a’ bal o l d a l á r a ,a *  fejet egy kevéísét 
fel-pótzolni

$• fii.



2. Az egéfz testét meleg, és fenyő 
maggal meg-füstöit flanelekkel kell fzunte- 
len dörgölni,

3*. Egy jó meleg ágyat kell fzámára ez 
idő alatt kéfzítenf; de azt úgy keil tenni , 
hogy körös körül fzabadon járüafsanak mel
lette : kivált pedig a’ hafát és íaba fzárait 
meleg ruhákkal vagy téglákkal békeli rakni.

4. Ha a’ fzája ’s orra’ lyukai íízappal 
vagy fárral dugva vágynak; azokat olajos 
toliakkal ki kell tifztogatni.

5. Levegő-eget kell a’ tüdejébe bé-fú- 
n i , a’ melly is ügy efik-meg, hogy az egy- 
gyik orra’ lyukába dugják a’ fúvónak tsöjét, 
’s azzal fújjanak belé levegő eget, de úgy, 
hogy a* máfik orra lyukát és fzáját zárva 
tartsák. Ha fúvó nints, valamelly erős 
mejjű ember véghez viheti ezt. Mikor a’ 
bé-fúvástól meg-fzünik; nyomkodják a’ gé
géjét és a’ halat a’ mejje felé. •

6. Ha az életnek femmi jelét nem mu
tatja; dohány füsttel kell kristélyozni. Ez 
így élik-meg: A’ pipa-fzárnak egygyik vé
gét kenjék-meg olajjal, és dugják a’ vég- 
fiurkába két hüvelyknvire, ’s vagy három 
dohányos emberek fújják belé a’ füstöt, hogy 
a’ belfo-réfzei fel-melegedjenek.

7. Ha ezt három egéfz órákig fzakadat- 
lanúl tselekedték, még is a’ meg-fúlt em
ber femmi jelenfégét nem mutatja az élet

nek ;

*40 §< ( o ) &
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nek: akkor, ka vele topább bajoskodr.inem 
akarnának, vigyék valamelly meleg istálló
b a , tsináljanak néki ágyat meleg trágyából, 
és egefz testét fedezzék-bé azzal, tsak a’ 
fejét ne. Állítsanak eg}7 embert melléje, a’ 
ki vigyázzon arra , ha nem mutatja é vala
mi leg-kifsebb jelét is az életnek,

8- Ha vagy a’ helyfégben, vagy kö
zel oda Orvos Doktor találtatik, azért jó
kor el kell küldeni, mert ha fel-efzmélődne 
is a1 meg-fúlt em ber, azután is nagy fziik- 
fég vagyon a’ bőlts Orvosnak tanátsára.

9. Ha tsak kitsiny gyermek az, a’ kit 
a’ vízből fogták-ki; leg-jobb , hogy két e- 
géfzféges emberek feküdjenek-le egy meleg 
ágyba, ’s középbe vegyék a z t, és a’ dörgö- 
lés ’s melengetés által igyekezzék az életre 
vifzfza hozni. —

Sok példák vágynak, hogy mind ez, 
mind a’ fellyebb le-írt mód által, 6, vagy 
leg-fellyebb hét órákig tartó apolgatás után 
meg-tartattattak , noha az életnek leg-kis- 
febb jeleit fém mutatták, Mátyus Orvos 
Doktor a’ maga Diététikájában fzámos pél
dákat hoz-elő, hogy a’ kik egynéhány na
pokig voltak a’ víz a la tt, azok is a’ dorgö- 
lé s , melengetés > és kristély á3tal meg-ele- 
veníttettek. Lásd ezt a’ betses Munkát s 
a’ mellynek minden házban kellene talál* 
tatai.

Bogy



Hogy kell egéfzfégésén jó Fénféget érniP
Az egefzlég betsesbb az aranynál, azt 

mondja Sírák , és a’ fájdalmak nélkül való 
test a’ fok gazdagfágoknál. Ezt isten’ ke
gyelme által meg-nyerheted , ha :

1. Mértékletes léfzel gy ermekfégedtől 
fogva, nem tsak az italban, hanem az é- 
telben is; mert fzintügy mértékletlen az a’ 
ki fokát efzik, mint a’ ki réfzegítő italokkal 
vefztegeti magát.

2. Ha az Ifjűfágnak rendeletlenfégeit 
el-kerűlöd, ’s még azokat az ártatlanoknak 
tetfző gyonyörűfégeket is , mellyeket a’ tifz- 
tátaían képzelődés tsináíhat.

3. Különöfen fzerefsed a’ tsinofságot há
zadban , ételedben , ruházatodban, 's leve
gő-égnek meg-frifsítéfében.

4. Igyekezz fzűntelen jó kedvű lenni, 
és a’ fzükfégtelen aggódást ’s fzomorűíagot 
kerúld-el. A’ víg fzív, azt mondja S irák ,- 
életet ád az embernek; a’ fzomorüfág pe
dig minden hafzon nélkül meg-rövidíti a’ mi 
napjainkat. Soha fe törődj azokon , mel- 
lyek már meg-estek; ázokon fe nyughatat* 
Jankodj előre, a’ mellyek következhetnek, 
mert nem tudod éred é a’ holnapot vagy 
nem.

1 4 * % ( o ) #
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5- Minden indúlatidat zabolában tartsd;* 
kivált pedig kerüld a’ haragot és az írígyfé- 
get, Igen fzép régulát ád erre TerentiílS: 
Apprime in vita utile eft, üt ne quid nimis. 
Felette hafznos az életre nézve, hogy fem- 
míhez fe íagafzkodj felettébb,

6. Az életnek valófágos bálzfamja a’ 
tsendes Lelki-esméret; ezt pedig meg-nyer- 
heted úgy, ha az Istent féled, és foka fen- 
kivel igazfagtalanúl nem tselekefzel.

Mit fselekedjenek azok, a* kik valamelty 
betegfégbŐl gyógyúltak-fel P

1. A’ ki valamelly nagy betegfégböl 
kezd lábbadozni, ne egyen öfzve mindent, 
mint az egéfzféges. Inkább gyakrabban e- 
gyék 0 de mindenkor keveset. Egy kis hús* 
lé v , egy két falat hús, vagy egy híg-tojás 
elég még most néki, ha újra az ágyba nem 
akar vifzfza menni,

2. Már most kevesebbet igyék, mint 
betegfégében , azt is tifzta v izet, mellynek 
egy harmad réfze légyen fejér-bor.

3. A7 kinek paripája van paripázzon, a9 
kinek nints $ gyalog fétáljon;' de mind a5 
kettőt ebéd előtt* ne pedig az után tsele- 
kedje,

4. Éstve Vagy ferrímit fe * vagv igen 
kevefet egyék; de jókor feküdjön ’s idején 
keljen. Ha két vagy három nap fzorúláfa 
van , kristéllyel éljen. Az erős munkát ke*>

v rül-

%  ( © ) 1 ?  I 4 Í ,
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rülj e mind addig, míg egefzfege helyre nem áll.

Ha a’ nagy betegfég után valamelly 
dagadozás marad vagy vállán, vagy lábain; 
mofsa azokat borral , ’s ha az ételben, ital
ban , munkában mértékletes iefz’ , a’ daga- 
dás magától el-ofzlik. Ezekkel ÍDkat fegít- 
hetnek magokon az ollyanok, a’ kiknek 
ránts módjok benne, hogy valamelly bolts 
Orvos Doktou meg-kérdezzenek.

Mikor Athénásnak ama’ bölts Hadi-Ve
zére ’s egyfzer’smind Igazgatója Pericles ha
lálos ágyában feküdt; Athénásnak Fő-em
berei öfzve-gyűlvén fzobájába , fajnálkozva 
futtogtak egy másnak: Hogy kell ennek a’ 
Nagy Embernek meg-hcilni! melly igen 
lőlts Hadi-Fezér volt! Melly igen fok 
győző delmeket nyeri! Ezt meg-hadván a’ 
haldokló Pericles: Tsudálkozom rajta * 
úgy m ond, Z?ogy azzal ditsérteb„ a* mit 
én a fzerentsének ’s az én katonáim' vu 
tézfegeknek 1 nem pedig magamnak köfzön- 
hetek. Ha meg akartok dítsérni, azzal 
dítsérjetek, a' mit magam tseleked+em. 
E* pedig az , hogy fenkivel foha iqozjdg- 
talanúl nem bántam, és .áll on e'Ő azaz  
Özvegy, a’ ki én miattam Athenásúan 
gydfzba öltözhetett.

Jelentjük, hogy Julius i*so napját^' toa:va minden 
fcéfen kérlzer hiba nélkül ei-küb'örlrek Levelenk : 
Ír* azért valamelly éidemes Oivasónk hijiánofs.tzot 
ízeuvedett, nem bennünk hanem a’ Póstákban van a'hiba.
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X .  L E V É L .

Költ Komáromban, Havának
4. Napján.

Eugenius Hertxeg’ életének rövid le- 
ír áfa*

^)zü lette te tt Parisban 1663-ban. A’ ízűiéi 
belfő hivatalra kéfzítették, ’s jó darab ide
ig vifelte a’ Carignán Abbds’ nevét; de 
azután a’ katonafágra lett minden hajlandó- 
fága. XIV-dik Lajostól Regementet kért, 
de nem adott néki, kétség kívül nem néz
te ki belőle, hogy valaha olly nagy vitéz 
Jegyen , a’ ki Frantzia Orlzágot meg- 
refzkettefse. Nem reménylrén azért femmit 
Hazájában, Bétsbe jött. Ott Bétsnek os- 
tromláfakor olly nyilván ki-mutatta vitézfé- 
gét, hogy egy Dragonyos Regementet nyert* 
— Azután is olly vitézül vifelte magát a’ 
Lotharingiai Károly alatt, hogy 1697-ben 
az egéfz Hadi - Seregnek Fő-Vezérévé tétet- 
tetett. — Ezen efztendőben Septembernek 
ll-d ik  napján, meg-gyözte a’ Törököket 
Zenthánál, a’ hol el-efett maga is a’ FŐ- 
V ezér, 17 Bafák, és 2000O. Törökök. En- 

K nek
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nek a’ gy'őzödelemnek gyümőltse ]ctt a’ 
Cárlovitzi békeíség. Egéiz Európa örven
dett e’ ditsoíéges győzödelmen , tsak az Eu- 
genius’ titkos irigy ei nem , a’ kik az ö fze- 
rentsejcnek haliáfára tsikorgatták fogaikat. 
Ezek a’ titkos írígjci annyira vitték a’ Tsá- 
fzárt Leopoldust , hogy mihelyt Bétsbe vifz- 
fza ment, áristomba tétetett , ’s a’ kardot 
el-vették tőle : ,, Imhol van , úgy m ond, 
„  le-óldom , minthogy a’ Tsáízár kívánja4, 
„ még most is füstölög az ö ellcnfégeinek 
,, vérektől. JVIeg-egygyezem abban is, hogy 
,, íbha többé e’ kardot fel nem kötöm , ha- 
„ nemha a’ Tsáízár’ fzólgálatjára. Ezek a’ 
nemes fzók annyira meg-illették Leopol
dust , hogy nem tsak kardját vifzfza adta , 
hanem tellyes hatalmat adott néki arra, hogy 
úgy tseiekedjen minden ütközetben, a’ mint 
leg -jobbnak látja. t^ o i-b e n  a’ Spanyol 
Korona’ Succefsiójáért való had meg-gyu- 
ladván , Oiafz Orízágba küldetett Eugenius 
30000. emberrel, a’ hol eleinten igen fze- 
rentsés volt , míg Catina és Filler0Í ve
zérlettek a’ Frantzia Sereget; de azután 
Félidőmétől a’ IV-dik Henrik’ Unokájától 
meg-verettetett. Innen ment azért Német 
Orfzágba , a’ hol a’ híres Ánglus Generális- 
Iá! Marleboróughsd, ’s a’ Hollandus Eein- 
f i U S  hő-Vezérrel egygyesítvén féregét, ezek 
a’ Triumvirek, három Fő emberek nyer

tek

1 4  6
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ték a’ Pochfledti híres győzödelmet 1704- 
bcn. A’ TsáSzár, hogy tneg-jutalmaztaSsa, 
Eugeniust, tette a’ Hadi-Tanátsnák Préze- 
Sének, ’s a’ Hadi KaSzSza’ gondviselőjének. 
— 170^-ben újra Olafz OrSzágba m ent, a’ 
hol elöSzör meg-verettetett Kendőmétó i, de 
azután való ütközetekben fzerentsés lett, ’s 
egéSz Lombardiát vifzfza nyerte. — 1708- 
ban által menvén a’ RhénuSon, meg-Sutam- 
tatta a’ Frantziákat Belgiumban Oudenardß 
mellett. Azután meg-vette Lilit Várofát , 
négy holnapi ostrom után ; de ennek tsak 
meg-fzálláfát is vakmerőségnek tarto tta , és 
Soha fém Szerelte ha ezért dítsérték. — 1709- 
ben MarhboYOUgh vFzSza hívattaíván Lon
donba , némelly apróbb Szerentséje után ma
ga ütközött-meg VilldrJál a’ Frantzia Ge
nerálissal, a’ kitől meg-gyözettetett, noha 
húSz ezer emberrel keveSebb népe volt Vil~ 
Idrsnak. Ezután a’ gvőzödelem után meg
lett a* békeSség RafladtbAn, Májusnak 6-dik 
napián, 1714-dik ESztendőben. — A’ bé
keSség meg-lévén , meg-ölehék egy mást e’ 
két Hadi-Vezérek, ’s Villárs azt mondotta 
Eugeniusnak : Kedves Barátont / nem va - 
gyünk többé ellenségek, hanem bárdi ok; 
o’ te ettenfigid Bétsben vágynak, az enzi
mek pedig Pdrisban.

A’ Törökök, a’ kik mind eddig békét 
hagyták a’ Tsá&arnak , ifo . ezer emberrel,

K * Ali
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Ml Fö-Vezér alatt Magyar Orfzág’ fzélén 
meg-jelentek 1716-ban. Eugenius meg-ver
te Őket két ízoen, Temesvárnál és PétdYVá-  

Tadná\. Azután ostromiotta Belgradot, mel
lyel mikor az elienlég fzabadítani akart, 
meg-gyözte azt; le-vágván húfz ezer embe
re i, ’s azutan a’ Varat is el-ioglalta. — 
A' békelség meg-lévén 1717-ben, gyozódel- 
mi fővel ment Bétsbe, a’ hol az ö titkos 
ellenfégi Procefsust akartak újra indítani el
lene, hogy a’ Sereget kotzkára tette-ki. —

1733-ban a’ Lengyel Orízági Koroná
ért való had támadván , Eugenius a’ Rhe
nus mellé küldetett roppant lereggel: de 
úgy látfzott, hogy mar ekkor nem aZ az 
Eugenius volt ö , a’ ki a ’ Törököket annyi
ra meg-alázta. Maga is félt a ttó l, hogy 
eddig nyert győzödeimi kofzorújat meg ne 
hervafztza. — Meg halt Betsben hirtelen 
való halállal 1736-ban, igen fajnalván halá
lát , mind a’ Tsáfzár, mind pedig a’ kato
nák. -—

Ékeskedett nem tsak hadi, hanem Ke- 
refztyéni és Hazafijúi Viríufokkal, ’s a’ Tu
dományokat még a’ hartzban is félre nem 
tette. A ’ híres M o n te s q u ie u t  a’ maga Rátz- 
kevi és más Jólzagaiba maga alkalmatofsá- 
gán küldötte, ’s azt a’ túdós Utazót a’ Ma
gyar Magnáfoknak barátságokba ajánlotta, 
—- Azért is az a’ .Nemes Utazó igen nagy

dítsé-
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d'tséretekkel emlékezik a’ Magyarokról. —• 
Ldsd Hifloire d:t Prince Kiigene a la 
Haije. 1743,

A’ LEG-ERDEMESEBB HAZAFINAK,
NEMES

G Ö R Ö G  D E  M E T E R
Ú R N A K ,

NEVE NAPJÁRA,
FÉTSRGL BÉTSBE 

B. F. P,  M, P.

Még meddig fzereted rejtekes ügyedet?
Még meddig magadat ön’magad üldözöd 

Köz-jóra fziil’tt lelkű nemes Fő ?
’S meddig eméfzti kemény hagyáfod 

Aggódó fejemet: hogy ki ne adjalak? 
ó h  ja j! tsak magam én még ma fe fzólljak é 

R ólad, .midőn minden torok már 
Rég’ teledes teli fzép nefzeddel! 

Válafztnod kietlen Lybia’ mostoha 
Pufztáit lak-helvül kellete, hogy ha leg« 

Kellösbb korodban kéfz akartva 
Már akarád magad’ el-temetni.

Fő Város’ közepén állni, ’s egéíz Hazát 
EeFlázzafztani olly fzembe-tünő jeles

K 3 Mun*
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M unkákkal, és titkolni még is 
Végig akarni magat, ki látta?

Le-mor,dtál örömest (ritka dolog) faját 
Jiaíznodról, hogy Hazad’ gyáfzos Egét derítsd 

Jobban , ’s el-harítnád homályos 
Vadjait a’ gonoíz indulatnak.

Elmés és gyönyörű képeken , ék efen 
Irt! Föld-abrolzokon mint töröd érit efzed’? 

Jobb halznokért úgy Honnyaidnak
Dolgozol, hogy Magyar is meg-értse. 

Méltók fenvre, merő finom Apelleíi 
Leg-ritkább remekek mind azok; érdemes 

Ám ,• hogy magát még a találós 
Frantz , ’s Olafz is ízemivel felejtse 

Rajtok. Vajha ditsö Nemzetem értené,
’S esmervén közelebb kíntseit örzenéí 

A ’ pufzta árnyékon midőn kap,
Eíogy ki ne ejtse velős falatját.

Elint örvend az erős bajnok, az öfz Hufzár, 
Látván érdeminek tzímeres Ofzlopat?

Uj lelket önt mejjebe; ’s egygyet 
Míg pödorít pemetes bajúi’zán .

Villám fegyvereit rántja , ’s miként ama1 
Bús örményi Tigris mord diihödéíiben 

Fulztít 9I0I hátúi, ’s íiralmas
Nyomdokit hagyja kemény vafának. — 

Hozz Laurus Kofzorút fzűz Hipokréni L ’ány, 
Hogy tifztelje az olly liafznos Hazánkfiját. 

Azt illet illy hervadhatatlan
Á g, kmek érdeme halhatatlan.
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fitfég' két Barátja.
Frantziából.

Midőn ß’ BÓIdogfdg tőlünk el-enyéfzett, 
Két barátot hagyott nálunk ß* 7 erméfzet; 
Sebem’ írját közttök mindég fehtalálom : —■ 
Egygyik a' Remény jég; — a’másik az Alom,

Kazinczy

Frantzia Komédiáfok.
Mind a’ m últ, mind a’ most folvó fzá- 

zadban tsak nem egéfz Európában el-terjed- 
tek a’ Frantzia Komédiáfok. Tsak egye
dül Angliában nem mehettek rá, hogy ott 
Frantzia Komédiák legyenek; mert a1 Nép 
a’ maga Nyelvének ez által lehető tsonkúlá- 
fától félvén , mindenkor ellene fzegezte ma
gát. Már két ízben meg is jelentek a’ Fran
tzia Komédiáfok a’ -Theátrumban, de az oda 
bé-gyűlt nép ordíto tt, lábaival tombolt , ’s 
a’ jádzani akarókat tzitrom héjjal hajigálta, 
ügy hogy egy fxót fém fzóllhattak. —

Azt lehet mondani , hogy egy Nemzet 
fém buzog úgy a’ maga nyelve mellett mint 
az Anglufok, ’s úgy őrzik azt mint fzemek’ 
fényjét. Azért is noha a’ Királv most fém 
tud jól Anglufúl, de még is mindeneket a’ 
magok nyelveken folytatnak. —~ Úgy hall

K 4
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juk h o g y  itt is némelly T. N. Vármegyék 
azt kérik , hogy nálunk is a’ Haza' nyelvén 
follyanak mindenek, és hogy fenki Hiva
talra ne meheísen, a’ ki e’ nyelvet nem 
tudja. — Nintsen is benne fernrni kétsé
günk, hogy ezt a’ Kegyelmes Felfégtöl meg 
ne nyerhetnék.

A  Alugyar-Lovajsdg* Ofzlopa.
Emelték ezt a’ gyönyörű képzelödé- 

fekkel ’s rajzolatokkal fel-ékesíttetett Ofzlo- 
pot a’ Hadi- Történeteknek érdemes Irójik.

Valóban ezek a’ ha Ihatatlan (ágra méltó 
Hazafijak meg-érdemelnek, hogy a’ két Ha
zában tíz ezer Olvafóik lennének Éjíágaik- 
nak, mikor a’ belöiok be-jovő haíznot olly 
lzep végekre fordítják. — Azt tudjuk, hogy 
ha Angliában illyen Tárfafág támadna, melly 
a’ Nemzet’ ditsőíégét így munkálodná, ed
dig találtattak volna leg-alább harmintz Lor
dok , a’ kik ki fzáz, ki két fzáz Sterlinge* 
Bankó tzédulat küldött volna nékik 9 hogy 
nemes tzeljokban annál inkább bóldogííihas- 
íának. — így kellene nékünk is egy aka
rattal a’ Koz-jót elö-mozdítani. — Ha va
lam ely Városban , valamelly jó igyekeze- 
tü lzegény legény, vagy Nyomtató-műhelyt 
Vagy Oivaló - Kabinetet, vagy mást akarna 
fel-áliíiani, a’ tehetős Nemeteknek interes

nei-
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nélkül kellene az illyeneknek egynéhány 
fzáz forintokat ajánlani, ’s a11. — — — — 

De mi tsak azt akarjuk, hogy mindent 
más tsináljon , mi femmit fém ; azonban fze- 
retnénk idővel a' gyümöltsét aratni. Sokan 
öízve dugott kezekkel nézik , hogy mint a’ 
füstölgő métses, mellyet egy kevés olajjal 
fel lehetne elefzteni, úgy alufzik-el magá
ban nyelvünk 3 ’s az által minden emléke
zetünk, «—

M 5

A’ Találós Mefében volt a* Indáknak 
fídmok 36; a’ Rejtett Szó Okos, mellybőil 
ki-telik , Ok3 kos, fok.

Találós Mese.
Magyar vagyok noha Hazám’ kul fzülettem, 

Sok vefzélyim voltak , fokát kergetettem. 
Hazámban is ide, ’s amoda futkostam, 

Egéfz életemben többnyire bujdostam. 
Most fe hagytam még e le ’nit terméfzetem’, 

Noha Hazámban is igen fzerettetem.
Pozsoni Szemináriumból.

Rejtett Szó.

Öten vagyunk egygyek, de fok-felé ofzlunk 
Sokfzor mást meg-fofztunk, de magunk 

is fofzlunk.
Ha hárman el-vefziink5ketten meg-lankadunk. 

Hárman a’ virtusra foknak okot adunk.
K $ 1 Hár*
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Hárman Komáromot külömböztethetjiik, 
De lakó tanyánkat másutt is üthetjük. 

Tedd fzarvas fejemhez, térdem’ ’s iábom fejét, 
’S mejjemmel, hasammal töltsd bé azok 

helyét;
Majd azon Úri név ki-telik belőlem 

Meily ez papirofon befzéllget felőlem.
Komáromi István, Ts. P.

Ö k ö r  n y á l a k , Filamenta B. Virginis.
A’ napokban ezek olly fürün fzállingóz- 

ta k , hogy alig tudtunk miattok járni. —  
Ezek az ökör nyálak , noha még a’ Ből- 
tsektol tökélletefen ki nem -tapogattattak, 
nem egyebek, hanem némelly bogaraknak 
fonáljaik, mellyek ezeket mint a’ felyem-bo- 
garak ügy erefztik. — Az efsö el-áztatja 
gombolyagjaikat, a’ nap fel-melegíti, a’ 
fzellő el-hordja. —-  Meg-lehet, hogy még 
a’ maradék meg fogja fzaporítani az illyen 
bogarakat, ’s ezekből gyóltsot fog kéfzíte- 
ni. — Hogy volna ez lehetetlen, holott 
már a’ Frantziák arra is rá mentek , hogy 
a’ pókhálóból ítrimfeket kötöttek, —

V i t é z i  Ö l t ö z e t .
Nem régiben két Anglus Útazók men

tek itt kerefztül. Éppen akkor kiférvén őket
á l -

£
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által a’ piatzon, mikor mind a’ C atholi^ 
cufok, mind a’ Protestánsok a1 Templo
mokból jöttek, közel ötvenig való nyeste* 
’s nyusztos mentéjü Urakat ’s Kereskedőket 
látván egygyiitt, egeízen el-bámultak rá- 
jó k , ’s azt kérdezték, hogy talán azok 
mind Húí'zár Ol'fitzérek, a’ kik már a’ fzol- 
gálatot le-tették, Mellyre mikor mondot
tam volna, hogy ezek Komáromi Nemes 
emberek, és hogy ez a1 Magyarok’ rendes 
öltözetek. „ Mindenkor hallottuk, hogy igen 
„  Martiális Nemzet ez a’ Magyaslág. Meg- 
„  mutatja ezt öltözetével is, hogy még a’
,, kik nem rendes katonák, azok is illyen 
„  Húfzár módra öltöznek. „ — — — — 
Kar hogy fokán mind nyelveknek, mind 
ruhájoknak változtatáfával önként törlik-el 
Nemzeti Karaktereket. — Mennyire el-lat- 
nyúltak már is azok, a’ kik mind a’ kettőt 
fel-tserélték! Ha vitéz Eleik fel-támadná- 
n a k , el-fzégyenlenék magokat. —- Ama’ 
bolts 'Minister Hertzeg Kaunitz némellyfőbb 
Nemefeinke.t maga meg - fzóllította azért, 
hogy Nemzeti Köntöföket nem vifelik; hol
ott az Anglus Nép u tán , úgy mond , egy 
fém érdemli-meg jobban mint a’ Magyarfág, 
hogy Nemzetnek ncveztefsék. —

Mi»
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M ire  kell a betegeknek v ig y á z n i?
1. Mihelyt valamelly fő-fájást, borza

dást, ételtöl-való undorodást, bádjadást, 
vagy akármelly erőtlenféget tapafztalfz, 
mindjárt fzoros diétára fogjad magadat. Úgy 
tselekedjél mint a’ Molnár, a’ kinek ha mal
mában valamj el törik, addig nem erefzt vi
zet a’ kerékre, míg azt meg nem tsinálja. 
Kerüld a’ nehéz munkát, meg ne hütsd vagy 
meg ne hevítsd- magadat; vatsora nélkül fe- 
küdj-le jókor, és tovább aludj mint fzoktál.

2. A’ levegő-eget fzobádban meg-újítsd, 
vagy pedig jó meleg ruhákban kinn fétálj.

3. Ne egyél fern húst, fém téfztás-ételt, 
fém pedig más nagyon tápláló eledeleket; 
hanem nyáron egyél jól meg-értt gyiimöl, 
tsöket, télen pedig főtt a lm át, fzilvát, tse- 
refznyét, de azt is kevefet, «—• A’ rázó hi
degben , két órával a’ hidegnek el-érkezefe 
előtt fém mit fe egyél.

4. Többet igyál, mint egéfzféges ko
rodban fzoktál inni, de ne bort, fe kávét, 
annyival inkább égett-bort , ’s a’ t. — A* 
ki a’ maga betegfégén Hlyen italokkal akar 
fegíteni, fzint’ ollyan oktalanul tselekefzik , 
mint az a’ Molnár, a’ ki még több vizet 
erefztene a’ kerékre, mikor meg-romlott a’ 
malma. Igyál azért bőven jó forrás vizet,

vagy
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vagy friss favót. Ezt még a’ Királyok is 
ifzlzák az ő betegségekben. Ezt a’ favót 
magad is kéfzítheted így: Szedd-le a’ tej
nek a’ felit, míg meg nem íávanyodik , az 
után forrald-fel, ’s a’ forrás közben egy két 
kalan bor-eizetet tolts belé. Nyárban-etzet 
helyett tengeri fzölönek vagy tsereíznyének 
levét fatsarj belé; azt igyad lágy melegen 
gyakran , de fokát egyfzerre ne.

f. Ha valaki olly terhes nyavalyában 
fekfzik , hogy az ágvból fel nem kelhet; 
vigyázzanak arra , Tiogy nappal a’ fzoba 
igen világos ne legyen, éjtfzaka pedig a’ 
gyertya Szemébe ne fufsön , mert ez neveli 
a’ nyughatatlanfágot.

6. Heggel és estve az ablakokat ki* 
nyitogafsák, nyáron pedig egefz nap is nyit
va tarthatják. — Mihelyt fzukfégét tette, 
azt mindjárt ki-vigyék.

7* Nyáron jó , ha etzetes vízzel meg* 
öntözik a’ Szobát; télen pedig ne féltsék na
gyon , ne is takarják a’ beteget dunyhákkal, 
hanem tsak vékonyabb leplekkel, ’s főkép
pen arra vigyázzanak, hogy a’ lábai Szün
telen melegben légyenek.

8. Valarníg bírja magát, ha tsak egy 
órát is, fel-keljen napjában, vagy leg-alább 
addig, míg az ágyát meg-vetik, mellyet 
foka egy nap Sem kell el-rmílatni. Minden

har-
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harmadnapban tiTztát kell rá adni, az ágyát 
is új lepedővel bé-vonni.

9. A’ ki gyógyulni kezd; annak min
den nap kell leg-alább egy fzékének lenni , 
a’ mellvet ha el-múlat , kristéllyel kell fegí- 
teni. Ettől ifzonyodnak fok betegek nálunk; 
holott pedig más Orfzágokon a’ Fejedelmi- 
Emberek ’s Afzfzonyok inkább élnek tíz 
kristéllyel , mint fém egy puígátióval.

10. Semmivel fém keli a’ beteget meg- 
ízomorítani vagy haragítani; még azt fern 
kell néki mondani, hogy halálos a5 beteg- 
fég, mert fokakat ez a’ haláltól való féle
lem Ől-meg, a’ kiken lehetne fegíteni.

11. Ha ragadós a’ nyavalya, p» o. vér
has, rothafztó hideg, vagy más e’ féle, 
hogy a’ vele bánókra el ne ragadjon, azok 
fenyő magot rágjanak fzájokban, nyálokat 
le ne nyeljék; abban a’ fzobában , melly- 
ben a’ beteg fekfzik, fe ne egyenek, fe ne 
igyanak, tifzta ruhát gyakorta vegyenek 
magokra , ’s ortzájokat és kezeiket gyakorta 
meg-mofsák. A’ ki az illven betegnek e- 
méfztetjét a’ fzobából ki-vifzi, ne öntse-ki 
mindjárt, és ne mofsa-ki az edényt, ha
nem engedje az udvaron ki-gözölögni, ’s 
azután mofsa-ki, mert ez által leg-haina- 
rább rá ragadhat a’ nyavalya.

i f 8
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Noha már ezen Gyűjteménynek * i-sö 
Negyedjében is volt emlékezet T. Benkö 
Ferentz Úrnak munkáiról : fziikfégesnek 
tartjuk még is mind két rendbéli hafznos 
munkáit újra az olvasni fzereíőknek javafol- 
ni. —• Az elfő IVerner Abrakáét Úrnak 
a7 Kövekről írtt munkájának fordítása 
Kolosvár 1784. 20 xron. — A’ másik pe
dig maga munkája a’ T. Urnák illy titulus 
alatt: Magyar Minerológia Kolosvár 1786 
20 xr. Találtatik Debretzenben, Pesten, ’s itt 
Komáromban a’Könyv-nyomtató műhelyben, 

Bár más érdemes Hazafijak is e7 példát 
követvén, a’ Terméfzeti Históriának minden 
réfzeit így dolgoznák-ki fziiletett nyelvün
kön , hogy még nemesebb Afzfzonyfágaink 
is ezt a7 gyönyörködtető Tudományt meg- 
ízelítenék. —~

Hír-adás.
"Wéber Simon Péter Úr jelenti, hogy 

fninekutánna a’ Piktét7 Erkőltsi Tudomá
nyát

rnv m  W I—  I ■ rtrn ............................. ...................... m  i v t im  u  ..................— ■ ■■■

* Eddig; ezt ly-el írtuk , hogy a’ gyökér fzóból, melly 
gyűlök, az i. ki~ne efsék: de mivel a’ bózzánk jö
vő Levelekben többnyire mindég j-vel írntik , on
nan azt hozzuk-ki , hogy inkább kívánnák ba így  
írnánk mi is. Azért is míg völamelly érdemes 
Hazafi, a’ Granamaticával egygyutt, a’helyes írás* 
mesterfogét ki nem dolgozza , mi is a' régi u.ódce 
követjük.
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nyát III. Kötetékben ki-nyomtatta, még 
három munkátskáit akarja Toldalékul ki- 
botsátani, mellyeket hafonlóképpen T. T . 
Őri Fülep Gabor, Pataki Profeísor Úr for
dított. —T- A' kik meg-fzerezni kívánják, 
az eiébbi Bé-fzedő (Coliékor) Uraknál, 
a’ 2. Rf. elö-nzetést le-tehetik. A’ kik pe
dig az Erköltsi Tudományt is meg-ízerez- 
ni akarják, azt is ezzel egvgyütt egy Ts. 
Aranyért meg-kaphatjak. -— Mi is ezen 
nagy hafznii Könyveket minden jó Kerefz- 
ty éneknek a’ meg-fzerzésre ajánljuk. —

Pozsoni Kert.

Tsak hamar hogy amaz egéfz Európá
nak tanítója XIV-dik Lajos , valamint min
den egyéb mesterfégekben, úgy a’ Kertéfzke- 
désben is új ízlést adott egéfz Orfzágoknak; 
az akkori Efztergomi Erfek Hertzeg Lippai 
György, gyönyorűféges kertet tsináltatott 
Pozsonyban. Ezt írja-le Lippai János, tu
dós Jéíuita , az említett drága munkájában, 
mellyel magának halhatatlanfágot fzerzett. 
— Ezt a’ betses munkát mi régen olvastuk, 
minthogy a’Győri nyomtatás, melly 1753-ban 
jött-ki, kezünk köztt vagyon, ’s nem kü- 
lömben a’ Calendarium Oeconomicumykt is: 
de azért valamint a’ minapi, úgy ezen kö
vetkezedé Tudósítást is ide kívánjuk iktat-

Köfzegről
(A ’ többi következik.)

ni. —



Xí. L E V É L .
Költ Komáromban Sz* András Havának

7. Napján•

A' Poxsoni Kertnek fohjtatáfa*
Koßegrol. 1789. OH. 17. Napj.

A  9
jT N  Mindenes Gviifeménvnek Ildik Ne
gyedben ki-adott III-dik Levelebe, egy 
Szathmári Tudósítás vagyon be-iktatva ar
ró l, hogy már az elm últ Században voltak 
olly tudós Magyar Férjfijak, kik a’ kertéíz- 
kedés’ Tudomány ,'ával magoki ak JStvet, 
máfoknak pedig Hafznot fzerzettenek. — 
Eldfzör emlékezik Misáid Antalról, má
id dfz or pedig Lippai Jánosnak harmadik 
könyvben foglalt Gyütnöltsös Kéri jer ól. 
— Mivelhogy én a’ napokban egy itt la
kozó T. T. Úr’ könyvei körül forogván, 
ugyan azon könyvet, mellyben a”* harmadik 
könyv Gyümöítsös kert is fel-találtatik, 
az ő tsak nem tellyes egéfzfégében meg-ta- 
láltam ; fzükfégesnek ítéltem a’ dolognak 
meg-világosítáfa végett a’ következendöket 
fel-iegyzeni: — Azon munka, melly a’ Gyű* 
möltsös kertet elő-adja, következendő T i
tulus alatt jött világofságra: Pozsonikert3 

L ki*



kiben minden 'kerti munkák, rend elé fék, 
virágokkal, veteményekkel. fákkal, gyii- 
möltsokkéi és kerti tsomotékkel való bájmo- 
lódáfok, azoknak nemek, hafznok, bé-tsi- 
nálájoky bóvfégefen Magyar nyelven le
ír  a tta t tan ak ; kiváltképpen azok, kik 
Efztergomi E r  fék Urunk ö N agy jaga \  
Pozsonyi kertében ta láltatnak, nz- Nemes 
M agyar Nemzetnek közünfeges hafzndra, 
ffejuiták rendin való P. Lrgpai ff  vinos ál
tal, kinek eljG könyve n yom ta tta to tt  Nagy
szombatban az A  adémiai betűkkel, az  
többi Bétsben Cosmorevius M át hé, l s á- 
f z á r, Urunk ó Felf égé Könyv-nyomtat ójá
nak betűivel. Anno. 1664. Ezen könyv
fel vagyon ofzolva 3. könyvre, az ellő vi
rágos; a’ máfodik veteményes, a’ harma
dik pedig gyűmöltsös kertet foglal magá
ban. Az ellő még 1664-ben, a’ harmadik 
1667-ben , a’ máícdiknak ki-nyomtatáfának 
ideje, minthogy elfő titulufa benne nintsen , 
bizon volán meg nem határoztathatik, de 
hihető, hogy a’ 3-dik könyvvel egy időben, 
úgy mint 1667-dik efztendőben jött-ki Béts
ben. A’ harmadiknak a’ végében vagyon 
a’ könyvnek bé-fejezéfe egy különös Levé
le n , mellyből azt is meg-lehet tudni, hogy 
P. Lippai János N Trenchini fíé-vízben Sz
íván Havának 2-diknapjánhólt-meg 1662. 
—  Ezen könyvben, nevezeteién a 2-dik

ve-
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veteményes könyvnek 141-dik felén emléke- 
zet vagyon Mizáldus Antalról, mellyhől ki- 
tetfzik, hogy ez elébb írta volt kertéízke- 
dő könyvét Lippai Jánosnál. — A’ három 
könyvnek végéhez vagyon ragafztva az Oe- 
conomicum Calendarium9 a’ mellynek ki- 
adáfának ideje, minthogy elfő titulufa, va
lamint a’ máfodik könyvé, hibázik, nem 
tudathatik, Ezen Calandáriomnak bé-feje- 
zéfében így fzóll az író : „ Mivel pedig en* 
nek a’ Calendáriomnak nagyobb réj'ze a' 
kerti munkára fzolgál, lépjünk mi is olly 
kertbe, kiben mint egy tükörben, ’s a’ t. 
fel-találjuk a’ tökélletes ép kertnek rende- 
léfét 5 ’s a’ t. az pedig Magyar Orj'2 ágban 
EJ'ztergomi Érjék Urunknak Fozsoni ker
té; \r af t. Erről léj'zen íráfom a’ követke
zendő majorjágról írtt könyvnek 2-dik ré
szében , kinek mint egy Hopmesterúl elöl- 
botsdtottam a’ Calendáriomot. „  Ebből 
a’ tetfzik-ki, hogy ezen jó Ú r, Magyar Ha
zánknak egy jó majorfágról fzándékozott 
volt írni, de tellyesíthette é , vagy fém, 
kétséges, minthogy olly hamar meg-halá- 
lozott. — Valójában ezen könyvnek Jófá- 
ga , Hafznpfsága meg-érdemlené , hogy né- 
melly tehetőfebb nagy érdemű Magyar lí
raink újabban ki-nyDmtattatnák; mértebben 
nem tsak egyedül a’ virágoknak /  vetemé- 
nyeknek és gyümöltsöknek mi móddal lehe- 

• L a
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to plántáltatáfok foglaltatik , hanem mind 
eggjiknek fok féle hafznok kiilönöfen le-va- 
gyon benne írva. Az elfő könyv terjed 
148; a’ máfodik 244, a’ harmadik 303 , a’ Ca- 
iendáriom pedig Ó3. paginára nagy obb 4-ben.

G ellértnek a ’ M á jc d ik  F r id r ik  K i r á ly  á l
ta l  v a ló  d íts é r e te . L á s d  a ’ F rid r ik  
M u n káin ak  hetedik k ö te tjé b e n , a  B e r li
n i k i-a d á s  f z  é r i n t , a  2 1 5 -d ik  leve le t.

L e  d e l  en d ifp e n fa n t f e s  d o n s  
N e les p r o d ig u a  p o in t  d ’ une m aine libe

ra le  , e t cet.
Az Ég gazdagítván jó-téteményével,

Nem tékozlá azt ránk bövféges kezével;
Némellyet el-ofztván, többit meg-tagadja;

Hogy egy Nemzet a’ mást nem igen haladja,
Böv ajándékait, ügy közölte vélek:

A’ Frántzok nyájafak; az Anglufok mélyek.
A’ mit ö tsudaképp’ tőlünk meg-tagadott,

És különös dífzűl más Nemzetnek a d o tt;
Azt tsak kevélyfégünk állítja magának,

Melly gyakran kórónkat tartatja rózfának,
Ez fzerzi, hogy magunk’ ügy fel-magafztaljuk,

Hogy elménk’ másénál élefebbnek valljuk. *
Ania’ vitézfég volt Spárta Ditsőfége,

Nem volt bajnokinak fém fzáma, fe’ vége, 
Mellyeket maga Márs nevek volt keblében; 

Midőn az Athénás város ellenében,
Av
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A’ fzép tudományok’ gyűmoltseit fzedte ,

’S kífztö édefségét tsendefen ízletté.
Sp árta Vitézfégét tartja birtokában

Nemzetünk, hány vitézt írt már Króni
kában ?

Kik az Emlékezet’ útjára fzert te ttek ,
Örök Templomába, de bé nem mehettek, 

Tsak kezekben hervad azon fzép rózfájok9
Mellyel kofzorúzta azokat Tsatájok.

*
# •*

Szaxonjai Hattyú ! e’ titkot elföben
Mellvet a’ Terméfzet tart fösvény kezében, 

Te ragadhattad-ki! Te fzép énekeid’
Zengéíi fzoktattik édesre eleid’

Ama durva nyelvét, és kemény Hangzáfát, 
A’ mellyért fókáktól nyerte útáláfát;

Te ígérfz Múzfádnak gyönyörű Hangjában, 
(Járván ama’ ditső Márónak nyomában) 

A* Pálma ágot nyert győztes Németeknek 
Fébus borostyánját érdemes Neveknek.

i 6 f

Ezen halhatatlan Emlékezetű Király-» 
nak (mert a’ jó Királyt foha fe lehet elegen
dőképpen dítsérni ) Koppenhágában Suhm 
nevezetű Kamarás Ur ezen jegyzésre méita 
Koporfó-írást tette.

H. S. E.
iile

íaijus Nomen
L  $
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E R I DE RI CUS  11 

BoruiTorum Rex.
Armis Caefar , Pace Auguftus,

In Republéca gerenda Vefpafiauus, 
Philofophia Marcus.

Vita Antoninus.
Regum Exemplum,

Sine Exemplo 
M aximus.

Sz. O.
Itt njugfzik 

az
a’ kinek Neve 

leg-nagyobb dítséret,
Ildik F R I D E K I K .

Prufzfziai Király,
hartzon Cézár, békességben Augustus , 

az Igazgatásban Vespafianus,, 
a’ böltselkedésben Marcus, 

életében Antoninus, 
a’ Királyok’ Példájok, 

maga példa nélkül, 
leg-nagyobb.
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Ama' fzép Erkőltsú Gellert r öl egy An ele dot*
Egy idegen utazó, kiGellertnek íráfait 

olvasta volt, él-tökéjlete magát, hogy ezen
nemes
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nemes Férjfiút meg-kífértse, vallvon az <5 
tselekedetei meg-egjeznének é az ő erkől* 
tsi Tanítafával. El-megy tehát hozzá , né- 
melly fzegény deák’ formába ádtözkedvén , 
és mutatott kefergefsel panafzolkodott előt
te , hogy a’ Gazdája ki akarna azontúl hány
ni fzáliáfaból, ha azonnal a1 fzállas-bert , a*
IO. tallérokat meg nem fizetné, és minden 
pénzből fzükölködnék, — — Gellert azon
túl fzekrényének indúl, meg-nézem, úgy 
m ond, ha van é annyira való a’ kezem kö. 
zött. EiŐ-vefzi minden pénzét, melly Ifr. 
tallérból allot vala, azoknak is tíze’ oda-ada- 
íára él-tökéllette magát; ád megint, úgy 
m ond, az Isten többet. — Erre az idegen 
nyakára borúi; nagy lelkű Férjfiú! meg fogfz 
é botsátani vakmerofegemnek ? úgy mond „ 
nem vagyok én olly fzükölködo , hanem e- 
gyedül azt akartam meg-tapafztalni, vallyon 
meg-eggyezel é tanítáfoddal, — Meliyre 
Gellert: miért ne tselekednék úgy, mond 
ő , a' mint tanítok? Anekd. Lex»

Pozsoni Szemin áriatiibéU

167

MARIA THERÉZIA ditsöféges Anvjdnh
Mikor e’ vitéz Paliás ellen 1740-ben 

olly fzámos elleníégek támadtak-fel, hogy 
egy panafzolkodó Levelében így í r t : nem 
tudom marad é tsak egy Bel yfégem is , a* 

L  4 - hol
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hol at én méhemnek gijümöltsét (a ’ mos. 
tan h v.legeíen uralkodó ll-<iik Józíefet ) 
el-jzúhej'sem ? Az Ánglufoktól kert v ó t  
eyneiidiu millió pénzt Inte esre. — Fzt 
m ^-hah  van a’ Irres Marlehorough fele- 
fége , reM'tiiy Da i á kai ólzve befzéllt, ’s 
fel millió Rhene-, forintot küldőt.ek a* Ko- 
vethrz Londonban, hogy azt Maria The- 
rézi nak ajándékozzak, — Fzt még-halívan 
a’ nagy lelkű Mária Therézia , fzívefen kö- 
fzönte, de el nem v tte. —*

De az Anglus Damáknak ezen jó fzí- 
vüfégek olly mellyen bé volt nyomattatva 
emlékezetébe , hogy meg 1778-ban egy 
Anglus Lady leven Bétsben nala, a’ volt 
a’ leg-utólfó fzava hozzá: Köfzöntöm azo
kat a’ nemes fzívű Anglus Dámákat. —

MeJy különös indulattal vifeltetett lé
gyen ez a’ nagv Királyné a’ Magyar Nem
zethez is , az 1741 -ben hozzá mutatott fzí- 
vef.égéért, meg - mutatta azzal , ? hogy 
halála’ óraján is azt mondotta , hagy a’ Ma
gyaroknak lzívefségek, mellyet akkor meg
bizonyítottak , most is olly elevenen forog 
elette, mintha az nap efett volna. — — 
Főképpen pedig azzal, hogy a’ Magyar 
Nemzetet kiilönöfen kötötte kedves Fijá*

# íiak , a’ II-dik Józfefnek fzívére. — ■— — 
Mikor ennek a’ halhatatlan Mária The- 

réziának kwinílafa Berlinbe meg - hallatott,
amaz
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amaz eegyetlen egv Friderik, így írt a’ töb
bek kóztt D ’ A!embert-hez küldött Levelé
ben : „ Meg-bóit Mária Therézia , a’ ki 
j, volt a’ maga Nemének ékefsége, és a’ 
„  Koronának ditsöíege. — í  n íökfzor ha- 
„  dakoztarr ellene; de foha le voltam el* 
» lenrege. ,, " * 1

169

A’ Találós Mese volt Magyar Koro
na; a’ Rejtett Szó Feréb9 mell) bejn van vér9 
ér% bér y rév, Feber*

Találós Mese,
Két nevem ollyan van, m el Ívnek mindnyá

ja hazugfág.
Kém vagyok én fzörnyeg; fém véres hadra

jelenleg..
w  im van költsönözöm; de tsak ezt bőlts

tudja felőlem;
Kern kétlem magad is bőlts lé-fzcl, hogyha

fel-ól dafz.
Pozsoni Szemináriumból*

Rejtett Szó,

Én ki-legyek rajtam fáradhat furtsa varásli 
Fime törésével, míg kí-talália nevem,

1 estemnek végén tégy nyújtást egvrp belőlem 
Oily an lefz’, miilyen ízelte fejedre hajók

L 5 Egy



^ ( 0 ) 1 ®

Egy U-ével fzaporítts váfzóny’, pofztóba ke-
reshetz,

Testemen által nézfz: kedves is afztalodon. 
Egy ÓTel tóldj-meg; nem léfzek meízíze fe

jedtől ,
O tt nyugfzom gyakran. Tartsa-meg a*

ki fel-óid.
Korbélyi János , Pozs, Névén, Pap,

170

J ' Kerefztjegnek Orvofi Jzeniekkel való 
meg-visgáldja, Pozsony. 3 ij2 drku- 

fo k b a n ,

Ezen kis munkának érdemes írója, mi- 
nekutánna hofzfzan mutogatja, mitsoda nya- 
valyákat okozhat a’ testnek, vagy annak 
valamelly réfzének hirtelen való meg-hűlé- 
fe , három kérdéfeket tefz’-fel az, utólfó le
velem

I, Vallyon a’ hideg vízzel való kerefz- 
/  teles nem gátolja é a’ népeíédést? — ’s 

nem nevelné é a’ lágy meleg vízzel való 
Kerefzteles ?

Erre azt feleljük :
I, Itt nálunk, főt másutt is, a’ men

nyire tudjuk, mind a’ Catholica , mind a$ 
Protestáns Ekkléíiákban télen lágy meleg 
vízzel kerefztelnek. — „

%. Inkább hibáznak a’ Szülék abban, 
hogy a’ tsetsemöket igen nagy melegben

tar-
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tartják , mint azzal, hogy meg-hiilni engedd 
nék, Mikor a’ kerefztfégre küldik is, ügy 
bé-takarják’s kötözik meleg dunnával, hogy 
ízornyü hidegnek kellene annak lenni, a’ 
melly nem hogy fél óra a la tt, míg a’ ke- 
reíztelés meg-efik , hanem tíz , tizenkét órá
ig is nékik árthatná, hozzá tévén azt ,  hogy 
a’ kis gyermekek melegebb vérnek , mint 
á’ nagy emberek, minthogy az ö f  'fulfil* 
fok) í2 0 a t is üt addig, míg a’ mienk hat
vant vagy hetvent.

3* Hogy illyen jól bé-takartt tsetsemŐ- 
nek feje egy minuta vagy pertzentés alatt 
fel-fedeztetik , ’s feje tetejére (nem feje lá
gyára ) egynéhány tsepp víz töltetik , ez a’ 
kitsinynek ártáfára nem lehet; annyival is 
inkább, hogy ez a’ rövid ideig tartó fel-fe
dezés is nem az íítfzán, hanem a’ Templom
ban efik-meg, a’ hol koránt fints olly hideg 
mint k ívü l, mikor kivált fzámofabb a’ Gyü
lekezet, mellynek párája által melegíttetik, 
—* . Ezenkívül illyenkor az okos Bába a’ 
kisdednek fejét ruhával meg-törli, minek-* 
előtte fő-kötojét fejébe tenné ’s bé-takarná, 
s a t,

4. Hogy valaha a’ kerefztség által tsak 
#gy tsetsemő is meg-ölettetett vo lna, azt 
foha fém hallottuk. Hogy fok tsetsemök 
meg-halnak, azt tudjuk: de hány okai le
hetnek az ö haláloknak? ’s mi is lenne a*

V ü

‘7‘



Világból, ha mind meg-élnének ? — A’ 
több okok között fok tsetsemöket ki-végez 
a’ Szüléknek az a’ tsak nem közönféges 
rofzfz fzokások, m ellj fzerint úgy vélekedvén, 
bogy a’ kjs gyermek éhen jő bé e’ Világra - 
mihelyt látják hogy az Anyjának két há
rom óra múlva teje nints , kilentz ’s tíz hó
napi fzoptatós Afzfzonnyal egyfzer .kétfzer 
ineg-fzqptattatják, melly által mind az Any
jának , mind a’ tsqtsemönek nagy vefzedtl- 
met ’s halált is okoznak.

Az Anyjának úgy , hogy a’ kis gyer
mek igen könnyen jutván az illyen fzopta
tós Afzfzonynak tejéhez , úgymint a’ kinek 
emlőjének bimbója puha , ’s a’ tejét kön
nyen adja , nehezen vefzi-el azután a’ maga 
Anyjának emlőjét , mellyből nehezebben 
fzophat. Ez által az édes Anyának emlő
je meg-telik , m eg-dagad, ’s ha eleit nem 
vefzik, a’ fene is belé efik. Ezt pedig 
mind az okozta , hogy a’ kisdedet előfzör 
más fzoptatta-meg ; mert ha a’ kisded éhes 
lett volna, akármelly kitsiny lett volna is 
az Anyja’ emlőjének bimbója vagy fzemje , 
még is ki tudta volna ö azt fzopni. —- De 
igen vefzedelmes , főt halálos lehet ez a’ 
rofzfz fzokás a’ tsetsemőknek is. Minthogy 
a’ kisdedek az ö Anyjok’ mellekben ki nem 
tifztúlhattak, mikor a’ Világra fzülettetnek 
tele van mind gyomrok , mind hurkájuk fe
kete rútsággal, melly meconhimnak nevezi

te*
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tetik. Ezt femmi jobbéi ki nem tifztíthat- 
j a , mint az édes Anyának favós teje, melly 
minden herbaténél ’s manna fa ft-nál jobb»
*— De a’ más fzoptatós Alzlzonynak bsíros 
teje ezt a’ feketeíéget még jobban meg-ftirí- 
ti ’s meg-keményíti, melly miatt fok gyer
mekek el-halnak, máfok pedig hofzlzas fin- 
lődözésre kéízíttetnek , ’s a’ t.

A’ II-dik Kérdéfe az érdemes Anthor- 
nak ez« Vallyon nem jobb volna é a’ Pa
poknak a’ Szülék5 Házokhoz menni, mint 
a’ Templomban kerefztelni?

Erre azt feleljük :
I* A ’ népefebb Várofokban, mintBéts- 

ben , Budán, Debretzenben ’s egyebütt egéfzi 
Komédia lenne nézni, miképpen járnának 
egy felöl a’ Catholikus, más felöl a’ Pro
testáns, harmadik felől a’ Rátz P apok , ki 
ki egy Bábával, házról házra, ’s utfzáról 
utfzára kerefztelni, úgy kogy Debretzenben 
’s Bétsben akár foha egyebet a’ Papok ne 
is tsinálnának. *— Talán még ez egy új al- 
kalmatofságot adna az úgy nevezett Erős 
Lelkeknek, Valláfunk’ fzent tzéremóniáinak 
tsúíbláfokra ? ’s a5 t. — —

2. A’ Kerefztelés nem tsak abban áll , 
hogy a’ Pap a’ tsetsemő’ fejére töltsön egy
néhány tsepp vizet; hanem abban, hogy ez 
által a’ kisded á’ Jéfus’ Anyaízentegyházá- 
ba bé-óltaísék, az egéfz Gyülekezetnek

mint
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mint e’ világnak ú) lakofa, Ts az Ekkleíiá- 
nak új tagja bé-mutattafsék, ’s KerefztAty- 
jáinak fzájokkal a’ Jéíűs záfzlója alá bé-eskiid- 
jön. E ’ pedig fohol fém mehet olly dí- 
fzefen és illendő méitófággal heghez , mint 
a” Templomban* — Mitsoda öiömökre va
gyon a’ ízűléknek, hogy mint a’ régi Ekklé- 
hában , úgy ok is a’ magok kisdedeket az 
IJrnak ekképpen mutatják-bé, ’s. az egéfz 
Gyülekezet foháfzkodik érttek, hogy a’ mint 
küllő vízzel meg-moíattatnak, úgy az Isten 
a’ maga fzent Leikével fzülje újjá őket, ’s a’ t.

3. Abból hogy az Ur Vatsoráját ház
nál is ki-fzolgáltatják a’ betegnek, nem le
het azt kiollózni , hogy tehát a’ Templom
ban való kerefztelést el lehetne hagyni. 
Mert az Ur Vatsorája tízfzer tizenkétfzer 
minden efztendöben közönféges helyen egéfz 
dífzefséggel ki-fzolgáltatik , és így e’ Sz. Sá- 
kramentomnak méltófága azzal, hogy néha 
közönféges háznál vitetik véghez, nem kis- 
febbfttetik-meg. —- De a’ Kerefztféggel tsak 
egyfzer él az ember egéfz életében, ’s ez 
által példáztatik az Ekkléíiába való bé-vé- 
tettetéfe, ’s újjá fzülettetéfe; ’s ha tehát a’ 
Szülék’ Házokhoz járnának kerefztelni, majd 
tsak nem ollyan lenne ez , mintha a’ Király 
Tifztjei mikor a’ záfzló alá akarnák esketni 
a’ Katonáknak válafztött fzeméllyeket, ki
nek kinek házához mennének, ’s ott esket- 
nek-fel azokat*

4- A’

174
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4- A’ Vallás nem állhat-fel tzeremonb
ák , vagy küllő Isteni tiíztelet nélkül, mert 
az ember nem tsak lélekből, hanem testből 
is áll. Hogy pedig az illyen küllők , mine- 
müek a’ l’zent Sákramentomok, a’ magok 
méltófágokat a’ köz nép előtt el ne vefzítsék, 
fzükíeg hogy illendő díízefseggel vitettef e- 
nek véghez. — Igen könnyen meg-eshetne, 
hogy ha a’ líerefztség nem a’ Templomban 
fzolgáltatnék-ki, az egygyügyű Közfég előtt 
átálatba menne. —

(A ’ többi következik*)

jegyzés.
Majd minden íróink külómböznek az 

egynek ( uniis) le-íráfábam Ha a’ ’Sidó 
fzót cichd vagy echd, melly eggyet je len t, 
mellyböi lett nyelvünkben az egij, fzoro- 
íabban követnénk, Így kellene írnunk ed] t 
edjesítem ’s a’ t. — De míg valaki, mint 
mar említettük, a? Helyes-Írás'-módját fűn* 
damentomofan ki nem dolgozza, addig illyen 
változtatást magunktól nem tsinálunk ; ha
nem addig is talán közönfégefen bé lehetne 
venni azt, hogy a’ kettős gygy így írattas* 
fék, ggy eggyütt, eggyesítem, mint ezt; 
kipnyú, így iájuk könnyebb ? —

Te
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T e  D e u m  laudanms. *—
Mindenütt nagv örömmel énekeltetett- 

el a’ Té D e u m  »’ Hertzeg K ó b u r g  H o h e n - 
ló é  és L o n d o n  által nyerít hármas győződ
dé Ímekért —

De mivel az ill ven kössön leges örömö
ket mindenkor keferűféggel elegyítheti az 
a’ gondolat, hogy ezt a’ győzödelmet fok. 
embereknek halálokkal nyertük : nem eny
híthetnénk é meg ezt a’ keíerüíeget is né- 
minémüképpen azzal, ha a’ meg holtakról 
különösen rru^-emlékeznénk. — Mivel mi 
az Ő testeknek nem adhatjuk-meg azt a' 
ditsöféges pom pát, mellvet adtak az Athé- 
násbéliek hajdan a’ Hazáért meg hóltt vité
zeiknek-: nem lehetne é leg-alább az ö Öz- 
vegveiknek ’s árváiknak egy tized-réfzét adni 
annak, a’ mit il-1 génkor vendégfégekre ’s 
muzsikákra költünk ? INem lehetne é törvé
nyül tenni, azt hogy a’ kik így a" magoké  
hóit testek által kéfzítettek győzöd elmet a7 
többeknek , azoknak özvegyeik a’ prédá
ban két réfzt vegyenek? Igen nagy ferkeli
tesekre fzolgálna a’ vitézeknek az is , ha a’ 
hartz után az el-estteknek neveik a’ tábor* 
hallására el-olvastatnának, ’s valamelly 
Generalis azoknak vérengezö testeik felett 
egy rövid de hathatós elog:UWOt vagy cíi- 
tsérö Oratziól mondana ? — —
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XIÍ. L K V É L.
Költ Komáromban, Sz. András Babának 

Xi. Napján,

A * K e r e f z t f é g n e k  O r v o f i  f z e m e k k e l b a l ó  
m e g -  v i z s g á l d  fá zn a k  f o l y t  a t  á fa ,

A 5»
III-dik Kérdés ez: Valljon az Anja- 

fzentegjháznak minden végezéfe nélkül, 
nem vehetnék é bé télen a’ Papok a’ lág j 
meleg vízzel való kerefztelést , a’ hidegvíz
zel való kerefztelés helje tt ? —

F. E ’ tsak a z , a’ mi az elfő Kérdés
ben is meg-van, és íg j nem fzükfég reá fe
lelnünk, tsak azt fajnálljuk, hog j olljan 
tudatlanoknak vág j ostobáknak gondolja arz 
Orvos Úr a’ P apokat, mind Plébánufokat, 
mind Protestáns Prédikátorokat, hogj még 
ezt éfzfzel eddig fel nem érték vo lna, hog j 
télen lágj meleg vízzel kerefzteljenek , és 
azt is , hog j az Anjafzentegjház’ végezéfé- 
vel telljefséggel nem ellenkezik az5 ha lág j 
meleg is a’ víz, tsak hogj víz legjen. —

H ogj eddig még más Doktorok illjen 
Orvofi fzemekkel a’ Kerefztséget meg nem 
vizsgálták, e’ tsak onnan efett, hog j meg- 

M elé-
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elégedtek azzal, hogy jó tanátsokatadjanak 
azoknak, a’ kik azok nélkül ízukölködiek,; 
•— vag» pedig inkább onnan, hogy fektet
ték azt mind a Calholicu», mind a’ Protestáns 
Papök.ro!, hogy van -annyi efzek, hogy télen 
lágy meleg vízzel kerefztelnek, ’s arra is vi
gyáznák , hogy az a’ tsetsemőnek karára ne 
légyen. —

A’ munkát ezen fz ókkal rekePzti-bé az 
érdemes író : „ Illő is volna már valaha, 
,, hogv a’ Vallásba bi-tsüfzott helytelen fzo- 
,, kálókat el-hagyván, hinnénk azt a’ mi 
,, igaz, és tselekednénk azt a’ m ijó , ,, — 
De meg-engedjen Doktor T M. Úr, haazt 
mondái«., hogy a’ Templomban való ke- 
relzteiés nem azok közzül a’ helytelen fzo- 
ka ók közzül val >, meilyeket el kellene hagy
nunk , A a’ t. —

Mi noha Doktorok nem vagyunk: de 
némelly híres Orvofoknak , réfz íz érint hall- 
gatáfok, réfz fzerínt olvafáfok után ezeket 
javaioljuk érdemes Olvafóinknak.

i. Minthogy a’ kis gyermekeknek, bár 
akármelly meleg világból jö tek is, tsak u- 
gyan mint m is állatoknak, ügy e’ mi vilá
gunkhoz kell itt (zokni: azért is boltsentse- 
lekefzika’ Szülék, a’ kik la sanként, ’s mi it 
egv éfzre vedeletlen módon ízoktatják e’ 
mi leve o-egünkhöz kisdedeiket; mert men- 
nei kéfobben kezdik ezt veiek, annál ve- 
fzedeimefebb lehet. — Azért is

a .  Mi-
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2. Mikor a’ kisded ízületik, aznaoés  
máfod nap jo fóröfzfzék lágy 'ncle^ vízbe i, 
azután langyosban, ’s lafsauként hidegebben, 
’s végre tii’zta hi legben. — Mofsák-meg 
fpongyiával elofzör orczájokat, azután fe
jek tetejét, (a ’ fejek lágyát ne bántsák) 
mákokat ,  ’í> egéfz testeket. Kétfzer há- 
romfzor fognak a’ kitsinyek benne fírni, de? 
azután úgy néki fzoknak , mint a’ kis ká- 
tsák. — Ez a’ hideg vízzel való máfás fzein
látomást fogja erősítni őket , ’s állandó e- 
géfzféget kefzít nékik nagy korokra. —-

3. Ida jó meleg a’ fzoba, nappal fem- 
mivel fe takarják-bé a’ kisdednek fejét, ’s 
ejtfzaka is igen vékony fő-kötővek

4. Mikor erőfödni kezd,  a’ meleg Pzo- 
bábol elofzör hidegebb fzobába, onnan 
pedig há tifzta idő van,  és a’ nap fiit, bár 
hideg légyen is , jól fel-öltöztetve gyakran 
ki kell vinni a’ külfő levegőre. —

Ezekhez többeket tóldhat a z , a’ ki a* 
M átyás, Til’sót , Vefzprémi, ’s más híres 
Doktorok’ munkáikat fzorgalmatofan olvas
gatja. —

Lednvj-nevelö-Ház Pofonéban.
Nem régiben, a’ mint egy barátunk 

jelenti, egy Auítriai Német Grófné, e’ Ház
ba adván két Gróf Kis-Aízfzonyait, mikor 

M a  ä*



(  o  )  s »

a’NevelŐ-Dámák kérdezték tole,mksoda nyel
vekre kívánja azokat tanítatui , azt felelte: 
„ Az én Leánvim már jól tudnak Kemetül 
„ és Frantziául, az Ánglus és Olalz nyelv 
j, nélkül el-lehetnek; hanem azt akarom 
„ hogy Magyarul tökélletesen tanúijanak- 
,, meg. Miért kivánja Nagy Tagod , h o g y  
M agyaré 1 tanul jan a k, így fz ó 1 i t a k a’ D arn ák, 
holott már ma a’ Magyar Grófok is a?zal 
keveset gondolnak? Azért kívánom, felele 
a’ Grófné, mert ha Isten éltet, átázni fogok 
velek Magyar és Erdély Orfzágban , ’s azt, 
akarom , hogy akkor miieden rendű embe
rekkel tudjanak befzéllni. — Ezei^ kívül 
inkább reményihetem, hogy az én leányo
mat valamelly Magyar Gróf vefzi-el, mint 
Ánglus és Olafz: akkor pedig fokkal ked- 
vefebbek lefznek , mind Jobbágyaik , mind 
az egéfz Nemzet elő tt, ha a’ nyelvét tud
ják. — És valófággai az-ólta Magyar Ifjak 
által a’ Magyar nyelvre tanítatnak. —

Méltán meg-fzégyenítheti ez a’ példa 
az ollyan Magyar Mágnáfokat, a* kik nyel
veket ’s Hazájokat annyira meg-iítálták, 
hogy már erre a’ nyelvre nem is kívánják 
gyermekeiket meg-tanítatni; holott ha ide
gen Nemzetből valók volnának is, de ha 
Magyar Orfzágon bírnak, tsak azért is meg- 
kellene Magyarul tanülniok, hogy az által 
Jobbagyaiktól magokat annál jobban fzeret-»

tét-

i g o
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tetnék , és nékik az ö panafzokra igazíágof 
tudnának fzolgáltatni. —

1 8 »

L A N T O S  V E R S E K ,  
m e 11 y e k e 1

A' Hadi-Történetek által a Hazáról nagy
Érdemet nyert Görög Demeter Úrnak Ne* 

ve Napjára áldoz a’ Pozsoni Ne* 
vendek] tg.

S a f f  ó’ r e n d e f z e r  in t .
Óh Hazánk örvendj ! — El-ofzolnak immáf 

Fellegid; búfúlt Egeid derülnek; 
H ajnalid, látod, közeliinek; enyhül

Mostoha forfodí
Fényienek fzéllyel ragyogó tiinéfsel 

Tsillagid, mellyek jelek a’ jövendő.
Régen óhajtott aranyos Napodnak —

Oh Haza örvendj 1
Ám tekintsél bár kebeledbe fzélte ,

Már nem olly téged tapodó Sziilöttidk 
Sem pedig fáfúlt henye magzatidra

Fogfz ma találni ,
Kik Vitézféggel kerefett feles, fok

Szép ditsöféged’ , ’s anya nyelved’ ékét 
Hervadásnak, főt fanyaré teleknek 

Dűlni erefzfzék!
ÁUslok főt még lehetel remem ben ,

Hogy Magyar nyelvünk valahára fzépülj 
’S a’ borostyán-ág’ arató Vitézink

Élnek örökre!
M 3 Nézd



Kezd tsak el m ellj fzent’ igyekezne fogdák 
Partodat ! JNézd mellj törekedve nyúlnak 
Fei-iegítö kelz karokat, tsak eledj 

Őket ölelni !
E'jrtserek bár c]ly akadály1 ’s tövíiek,

Sem köves fzirtok , nagy erős rakáfok, 
jVi,ellye,ket pejdaHs Haza1 hív ízerelmek 

El ne veizeísen,
Jó eg rém irtózván valamelly \  itorlás 

Galya-ként, a1 melly fok ezer Habok köztt 
Egy íebes vágást közelít azon várit

Partja ölébe.
lm fel-áldozzák Fijaid Teneked

Életek’ , Holtok’ , ’s az egéíz Segédjek’ ; 
Fiúit azon hajdan ragyogó, hatalmas 

Spárta’ Vitézi,
]Kik ditsö fzívvel veízedelinek1 értven, 

Néked áldozták özönözve Vérek1,
’S iramvokon már reg1 az örök ditsöfég* 

Temploma épült. 
j f  tiekizßgßk fel;ci gtjÓzcaelmet

P enni nem jzvbtak, tsak az egvj erőtlen 
’S gyenge Jzíven; mert az erős előtt jzin t’ 

Futva ojzoinak.
Jllyen egy példás deli hív fijadnak

Zöld borostyánból kolzorüt kötöz ma 
A1 ditsőíeg, és Helikon’ Lakóji

Füstöt erefztnek!
Jlly Hazáiokról nemeíult Fiiaknak N 

Jjóljdog eltet, liogy luk ezer nyarakra,
’S

18* ? (  ( O ) Jjp
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*S vifzfza-költ fénikfz idejére nyújtsák j 
Isteni Gund az i

A’ ki éltében, valamint azon Nap 
M indenútt fzéllyel ragyog és világit, 
Boldogít mindent; az egéíz hazajut 

Fény re vezérli:
Annak a’ bük-fák’ fiatal karéjján

Szép nevét, ’s hírét magok Ök ki-metfzik 
A’ fzelíd múzsák, ’3 vetek azt az égig

Nőni fegítik !
*S végre a’ kívánt gyönyörű mezőkön,

A’ hol a’ vígfág, az örök Tavaízfzal,
És azon példás fzeretet virágzik ,

Véfzi lakáfát ;
A’ kegyes fzellők temető kövét is 

Egyre tsókolják; ’s ditsöíti hamvát 
A’ kefergő Hóid’ fzomorú világa

Holta után is —  —*
A  Hazáról nyert jeles Érdemekkel

IHJ'zes embernek, helye tsillagok közit 
Volna bár úgy , hogy Jbha el né vej'zne 

Fénye Szemünké ifi! í 
Pozsoni Szemináriumból.

Atyai HivataU
Ama’ minden ki-vétel nélkül Nagv, és 

halhatatlan emlékezetű IV-dik Henrik , nem 
tsak gyermekeinek neveléfekben maga fogla
latoskodott , föl nem fzégyenlett gyerm ek^ 

M 4 - iii«4
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inek mulatságos játékjokban is réfzefűlni. 
Egyfzer éppen mikor lovagolt volna gyér* 
m ekeivel, rajta érte a’ Spanyol Követ. A* 
Király egy kevéfsé elfordulván gyermekei
tő l , tsak azt kérdette a’ Követtől: Uram! 
talán Kegyelmed is Atya? Úgy vagyon 
Feliéged! felel a’ K övet, vagyon fzeren- 
tsém* És ezzel ismét el-kezdette gyerme- 
keivel a’ Lovaglást folytatni*

Me ly érzékeny fzemlélés nem volt ez , 
egy értelmes Embernek , és term éket’ fze- 
reiö Férjfiíínak, ezen rettenetes Bajnokot, és 
valófágos nagy Királyt ezen fzempiliantás- 
ban fzemlélni! ki nem látfzatot magának az
zal Méhőfágát meg-alázni , midőn a1 Királyi 
Méltöfágnak büfzkefégét a’, terméfzeti at} ai 
fzeretettel öfzve férkeztette! ! — -— *— 
Ezen példa elégféges lenne azon fzűléknek 
meg-fzégyenítéfekre , kik nem hogy magok 
nevelnék-fel gyermekeiket, hanem vagy né- 
melly bizonytalan erköltsii nevelőkre bízzák 
magzatjok’ neveléfét, az az, azoknak az e- 
géíz jövendöbéli fzerentséjeket, vagy leg-kis- 
febb alkalmatlanfágot tőlök el nem fzenved- 
vén, a’ durva tselédek közzé ki-rekefztik, kik
től minden feslett erkőltsöt magokhoz fzívnak, 
külömbféle rettegetéíekkel, a’ lelkek , bo- 
fzorkányok, ’s a’ t. által, még gvengefégek- 
ben el-fzédíttetnek , mellyektől okofúlván 
)S Jiagy erővel fzabadájnak-meg.

______ Ugyan
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Ugyan a z .
Azon nagy Alfyédv,s alattaihoz, vala

mint ama’ IV-dik Henrik, és a’ Lotharin- 
giai Leopold Hertzeg le-botsátkozván , mi
dőn Orfzágában (Britanniában) utazna, né' 
melly Albánok Nemeshez té r t , ki az előtt 
a’ Dánufok’ ki-rvorettetöfekhen igen különös 
ditsöíeget nyert. Vatsorán lévén a’ Király, 
midőn Albánok három Leányival ízolgál- 
tatna, az eggyik, Etlielvithci , tündér fzép- 
fégével annyira meg-hatotta a’ Királyt, 
hogy azután fzemei elől fe befzédjebol el 
nem vefztbetné, noha Albánok a’ Dánufi 
hadra akarná a’ Királyt léptetni. Minek ti
tánná nyilvánfágos hajlandófágát tapafztal- 
ná Leányához, ezen nagy lelkű tselekedet- 
re vetem edett: reggel korán azon ízobá- 
ba , mellyben a’ Király nyugodott, kér bé~ 
botsáttatni : ezt meg-nyervén, eggyik ke
zében a1 mezítelen kardot tartván, máfsal 
ismét három leányit gyáfzba öltöztetve ve
zető ; midőn a’ Király erre el-jajdűlna: mit 
látok? Egyférjfiüt, felele Albánok, a’ kinél a’ 
betsület drágább mindennél. Felléged Ki
rály , én alatta való vagyok, de nem rabja. 
Nemefségem’ esméri, esmérje fzívemet is .—- 
Nem tudom , ha meg-tsalattam é , tapafz- 
taltam Felféged’ hajlandófágát, ha a’ Leá* 

JV1 3 nyom’
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nyom ’ meg-fzégyenítéfére fzolgál, im ez ac 
kard gyalázatomat meg fogja előzni, mel
lj et azontúl ezen fzerentsetlenek’ lzíveken 
által >erek, ’s magamon. Ha pedig tiizta 
fzerelemmel gjmladoz , és érdemesnek tart, 
hogjT Házafságával engem’ fel-m.agalztaíjon, 
válafzfzon magának, — — yJlffedus egy 
ideig meg-némúiván : Alkanak , vegre így 
jn o n d , rá-emlekeztetted Alfrédtpst köte- 
leíségére. —  -— Jól neveit tLeanyidból vá- 
lafztok magamnak Jegyest. — Albatlak i'cá- 
hetetlen erköltse meg-érdernii ezt a’ jutái-» 
m a t, és betsületemnek tartom , hógy iily 
érdemes ferjíijat nj erek Ipámnak.

Arnaud.
Pozsoni SzemináriumboL

í * 6

A ’ Találós Mefe volt Üstökös tsiU 
lag; a’ Rejtett Szó Üveg, m elljbői k i te 
lik egy nj'újtaísaí, ég , vég , /üveg.

Találós Mese♦
Két A tya, két F iú , mentenek nyúláfzni, 

D e többet háromnál nem tudtak vadafzni; 
JVlég is mindenüknek ebből egy egy jutott, 

ü a  tudlz a’ lejtéshez, mond-meg ez mi
képp1 volt.

1L F . A. P. P.

M&j*.
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Rejtett Szó, , *
A ’ tor, bár, meg az dg el vágynak rejtve

nevemben,
A ’ katonák bennem jdtOY, JjJf ,  bo.Yra taT

lalnak;
’S a’ ki ferényféggel nem for’g, ’s pem har-

tzoi okoísan ,
Én bennem könnyén bot* vagy Y atfágra

akadhat.
Hány fzavat említek, nevem áll ízint an*

nyi betűkből;
Én vagyok a’ fegyver yiielőknek dííze ; ta

lál)-ki.
Pozsoni Szemináriumból.

Román, s mi jobb ay Románnál.

Mikor a’ híres Rickard fo n , Pamélái 
és Grandifsont ki ̂ yomtaUattay még a’ Pa- 
pi-ízekböl is javaidnak az Ánglus Papok a* 
zoknak olvaíáiokat , kivált az Aízízonyi- 
nemnek. — Nem fog tehát minket is meg-, 
ítélni fenki, lia ez» k iek le-dordítaíokat ’s 
ménnél hamarább lehető ki-botsattatáíokat 
kívánjuk, — Ha valaki az Ánglus nyelvet 
nem érti , bátran által teheti a’ Frantzia for
dítás ut n , mert a’ Frantzia Fordítás több
nyire oily iűru izita, moiiy a’ korpát, ha

«4



mi volna is 42 eredeti munkában, által nem 
erefzti, —

Meg-érdemlené, hogy nyelvünkre által 
tétetnék a’ C o u n t  F a t h o m  is , két kis kö
tetben , ’s maíok illyenek, mellyek a’ jó er- 
költsökkel nem ellenkeznek. — — — Mi
vel pedig fokán a’ mi Magvar Dámáink köz- 
zül inkább fzeretik a’ valólagot, mint a’Ro
mánokat, bár akármelly ízepek légyenek is 
azok; az illyenek, főt mindnyájunk előtt 
kedvefséget nyerne az az érdemes Hazafi, 
a’ ki Abbás M i l i ő t * régi és új Históriáját 
nyelvünkre által tenné azzal a’ fzépen folyó 
Magyarfággal , mellyel fordíttatott C a f s á n - 
d r a ,  ’s sC f z í v '  f e k h e t ő  R o m á n o k  a’ többek 
között. —

A’ ki valamelyiket el-kezdi, ne fajnáll- 
ja tudtunkra adni, hogy többen azon egy 
munkán ne fáradjanak,

188 %  ( 0 ) #

A' búza vdlhatik é rozssd  ?

A’ Szántó-vetők azt mondják , hogy a* 
rofzfz főidben a’ tifzta búza el-változik : de 
azt nehéz el-hinni, — Hogy esketik tehát 
az, hogy tifzta búzát vetnek, ’s még is 
rozfost aratnak ? Vagy úgy :

1. Hogy jóllehet éfzre nem vették, de 
akkor is volt a’ búza köztt rozs, mikor el
vetették, Vagy

Ha
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2» -Ha fzemen fzedett volt a’ tifzta bú

za , és egy fzem rozs fém volt benne : úgy 
de már az előtt való efztendokben rozfos 
búza teremvén abban a’ földben, míg a’ 
tifzta búza m eg-értt, addig a’ rozs el-pergett, 
’s a’ tifzta búzával eggyiitt ki-kél,

3. A’ homokos földet igen fzereti a’ 
rozs, a’ tifzta búza pedig nem , ’s ott ke
vés rozs is könnyen el-nyomhatja.

4. A’ tömött fekete földet nem fzereti 
a' rozs , ’s ha ott aratás e lő tt, vagy aratás
kor ki-pereg is, de a’ tifzta búzától kön
nyen el-nyomatik. Ez az a’ mit a’ fzántó- 
vetők így adnak-elö, hogy a’ jó földben a’ 
búza el nem változik, de a’ homokos föld
ben fokára rozssá válik. Nem a’ búza vá- 
lik-el, hanem a’ minden efztendőben fzapo- 
rodó rozs, úgy erőt véfzen, hogy a’ búzát 
egéfzen el-nyomja.

£ elgrdd meg-vételére fzdrmazott örven
detes képzetődéfe Beér Sándornak 9

Kolosvdrtt.
. \

Reményfég’ ofzlopin épült váram táján, 
Vándorolván gondok’ kietlen pufztáján, 

’S a’ bizonytalanfág’ fzéles Tengerében,
A’ midőn úfzkálna fzívem félelmében; 

Két Genius leve Tárgyja fzemélyemnek , 
Miná változtatóji képzelődéfemnek :

Eggyik
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Eggyik látom jajgat , könyv mofsa ortzáját. 
A’ Jeg-méllyebb gy áfzfzal fedezi ruháiát ;

Szerentse! Szerentse! így kialt, már látom 
Bal rendelés léízen örökös Barátom.

Szerentsétlen fél Hold! el-vefzett ázépféged,
. Bús homály borítja vidám ékefséged’
Szép tellyes fzarvaid , mellyeknek örülte^ 

Szemeink, már fzinte fogytig ki-üri'íltek,
Ügy eí-gyengult, hajdan nagy hatalmafságod, 

Hogy egy Sas ferpmivé téfzi méltófágod.
OJly# kemény e’ kettős Sas körme’ ereje, 

Hogy hajlik előtte a’ fél Hóidnak feje.
Ah! hajdana’ kiknek rettegték hatalmát 

Mindenek, már egv Sas rontja Birodalmát.
Kik régen Várnánál mindent a’ ként ráztunk, 

Hogy örökös pártos romlást magyaráztunk:
Mar most vagv alatson rabokká kell lennünk, 

Vagy vitézi módon a’ Halaira mennünk.
Jai nekünk! Jaj nékiink! jelen van romláfunk, 

Bizonyos lehet már véglo pufztulafunk ;
El-msgyek keresni magamnak egy ollyan 

H elyt, hol tsendefségben fzemem árja föl*
lyan,

Sírafsam romláíat fél Holdunk fzarvának,
’S nagyfagát a’ kettős Sas bóldogfágának!

Ezt mondván a' gyáfzos Genius, meg-fzünék 
Panafza, ’s tsak hamar iatám hogy el

tűrnék:
Midőn a’ máfik is , ki addig hallgatott 

Meg-nyita egy iilyen óhajtott fzózatot:
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Ob Belgrad ! már egyfzer Te is meg-liódoltál,
Bár melly bújálkodó nagy gőggel is voltál; 

Ideje volt immár olly fzerentsét lelni ;
Hogy mi is tudhaísimk Borostyánt vifelni: 

Eddig ditsőféges Hantján Bellónának ,
Egy pogány' pompázott fényjével Hold

jának ;
Nagy réfze a’ földnek imádva tifztelte 

Páltzaját, ’s akármelly tetfzéfít ölelte:
De már ah fzerentse ! le-romlott fzarvának 

Halmán, fénylik dífze József Trór.ufának* 
Nem elég Otzakov, Kottzim, Jafsy, ’smáfok 

Szerentséfen meg-nyert kerefztyén víváfok, 
Hanem íme a’ nagy Belgrádot is nékünk

Engedvén, nagyzolja így Királyi fzékunk, /  
Emeli hatalmát József páltzájának 

Póltzozza remekjit vitéz táborának. 
Tsendefséget fzerez nyomorólt népének ,

Melly fzerentséjéböl nyilván foly fejének.
Ah fzerentse! nints mód fzóllni örömömbe, 

Melívet költöztettél el-lankadt ízívembe; 
Külön helyre rnégvek áldani jóíagod’,

Méltán meg-hálálni nagy irgalmafságodb ' 
Ezt mondván, hirtelen el-fordóla tőlem ,

’S azonnal el-méne febefsen előlem :
Ezt hallván el-hagvám bús fétáláfomat,

’S örömnek formaiam gondolkodafomat; 
Meg-állottam azon, hogy nints állandófág, 

Minden a’ világon tsak váitozandófág.
Sze*
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Szerentsénk akármellv febefséggel forog' , 
Végre meg-tsendefül, tsak aiig tántorog. 

°S nints oily öröm, mellyet bánat is ne érne, 
Sem méltófág, mellyhez kínzó bú ne férne.

Különös efŐJség, és azzal érdemlett mje- 
refég.

Andorás, a’ most is virágzó Andrá/i Gróf 
Fámiliájának törfökje , olly igen különös 
eröfségü ember vo lt, hogy midőn Sz. Ist
ván Király meg-koronáztatott, egy vas-pán- 
tzélba öltöztetett vitéznek a’ fejét eggyik kar
jával eggvütt, egy vágáfsal úgy le-vágta, 
hogy az Ő testének egv réfze egy felé, má- 
íika más felé hullott. — Andorás’ ezen tsele- 
kedetének emlékezetére, az Andráíi Famí
lia most is egy vas-nántzélba fel fegyver
kezett vitézt hordoz Famíliája’ Tzímjén , a’ 
ki körűi két orofzlán elfő lábaival egy ko
ronát tart.



St ( O ) lä» 193

X I I I .  L E V É L .

jKőit Komáromban Sx. András Havának 
1 4 .  Napján.

Egy külfö Orfzági Lakos Magyarhoz.
Horváth.

il er haza kedves Barátom ! jer hát óhajt-
^  va várunk ,

Nemfzük a’jóHazafinak foha keskeny Ha
tárunk.

Szólihat égyPanoniMúzfa édesAnyád’képébe’ 
’S meg-jelentheti: hogy Téged’ várva vár

kebelébe.
Kéfzek meg-elégíteni fzakadatlan és régi 

Vágyáfidat, Anglus kerttel vetekedő téifégi.
Kéfzek ama’Parnasfzufi, ló-rugta fakadáfok- 

Módjára,meg-édesítni nyelvedet a’forráfok.
Hogy egy hangon befzéllj fzíved’ meg-elé-

gedéfével,
Ez nem rég néma , de nyelvre kapott 

, Fülemülével.
Kéfz minden, a’ mi Hazánkban van ked

vedet tölteni;
Kéfz minden igaz Hazafi Örömét jelente

ni. —
N  ?S  h o g y



"S hogy is ne ? Kedves Szelleczkim ! ha ma
gyar vérüféged

Leg-jobb állapotodba^ is ha2a kénlzerít
Téged’!

Ha az a’ vezető Lélek (a) melly régen ki-
erefztett ;

Hazádba vifzfza vágyódni tiizefeii fel- 
gerjefztett.

Ha
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j e g y z é s .
(a) Tzélozás vagyon a d  S p i r i t u m  r e S t o r e m  ( de nemzői* 

lyan Angyalra, a’ miilyeneket a’ ’Sido'k •— — ) ha
nem , hogy valaki’ fzeme a’ Poéta’ fzavaiban , mi
kor e m p h a t i c e  akar'fzóllani , meg ne botoljon; hogy 
ezt a’ S p i r i t u s t  Léleknek nevezem; meg ne nehez
teljen ; efzébe forgathatja azokat az angyalokat is , 
a’ kik reánk vigyáznak, bennünket őriznek, 's ve
zérelnek. — Egyébaránt ez a’ Spiritus Reftor, ol- 
lyan valamelly különös folyadék, inellyet edénybe 
fzorítani nem lehet, azonban a’ hol terméfzettel 
öfzve gyüljakármelly kitsiny gombolyagban,igen nagy 
ereje vagyon: — meg-vagyon ez minden élő állatban, 
emberben, baromban , és á’ Plántákban is. Ha nem 
mefzfze marad-el gazdájától a’ltutya; reá talál a’nyomán 
ezer ember között is , ’s vallyon ez a’ kutyától va
gyon é ? — éppen nem — hanem a’ S p i r i t u s  R e t t o r ,  

melly az ember’ testében fátoroz, ollyan ki-magya- 
rázhatatlqnúl kü’ömbözreti eggyik ember’ nyomát a’ 
niáíikétól, hogy azt a’ kutya meg-esméri , ’s felta
lálja. — Ha nem valófágos; ,leg-alább hafonlatofság 
fzerint való illyen S p i r i t u s  R e t l o r  vagyon a’ Hazá- 
fean i s , mellytól a' Hazafi , haza felé vonattatik.
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Ha németefúlt nyelveden femminek édes-

fég®
Nem foly olly tifzta ízín mézzel , mint 

Hazád’ ditsöfége.
Nem foly , főt a’ Magyar fzívek el-oivadni

láttatnak
Hallván idegen talmátsát a’ Magyar-gon

dolatnak. (b)
Múzfám a’ magas egekig fel-emelte ízárnyait*

JVlikor olvasták előtte Levelednek forait.
E l-hal, ’s fzíve a’ hangoktól repedezvén

ízekre *
Le-fzáll £fuilÓ Ledmjjaként a’ köfziklás 

’ bértzekre (c)
N 2 Kik-

* 9í

$  e g y  z c s.

(b) Stelltczki j Magyar Születés, T. N. Honth Várme
gyéből ; már -8. efztendeje > miolta idegen Orfzág-" 
ban , Brunfviga Várofában lakik, és ott tifztefsége« 
Tanítói hivatalban vagyon 8oo. forint efzteudón- 
ként való fizetéfsel, még is kéfz felényi, vagy tse 
kéíyebb fizetésre is édes Hazájába jó'noi , és ugyan, 
ezt egyenlő akarattal óhajtják ott kinn ízületeit 
gyermekéi , és kül-fóldi Felefége is. Ide Magyaf 
Orfzágra egy jó Barátjának ollyan fzép Levelet írt, 
hogy még a’ Német nyelv is láttatott ineg-eröltettet- 
ni , mikor a’ haza-vágyodást ki-fejezte , és Magyar 
Orfzágot dítsérte.

(c) Ovid. Métám. L . III. Fab. V.
Adducitque cutem niacies, & in aéra fuccus 
Corporis omnis abit, vox tantum atque offa fuperfunc í

Vox
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Kiknek üres óldalából a’ kiil-főldi térfégre
Tekintgetvén, eregeti hangozatit az egre.

5S a’ mit Te idegen nyelven írál, Ekho
módjára

Vifzfza veri, és így adja a’ Hazának tud
tára : —

Kedves Hazám! édes Anyám! a* kinek ke
belében

Születtettem ez Europa Paraditsom kert
jében ,

A’ kinek fzájából fzívtam elfő lehelletimet,
’S karjain rengve töltöttem gyermek efz- 

tendeimet,
’Svallyon gyenge fzárnyaimnak biztos ki-re-

pűléfe,
Lefzen e’ hív gyermekednek örök fzám- 

kivetéfe ?
Kern vethetem e’ fzememet ez fzemek’ tsu-

dájára^
’S fzomfzédok’ irigy fégek re teremtetettHa- 

zára ?
Szememet —- főt benne lakva ez remek

terméfzeti
Szépfégeket, fzámkivetett fzívem, nem 

érezheti.
Kép-

Vox nianet, ofia ferunt lapidis traxifie figurám. 
Inde latét lilvi* , nulloque in mome videtur, 
Omnibus auditur, fonus é lt, qui vivit in illa.

/
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Képzem a’gazdagterméfsel kiefített bértzeket,

’S tán a’ Kaaahaniaktiál fzebb fzölö-ge-
rézdeket.

Képzem : mintha ez hegyeknek fel-menvén
tetejekre ,

Le-tekíntenék a1 mefzfze ki-terjedt fik té- 
rekre.

M ellyeketj vagy fiírün rakott tsomó kévék
tarkítnak

Vagy tsoportofan legelő .feregek vídá-
mítnak,

A’ Páfztor, nagy fa-tövében fejét árnyékoz-
tatja ,

’S ama boldog arany időt édefen fípolgatja.
Azután bellyebb vonulván árnyékofabb be

rekre ,
Gyönyörű hangal felelget a’ Nimfák’ ének- 

jekre.
É defedik minden gondtól üres andalodáfa,

Mert meg nem tsalta remenyjét a’ Termé- 
fzet’ áldáfa.

A’ gazdag főid terhesíti Barmainak tölgvjeit,
Tejjel vajjal zsírosítja othoni fzekrenjeit. '

Képzem , mintha kis madárként repülnék a*
hegyeken ;

Fellyűl; ’s fzemem’ tzirkalmait ki-botsát- 
ván kereken,

Tsak erőtelen látáfom’ rövid határozatja,
A’ terméfzet’ ajándékit egy tsomóban mu

tatja ,
3 Mell/«
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JVlellyben a' boldog időknek arany efztende-
jében

Valami meg-vólt, mindmeg-van —■ tsak 
hogy kunyhók helyében ,

Már egynéhány pompás várost épüknek
lenni látok,

De ezzel is ditsőleges , hív Testvérim!
Hazátok ,

Képzem — de oh nem láthatom ! *— ízí
vem el-fogyátkozik,

Piheg lelkem, *s tsak a’ Haza nevéről 
gondolkozik.

Ha talán a’ vad Tigriíek között ízületiem
volna;

Ha a’ nap édes Hazámban í’oha nem vi- 
lágolna:

Ha egy felöl az vEjfzaki-fárki hideg fzorítná,
Más felöl a’ füstös E tn a  Hazámat ifzq- 

nyítná ;
„ Még is ez a’ Haza’neve olly ditsöféges lenne;

Hogy fzívem , ha fzárnyat kapna, haza 
repülve menne.

Hát az illyen arany , illyen est-hajnal kertje’
- ' máfsa

Gazdag kertbe, hogy ne volna hív fzívem- 
nek vágyáfsa ?

Hány ezerfser el-indítom elmém’ gondolatait? j
Meg-tsinálom képzéfemnek jó előre útjait:

Hogy Hf^ám’ gyönyörű voltát egéfzen kk j 
r  merítse,

’S azzal
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’S azzal fzámkivetett létem1 unalmát éde- 

íítse;
De fenn akadnak érzéken/ Lelkemnek gon

dolati ,
Sokkal kifsebbek eleven képzéfem’foglalati,

Mint fém bog/ Hazain1 fzépfegi azokban meg
férnének ,

’S engem’ tsak emlékezettel meg-elégít- 
hetnének.

Félbe fzakafztja az egéfz, a1 ré/keknek rend
je it;

’S Hazám, mind eg/be-foglalván Hazám
minden réfzeit ;

El-ragadja érzéfimet a’ Haza fzép nevére ,
M ell/ név, eg / oll/an terhet 11/om fzí- 

. vemnek tetejére :
M ell/et, mind addig hel/jéböl ki fém is

gördíthetek ,
Míg Hazám'' küfzöbén által honn/omba 

nem léphetek.
Untatják haza-vág/áfom’ gerjeíztik heves-

fégem;
Kinn ízületeit g/erm ekeim , ’s idegen Fe- 

lefégem*
Ezek, kik g/ön/örüfégét férjé1 ’s A t/jok '

honn/jának
Tsak tsupán vágyódásból képzelik egy 

A t/ának ,
Kéfzek fekhag/ni, a’ már kéfz, ys kedvező

fzerentsével,
N  4  F<?L

1 9 9



Fel-tserélni Hazájokat kedves Hazám* ne- 
vével.

Vegyetek-fel könnyű fzelek! vegyetek fzár»
nyatokra ,

Sebes repülő madarak! ezen fohajtáfokra 
Jertek-elő,’s vigyétek-el a’ kedves vidékekre, 

Vagy repüljetek fietve ama’kies hegyekre, 
Vigyétek fohajtáfomat a’ Nimfáknak fülébe, 

Kik gyönyörködve nyúgofznak Hazámnak 
kebelebe’.

Hadd érezzem véreimnek kedves tárfafágokat, 
Hadd töltsék a’ kedves földön tsak egy

néhány napokat.
Hadd legyen tőltte kedvemnek , mind an

nak érzéfében ,
Valamit egy jó Hazafi kívánhat életében. — 

Tefsék masnak fent héjjazni, ’s vágyni ma
gas póltzokra, (d)

Tefsék hírrel emelkedni a’magastsillagokra, 
Nem irigylem, hogy a’ pompás fzerentse*

fzekerein
Nyargalnak fok dölyfös ízívek a’ Világ* 

négy réfzeiri, /
Engem* hafzülettem* földje bár fzalma guny-

hójába
Be-

4 0 0  ( 0  )  g

(d )  Alium multis gloria terris tradat, c t  omnes fama 
per urbes garruJa laudet — — — M i  m&a, te llu s  
Lare fecreto tutoque tegat, venit ad pigros cana 
íeneftus, humilique loco fed certa fedet.

iSenec. T r a fó é i .
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Be-botsát , és hogy fejemet e' fzerelmes 
Hazába.’’

Le-hajthafsam meg-engedi, élek boldog ö-
römben

Tsendefen, ez hanyatlásra vált utólfó 
időmben,

Melly nagy meg-elégedéfsel fogom mindazt
érezni ,

Es miilyen képzelhetetlen örömmel be-fe- 
jezni ,

Mennyi fohajtáfok mentek fzívemből Ha
zám fele ?

Melly édes hogy a’ Bójdofó a’ Rév-par
tot meg-lelé?

ióy van é édes Szelhczkim/ ez é a’ Te éneked?
Jól felelget é a’ Magyar térről az Ekhó 

neked ?
így kell lenni; mert jól látom hív Hazafi

fzívedet ,
De o h ! bizony boldoggá tett távol Ipted

tégedet.
Kiil-főidön tölt-meg Hazádnak fzerelmével

kebeled;
Az id egen főldHazádat meg-óhajtatta veled,

A’ Haza, ez édes Anya méltó illy fziileményre,
’S ki ne nézne jó ízemmel ez Hazafi jö

vevényre ? —
Jer hát ! adhatunk helyetted mást az idege

neknek ,
Vágynak mostoha Fijai e’ gyönyörű Re

meknek.
N 5 Vagy-
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Vágynak fzerelmes Hazánknak méltatlan La-
kofai,

Tserébe adjuk értietek, édes Hazánkfiai!
(  Vágynak a’ kik terméízeti fzabad - lelkuíe-

günket
Utálják , és gorombáknak tártnak lenni 

bennünket;
/  Azt mondják : hogy lak-földünkből inkább

ki-ízaladnának,
Mint ízépfégét meg-esmérnék ezen áldott 

Hazának,
Többnyire pedig ollyanok, a’ kik ízeretnek

é l n i ;
Élni — de a1 kiknél élni annyit tefz’ 

mint henyélni, *
Úgy , hogy tán el fém élnének idegen vi

dékeken ,
A* hol a’ gazdag terméízet kevély fös

vény legeken
* Kém tudna, mint e’ termékeny hazában fe-

•gíteni,
’S őket ez élhetetlenfeg’gyanujátéd menteni.

Önnön magokra ruházzák mind azt a’ ból-
dogfágot,

A* mellyel fzerentsés Hazánk haladja e’ 
Világot :

Magok a’ termékenyfégnek ártatlan árnyé
kában ,

Tsömörlve nyalják az édest a’ restfég’ 
unalmában.

Gyű-



Gyűlölik a’ jelen való t, mellyet akkor fi*
ratnak (e)

Az irigyek 1 érzékenyül, ha tőle meg- 
fofztatnak. —

Siratnád, édes Szelletzkim! főt óhi meg ít
fíratod,

Ha fzerelmes Hazád’ földjét lakóhelyül is 
bírhatod,

Mikor látnád Magyaridnak gyomor-émely-*
géfékét,

MiMyen alá valófágnak tartják e\fzép Re
meket ?

A’ mi örfzágunkban leg-fzobb, otsmányűl
le-fzennyezik, ^

Ha mi különösre lelnek, kül-főldinek ne
vezik ,

Szégyenük a’ Magyar nevet, utálják befzé*
dünket,

Bárdolatlan embereknek tártnak lenni Kei}- ♦ 
minket ,

Afzfzonyaink rá fzoktattak tsúfzkálva hátra
hágni,

’S Fejünket a’ fő-hajtáskor ügy a* fzü* 
gyünkbe vágni,

Mint*

% ( O )  í  20}

J e g y z é s .

(e) Itt is jó fortnánp igaz a z , a' mit a’ Virtusról mond! 
a’ Poéta : Virtutem incolumem odiniu* , fublatana
oculis quserimus invidi.



Mintha a’ főidnek köfzonnénk, testünk in-
gadozáíit

Úgy kell intéznünk, ’s nyelvünknek eről
tetett forgáfit,

Úgy pengetnünk, hogy akármelly fa háznál
taláitatik ,

A ’ kitől mozdüláfunk is Frantz Rámára 
vonatik.

Egy köz rend is méltóztatik már ma be
tegnek lenni,

De , kegyelmed nevezést fel nem méltoz- 
tatik venni.

Holott a’ kegyelmes névvel tudod kiket ne
veznek,

Vagy tán a’ MeltÓJdgofok ezután kegyel- 
meznek.

Aldzatofnn valamit meg-köjzönni illetlen,
Tsókolni kell a’ kezeit ha Afzfzony, bár 

nemeden.
Ha ofztán a’ fzegény Magyar, akármi em

berleges ,
Ei-felejti, a’mi ez új módiban tifztefséges;

Azt mondják: Jártalan ember — nem lá
tott Orfzágokat;

Pedig, lám meg-tanúlhatjuk Hazánkban 
is azokat.

Sem fenki, ha mit akarmelly’k fzomfzéd ki
tud gondolni,

Hem tudná olly fzerentséfen mint a’ Ma
gyar majmolni.

Tsak

2 0 4 ( o )
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Tsak hogy a’ M agyar, mint ember, és min
dég emberedni

Született teremtés, fzégyenl ekkép’ gyer-
mekeskedni. —

De jaj! Hazánk’ nagyobb réfze ügy meg*van
vefztegetve,

’S hajdani jó terméfzetünk ügy a’ porba 
temetve ;

fjogy á’leg alább valókról ítéljiikMagyarinkat,
A’ Pallérozottabbakról ellenben fzomfzé- 

dinkat.
’S akárki; ha fzínlés nélkül fzóll, bár em-

berfégefsen ,
Ha tsak a’ fzó nem tsapodár, lehetetlen 

hogy tefsen.
Hová levél? terméfzeti ártatlan eggyűgyűfégl *

Hová? femmi fzínt nem tudó Barátfág, ’s
költsön-hüfég! — —

• Sírasd-meg míg hazajönnél Barátom! Nem
zetedet :

És míg a’ küfzöbre nem lépfz, ügy ki
merítsd könyvedet.

Hogy fzived itthon ezekre érzéketlenné lé-
gyen ,

’S a’ Haza pufzta nevéből bőv vígafzta- 
lást végyen,

Azután jöjj-be közinkbe , ’s élj e’ boldog 
, Hazában ,

Úgy a’ mint fzíved boldognak képzeli 
most magában.

__ ______ A*
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A* Mufzka Tsdfzárná életének rendje.
M __

A’ Mufzka-Tsáfzárné rendfzerint hat ó- 
ra tájban fzokott mindenkor‘fel-kelni * ’s g 
és 9 óráig is az Orfzág’ közönféges dolgai
ban Titoknokjaival dolgozik; io  órakor 
többnyire a’Putz-afztalhoz ü l, és míg a’ ka
ját tornyozzák , azonközben udvarlására jo- 
nek a’ fzolgálatban lévő elí’őbb Miniízterek 
’s Adjutántok , a’ kik egyfzer ’s mind a” 
Parantsolatokat és rendeléfeket is el-vefzik 
ö Felfégétöl; n .  órára el-kéfzűlvén fel-öl- 
tözésével, leg-inkább az ő két unokájival, 
Sándor és Konstántin Hertzegekkel mulatja 
magát. Ebéd előtt még a’ Nagy-Hertzeg 
és Hertzegné is köfzöntéfére jőnek; I. óra
kor pedig rend fzerint az aíztalhoz ül. Az 
ebédnél mindenkor máfoknak tárfofágok- 
ban v an , ’s többnyire 9 fzemélyek fzoktak 
lenni vendégjei, a’ kik Generálisok, a’ fzol
gálatban lévő Kamarás Urak, és Üdvari 
Dámák közzűl válafztatnak más két három 
Mufzka Gavallérokkal eggyiitt* A’ Nagy- 
Hertzeg és Hertzegné, egy hétben tsak 
háromfzor ebédelnek a’ Tsáfzárnéval, s’ ak
kor a’ vendégek is mint egy 18-ra fzaporít- 
tatnak. —-  A’ fzolgálatban lévő Kamarás 
Ú r, mindenkor ő Felfégének által ellenébe 
iül* az elfő ételt fel-téfzi, és egy tányért



ád a’ Tsáfzárnénak, mellyet barátságofan 
el-vévén tőle, ezen fzolgálat alól is.fel fza- 
baditja. Ií-dik Katalin igen í’zoros Diaetát 
ta rt, ’s mértékletesen é l, és ritkán i’il egy 
óránál tovább az afztalnál. — Ebéd után 
a’ maga Kabinetiába, és onnét 3 óra táj
ban a’ Köny v-Tár-bázba mégyen , <s óra
kor , vagy a1 Játék nézó házba , vagy egy 
magános mulatságra megy, és ha estve tár
fa Tág nints az Udvarnál, egy kevés ideig 
kártyáz. Vat sorát ritkán efzik, Il-ed-fél 
órakor többnyire magános fzóbájába mé
gyen, és I I .  órakor íe-fekfzik.

Sok Urak ’s Afzfzonyok meg-tanul- 
hatnák e’ fold’ Nagyfáitól, miképpen kel- 
íefsék életek napjai’ óráit pllyan formán fel- 
ófztani, hogy a’ mértékletes élet egéfzfégek’ 
fenn tartására , munkás foglalatofságok pe
d ig , magok és máfok előtt mentségek, ’® 
boldogrilásoknak hafznos efzköze lehetne.

% ( 0 ) 20?

N a g y  L elkű  m e g -b o ts d tá s

Midőn VII-dik Károly Tsáfzár halálos 
be egfégben vo lt, arra kérte őtet nagy ke
gy efségu* felefége , hogy minekelőtte meg
halna, békéllene-meg az ö vér fzerént Va
ló rokonjával a’ Magyar Királyné’ Mária 
Theresiával. A’ haldokló Tsáfzár, ínaga 
eleibe hívatván néhány Ministereit, azt mon
da nékiek:' Maga az Isten leg-jobban tudja,

mi-



9 < ( o ) #
minémü fzívvel vifeltettem mindenkor a’ 
Magyarok’ Királynéjokhoz, mellyet, haran
gom és betsületern meg-engedhette volna' 
az t, mindenekről régen le-mondván, tsak 
hogy a’ meg-békéllésnek azon édeí'sé- 
gében, mellyet a’ jövendő életben remény
iek, réfzefűlhettem volna, az egefz világ 
előtt nyíl vánfágosítván , eránta való fzere- 
te tem et, Orfzáginknak fel-bomlott bekefsé- 
g é t, régen helyre álitottam volna. Jelen- 
tsétek-meg hát ti, a’ Magyarok’ Királynéjok- 
n ak , ezen én Ö eránta való fzeretetemet, 
és hitefletek-el vé le , hogy az én ízívem, 
foha fe volt Ő vele ellenkezésben; főt az 
Isten bizonyfágom, hogy ieg-kevésbb ne
heztelésem fintsen ö reá halálomban, ’s 
mindeneket kéfzen meg-botsátok ö néki.

äoB

A ’ Találós Mese volt egy Fiú a z  édes  
A ty já v a l  és Öreg A t k á v a l : a’ Rejtett Szó 
R d to r f d g ,  mellyben van, fiot, r d b jd g ,  \ r  a  U

T a lá ló s  M ese .

Egy fzűz életének elfő napját élvén,
Már is házasítást kedve fzerént érvén, 

Jíem fokára fzüle íijat e’ világra,
’S elébb mint fzületett méné a’ halálra.

R e j t e t t  S zó .

Öt lá b o m  repülő mi, négy fzab, ketteje jól fut.
G. A. Királyi hivatalban levő.
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XIV. L E V E L .
Költ Komáromban, Sz. András Havának 

i8 - Napján.

Tudományos dolog.

ü re g e s  Ecclefiafticce Regni Hungária S? 
Provinciarum adjacentium, opera & ftu- 
dio Ignatii Comitis de Batthyán, Eipifco- 

Tranfilvanice collegia & illufiratce. 
Tom. 1-mus. Álba £?ulice vei Carolina, 
Ujpis Epifcopalibus. 1787* in Föl.

Ezt a’ nevezetes munkát adja-ki, ma
ga költfégén ő Nagyfága, aT mostani Erdé
lyi R. Kathol. Püspök, réfzenként. Az e- 
géfz munka több réfzekből fog állani, és 
mindeneket magában foglal, valamellyek a* 
Magyar Orfzági és hozzá való tartományok- 
béli Ekkléfiai-tÖrvényekhez tartoznak.

Ezen I-fó réfzben vágynak mind azok 
az Egy-házi törvények, mellyek az Orfzág* 
Nemzeti Gyűléfeiben kéfzi'iltenek , más Ek- 
kléíiai rendelésekkel cggyiitt, fzinte az 1076- 
dik efztendőig, és azon Királyi rendeíéfek, 
mellyek az Ekkléfiákat illetik. Hellyel köz
zel, némelly még eddig esméretlen petsé- 

O tek
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te k , és Királyi köz-mondáfok is találtatnak 
abban; mint p. o. Sz. István Király felöl. 
— A’ petsétek köztt, kivált három Királyi 
petsét emlekezetes; t. i. a’ 460-dik lapj. I-io 
Károiy Király’ petsétje, 1325-dik efztendőről; 
II-dik Láfzló Király’ petsét je, 1 f ií-d ik  efzt. 
az 566-dik lapj., és ez a’ leg-gyönyörüfé- 
gefebb; és a’ 672-dik lapj II-dik Ferdinánd 
Tsáfzár’petsétje, 1616. eízt. A’ petséteknek 
egéfz gyiijteményjek nagy vígyázáfsal és 
fok tudófoknak fegítfégek által kéfziilt-el; 
kivált Székely Űrtói vett a’ Mélt. fö T. ki
adó mint egy 6co.fl árrií nevezetes fegedelmet.

Voltak ugyan már ez előtt is illyen 
Gyűjteményi az Ekkléíiai - Törvényeknek , 
mint p. o. Otrokocsi, Inchofer ’s máfok’ 
munkáik; deréfz fzerínt esméretlenek, réfz 
ízerint igen ritkák azok. Pflück azt írja a’ 
többek köztt, ama’ híres és tudós Secken- 
dorfnak, hogy a’ Korvínus hajdani Budai 
Könyv-tárházából való íráfok és könyvek 
köztt, fok illyenekre akadott. Péterfi Károly 
volt az elfő, a’ ki 1742-dik efzt. Bétsben
II. réfzekben nyomtattatta-ki az Ekkléíiai ren^ 
deléfeket. Ötét követték e’ munkában, 
1766-dik efzt. a’ Thauzi Püspök, és 1?6S- 
ban Riegger Úr. De mind ezen gyűjtemé
nyeket véghetetlenűl fellyűl múlja fő T . 
Mélt. Báttyán Gróf’ ezen fzép és koltféges 
munkája. Melly igen egy réízre fe hajló

fzo-
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fzoros egyenefséggel adja-elő ö Püspökfé- 
ge az Ekkléfiai - Törvényeket, éfzre lehet 
tsak abból is venni, hogy ditsöfégefen ural
kodó Ií-dik Jó’sefünk rendeléfein meg-
nyugfzikv

Elöl-járóban két elmélkedéfeket tett Ő 
Piispökfége. Az eggyik fzóll: a’ Királyi Egy
házi gyüléfekről , (  de Svjnodis Regiis )
1— 96. lapj. , az Ekkléfiai dolgokban lett 
Királyi rendeléfekről, ’s kivált a’ mellyek 
meg-egyeledett Orfzági vagy Nemzeti - gyú- 
léfeken tétettenek. Néhány rendeléfek, ide- 
jek és foglalmányok fzerint adatnak-elö; a* 
Királyi Synoduíbk pedig tsak rövideden, ide- 
jek fzerint nyomtattattak az Ekkléfiai-Tör- 
vények után. Némelly mellyékes dolgok
ról , p. o. a’ Frankónai Káptalanokról, fe
lette is hofzfzas, ’s még fém elég világos 
és meg-határozott az elmélkedés. —■ A*
2- dik elmélkedés a’ 97. lapj. a’ 171-ig egy 
históriai-b é-vezetést foglal magában, az úgy 
nevezett ^3. Ekkléfiai-Törvényekben, mef- 
lyek ezeii I-fő réfzben találtatnak. Úgy 
véljük, jobban és könnyebben fzembe tűnt, 
’s alkalmatofabb is lett volna; ha a’ Tudós 
ki-adó , mindenik Egy-ház Törvenyje’ elé
be, vagy pedig, minthogy némellyek tsak 
rövidebbek , alattok való jegyzéfekben ad
ta volna elő az azoknak értelmeket világo
sító emlékeztetéfeket. A’ Királyi Synodu-

O 2 fok-
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foknál , inelljek leg-inkább el-foglalják ez 
I-fö réfzt, igen kellemetes, bőgj a’ fziikfé- 
ges jegvzéfeket , maga a* Textus alatt meg
lehet találni. #A’ leg-elfő ezen históriai-bé- 
vezetéfek közit, a1 Sárdisbéli Sjnodusról 
fzóll, melljnek a’ Végzéfei leg-elöi vagy- 
nak a’ munkában. Noha pedig a’ 97. lap;, 
fogva, a’ 104-dikig igen hoízfzafan adat
nak-elő , meg is femmit fém lelhetni azok
ban mást egjebet , mint akármelly Katho- 
likus Ekkléfiai históriás könyvben. — Kár 
hogy az útra vézetö könjvek nem említet
nek e’ munkában. A’ néhai fzép tudomá
nyi! Kornídes Dániel Ú r , kinek e’ munká
ban mutatott fegítségét a’ Tudós író vala
hol dítsérettel említi, ki-pótolta volna ezen 
költséges munkának ezt a’ fogyatkozáfát, 
mellyet vajha maga ö Püspökfége éfzre vé- 
vén , e’ réfzben is tökélletefebbé tenni mélt 
toztatná e’ munkát !

% ( °  > 50

A  Római birodalom' Nagyfága *s\ Né* 
pefsége.

A' most uralkodó Anglus Király* hit- 
vefe, egy a’ tudományokat kedvellö 's a* 
Túdófokat érdemek fzerint betsűlnitúdó Fe- 
jedelem Afzfzony. Melly igen nagy kíván- 
fága légyen ezen Felfégnek, fzülette föld
jé t, ’s annak minden tartományit telly es mi

ne-
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némüfégekben ’s minden változáfaikra nézve 
esmérni, éfzre vehetni onnét, hogy maga 
írt a’ Királyné, a’ Göttingai Akadémia’ eggy ik 
híres és tudós tagjának, a’ Királyi titkos ta
li átsos Pütter István Úrnak, arra kérvén 
ötét íráfában, hogy a’ Római Birodalomnak 
’s Uralkodásnak egy ollyan Históriáját ké- 
ízítené , mellyböl ö Felfége annak valófagos 
mivoltát meg-tanul hafsa. Pütter Úr ö Fel- 
legének ezen kívánfágát azon munkájában 
teilyesítette , mellyet a’ közönfég’ elébe il- 
lyen tzím alatt botiátott: fíifiorifche Ent
wickelung der Staatsverfajjung des teut• 
Jchen Reichs.

A ’ Római Birodalom’ minéműfégéröl ő, 
a’ többek köztt, mint egy Summában azt ír
ja ezen munkájában: A’ Német Orfzág’ mi- 
némüfégét a’ mi illeti, azon állapotának, 
me ily be a’ Vestfáliai békefség által állítatott, 
az a’ fö hafzna, hogy ha mindenek jó rend
ben folynak , mindenik Fejedelemnek elég 
alkalmatofsága van a’ jó tételre, holott el
lenben, ha valamellyik valami rofzfzat akar
na tselekedni, annak, vagy a’ több Feje
delmek azonnal ellene kelnének , vagy az 
alatta valók felfobb bírónál keresnének íege- 
delmet. Valójában , ha egéfzen vefzlzük 
a’ dolgot; boldog és fzerentsés rendelés ez , 
mivel annak is egyfzersmind elejét vefzi , 
hogy a’ Felfőbbfégek, kiknek nem minden

ei g kor-
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kor egy forma böltsefséggel ’s jófággal foly 
uraikodáfok , nern tehetnek annyi kárt, mint 
némelly aprólékofabb Tartományoknak Ti- 
rannufi.

Másutt illyen fzámlálást téfzen Pütter 
tJ r ,  a’ Római Birodalom’ 10. Kerűletjeiben.

min.+.fz. 
m. tóidon 

laknak.

1949 »

2469. 
a q  66. 
1850.
1640. 
1840. 
2000. 
2401. 
4008' 
23*8'

birodal-

A’ Borufsus birodalomnak Nemet Orfzági 
lakofai . . . .  4,106,000.,

És így ez a ’ két Birodalom, Német 
Orfzág’ lakoíinak hafon felével b ír, melly- 
yiek a’ fzáma, ez eddig való fzámlálás íze- 
rint 26,265,000. Lelkekből áll.

4* íz eg. 
m.főld. Lakofa,

Az Auftriai Ke
rület’ Nagyfága. 
A ’ Baváriai ,

2 l 4í- 4,182,000.
1020. 1,600,000.

A * Svéviai, 729. '1,800,000.
A’ Frankóniai, 4*4* 1,000,000.
A ’Fel.Szaxóniai, 2000. 3,700,000.
Az Al.Szaxóniai, 1280. Í /100,000.
A ’ Vestfaliai, I 250* 2,300,000.
A ’ Fel. Rhénufi. 400* 1,000,000.
Az Al. Rhénuíi, 45 8. 1,100,000.
A ’ Burgundiái, 469. 1,880,000.
A ’ Tseh Orfzági, Q6í. 2,266,000.
Auftriának Német Orfzági minden

maiban. * 1 ♦ * 9,66?,000.

Az



«
Ik ( O ) Ä15

Az erdős helyjegek9 és földes Urakhoz.
Ha a’ hajdani időkkel egybe vetjük mind 

a’ két Hazánkat, mostani állapotjokban; 
tsudálkoznunk kell , melly véghetet- 
Jenűl meg-fogyatkoztak fok helyeken a’ fzép 
erdők ’s bertzek. A’ hol régenten temér
dek erdők voltának , most rendes és népes 
helyfégek állanak ottan. A’ mi régi Ha
zánkfiaitól, kik mindenütt bövfégében lévén 
a’ tüzelő fanak, nein igen tudták azt kétnél- 
ieni, rtieg-tanúlván a’ maradék, most is tsak 
igen bőven bánnak még fok helyeken a’ tü
zelő fával; noha méltán meg-gondolni kel
lene, melly temérdek fát fel-tüzelnek mos
tan tsak a’ népefebb várofok, ’s mire jut 
még ma holnap e’ réfzben maradékunk. Vaj
ha bár a’ fzomfzédok vígyázókká tenné* 
nek minket Hazánkban !

Tsak Béts Várofát ha vefzfziik, efz- 
tendonként 30O/OOO* öl fa alig elégféges ab
ban a’ tüzelésre, mellyet többnyire a’ Du
nán hordanak oda. Sok ollyan ház van 
Bétsben, mellyben télen mindennap el-ég 
egy öl fa. Egy Hertzegi háznál 1784-dik 
efztendöben Piinköst havának kezdetétől 
fogva, 1785-dik’ ugyan azon hónapjáig. 
650. öl fa égett-el. ’S nem is igen tsuda , 
mert egéfz tejen minden nap fzáz kályha 

O 4 fűit



fölt a’ háznál. Az előtt még-határozott ár
ra volt Bttsben a' fának; de miólta a’ Fel- 
féges Tsáfzár, ki örömest minden féle ke
reskedőnek tellyes fzabadfágot adna, fzaba- 
don botsátotta a’ fa-árulást, azólta napon
ként drágul.

Közönféges dolog, hogy egéfz Európá
ban efztendönként több fa el-ég, mint iém 
revelkedhetik; ’s ez az oka, hogy ebben
a’ Században már tíz annyira nőtt a’ fa arra,✓
mint elebb volt. El-gondolhatni tehát kön
nyen , hogy tsak 20—30. efztendö múlva is 
jobban éfzre veízi magát fok ember a’ fa dol
gában , ’s meg-tanúlja azt is, hogy nem tsak 
a ’ fa tüzénél lehet melegedni, Eddig még 
meg íé gondolják fokán, hogy Angliában 
es Hollandiában fa helyett a’ torfot, kö-fze- 
ne t, fzalmat, pozdorját, és bogáts kórókai; 
a ’ Schlefzvigi fzigetekben és Schweitzbana 
ízáraz ganéjt; Svétizában a’meg-fzárogatoit’ 
páz'íitos hantokat; Schléfiában a’ tövifet, a’ 
napra forduló virágnak és £  krumpli’ fzárát; 
Jslandiában a’ hal-tsontot égetik, és hogy 
Apuliában a’ haláízok a’ bival fzáraz ganeján 
fűtik a’ halat, %

Könnyen el-gondolhatni ugyan , hogy 
mind ezeknek fe tüze fe fzaga nem igen 
tetfzene nékiink. London ^géfz efzteidő- 
ben , mint - egy el-borítva van a’ ízén goz- 

\ zci; Hollandiában és Schweitzban pedigfzint’

a i ó  9* ( o  )
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úgy büdös a’ torf füstje egéfz várofon , az 
ember’ mellyére ízáll, ’s az ételeknek is 
igen kedvetlen ízt és fzagot ád. Némelly 
Város ’s helyfég ott is eleget protestált a’ 
torf es izáraz ganéj égetés ellen, de mire 
nem vifzi az embert a’ íziikft g! Utóbb örül
tek , hogy tsak találkozott valami ollyas, 
a’ minél melegedhettek.

Adja Isten , hogy mind a’ két Hazánk 
foka lé láfson fohol is e’ réfzben fziikfégct! 
De vajha bár ezeknek meg-gondoláía vígyá- 
zóbbakká tenne jó idején a’ Földes Ura- 
íágokat és Heir.es helységeket, az erdőknek 
jobb karban és fzorolabb vigyázat alatt való 
tartályokra, ’s újabbaknak fzorgalmatofabb 
plántáltatáfokra. Valójában fajnálásra 
méltó dolog, fok, kivált apróbb Nemes U- 
raknak ki-mondhatatlan meg-gondolatlanfá- 
gok fzép erdejek’ el-pazarláíában; és hogy 
m áíok, fok kelletlen homokos földeknek 
bé ültetéfek’ vagy bé-vetéfekröl olly kevefet 
gondolkodnak. ’S bár tsak a’ Ynaradék meg 
ne bánja és meg nefírafsa mostani Eleiknek 
illy káros gondatlanfágokat! Igazán — 
m eg-érdemlené e’ dolog, hogj bar a’ Fel
lő Hatalm'afság tekintsen abba , ’s a’ gazda* 
íág’ és közjó’ ezen réfzének jobb karba állí- 
tála által, érdemefsé tégye magát a’ kelő ma- 
xadéknál isi

o  S A’
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A’ Találós Mefevólt Éva elfő Anyánk; 
a’ Rejtett Szó Hollód mellyből ki-telik ol
ló , ló* . \ ;

Találós Mese.
Az Anyám hafában mindenkor éledtem ,
? Soha fern fziilettem,még is meg-vénhedtem. 

Mind untalan fekfzem, de még is fzaladok 
Sok ezer mértr földet hamar el-haladok. 

Lágy vagyok, fok kemény terheket viíélek, 
Mellyeket Adásnál könnyeben emelek. 

Szám nints, defzűnteien még is befzéllgetek, 
Mást éltetek, fokát holtan ölelgetek

Rejtett Szó.
A’ Magyar nevemből deák is ki-telik.

Nyelveim jó rendit a’ vizek emelik. 
Fogaim olly nehéz dologra tétettek,

Mellynek emelésén fokán meg-fértettek. 
Jól van: fogaimmal de én olly port adok,

A’ meg-fértettöl is hogy áldott maradok.

Ä  Bofzfzú-dlldsban magát meg-gyözö 
Fejedelem.

Máfodik András, Nemzetünknek ’s é~ 
des Hazaiknak ditső emlékezetű Királya, 
i a i7  -dik efztendőben Palestinába menvén

a’ T ö -
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a’ Törökök ellen , Bankhónak igazgatása ’s 
oltalma alá hízta az Grfzágot , Felefégét és 
gy ermekeit. Meg-hallván Berthold a’ Mor
vák1 Fejedelmek Andrásnak Felefégétöl, a’ 
ki néki testvérje volt . ezen meízí'ze lett 
távozását, ’s testvériének Férje’ ezen utazá
sa- által okoztatcu na^v bánatját, nem 
fokára el jött Magyar - Orfzágba, annak 
látogatáfára. A’ Királyné körül múlatván 
ö ió ideig, annyira meg-kedvellette Bank- 
bónak ifjú ’s gyönyörű felefégét , hogy erö- 
fzakot tett azon tsapodár búja kívánfága, 
Melinde, Bankbó’ hiv társa, tsak nem ké
tségbe efvén ezen ő rajta tett gyaiázaton; 
búvában egyenefen Férjéhez fietett, és min
deneket fel-fedezett néki. Bankbó ezen el- 
bofzfzonkodván, fegyveres kézzel ment Bér- 
thold’ fel-hereféférc; de midőn azt fohol fel 
rém  találhatta, egyenefen a’ Királyné’ fzobá- 
jába mégyen, ’s ollyan gondolattal, mintha 
a’ fzerzett volna alkalmatofságot testvérié
nek , felefége’ m eg-gy^alázáfára , egy ruhája 
alatt el-rejtett tört elő - rántván, által üti 
azzal a’ Királynét.

Ezen ifzonyú gyilkofság meg-lévénj 
egyenefen András Király mán indúl fiel seg
gel Bankbó, eröfzakot fzenvedett felefégével 
eggyütt; a’ kit is Konstánlzinápolyban meg- 
Találván, az egéfz történetet igazában elő 
befzélli néki, — A’ Király, noha ifzonyo*

das-
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dáfsal ’s el-fzomorodva hallá Felefégének 
erőfzakos meg-ölettetését; még is anvnvira 
mcg-gyozte m agát, hogy illyen fzókkal 
fzóllítja-meg, ’s botsátja-el maga elöl vil’z- 
fza Hazánkba Bankbót: JVleg-ölted ugyan 
Bankbó az hitvefemet, és ez a’ te ilzo- 
nyií gyilkoffágod méltán halált érdemel. 
De iízony óképpen meg-bántattattál v o lt, 
és a’ dolog környül állási k ö z tt, nem más
nak , hanem bűnösnek vélhetted a’ Király
nét. Hanem most meg nem vizsgálhatom 
a’ dolgot; és ha tégedet meg öletnelek is, 
az által a’ Királynét még is fel-nem támafzt- 
hatnám , a’ Hazát pedig egy bölts igazga
tótól fofztanám-meg. Gertrud énnekem 
kedves Hitvesem volt; de az én Hazám
nak ’s népemnek java ’s boldogulása Jeg-el- 
fo tárgya fzeretetemnek. — Menj-el, fiess 
Magyar-Orfzágba; és légy olly fzoros az 
igazságnak ki-fzolgáltatásában tovább is, a’ 
minémü voltál a’ bofzfzú állásban. — Lá
tom —  de kéfőn ’s magam kárával, hogy 
a’ Királynak orfzágátol való eí-távozása, 
mindenkor káros az ő házának ’s népé
nek 1 —-

Ezt a’ fzomorú ’s gyáfzos trágédiát, 
igen fzépen Ie-írta egy valaki Német nyel
ven illyen Tzím alatt: Eleonore von Un• 
gam, 8-tzad formában.
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Ä  Mufzka Birodalom* népefsége.
A’ most ditsőfégefen uralkodó Mufzka- 

Tsáfzárné, több nagy dolgai k ö z tt, azt is 
tsfelekedte, hogy egéfz Birodalmának min
den Tartományjaiban lakozó alatta valóit 
meg-fzámláltatta. —- A’ népnek fzámát, a* 
mint ezen meg-fzámláltatásban öfzve vetet
te Plschnjew Úr, azon Ö fzép és neveze
tes könyvében , mellyet 1787-dik efztendő- 
ben a’ Mufzka Orfzág’ Geográfiája’ tzímje a- 
latt í r t , az egéfz Birodalomnak 43. Tarto
mányiak úgy elő - fzámlálja, hogy a’ lako
sok’ fzámokat mindenikhez különösen fel-té- 
fzi. De ne talán hogy unalmas légyen a- 
zoknak olvafások; tsak öfzvefégesen téfzfzük- 
ki,az egéfzMufzkaBirodalom’lakofinak fzámo
kat Plschnjew Úr’ írása fzerint aó/6i8/l48-ra.

Hanem ebbe a’ fzámba, nem tudta 
belé az író , a’ Nemefséget, az Egyházia
kat , a’ vízen és fzárazon lévő fegy ver - vi- 
felöket, a’ Világi-hatalmafságban, Törvény 
fzékek m ellett, és a’ K#rona’ fzolgálatjában 
lévőket, az Akadémiában , Szemináriumok
ban, és Oskolákban tanulókat; fém az ide 
’s tova vándorló vad népeket, az idegene-* 
két és az új-lakofokat. Mind ezek m ár, 
ha amazokkal egybe fzámláltatnának, igen 
könnyen fel-menne fzámok az egéfz Mufzka- 
Birodalom’ Lakosának 30. Millióra.

_______ Ni-
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JSJitmur in  le titu m .
Egy Kemes Úri ember, igen nehezen 

ízívelte, hogy a’ fzomlzédja gyakrabban 
meg-látogatta felefégét mint fém azt maga 
kívánta volna. Leg-inkább pedig ei-fzomo- 
rodék ő azon , hogy reménytelen rendeléfe 
jö tt, meízíze utazásra. Feleimét, mel
lyel e’ ’dolog néki okozott, hogy le-tsen- 
desíthefse , kéményen meg-tíltani akarta fe- 
lefégének, fzomfzédjával lehető minden tár- 
falkodását; de tsak akkor jutott efzebe ez 
a’ gondolat , mikor már néhány mért főidre 
el-távozott házától. Meg-elégedett tehát 
azzal, hogy az inafát botsátotta vifzfza fele- 
fégéhez rendeléfével. Gondolóra vévén 
jól az előre látó okos inas Urának akaratját, 
jobbnak találta annak meg - változtatását. 
Bé-menvén tehát Ura’ házába, így fzollítá- 
meg Afzfzonyát: Az én Uram három mért 
főidről küld engemet vifzfza, hogy az Afz- 
fzonyt általam meg-intse, hogy a’ házi ku
tyától fzorofan Őrizze magát, félvén attó l, 
hogy ne talán bántáfára légyen az. Hallván 
az Afzfzonvfág férjének ezen izenetét , ei- 
tsudálkozék azon, el nem gondolhatván mi 
vitte légyen <>iet illyen fzokatlan gondosko
dásra. Hát ízabad fe légyén immár emlé
kem , monda magában, a’ házi kutyával

töl-
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töltenem időmet? Nemde nem fzinte annyi 
juí'som vagyon nékem ahoz, mint a’ férjem
nek? Ezek a’ gondolatok még el-fe múltak 
előle, már is meg-paranísolá, hogy a’ házi 
kutyát fel-hozzák elébe. Maga táplálván 
azt naponként, tsak hamar magához édesí
tő, Eleinte ugyan, fzokatlan lévén ez az 
ebnek, morgott Afzfzonyára. De idővel 
Ő is meg-fzokván az édesgetést, fzelídebb 
lett, mellyet az Afzfzony tapafztalván, Ő 
is bátrabban bánt véle. És hogy az ö fér
jén tökélletefen bofzfzút álljon, idétlen ren- 
deléfe ’s párantsolatja eránt, annyira vitte 
őtet nvughatatlanfága, hogy a’ kutyára fel
ülvén , azzal hordoztatni kívánta magát. 
A’ kutya ebben nem lelvén kedvét, le-ve- 
te tte , ’s meg-harapdozta őtet. Meg-retten- 
vén az Afzfzonyíág, fegítségért kiált, melly 
által bé-kötöztetvén , nyugovó ágyába téte
tett. Haza jővén azonban a’ férjé, midőn 
illy nyavalyás állapotában leli felefégét, 
meg-retten. Bádjadt fzóval mondja néki 
felefége : Ugyan mi vitte kegyelmedet (mert 
a’ régi valódi Afzízonyok, ’s az igaz Ma
gyar Afzfzonyok is meg-kegyelmezni fzok- 
ták férjeiket, ’s nem te-vel befzéllnek vélek , 
mint a’ kik az idegenek majmaik) ollyan 
gondolatra, hogy a’ házi kutyát tíltsa-meg 
tőlem? az ő véle való idő töltéfem, íme 
melly nyomorulttá tett. A’ Nemes Úri em

ber
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bér femmit fe tudván ez egéfz dologban, 
fzorofan kí-kérdezc inafát , hír-adáfa’ ok iról; 
a’ ki félre fzóllítván Urát, monda néki: 
Miképpen volna most már az Afzfzony be- 
tsiilete, ha az Úr parantsolatja fzerént, meg
mondottam volna nék ie , hogy az Úr ide 
haza nem létében, a’ fzomfzéddal ne tárfal- 
kodjék?

ó h  melly fzép dolog, ha a’ férjfinak 
nem kell félteni felefégét, ’s ha az Afzfzony 
okot nem ad erre férjének , máfokkal való 
fzabados tárfalkodáfa által. A ’ mi Magyar 
Afzfzonyainknak , meg-vólt eddig ez a’ fzép 
ditsofégek, más Nemzeti Nemes Afzfzony- 
fágok fele tt, úgy hogy kevés oka lehetett 
’s volt a’ Magyar Nemesnek, fzebbnél fzebb 
felefégét is félteni. Vajha e’ mostani erkől- 
tsök’ meg-zavarodáfokban, *s midőn már hol
mi Afzfzonyaink a’ kutyákkal is fzeretnek 
jádzadozni, el ne változna ama’ régi fzép 
Magyar ditsöfég, ’s a’ kutyák’ tzirókáláfok 
m elle tt, okot ne találjon a’ Magyar Nemes 
Úr is , felefége’ féltéfére.

i
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XV. L E V É L .
K ölt Komáromban S2, András Havának 

fti. Napján.

Útazóklól.

lehet e’ világon nagvobh és rette- 
neteiebb ifzonyúfágokat gondolni, mint a’ 
Vallásbéli vak képzeléfek’kö vetkezéfeik.Eze
ket pedig leg-inkább az Indulok köztt ta
lálhatni még e’ mostani időkben is , kik ez 
által, gyakran a’ leg-rettenetefebb, ’s az egéfz 
emberi terméfzetet borzafztó efztelenfégekre 
vetemednek.

Nem utólfó helyet érdemel a’ min
den emberi tárfafágnak boldogul A fával el
lenkező azon fzokáfok, midőn az özvegvek, 
meg-hólt férjekkel eggyiitt, elevenen meg- 
égettetik magokat. Hogv ezen ő tseleke- 
deteknek sC kútfeje, a’ Vallásbéli vak kép- 
zelődéfek és a’ kevélyfég légven ; ki-tetfzik 
abból, hogy az iIlyen meg-égetni való öz
vegyet, az által bírják ezen maga terméfze- 
tével ellenkező el-tökéllésre, hogv el-l\ite- 
tik vé le, mintha ez által bizonyíthat-, 
ná-meg leg-inkább az egéfz világ előtt, meg- 

P  h ó i t
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holt férjéhez volt igaz fzeretetét ’s hívfégét, 
in e Ily által nevezetes bóldogfágot fzerezhet 
magának a’ Mennyekben; kevélyfégeket pe
dig az által esmértették ezen ö tselekede- 
tekben, hogy nem máfoknak, hanem tsak: 
a' leg-föbb Pogány Napkeleti - Indiai Afz- 
fzonvoknak, az az, a’ Brámínufok’ ( a’ Fő- 
Papok ) felefégeiknek fzabacl magokat meg* 
égettetni. (a)

higgy időtől fogva igen múl ez a’fzokás, 
kivált az ollyau tartományokban, mellyek 
a’ Mahomed valláfú Fejedelmek által igaz- 
gattafnak; főt nyilvánfággal tilalmaztatik is 
féltőbb rendeléfek által, az Özvegyeknek 
férjekkel való el-égettetéfek. (b)

Magok az okofabb Brámínufok, kik 
az Európaiakkal való tárfalkodás által több 
emberi léget éreznek , fel-váltják már az Öz* 
vegyeknek el-égettetéfeket Örökös özvegy- 
féggel.

Az ételektől tellyefséggel való meg-tar* 
tóztatás , mellyre a’ meg-égeltetésre el-ren?*

delt

2 t  g  y  * * s-

C N é h a  a’ Sarkatok' (a ’ Törvény-tüdók 's frótr}  
fe'efégeik- is nyernek ez eránt engedelmet; de a’ 
fzegényebb forfúaknak az foha fém engedtetik-meg. 

(b) Ez a’ tilalom mindazonáltal nem közönféges. . Az 
itnkoi Rabob tilalmazza azt ; de a’ Török Fojdtko-fc 
Huchliban, most is el-égetik özvegyeiket.
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delt özvegynek , a’ Bráminufok’ rá befzéllé- 
fekre, fel-kell 'ajánlani magát, hogy az ál
tal a1 halálra el-kéfzíttefsek, előre már an
nyira meg-eröteleníti minden érzékenyfégit , 
hogy az élethez lehető minden kívánfága ’s 

fzeretete el-véfz.. Az Egy-háziaknak éjjeli ’s 
nappali imádkozáfaik, mellyeket ő véle fzün- 
telen folytatnak, egéfzen el-vonják képze- 
lődéfeit a’ láthatófágoktól ; ’s a’ réfzegíto 
ópium’ereje, mellyet 6 vele gyakran itatnak, 
olly igen nagy bátorfágot fzerez az erŐtelen 
Afzfzonyban, hogy minden m eg-rettenés 
nélkül mégyen maga a’ rakás fára.

A’ meg-égettetés nem egy formán van 
egéfz Indiában; hanem másképp’ bánnak az
zal Malabár fzigetben, mint Koromandelben, 
vagy Bengálban. Itten ugyan, miólta kivált 
az Ánglufok’birodalmok alá jutott e’ tarto
m ány, tellyefséggel meg-tíltattatott akárki
nek el-égettetéfe , noha még is meg-efik 
néha, hogy vagy magát a’ Gubernátort, 
vagy az ő Tifzt-vifelöit ajándékokkal rá bír
jak a’ tehetőfebb ’s gazdagabb AfzfzonyDk 
arra , hogy az ő meg-égettetéfeket meg-en- 
gedik; a’ mint hogy tsak még 1784-dik efz- 
tendőben is, Hafzting’ Gubernátorfága alatt, 
néhány Afzfzonyok meg-égettettek. Ben
gálban ez a’ tzeremónia következendő mó
don fzokott meg-lenni. — A’ fát egy em
ber magafságnyira öfzve rakván, eggy fereg 

P 3 Ofz-
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Ofzt-indiai Muzíikufok, muzíika fzóval kefé
nk az égetés’ lieh ere az öz végjét; ’s a’ inu
kká Izerízámok’ harfogáfok, nem tsak majd 
min len érzékenyfégeket el-fojtanak ö ben
ne , hanem az ötét kéíerö nagy Izámí foka- 
lag.u öröm’ ’s örvendezésre fel-indítván, an
na v -apfolálá által még-batorí’agofabbá téte
tik az özvegy, ha! a Iára nézve. A’ muzíi- 
ku 'okat, néhány Brámínufok követik , az 
Isteneknek fzenteltetett virágokat hordozván 
kezekben. Oaet követi a’ ineg-égettetésre 
el-lzánt özvegv, ho-fz fzú fejér ruhákba öl
töztetve , le-erefztett hajjal , örömmel liet- 
ven iízpnyu halálára. A’ rakás fa mellé ér
kezvén, le-téfzi műiden ékefségét, ’s előtte 
álló rokon;ai’ kezekbe adja azokat. Ezek 
után járnék néhány Brámínufok, olajjal tel- 
lyes edényekkel, máfok pedig égő fiklyák- 
kai, melleik egv Indiában nevelkedő fából 
kifzíiötnek. Minekutánna az özvegy min
den rajta lévő ékefségeit ei-ofztogatta ro- 
k >njai k iz it, hátsót vefzen azoktól , a’ kik 
fzerentsét kívánnak nékie azon mennyei öröm
ben való réfzefulésre, mellyert fel-áldozza 
magát. Azután fel-hágván a’ rakás fara, 
az ó ki-nyujtóztatott férje mellé le-fekfzik 
és meg-öleli azt. A’ jelen lévő rokonjai 
közziil néhánvau fel-hágnak utánna a’ rakás 
fa ra , ’s mind a’ kettejeknek testeket eggy 
nagy darab fához le-ko tűzik, ’s mineku an

na
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na a’ fa rakást körös körül fzáraz leveles 
ágakkal és minden féle égő fzerekkel meg
tűzdelték, a’ Bramínuíok pedig olajt töltöt
tek arra, eggy az Ö gyermekeik, vagy leg
közelebb való rokonjai közzűl, égő fáklyá
val meg-gyiíjtja azt, a’ kit a’ jelen levők 
mindnyájan követnek.— Hogy a’ rreg-égettr- 
tendőnek femmi fzava ’skiáltáíá nehallattas- 
fek, a’mnzfikiifok minden tölök ki-telhetőkép- 
pen lármáztatják muzfika eízközeiket, a1 jelen 
lévők pedig öröm tapfoláfokkal kiáltoznak. 
Hogy ha már az egéfz rakás fa tűzben van , 
tsendefedik valamennyire a’nnzlika’s a’ tap- 
foló kiáltás, mellyek ugyan tsak mind ad
dig hallatnak, mígien az egéfz rakás fa eggy 
határ hamuvá nem roskad. A’ meg-égetett 
testeknek azon portsikáit, mellveket a’ tűz 
hamvában lelnek , egybe fzedegetvén a' ro
konok , a’ Gánges , vagy más ollvan folyó 
vízbe hintenek , a’ meüyet ők meg-fzenlel- 
teteltnek tartanak ; a’ meg-égeltetés’ helyére 
édes tejet töltenek, Libátio (az a z , halotti 
áldozat ) gyanánt , ’s űgv temek végié viiz- 
fza mindnyájan a’ Brámímifokknl házaikba , 
örülvén, hogy eggy Lelket be-fegítheltek a’ 
mennyei örömbe.

A’ Malabár fzigetben , a’ rakás fát eggy 
méily verem berakják, ng\ hogy annak te
teje is mélyjebben efik a’ föld* fz ín éti él, ’s ép- 
pení’eggel ki feni láltatik a’ lölciböl. Ezen 

P  3 ra-
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rakásra a’ meg-hólt test rá tétettetvén , a’ 
veremből ki-hánytt főid két határba öfzve 
hordattatik , és fejér kattoimal körül vétet- 
tetik. El-jövén az özvegy azon helyre, 
míg ő testén lévő ékefségeit rokoninak 
el-ofztogatja, eggy azok közzíil azonban a’ 
rakás fát égő fáklyájával meg-gyújtja; az 
Özvegy pedig fel-hágván az eggyik fold ha
lomra, alig hogy az előtte lévő kallón ke
rítés meg-nyittaúk, nagv í'ebefséggel belé 
ugrik a’ tűzbe , egy olajjal tellyes edényt bo
rítván magára. Az ö rokoni is titánná ön- 
tik , magok edényjeikben lévő olajjokat; a’ 
jelen lévők pedig nagy hírtelenféggel el-te- 
metik ölet főiddel és fzáraz fával , úgy hogy 
eggy ’s két fzempillantáfok alatt el-végezŐ- 
dik a’ nyomorult1 élete.

Némelly tartományokban, ama’ tudós 
utazó’ Sonnerat’ íráfa fzerint, az özvegyek 
elevenen el-temettetík magokat meg-hólt 
férjekkel. Az 1763-dik efztendőben eggy 
özvegy, el-égettetvén magát meg-hólt fér
jevei, midőn mar a’ rakás fan vo lt, fzemé- 
be akadván eggy lsetsemő gy ermeke, annyi
ra meg-iudúlt azon, hogv már meg-győzni 
kezdé a’ terméfzeti hajlandókig a’ Vallásbé
li vak képzelödéfekat; de meg-gondolván 
ismét m agát, el-tafzítja magától efenkedo 
magzatját, és az égő fáklyát kapván , ma
ga meg-gvújtá a’ rakás fát. — Istenem!

'  /  melly



ITielly ki - mondhatatlan fzörnyűfégekre 
vetemedhetik az ember, a’ Vallásban való 
ra k  - buzgófág m iatt! ! ! I
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A ' Terméfzet Vizsgálókhoz.
A1 meg-bóldogúlt Fcrentz Római Tsá- 

fzár, felette igen nagy kedvellője volt a’ 1 er- 
méfzet’ Orfzágának ’s kintseinek, mellvek- 
nek fzeretete ölet arra vitte, bogy maga 
eggy igen fzép, és a’ Termeiket’ vizsgáláíában 
nagy tudományát efmértető TerméJ'zeti 
Gyűjteményt fzerzett, és a’ Termélzet’ vizs- 
galasaban fáradhatatlan volt. — Fgyfzer 
X többek közit azon gondolkodott:. Vallyon 
mennyi idő telik el-abbair, míg eggy egefz 
fzál-la , akár a’ földben, akár pedig a1 víz
ben, köve válik? Ezen gondolkodásit 
ő a’ BétsiTerméfzet’-búvári’ elejekbe terjefz- 
tette , meg-jelentvén nékik , melly igén izet 
retne e’ réfzben meg-tanítatni. Sok és 
hofzfzas gondolkodáfok u tán , eízekbe jut 
egyfzer nékik a’ Históriából, hogy Trájánus 
’Isáfzár, Kristus Urunk ízületése után 104 
Efztendővel, Szerviában Belgrád (Nátidor- 
Fejér-vár) alatt eggy hidat építtetett a’ I)u7 
r á n , mellyröl némelly Hazabéü Históiiku- 
fok azt írják, hogy még találkoznának a’ 
Punában, annak némelly ofzlopai. És mi
vel ezen oízlopokról, mind a1 régi, mind 
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Bz újabb Histórikufok emlékeznek, nem is 
lehet kételkedni arról, hogy azok Traiánus 
hídja’ maradvány! nern válnának. Majd í 7. 
Száz efztendokig lévén tehát már azok a’ 
vízben, úgy gondolkodott. Ferentz Tsafzár, 
hogy bizonvofan éfzre lehetne venni, men
nyi idő telik abban, míg egv fzál-fa kővé 
váltó dk- Es hogy világofan meg-léhefsen 
e’ dolgot vizsgálni, fel-tette magában a1 
Tsáfzár, hogy ezen ofzlópok közzűl eggyet 
Bétsbe fel-hozat. De mivel éppen az a* 
tájék, mellyen Trájánús’ hídja’ állót, a’ Bel
grádi bekeíségtől fogva Török birodalom 
alatt volt; maga Ferentz Tsáfzár írt Konstán- 
tzinápolyban levő Követjének , hogy a’ To
rok Tsáízártól eggy illven ofzlopnak ki-véte
le vegeit engedelmet kérjen. A’ Török-ud
v a r , nem tsak örömest meg-engedte az t, 
ha nem maga parantsolatott adott a’ Belgrá
di B.ifanák, hogy minden lehető iegítséget 
fzerezzen a Római Tsáfzár’ embereinek. 
Kevés idő múlva tehát, de fok fáradtság
g á  ki-vétetett eggy illyen ofzlop a’ Duna fe
nekéből , és Betsbe fel-vitettetett. A’ fzál- 
fá 2i lábnyi hofzfzúftgú, és eggy lábnyi vas- 
tagfigú vólt. — A’ Terméfzet’-búvár.' ke
zekbe akadván az, mindenféleképpen vizs
gálták ők azt. A’ föld fenekében lévő vé
gét , ’s azon réfzét is, melly fzűntelen a 
v í z b e n  állott * lök felé fúréfzelvén és pallé

r o z -
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rozván, azt találták, hogy a’ küllő réfzén 
mint egy fél-tzól vastagíagra jó-féle Apáttá 
vált; a’ löbb réfze tsak mcg-meízesedett és 
ko formájúvá vált; a’ közepe pedig még 
tsak keveset külömbözött más akármelly 
maga neméhez hafonló fától. Mert közcn- 
fégefeu úgy fzokott a’ fának köve váláfa, 
mindenkor kívülről kezdődvén a’ belföbb 
réfzére bé hatn i; mellyet a’ íok kővé vált 
faltnak példáik bizonyítunk.

Ezen majd 17. Száz efztendökig a’ 
Duna vízében lévő Trájánus hídjának eggyik 
kővé vált fa ofzlopa efmérteti, meíly igen 
fok idő kelletik ahoz, míg a’ termefzet a’ 
fát kővé változtatja. ’S ezen időnek mi
voltához - képest, még több kellett volna 
10 ezerefztendőnél, míg ez az egéfz í’zál-fa 
egéfzen valófágos jó-féle Agáttd vált vol
na. Mellyböl ki-tetfzik , hogy Száz ezer 
efztendők el-folvnak, míg valamelly nagy 
fzal-fa egéfzen köve változik.

Eggy illyen egéfz fzál-fának tökélletes 
jó Agdttá lett el-váhozását ígv ’befzélli elő, 
eeyy a’Terméfzet’-búvári közzűl, £füsti Ur: 
Éppen magam láttam , úgymond, a’ Felfé- 
ges Tsáfzári Terméfzeti Gyüiteményes Tár* 
házban, eggy ollyan egéfzen Agdttá vált fzál- 
fa darabot, mellynek három lábnyi ál tál 1 o 
(diam eter) vastagfága volt; eggv mást pe
dig ollyat, mellynek jó forma repedése lé-* 
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vén , más fzínü dgáttal volt az meg-telve. 
Ez a’ repedés kétség kívül, valamely föld 
indulás állal vielt azon, midőn már maga 
a’ fa kővé vált ;'Nniáskülőmben a1 hafadelja 
is hafonló lzíni’i slgátból állott volna. De így a’ 
hafadék fejér fzú/ü, a’ fa pedig maga, bar
na fzíiiií dgdtból állott. Sőt a’ mi még 
tsudálatofabb, az , bogy a’ iának ezen re
pedésén , melly fejer fzínü ydgdttal volt 
ki-telve , eggy más repedés ment kerefztül, 
melly veres fzfnű j}gdt*al volt tíllycs. - 
zek az egy-mástói kulömböző fzínek azt mu
tatják , hogy a’ fának kővé váláfa is, egy
mástól küiömbözö matériából lett. ’S ta
lán aidomb kiilömb - íéle időkben történt 
főld-indiiláfok okozhatták ezen kiilömb-féle 
repedéíéket, és azoknak egv - mástól kü
iömbözö fzínü köve változálokat is.

Mind ezekből ki-letfzik , melly 
végheteden hofzízú idő foly-el, míg tsak 
eggy jó vastagfágu fa kővé változik, de 
egj-ízer’smind az is , hogy a’ terméfzet, a- 
kármelly testeknek el-változáfából , nálok- 
nál fokkal nenrefebb- testeket fzokott elő
hozni.

-  11 ■......->•******- 1 *

A’ Tál álós Mese volt Folyó VÍZ: a  
■^ejtett Szó Malom.

Találós Mese»
Xuizon négyen vágynak, ’s bátor nem fzóll-

hatnak,
Még
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Még is minden jóra, ’s rofzfzra taníthatnak. 

Sem eiznek fein iíznak még is elevenek , 
Nagy urakká leíznek éritek íok fzegények,

R e j t e t t  Szó.

Nehéz rá mutatni Attyára ’s Annvára,
Noha pedig kétfzer ízületik világra.

Öt betűből álló , fekete mint ténta,
Böltsöjét öntözi fok efsőlt zápora.

A’ négy elf'ot hogyha magadnak óhajtod, 
Menyafzfzony ’s vőlegény légy, akkor' 

megrkapod.
Három elfőt vifzfza mondj két utólfóval, 

Nem kell, akárm i az, meg-vallom két 
- fzó vak

G. A. Királyi hi vatalban lévő.

Hir-adds,
A’ ritkább Magyar igéket magába fog* 

laló Kisded SzÓ-tciV, fókáknak kéréfekre 
meg-egyengetve , bővítve, ’s az A. B, C. 
rendi fzerint áj formába fzedve, megint ki 
fog-ad at ni. •

Kiki által látja, minémü gyarapodást 
várhat az illy' munkából a’ Nyelv, könnyebb- 
féget pedig az író , ha azt, a’ mit homlok* 
íráfül vifel , nagyobb tökélleteísegre viheti. 
Kérettetnek azért mind a’ két Hazának ér
demes Fijai, hogy azon még eddig máfok

előtt
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előtt idegenebb fzabáfű ’s értelmű igéket, —— 
mell vek helyenként magvarabb Varmegyé
inkben, ’s Székeinkben fzámofan találtatnak; 
értelmeket, ’s a1 vélek való elésnek módja
it .rövideden fel-jegyezvén , fzabad postán 
Kafsára eggy két hónap alatt ne hajnalijait 
mog-kűldeni a’ Szerzőhöz

* Szabó Dávidhoz.

2 3 6

Antipdros Barlangja.
Liflandiában volt egy Nemes indűlatií 

Millvitz nevű ifjú, a’ ki jó ideje korán fzer- 
zett fzcp tudományba ’s frifses elméfsége ál
tal annyira ment, hogy egy nevezetes elmé
jű ’s értelmű férjfiű lett belőle. ’S még is 
oily igen fzerentsétlen le tt, hogy minden 
Polgári tifztfégek után lett fáradozáfa mel- 

^ lett is, femmi hivatalba nem juthatott. Vég
re , refz fzerint bofzfzűfagból, réfz fzerint, 
és kivált, hogy másutt meg-esmérkedvén, 
mafoknak ajánlhafsa magát, a’ Mufzka Tsá- 
fzárné tengeri táborához ment, ’s a’ fekete 
tengeren vette azzal fzolgálatját. Ezen ő 
el-lökélléfére pedig, feg-inkább az a’ kíván- 
fág vitte ö té t, hogy e’ világot láthafsa, 
’s minél tovább űtazhafson. De tsak ha^ 
marjában, annyira meg-bomlott egéfzfége, 
a' fzokatlan tengeri levegő m iatt, hogy az 
Ürvüíoknak javallasokra fel adni kelletett

ka-
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katonafágán. Vifzfza térvén hazájába , eggy 
hozza közel lévő Báróval vetett efmerelsé- 
g e t , a’ kinek jófzága tsak egy mért fölein) i- 
re volt az övétől. Az ő termefzetek u- 
gyan annyira kiilömbözött egy-mástól, hogy 
talán Várofon foha fe elhettek volna barát- 
fágban ; de mivel mást fenkit nem lelhetett 
Milivitz , kqnteleníégböl is kellett a’ Báró
val tárfalkodni. — Eggyfzer váratlan érkez
vén Milivitz a’ Báróhoz, midőn köfzöntéíe- 
re elébe menne t nagy hírtelenféggel félre 
veti a’ könyvet, mell) ett éppen olvafott, 
Milivitz ezt látván, minthogy tellyes gyö- 
nyörufége az olvafás v o lt, azt kérdé a’ Bá
rótól ; minéma új könyv légyen az ? A’ 
Báró erre azt feleli: új is, nem is, a’ mint 
vefzi az Úr. En elöttenf ugyan új, de eggy 
ollyan ember előtt , a’ ki olly fokát 
olvafott mint a zú r , talán már avúlt is. Mili
vitz éppen fel akará venni, az el-vetett köny
vet , midőn a’ Báró félre vonván őtet ; azt 
kérdé tőle: vallyon minéma könyvnek állítja 
ezt az Úr? Úgy vélem , felele am az, hogy 
talán valamelly fzerelmes Román ; vagy ta
lán eggy útazó-könyv. Eggyik fém — édes 
Ú r, monda a’ Báró; Filófofia, Uram, Filó- 
fofia , még pedig az is a’ mélyfégefebbek 
közzúl való. ’S melly igen efbámúlt Millvntz, 
lá tván , hogy Voltmr Síjflemé de la Nature, 
a z ; ’s álmélkodáfsal monda a’ Bárónak : le-

lie-
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hetetlert, hogy illyen munkát olvas az Uri 
Tehát esméretes ez az Úr előtt, mondá amaz? 
Igen is , feiele Millvitz , Livornóból, a’ hol 
eggy Anglus Tifzt kőltsönözte azt nékem. 
Nem de nem tellyes gyönyörüféggel’s meg- 
nyúgováfal olvasta az Ú r, kérdé a’ Báró? 
Meg-nyirgováfal é ? kérdezheti é Nágyfágod, 
monda Millvitz; a’ méreg, akármelly édefen 
és ízép fzLii alatt van el-kéízítve, még is tsak 
méreg' az , ’s annál inkább kell attól őrizked- 
n i .— De vallyon hogy jutott azUr e’könyv- 
hez ? Terméfzet fzerint felele a’ Báró. Sokan 
felette nagy dítséretekkel emlegették azt if
jú Méltófágink közzűl ; ’s minthogy másképp’ 
fzerét nem tehettem, hat aranyat adtam éret
te. — Jobb lett volna azt a’ hat aranyat a’ 
fzegényekre , vagy,bár a’ leányokra költeni, 
monda Millvitz; eggyík még Tern ollyan ve- 
fzedelmes, m inta’ malik. — Pfuj Millvitz, 
hogy nem fzégyenii, möndá a’ Báró , úgy 
beízélleni mintha Pap volna. Miért nem ol
vashatnám én azt, holott Kegyelmed is már 
olvasta? — Kedves Barátom, m.ondá erre 
Millvitz, közöttünk, maga meg-esméri az Úr, 
hogy jó nagy külömbbfég van.' Ha én éle
temben foha fe olvastam válna Német vagy 
Deák Metafiíikát, féltem volna a’ Frantztól, 
melly inkább édesgető íráfa , mintfem a’ fun- 
damentomos okok által, igyekfzik az em
bert maga réfzére meg-hódítani. De kérem

aa



az Urat, mondja-meg igazán, miképpen tud
ta magát annyira meg-gyözni, hogy e’nehe
zebb és homályofabb dolgokat olvalsa; holott 
ha ezeket meg-érteni akarjuk, elébb /nár más 
dolgokról kell mélyebben gondolkodnunk ? 
Igazán meg-mondván, felele a’ Báró, leg in 
kább aVitt engemet ezeknek olvafáfokra.hogy 
midőn máfok az illyenekről befzéllgetnek, ént 
is fzóllhafsak ahoz. — De valójában, jobb vol
na egéízen el-hallgatni azokat, a1 mellyek az 
illyen könyvekből elő - hozatnak , mintfem 
ízóllani azokhoz, monda Millvitz. Tsudálom, 
feLele a’ Báró, hogy olly igen vefzedelmesnek 
ítéli ezt az Úr, én reám nézve, holott én ez- 
zel tsak idő töltés, olvafás és gondolkodás 
végett fzoktam élni. Igen is kedves Barátom, 
mondá Millvitz , a1 ki meg-érti a z t, annak 
nem ártalmas annak olvafáfa; de a’ ki nem 
érti, ’s jó fundamentoina fintsen, az tsak kön
nyen kételkedni kezd, ’s el-ragadtatni hagy
ván magát , nem gondol, fe az Istenbe va
ló hittel, fe fzíve’ tsendefségével , fe pedig 
-— talán még a’ virtufokkal is. Ezek pedig 
talán mind tsak tsekélvfégek? De nézze ked
ves Barátom — el-alfzik a’ tűz a’ kandallóban, 
én pedig fázom ; ’s úgy vélem , hogy jobb 
lefz’ , ha meg-élefztjük a’ tüzet —; — Meny
dörgés — kiáltá a’ Báró , a’ tűzbe vetett 
könyv után kapván — talán meg-tébolodott 
kend ? .— — Le-tsendefedvén ofztán elméje 
eggy idő wúlva, monda: meg-botsáfson MiB-

vitz.
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vitz; de hifzen nem fzoktunk hat arranyal 
füjteni, midőn eggy ’s két hafáb favaí lehet. 
Pedig ez a’ könyv már az enyim; ’s azért meg 
is olvafom. l  alan maga vefzcdelmére, mon- 
dá Miilvitz ? — Tréfa! felele a’Báró; ’s bár 
lia Isten tagadóvá lennék is? Hif/.en el-hí- 
vatom a’ Papot, s a’ fzent írásból vifzont meg
terít a’ Kerefztvén hitre. — Azonban a’ kan
dalló mellé ülvén, eggv idő v irtatva monda: 
Oh kedves barátom! Kegyelmed fokkal fze- 
lentséfebb én nálam, mert m ir eleget uta
zott , és latta e’ világot. JVielly igen elvte
lenül tselekedtem én, hogy el-maradtam tár- 
fafagából; ezerfzer is efzembe jutnak, a’ mel— 
lyeket űtázáfából énnekem befzéliett. ’S úgy 
tetlzik, mintha egéfz útazáfában jelen lette/n 
volna kepzelodeíemmel. Estve,, mikor le
feküdtem, hajóba ültem gondolatimbanLivor- 
nonál, és reggel fel-kelvén, mintha a’ fekete 
tengeren hajóztam volna. Kedves Millvitzem! 
befzéljen még némely történeteket útazáfából, 
s mondja-meg: hová jutottak a’ tengeren? Óh 

e£§y ollyan tartományba,felele Miilvitz, melly 
ítudőn még a’ fzabadfágnak és a’ tudományok
nak lakó helyek volt , igen híres vala; vagy 
inkább tsak a’ fzigetjébe, mert ugyan tsak 
beléje nem juthattunk. Ha lottaéaz Úr va
laha Antipiros f/igetének, ’s annak híres bar- 
langjanak hírét? Én ugyan annak foha hírét fe 
hallottam, felele a’ B író; ’s azért h kérem az U- 
*Atjbeízéllje elő nékem, annak nevezetefségeit.

(A ’ többi következik,)

( o )  &
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XVI. L K V É L .
Költ Komáromban, Sz. András Havának 

2 5 .  Napján.

Az Antipáros Barlangjának folytat á f a «

-^VHillvitz el-kezdvén a’ barlangnak hofz- 
fzas le-íráfát, mind addig vezette a’ Bárót 
befzéllgetéfével, miglen azon mélyfégre ér
tek , mellybe hajdan Nointel és azután 
Tour ne fő tt  életek’ vefzedelmévelle-fzállot- 
tak. A’ Báró mind ezeket fzinte olly figyel- 
metefséggel hallgatta , mint gyermekfégébeti 
dajkájának a’ bofzorkányok felöl vóltbefzéll- 
getéfét. A1 feneke ezen mélyfégnck , mon
da tovább Millvitz, mind tsak meredekebb 
le t t , míg végre eggy fetét lyukhoz jutánk , 
mellyen a’ fáklyák világánál meg-görbedve 
kelletett kerefztül bújnunk. — Hanem most 
már ollyan vefzedelmet kell az Úrnak em
lítenem y mcllyről még most is rettegéfsel 
emlékezem. A ’ mélyfég fzájánál eggy köte
let kötöttiink-meg, hogy azon abba le-erefc- 
kedhefsünk. —- De fokkal félelmefebb lett 
még a’ máfodik mélyfég, mellybe tsak mint 
eggy máfznunk kellett. És ha olly erő* 
terméfzetem nem vo lna , bizonnyal, — el- 

Q fzé-
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fzédülvén, azon véghetetlen mélyfégben vefz- 
tem volna, mellynek bal réfzén bé máfz- 
nunk kelletett. A’ Báró 'ezeket hallván , 
fzemcit is bé-takará ! ’S mit gondol az Ur , 
monda tovább Millvitz: Ezen méljílégnek 
partjára , melly a’ f.'k jéghez hafonló volt , 
állított Lajtorján kellett eggy merőben álló 
kö-fzikkíra” fel-máfznunk , mellynek tsak az 
emlékezete is, most is döbögteti •/ívemet. 
A ’ Báró fel-ugordván fzékéröl, el-ijjedve ki- 
álta , mintha már ö efett volna le a’ mély- 
íégbe. — Mi lelte az Urat? kertié Millvitz. 
Semmi , femmi, felele a' Báró, tsak hogy 
az én nyomorult fejem — «— Az Isten ve- 
fzefsen-cl — már azt gondoltam, hogy az. 
átkozott barlang fenekén vagyok ! De tsak 
beízéllje az Úr tovább 1 — Eggy kevés ve* 
fzedelem köztt, monda Millvitz , élébbre 
tsúfztam; de midőn nem is gondoltam, eggy 
ollyan rettenetes helyre juték , mellyen hü- 
féges vezéreim nélkül, bizonnyal nyakamat 
fzegtem volna. Eggy porhanyós, és már 
felére el-rotthadtt lajtorjára akadván itten? 
minthogy arra rá hágni nem bátorkodtunk , 
azt támofztottuk melléje, a’ mellyet magunk
kal hoztunk ; és minekutánna újra eggy kö
télre köttetvén magunkat, eggy jó ideig 
máfzkáltunk , el-jutottunk végre azon bar
langba, mellynek látáfa’ kedvéért, illy fo
kát fzerentséitettem életemet.

Végre
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Végre ! No , légyen háló az Istennek! 
De mit lelt az Úr e’ barlangban , ’s mit ho
zott-ki onnét ? Mit ? — Ugyan tsak rnég is 
fzép ’s helyes volt e’ barlang. — De mi a’ 
vefzély ! mit hozott-ki abból az Űr magá
val? — Minémíí kérdezoskedés ez! Sem
mit! — Semmit Te? Kérdé a’ Báró tsudál- 
kozáfsal. ’S ki-jöhetett é az Úr fzerentsé- 
fen ? — Kétfég kívül, mivel más kiilöm- 
ben most nem ihatnánk itt eggyütt Burgun-. 
diai bort. — Az igaz ; de mit tett volna 
az Ű r, ha le-tsüfzott ’s meg-febefedett vo l
na? Akkor az Orvost hívattam volna! — 
Igen is — el-gondolhatni, hogy ott laknak 
Antipárofon az Orvofok; ’s mellyik máfz- 
kait volna le az Űr után? ’S hát ha nyakát 
fzegte volna az Úr? Olly temérdek mély
fégben ? — Millvitz el-mofolyodott ’s mon
da : Sokkal vefzedelmefebb lett még a’ fel
jövetelem kedves Báróm, a’ mélyfégben 
volt máfzkálásnál; mert gyakran tsak alig 
hogy meg-tartóztathattam magamat, még 
pedig a’ leg-vefzedelmefebb helyeken. Leg
inkább pedig az eggyik lajtorjának a’foga el
törvén alattam , ha a’ felfőbbet meg nem 
kaphattam volna, bizonnyal el-vefztem vol
na a’ mélyfégben.

Istenem ’s atyám ! kiálta a’ Báró , a* 
karjánál fogá Millvitzet minteggy meg-tar- 
tani akarván, hogy a’ mélyfégbe le ne efsen, 
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Millvitz el-mofotyodott, ’s még eggy ideig 
folytatván a’ rettenetefségeknek elő - bcfzél- 
lését, végre azzal végezé; Fel jöttem ked
ves Barátom! — Valofággal fel jött az Úr. 
Hala légyen az Istennek! ó h  maradjon az 
Ür mindenkor ide fenn; vigyen a’ vefzély 
minden barlangokat. Maradjon nálam ked
ves Barátom ! A’ Báró öröm e, monda 
Millvitz, fzerelmetefsé téfzi fzeméllyét énne
kem. Tudja az Isten, monda a’ Báró, 
hogy fzeretem az U rat, mint a’ Leikemet. 
’S el hiddje az Úr, hogy ízeméllyéhez val® 
fzeretetböl fzintugy bofzfzonkodtam az Úr
ra , hogy azon átkozot barlangba le-botsát- 
kozott, holott femmi hafznanem lévén ab- 
bló, életét is benne vefztbette volna. Melly 
fátán vitte az Urat oda ? Az üjfágok után 
való kívánfág , Báró; hifzen azért élünk e’ 
Világon, hogy minél többet láthafsunk. Úgy 
de ollyan fzemlátomást való vefzedelem 
k ö z tt! Nézegefsen az Úr másutt; de ne töb
bé Antipárosban. De hifzen tekintetet és 
érdemet fzerez ez máfok előtt, mondaMill- 
v itz ; ’s az illyen külföfégekrői téfznek ítéler 
tét ízívünk és fejünk felől kedves Barátom* 
Azon fellyűl, ugyan tsak eleget is tefz’ az em
ber kívánfágának is, és a’ barlangot is meg
látta. — A’ nyakát is ki-fzegte, monda a’ 
Báró —— ’s más fém m it! Úgy vélem , fele
le Millvitz, hogy a’ Báró bizonyofan meg

aka-
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akadályoztatta volna jelen-létében , a’ bar^ 
langba lett le-botaátkozáfomat ? Azt kön
nyen el-gondolhatja, monda a’ Báró; hajá
nál fogva vifzfza húztam volna.— Igazán? Oh 
illyen formán fzégyenemre válna, ha az Ur 
jobban fzeretne engemet, mint en a’ Bárót. 
Az Úrnak, a’ mint maga monda, gyenge 
elméje van ? —  Az igaz, felele a’ Báró y 
?s nem is tagadom. —- ’S miért? — Az Úr 
néha fő-fzedelgésben fzenved ? Igaz — né
ha ; ’s az emlékeztet engem’ ifjúfágom’ bo- 
londfágaira. — Jól van; — de ha már pifz- 
tolra kelletik is a’ Báróval kelnem — Fel
kel — ’s mire vifzíza fordult, már a’ tűz
ben van Syfieme de la Nature. —  A’ Bá
ró ezen annyira el-bámúlt , hogy hamarjá
ban fel nem találhatta magát. Fel-ugordván, 
a’ tűzbe kapott a’könyv után, de már égé- 
fzen tűzben volt. — Meg-bofzfzonkodván 
ezen, monda Millvitznek: Uram! a’ jó lé
lek , vagy az ördögtől tanúíta é ezt? — A” 
barátfágnak lelke — Báró, jó lelek ! — Az 
Úrnak igen nagy gondja volt az én meg-tar- 
tatáfomra; nem de nem nékem is kötelefsé- 
gemé, hafonlót tselekedni az Úr eránt? 
Demit, akar Kegyelmed, kérdé a’ Báró? Az 
Úr könnyen nyakát fzeghette volna amaz 
átkozott barlangban ; de én — —  Az Ú r 
még nagyobb vefzedelemben forgott, mon
da Millvitz« Az Isten , és a’ gondvifclé* 
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éráját kételkedni, ’s a’ virtufoknak minden 
erejeket le-tapodni, ez élet’ akármelly rifzon- 
tagfági köztt, ’s még a’ halálban is, min
den yígafztaláfoktóí meg-fofztatottnak lenni; 
eggy ízóval, a’ mi az embernek leg főbb 
kíntse ’s bóldogfága , mind azokat el-vefz- 
teni — ez valójában több kedves Barátom, 
a’ leg-rettenetefebb nyak-fzegésnél! Igen bu
zog az Ű r, monda a’ Báró; ’s el-vefztem 
é mind ezeket ? — Az igen könnyen meg- 
eshetik, felele Millvitz. -— Már régtől-fog- 
va panaízolkodik az Úr azon, hogy gyen
ge elméje s fö-lzedelgefi vágynak. ’S el-hidd- 
je , hogy nem az iHyenek' Izamokra íratta- 
tott a’ Syfiefae de la Nature. A’ ki azt 
olvasni akarja, annak jártosnak kell lenni, 
’s mellyen bé tekinteni a’ tudományokba. 
E ’ nélkül, tsak nem leheleden, hogy ká
ros ne légyen annak olvafafá. Igen nagy 
hafonlatobág vagyon e’ réfzben közöttünk, 
í  n a’ barlangban femmit fe nyertem, noha 
életemet, ’s mindenemet el-vefzthettem volna 
abban,j.Ennek a’ könyvnek ol vafáfából fe nyer
het az ÍJr femmit, főt mindenét el-vefztlie- 
ti. Nekem az Úrnak faját ítélete fzerint, 
eggy Orvos fe máfzott volna utánnam a’ 
barlangba; ’s az Úr a’Papjától vár fegítsé- 
get ? Ch! — az a’ jó fzívű ember az Úr
nak állapotjátaz Istennek ajánlaná, és fietne, 
hogy minél liamarébb meg-menekedhetne 
az Úrtól, — ‘ A’

*46 ^  ?< ( °  ) í ?
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A’ Báró ezeken nagyon meg-indúlt, és 
mélly gondolatokba el merülve láttatott, no
ha másfzor a’ Papjából űzött leg-nagyobb 
tréfát. — Millvátz ezt látván, barátfágofan 
kezét nyújtó nékie, mondván: Látja az Úr, 
hogy igazán fzeretem! És most hallgafson- 
meg kérem engemet. — Elebb tsak nem 
hitre vett az Úr engemet, Hogy foha femmi 
vefzedelmcs barlangba nem megyek. ’S 
íme ihbl e’ kezem! —• De most már én is 
hittel kötelezem az U ra t, hogy foha. nem 
avatja magát ollyan könyvek’ olvafáfokba , 
mellyekaz Istent és a’ gondviselést egyenefen 
tagadják* Maradjon-meg az Úr a’ Józan- 
©kofságnak közönféges világofságánál; Ts ne 
botsátkozzék ama’ fürű fetétfúgbe, és áll- 
jon-meg az érzekenyfégeknek és a’ jó Lelki- 
esméretnek erős fundamentomán , ’s ne bíz
za magát eggy romladozott porhanyó kö
té lre , a’ kételkedéfek’ vefzedelmes mclyfé- 
gek felett ! —

A ’ Báró mcg-ölelvén ö té t, erős foga
dást tön néki, mind ezekre nézve.

Végre, nagy meg-induláfTal azt mon
da néki: Életemnek leg-fzebb réfzét el-álmo- 
doztam; ’s nagy tudatlanfághan vaevok , 
rnellynek tsak a’ meg-gondolása is , keferű- 
vé téfzi életemet. De mindenkor ezen ál
lapotban maradjak é? — Éppen nem ked
ves Barátom, felele MilLvitz; főt inkább
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magam javallom, hogy ólvasgafson az Úr. 
A ’ tudományok köztt sok ollyan va
gyon , a’ mi valófágós bctsiiietet fzerez 
az embernek; noha azoknak némelly réi'zek 
betsesebb a’ máfiknál. Az Úrnak ízép kí- 
váüí’ága az olvafás és tanúlas után , ditsére- 
te s ; és én is kötelefségemnck tartom, min
den tőlem ki-teihetőkeppen , é’ réízben is 
fzolgálatjára és í’egítségerc lenni az£ Úr
nak. —

Más nap Reimárus’ a’ terméfzéti Val
lásnak főbb igazságairól ír t t , fzép és épüle
tes könyvét külde néki az olvaíásra. (a)

Vajha — a’ mi Magyar Ifjú Uraink, 
a’ kik talán felette is meg-ízletlék Foltaif-

nek
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' Jegyz és ,
( a  ) Reimárusnak ez a’ meg-betsülhetetlen könyve 

niellynck negyedik meg-bovátetect ki-adása 1772- 
dik efzt. Hamburgban jött-ki , és már fok-féle nyel
vekre vagyon íordítarva, oily efméretes reményi- 
jük Hazánk' érdemes Tudósainál, hogy nem léfzen 
fzükfég, hofzízasan emlegetnünk azt. Ama’ nagy 
tudományé híres Göttingai Profefsor b. Gefzuer 
Mátyás ezt az ítéletet tette eránta: Ha e’ világon 
lévő minden könyveknek, úgy mond, tsupán ket
tőn kívül el-kellene vel’zni , 's énnékein fzabad, vol
na válafztancm ; ezt a’ kettőt váUfztanám . i ’ Bib
liát , és Reimárusnak a’ terméfzeti Vallásnak több 
igazságairól írt könyvét. Lásd G ö ttin g e r  g e leh rte  

g r i l l i g e n  vo n  s ín n o  175 .̂ d a s  87. S tu c k .
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«efc Siißeme de la Nature, cs még több hi
tető íráíit, az illyen, azoknál fokkal erőfebb 
fundamentomon kéfzűlt íráfokat olvasnák! 
JVlajd hamar mcg-látnák , melly véghetetlen 
kúlömbbfég légyen, a’ tsillámló, és való- 
fágos arany igazfágok k ö z it; és hogy a’ mi
dőn azok tsak a1 kiilfö érzókenyfégeket tsik- 
lándoztatják, ezek valófágos és állandó vi- 
lágofságot ’s tsendefséget fzereznek a’ lé
leknek, ff. ff. Engel

der Philojbph für die Welt•
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A' Találós Mefe volt a 24 betű; a* 
Rejtett Szó Tsóka,  mellyböl ki-telik tsók, 
ótska.

Találós Mese.
Négy is bat is lábam a’ mellyeken járok, 

Durva gazdáimtól tsak kevés jót várok. 
Ha meg nem ölnének nagyabb hafznot hoz»

nék ,
Firól lira újabb tzéllákat toldoznék.

T. Szakonyi Jó’fef Pápai Pr.
Rejtett Szó,

Nevem tsak négy betű, ba azt kérded tőlem* 
Fordits-meg Barátom; húfz léízen belőlem 

Egy betűt el-hagyván,nevem úgy m o n d o d - k i *  

Már most a’ Németek’ lábát találod-ki.

Fai-
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Falkerißein Gróf utazd fából Frantzia Gr- 
faágban.

Midőn Felféges Urunk 1777-ben Fal- 
kenftein Gróf neve alatt Frantzia Orfzágban 
utazott, meg Német Orfzágban , egy o Ily a 11 
Posta Státzióra érkezett, mellyen a’ Posta 
Mesternek eggyetlen eggy lova fe volt házá
nál. A ’ feleíege éppen akkor meg-gyerme- 
kezvén, a’ fzolgálaton kívül lévőket jó ba
rátiért küldötte, kik az ő gyermekét a’ ke- 
refzt-vízre tartanák. Azonban el-unván a’ 
Gróf a’ várakozást, maga fel-ajánlja magat 
a’ Komafágra. A ’ Posta Mester, noha nem 
esmérte ő Felfégét, még is meg-örűlvén 
ajánláfán, köfzönettel ’s örömmel el-fogadja 
azt. — El-végezŐdvén a’ fzent Kerefztíeg, 
kérdezi a’ Pap a’ Grófot: kinek hívják a* 
kerefzt atyát? A’ Gróf erre azt feleli : Jó’sef. 
Hát a’ vezeték neve, kérdé amaz ? Ügy 
vélem.', felele Jó’sef —- e’ már elég volna, 
de mint hogy meg-akarja tudni Atyafagod,írja: 
II-dik Jó'sef! II-dik Jó’sef monda a’ Pap 
tsudálkozva, — ám légyen! A’ karaktere? 
kérdé tovább. Tsafzár, felele Falkenftein.

A’ P a p , Káplánja, a’ koma tárfak, a* 
gyermek atyja és minden jelen lévők el-ijje- 
dének. A’ Posta-Mester lábaihoz efék a* 
Feiíégnek. De ö , nagy le-botsátkozáfsal

fcJL-
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fel-emelé azt, és mindeniket meg-ajándékoz- 
ván , fel-ajánlotta, hogy el nem felejtkezik 
kereízt gyermekéről.

Esméretlen légben utazván Ö Felfége 
mindenütt; eggy iS emet Orlzági Fejedelem
nek az a’ gondolatja jött , hogy ö is esme- 
retlenfégben idvezli a’ Grófot, maga hatá
rán. A’ végre Ö eggy alkalmatos hazat ké- 
fzítvén előre , maga vállalá magára a’ foga
dós hivatalt. Az Ő udvarnokjait mind kü- 
lömb kiilömb féle foglalatofságokra állította , 
a’ Felfeges utazónak meg-vendéglefére. —— 
El-érkezvén oda Falkenítein Gróf, olly igen 
nagy kéfzféggel és fzép rendüléggel lelt ot
tan fzolgálatjára mindeneket, hogy az egétz 
Német Birodalomban ezen fogadót különö- 
fen meg-dítsérte. — Midőn az útra kéfzült 
a’ Felfég, jó ’s fzép friss lovak fogattattak 
hintója’ eiebe. A ’ Pofztilion , egy avult pa
rókában ’s meg-vifelt ruhában öltözködve 
ült-fel a’ lóra , ’s mint a1 villám , úgy hajtá 
lovait, a’közelebb lévő Pósta-álláfig. Meg
állapodván ottan , meg-ajándékozá étet a* 
Felfég, meg-kérdvén egyfzer’smind, ha akar
ná é még egy postán által vinni ötét? Ali
ért nem, felele amaz: ’s tsak eggyet ifzom 
elébb, azután két Pósta-álláfig is el-megyek. 
Bort hoznak-ki a’ Posta-házból a’ virgontz 
Pofztilionnak, és minekutánna a’ Gróf egéfz- 
légéért eggtet ivott meg indítja lovais

a’ fu-
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a’ ftitásm. Tsak rajta, monda Falkénjein 
nék i, meg-jutalmazom fáradlágodat. El- 
hifzem, fei«^e a’ Pofztilion, mert látom hogy 
Nagyfágod nem ollyan fösvény, mint más 
utazók. — Azonban fzerentsefen meg-érkez- 
vén, a’ máfodik Pósta-ailáfon, eggy marok 
aranyat ád néki O Felfége. ’S alig hogy Ő 
azt kezébe vette, már egy fzempillantas alatt 
ei-tünt. —- Eleibe jővén a’ Posta-Mester 
Falkenítein G róínak: monda néki: fígéfz 
vhazáfomban még egy Postán fe leltem il- 
lyen ízolgálatot. El-hifzem kegyelmes Ú r, 
felele a’ Posta-Mester: de illyen Pofztiliont 
fe. A’ lovak maga a’ — —- Hertz eg faját 
lovai voltak , a’ Pofztilion pedig maga ö 
Hertzegfége. *— Falkenítein Gróf, azonnal 
utánna nyargaltatott; de fohol íe érheitek- 
bé ötét.

A’Hertzegnek ez a’ furtsa maga fel talál áfa 
felette meg tetfzett Ö Felfégének; ’s maga 
írt azonnal nékie eggy igen barátfágos ievej- 
le t, melíyben eránta mutatott hívfégét fzí- 
vefen meg-köfzönte.

Tovább utazván az esméretlen Felfég, 
eggy Mező Városban egyfzer meg-állapo* 
d ik t és míg az ebed el-kéfzült, eggy Ne
mes Úrral, a’ közel lévő fzép erdőbe fétál- 
ni ment, A’ gyönyöriíféges erdőlég annyira 
meg-tetfzett nékie, hogy tovább és tovább 
fetálván ? végre el-tévelyednek az erdőben*

Hofe-
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Kofzízas járás után eggy fzép mulatozó Vár
ra akadnak. Bé-menvén abba, a1 Kastély’
Urát kérdezik. De mivel az otthon nem 
v o l t , az Afzfzonyhoz vezetik őket. A’ Vár’ 
Afzfzonya, fzívefen tifztelvén azokat, a’ f
m eg-terített afztalhoz i'ilteti, maga engedel- 
met kérvén az el-mehetésre ; íietnem kell 
úgy mond, hogy a’Tsáfzárt láthafsam. Mind 
a’ ketten erőfen bizonyítani kezdék, hogy 
Ö Felfége még meg nem érkezik hamarjá
ban ; ezt pedig annyival inkább el-hiheti 
az Afzfzonyfág, mondának mind a1 ketten, 
mivel mi az ö emberei közziil valók vagyunk.
■— Az Urak’ fzavokra, felele az Afzfzonyfág 
hadd várakozzon rám tehát a’ férjem. —■
Az afztal felett fokát befzéllgettek a’ Tsáfzár- 
ról. Az Afzfzonyfág dicséretekkel emleget
te ö Felfége’fzép tulajdonfágait, és az ö nagy 
fzívét; ’s eggy fzóval monda: A’ Tsáfzár 
eggy tökélletes Fejedelem , ’s tsak nem meg
halok hogy minél elébb láthafsam ötét.
Sőt , annyit befzéllett dítféretére, hogy utóbb 
már ideje lett az el-menetelnek , hogy a’ 
titok ki ne tudódjon. Falkenítein Gróf a- 
zért fel-kelvén, monda a’ Vár’-Afzfzonyának : 
Valófággal olly igen nagy kívánfága van é> 
az Afzfzonynak,. a’ Tsáfzárt látni? — Ki 
nem mondhatom, felele az Afzfzonyfág, mint
hogy 5 eggy olly jó Fejedelem. — Én va
lamennyire eleget tehetek, addig is, az Afz

fzo n y
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fzony kívánfágának, monda Falkenítein Gróf; 
tefsek ím e’ képet meg-nézni, mellyel bá
torkodom az A fzfzonynak udvarlani — eggy 
arany pixist nyújtván nékie. Kezében vé- 
ven ezt az Afzfzonvfág, vizsgálja a* képet 
's látja, hogy eggy valófágos rajza annak, 
a’ kihez fzerentséje van Palotájában. E l
telnek a’ fzemei könyvekkel, ’s a’ nyelve 
tsak lalog, tifztefség és háláadó fzókat; mel
leveket a’ Fel fég eggy háláadó köfzönettel 
meg-köfzönvén — ei-ment a’ Várbol-

A’ fzent és néma dítséret, érzékeny 
fzíveket illet, ’s illyen ízívét tapafztalja. 
Jó’fefnek — a’ ki ötét látja ! !

Hogy lehet a  z ö l d  b o r f ó t  e g é f z  télen*  
z ö l d e n  e l - t a r t a n i P

A’ borfót hüvelyestől, reggel nap költe 
előtt le-fzedvén, azonnal a’ hüvelyéből ki
keli fzedni, ’s a’ gyengébb fzemeket vízbe 
vetni, hogy abban meg-fejéredjenek . Mi
helyt a’ víz egyfzer íel-forrott, azonnal el
keli azt a’tuztöl venni, ’s hideg vízben meg
öblítvén a’ borfót, t.ifzta fzáraz ruhán meg
kell fzárogatni. Azután pedig egy fzitán,meleg 
hamu felett leg-alább hat óráig kell azt- 
még fzárogatni, gyakran meg-forgatván azt 
a’ fzitán. — Illyen formán el-kéfzítvén, 
eggy fzáraz váfzon zsatskóban , fzáraz helyen 
egéfz télen is el-lehet azt zöldjében tartani.

________  Fagy



ft ( o ) íP 2?T

Vagy pedig igy is lehet azzal bánni.
Reggel jó idején fzedd-le hüvelyestől 

a1 borfót, és ki-fejtvén azt abból, rakd egy 
tifzta palatzkba, ’s dugd-bé azt jó fzorosan. 
Azután egy vas-fazékba fzéna közzé tévén 
azt, főzd jó ideig. Hogy pedig tudhasd a z t, 
meddig keílefsék főzni, köss Öfzve egy marok
nyi borfót ugyan a’ közzűl, mellyet a* vas
fazékba fzéna köztt lévő palatzkba tettél, 
eggy kis ruhában , ’s vesd azt ugyan azon 
vas-fazékba. Mihelyt az annyira meg-lá- 
gvúl , hogy az ujjaid köztt öfzve ziízhadd , 
azonnal a’ vas-fazekat is le* kell venni a’ 
tűzről. Ha ofztán a’ palatzk meg hü lt, 
ragafzd-bé annak dugafzfzát erofen fzurok- 
k a l, és akármeddig is el-tarthadd abban a’ 
borfót.

Bátor fzívü  *s barátfágos Szó-fzólló.
, Chatelet Ú r, F rantzia Orfzágnak eggy 

nagy érdemű Ministere, olly meg-retten- 
ni nem tűdó bátorfággal fzokta mindenkor 
az igazfágnaJk és ártatlanfágnak ügyét foly
tatni , hogy midőn Montmorency Hertzeg, 
X l I I - d i k  Lajos Király előtt bé-vádoltatott, 
Izemtől ízemben hatalmafan mentette a’ Fel-, 
lég előtt annak ártatlanfágát, és kegyelmet

kért
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kért néki. A* Király , noha más külömben 
igen ízerette Chciteletet, annyira meg-indúlt 
volt Montmorency Hertzeg ellen, hogy azt 
válafzola ChateleV kéréfére : talán a’ keze
det is el-hagynád vágni, tsak hogy a’ Her- 
tzeget életben meg-tarthasd. Erre a’ Her- 
tzeg’ bátor fzívu barátja azt mondá a’ Ki
rálynak : Felféges Király! Kéfz vagyok mind 
a’ két kezemet el-vágattatni, tsak hogy az 
eggyik karját menthefsem-meg annak ,a'ki olly 
fokát gyŐzödelmeskedett mar , ’s ezután is 
gyözödelmeskedhetik Felféged’ és a’ Haza’ 
javara. — Ez által az ö nagy lelkufégböl 
fzármazott bátor mondáfa által, nem tsak a’ 
Királynak Montmorency ellen fel-buz- 
dult haragját le tsendesítette, hanem ötét 
életben is meg-tartotta! Oh melly nagy ból- 
dogfág ez életnek igaz ’s nagy Lelkű bab
rálja»
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XVIÍ. L E V É L .
Kőit Komáromban, Sz. András Havának 

» 8 . Napján.

Némelhj nagy embereknek példájik, kik »* 
kertekben gyönyörködtek*

A 9régi Görög Böltsek és nagy emberek 
m ellett, a’ kik különös gyönyörüfégeket a* 
kertekben , és a’ mezei munkában lelték , * 
a* Rómaiak , és más Nemzetek közit is ta-* 
lálkoznak ollyanok, a’ kik a’ gazdafágnak 
ezen réfzében nevezetefen gyönyörködtettek, 

Cicero, kinek már a1 Neve ditsöféges , 
maga emlegeti , melly fok gyönyörüfé- 
geket lelt a’ zöldellö tsendefségben. ’S az 
ö életének végfö napjai felette nyugodalma
tok lehettek volna, hogy ha ö ezen magá- 
nofságban meg-maradván, az uralkodásnak 
azon véfzedelmes ügyébe nem avatkozott 
volna, melly miatt végre életét ’s fejét vefz- 
tette. — A’ ki azt gondolná, mintha Cice
rónak íráfában, nem annyira a’ kertek’ mi-

ve-

• Lásd a’ Minden. Gyiíjtem. XIV. Levelét pag .  a if .
R
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veléfek , mint a’ mezei munka értetődik, az 
ollyat emlékeztetjük ama’\híres és esmére- 
tes Mariánus, Luculliánus, Sallustidnus, 
Tarkviniánus, Domitziámis , és más Ro
mai ditso kertekre, mellyeket Cicero az Ő 
íráíiban gyakran emleget. Igaz ugyan, hogy 
a’ régi Róm aiak, inkább Palotákkal, Fer- 
dőkke!, Ofzlopokkal , és minden-féle ditso 
rajzokkal fzokták kertjeiket, mintfem virá-» 
gokkal vagy más plántákkal ékesgetni. Mind 
az által bizonyos, hogy a1 mint Martzid- 
lis Domitzianus' kertjeiről írja: minden ne
mű ékes virágoknak fokafágok találtatott a- 
zokbart. Plutárkus , világoíán említi Lu-
C U !l l l S  életének !e-íráfában , hogy az neve
zetes gvönyörüfégét kertjében lelte. — Ci~ 
cero maga befzélli, hogy az ő Leányának 
halála után , tellyes 30. napokat toltött-el 
az Ő kertjében, tsak hogy annak halála ál
tal okoztatott keferüfcgét felejthefse.

Úgy láttatik , hogy a’ régi Rómaiak 
köztt fok híres Famíliák is a’ kertekből vet
ték nevezeteket; p. o. Bortenßus, a*kert
ről; ;w > , a’ borfóról; Lentulus, a* leiw 
tsérŐ!; FdbillS , a’ babról; ’s a’ t.

Ama híres Vers-fzerzőnek Virgilius- 
nak , a’ volt leg-fobb kívánfága , mellyet 
eggyik fzép énekében ki is jelentett; vajha 
élete’ napjait a’ fzőlö-tök, ’s virágok köztt 
tölthetné, ’s végezhetne is cl 1 Azt ugyan

nem
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nem tudjak bizonvofan, ha volt é macának 
kertje; de Nedpolis’ határa, a’ hol Vlrgi- 
Uns lako tt, mas külömben is a’ leg-ízebb 
kertekhez hafonló volt az 6 idejében.

Hordtxilisnak nem volt nagyobb kí- 
vánfága annál , hogy a’ Várofon kívül 
eggy akkora helyet nyerhetne , a’ hol cggy 
kis kertet építhetett volna, (a) Minden írá- 
íaiból ki-tetfzik, melly igen kívánta, meg- 
menekedvén a’ nyughatatlan udvari élettő l, 
magánofságban tölteni élete’napjait, (b) Az 
ö nagy fzeretetét és hajlandófágát a’ kertek
hez azzal is esmérteti, hogy Mctetzénds5 
kertjét, mellyben Róma Várofának túdófai 
bizonyos időkben eggybe gyűlni fzoktak, 
eggy különös Ódában ízépen le-írta. (c) 

Sallustius , Martxidlis, Plínius, Se
neca , Petr dp ka, és több fok régi túdófok . 
a’ kertekben találták fő gyönyörüfégeiket. —•

R a Sul-

. & * g y  z i s .
(a) Lásd S a t .  6. L i b r .  2. Hoc erat ÍH votxs, modus 

agri ,  non ita magnus. És O d .  6 . É l i g .  2. lile  ter- 
rarum m ilii, prxter omnes, angulus ridetr

(b ) Lásd S a t .  6. E l é g .  2 .

O rus, quando ego teafpíciam , quandoque licebír» 
Nunc veterum libris, miuc fomno, & inertibus horis 
Ducere follicitx ,  jucunda oblivío, virsc?

{ O  Lásd O d .  3 , 29.
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Sallustius nem tudta mind azon pénzt, 
á’ meilvet Airikai Praetorfágában (FŐ-igaz^ 
gatól hivatalában ) fzerzett, jobbra lordí- 
tani, minthogy eggy oüyan gyönyörű ker
tet ízerzett magának , melJyrő! Cicero azt 
íria : hogy Saílustius az ö ékes kerlieben 
hefzírett íráíi által , halhatallanfágot fzerzett 
magának. Ezt a’ kertet idővel a’ Romai 
Tsáfzárok is annyira meg-kedvellették, hogy 
mint faját jókkal úgy éltének azzal.

Me Ily igen gyönyörködött MartgidUs 
az ö kertjében , ezen maga faját fzavai es- 
irmrtetik: Hicmihh quando dies metis eft9 
jaStamur in alto. Epigr. X. ^8.

Plínius azt írja maga felöl: hogy az 9 
terhes hivatala tsak azért lett unalmas né- 
kie , hogy az ő kertjében való gyönyörko- 
defétöl gyakran meg-tartóztatta őtet, melly- 
nek bdldogfágit tsak képzelte magának, de 
nem refzeíűlhetett azokban, (d) Nem is ír- 
katta-le elegendőképpen azon ő nagy örö
m ét, midőn meg-menekedvén utóbb terhes 
hivatalától, Laurentinum nevi\ kertjébe» 
töltötte a’ Múzfakkal idejét.

Se-

/  f 6o

J e g y z é s .
(Í) L ih r . I .  E p . 9. Nulla fpe, nullo timore follicitorj 

nullis rumoribus inquietor, mecum tantum, & emu 
libellis loquor. O refctam , finceramque vitám! o 
dulce otium honeíturaque! pene omni negotio pul» 
chrius.
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Setieca oily igen ékes kerteket kéízítctt 

m agának, ’s oily igen fzép rendbe vette 
mezei gazdaíágat, hogy lacitusnak bi- 
zonyfága lzerint, maga’ a’ Római Tsáfzár’ 
gazdafaga fém érheteit-fel azzal, (e) Ezek 
által fel indítatván a’ terméfzetnek vizsgáló- 
fára, e’ világot kívánta meg-kerülni, elebb, 
mint fém ei-hagyná azt.

Pét r árkának gyöhyörüféges múlatozá- 
fit Vaneluje nevű kertjében , eléggé esmér- 
íetik pásztori énekei, és az ö faját életéröl 
írt két könyvei.

Ovidius maga írja: ( f ) hogy d
leg.több munkáit az ö kertjében kéfzítette. 
És a’ mint Horátzius (g) a’ régi Tudófok 
felöl írja, hogy a1 yardokat el-hagyván 
a’ kertekben gyönyörkodtenek ; úgy 
valójában a’ leg-fzebb és mélyfégefebb tudo>- 
mánvú m unkák, kertekben kéfzültenek.

R 3 De

J  e g y Z és.
( e ) T a c it. A n n á l .  X I V .  52. azt mondja : Quod hor- 

torura amrenitate, &«viltarum magnificentia, quafi 
Principem fupergraderetur.

{ f ) T r if t. I .  10 . 37. Non h x c  in noftris , in quon-
riaßi fcribimus hortis.

<e) L  ̂ 11. E j). 11. 77. Scriptorum chorus orrnis
Amat neraus, & fugit urbe>£.
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De még a’ Római Tsáfzárok köztt is 
voltának némellvek, kik a’ kertekben lel- 
tek gyönyörüfégeket. — Néró ’s Kej'pdßd- 
HUS felöl azt oivafsuk, hogy többet lakiak 
kertjeikben, mint Tsáfzári Palotájokban. 
PrÓbus az Ő katonáival, békefségnek ide
jén , kertjeit áfatta, és fzinte úgy tudta azo
kat az áfás körűi, mint a’ fegyverek köztt 
igazgatni.

Ü io k lé tx id n u s  és Maximid n u s  fe
löl E u t r u p i u s  íraftoól azt oivaiaiik, hogy 
mind üeitea ie-tévén a’ Tsafaári paltzat, 
kertjeik1 miveléfekre adták magokat. Sőt 
JJioklétzidilUS  gyakran azt fzokta mondani: 
hogy ioha le fénylett néki a’ nap ditsőj^ge- 
fcbbcn, mint az Ő kertjében. ’S azért is, 
ha valaki meg-lzóilította ötét az eránt, hogy 
bár az Uralkodásra vifzlza térne, többnyire 
azt fzokta felelni: a’ ki jól meg-nézi az éti 
kertem’ plántáit, úgy vélem , nem kifztet 
engem1 az Uralkodásra többé vifzfza térni.

Az E-dik Károly Tsáfzár el-hagyván 
U ralkodást, kertjében múlatta magat a1 tu
dományokkal; noha. Marquis d’Kr gens (h) 
azt írja íelőle: hogy a1 mint Károly Tsáfzar 
élete’ végét töltötte, az inkább eggy Kapu- 
tzínushoz , mint I-jÖ Ferentz meg-győző- 
jéhez illett volna.

Ezen

(Ji) L t  M a r q u is  d  A r g e n s L e t tv is  m o ra le s  ÍJ critiq u es . X lf * .



*6j

Ezen idő tájban élt ama’ mind tudót 
mányára, mind nagy tselekedeteirc nézve 
nagy emlékezetű D. Luther is, a’ ki ne
vezetes gyönyörűfégét a’ kertekben találta. 
Tudta azt ő felőle eggy túdós barátja, Spa- 
latinUS; ’s azért is az ő kertjébe invitálja 
magához Luthert, ( i )

Angliában igen emlékezetes az ügy ne
vezett tudós kertéfz - tárfafág, mellvnek 
eggyik régi tűdós tagja, Anglia’ Cancelkiriu- 
fa Bakó Ferulám, azt fzokta mondani: 
hogy a’ bús elmének leg-kellemetefebb ví- 
gaíztaló helye a1 kert.

Ama híres Lipfillf , fokkal nagyobb 
gyönyörűfégét lelt a’ kertekben , mint a’ leg- 
fzebb muzfikábar; és a’ mint azon, ö fzép 
munkájában, mellyet az állhatatoíságról írt, 
mindenkor az állhatatofságot dítsérte, úgy 
mindenkor meg-változhatatlan is volt a’ vi
rágoknak fzeretetekben, mellyckre javai
nak nagyobb réfzét költötte.
' A’ Hollandufok ezen ö Hazafijoknak 

példáját kövelvén, leg-föbb gvönyörüfégc«?
R  4  k é t

( o ) jj»

3f e g  y  z  é  s .

•( i)  Azt írja S p a la tin u s  eggyfzer D. L u t h e r n e k : Quao- 
do venis ad nof? vifurus aliquando, vetera motiu- 
menta familiaritatis & amicitie. Hortum plantav’ , 
fontem sedificavi, utrmnque fatii feliciter. Veni 
coronaberis liliis & roüs. T o m . U .  E p if t.
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két a’ kertekben kerefik, úgy annyira, hogy 
tsak nem kéfz efztelenfegekre vetemednek 
e’ réfzben.

A’ Frantzok , valamint bogy nem tar
tanak jobb eledeleket a’ zöldlégnél; úgy leg
jobban fzeretik, a’ hói azok nevekednek. 
•— XIF  - dik Lajos Királynak , több 
ízep dítséretei köztt, azt is említik a’ Frantz 
túdóíok, hogy minekutánna ez a’ nagy Fe
jedelem, leg-elfo Fő-Tanátsoíit, TUfßtinfc 
v Jíolbertet magától el-botsátotta, az öFő- 
k téízjét de la (juintinyét fzokta elébe hí- 
Aattami, kivel a’ kertéfzi dolgokról befzell- 
getetl; főt ha néha a’királyi kertbe le-ment, 
maga faját kezeivel metélgette ’s tifztogatta 
a’ fa kát. — Frantzia Orfzágnak eggyik Fő- 
jMinistere Pelletier, el-bagyván a’ Királyi 
udvart, kertjében vette lakafátj a’ hol eggy 
fzép murikat, Comes mjíicus tz'm alatt, ké- 
fzített. —- Ama' híres ßoileaunak íráíít, 
mellyekben az ő kertbéli múíatíagait ’s gyö- 
nyörufégét le-írta, minden, örömmel olvas
hatja, — Lamoignon Praefes felöl pedig, 
a’ ki életének vég fő efztendeit, maga keze
ivel kéfzített gvönyörü kertjében tőltotte-el, 
azt fzakta Flechier ( Fíefchier ) Abbás mon
dani: hogy ö kétfég kívül, fokkal tsende- 
febb elmével bírt , ’s több gyönyőrüféget, 
és az Istenfég előtt is több kedvefseget ta
lált, midőn kertjének árnyékában, alatta-

va-
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valóinak ügyöket igazgatta, mint a’ midőn 
elebb az Orízág’-igazgatáfával bírván , a' 
Királyok’ és Fejedelmek’ dolgaikat folytatta.

Sok régi nagy emberek az által is meg
mutatták a’ Világ előtt, melly igen gyö
nyörködtek a’ kertekben , hogy még teme
tő helyeket is ottan rendelték.

Lucánus azon könyörgött Névo Tsá- 
fzárnak , hogy minejuitánna az ö eranta ki
mondott fententziát tökélletesítette , meg
holt tetemét eggy kertbe engedje temettetni.

Tu ilia is arra kérte édes Atyját, hogy 
ha meg-halálozik, eggy kertbe temettefse 
hóit testét.

Melly nagy fzokásban volt ez , már a' 
régi ’Sidóknál, m^ga az Úr Jéfus temettetéfe, 
más fok ’Sidó nagy emberek példáival egy- 
gyütt, bizonyítja.

Nem tsuda tehát, hogy e’ mostani Vi
lágnak eggyik nagy embere, a’ Fő-Vezér 
Báró London is, az ő Haderfzdorfi gyönyö
rű kertjében kéfzíttette, eggy régi kedves 
Barátja’ , ama halhatatlan Gellert’ emléke
zetére tétetett Maufoleum’ által ellenébe, 
temető boltját, mellybe, fok és nagy gyÖ- 
zödelmi kofzorükkal ékesítetett fejét le-hajt- 
ván , nagv Lelke’ fár-házát temettetni akar
ja.’S nem de nem minden igaz Hazafi — óhajt
va kívánván , e’ nagy Héró’ életét, a’ fele-« 
dékenfég ’s halhatatlanfág pennájával írja va-

R 5 la-
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1 ah ára , fetét boltja fedelére ezt: Nyugod
j á l  n a g y  H é r o l  Győző  F i t k z ! ! I

( o ) gr

A’ Találós Mese volt ö’ magazinban■
lakó méhe : a’ Rejtétt Szó Szűk* mellyböl
Ki-telik Juh , kúj'z.

Találós Mese»
Mond mi nevem? — ki vagyok fzép fzín- 

rel többnyire festve;
Minden bú ’s gondtól meg vágynak mentve 

lakóim ;
Es kiki kedve fzerént nyugodalmát töltheti 

bennem.
Még is; fém ki tsinál, ’s ki tsináltat, nem 

fzeret engem’;
Senki magának meg nem vefz’, kik Vifz- 

nek utálnak.
Sót az is a’ ki lakik kebelembe’ ha tudna 

gyűlölne.
' Pozsoni Szemináriumból.

R e j t e t t  Szó.

Egéfz testemmel én, jó katona vagyok, 
Vitéz érdemeim a’ Királynál nagyok.

Rettentő nevemet hat betű tsinálja ,
Jíafznát , Német > Magyar bennem fel

találja.
A z, eggy betűt, de ez kettőt vefz’-el tőlem?. 

Sok tokot és vizát haláfz-ki belőlem.
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Báró London és Hertzeg Coburg Fö- Ve
zér eknek tij'zteletekrz.

Fő Vezér Loudon! Coburg kinek máfsa, 
Vitéz érdemitek hogy a’ világ lálsa.

Nagy Sándor, Hunyadi, Akhilles és mások 
Qfzlopjaik közzé nektek eggyel ások.

Ha a’ Magyar Hektor’ a’ Hunyadi1 keze ,
A’ kopafz nyakokon fokízor verengeze.

Ha Bátori István’, Kini’iV’s másoknak 
Emlékezetekre fok záfzlók lobognak,

Kik a’ Kenyér mezőn eggy véres tsatában, 
Ifzonyií kárt tettek a’ Török’ hadaban.

Ti is ezen derék Vitézek’ thrónusán,
Taurust érdemietek vitézfégtek’ jufsán ,

Magyar’ ’s más Orfzágok’ örökös Kírályja! 
Kinek mefzfze terjed hatalmad’ páltzája.

A’ Fö Vezérfégre rendelél olly T ifztet,
Ki a’ hódolásra fok Várakat kífztet ,

Fel is adta magát már néki fok V áros,
Bár fok lakatokkal volt kapuja záros.

Ezt mutatják ama Növi ’s Berbir várok ,
És több ott a’ tájon fekiivö határok.

Ugyan ezt mutatja ama híres halom,
Mellvre ritkán tett fzert még erő ’s hatalom.

Kiáltja harsogva Loudon’ hatalmát,
Ö rajta véghez vitt ditso diadalmát.

Ez ama nagy hírű Nandor-Fejér-vára , 
A’mellynek Loudon fel-méne halmára.

Ugyan

26?
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Ugyan is át-vivé a’ Száván féregét,

Le tőré nem foká a’ fél hóid béllyegét. 
Hektorkodott bátor a’ Bala a’ Várba’ , 

Minden mesterfége efett még is fáiba» 
Telhetetienkedett bár a’ puska porba’ , 

Szórván fok menykövét a’Magyat l  aborba. 
De valamint H ektor, kibe bízott Trója, 

Hogy a’ Görögöktől a’ Várat meg-ójja, 
El velztette T ró ját, d-efvén a1 hartzon , 

Bafa ! így London üte téged artzom 
Kérkedtél ámbátor várad’ erejével,

Benne lévő fzámos néped’ fegédjével;
De tsak ugyan végre hódolnod kellete;

Mert tovább maradnod benne nem lehete» 
Hull a’ fok golyóbis read menykő módra, 

Izenfz Loudonnak, de nem haLlgat fzódra. 
Kérfz tizen öt napot a’ gondolkodásra, 

Hogy addig valaki jő leged adásra,
De nem érte tzélját azon izeneted ,

Még a’ urálikra fém méné feleleted.
Mikor már tsak éppen hat napokat kertéig 

Végre hat órákig állapodást nyertél. 
Felelgetél eddig ki néki kevelyen ,

Könyörgés a’dolgod most, instálod méllyen. 
Hová mégy márfzegény? Nifsába kéredzel, 

De ez a’ felelet; oda nem evedzel.
H át hová ? Loudon indít Orfovaba,

Újabb infégeknek ott kéfzült kohába. 
Vég -Szendrá már te is el-vefztéd a’ holdot, 

A’ két-fejü Sasnak ajánlod a’ zsoldot,
0 *

*6 8
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3h rettenetes n év ! ímé tsak fzavára 
Egyfzeribe mindjárt hódol Szendrö-Vára. 

rsak Követet kiilde, még oda fém éré , 
Már is illy felelet megy izenetére;

Fö Vezér a’ Várat fel adjuk fzívefen ,
Tsak hogy mi vélünk is bánjál kegyejmeíen.

#
* *

Hát te fzáz húfz ezer Török Generálija.
Azt tudod tán erőd fenki ki nem állja 

Ho vá törfz olly fene vad kegvetlenféggel, 
Kerefztyének ellen való dühöfséggel? 

Kiknek kéfzítettél hüfz fzekér nyak-lántzot9 
Ötöfével azon hogy járnák a’ tántzot? 

Tsáfzárodnak adni, ki fejét akarod?
Coburgét: de tsak úgy ha meg-bírja karod. 

Ah! Felféges Coburg! ah ditsö nevezet!
Dítséretes rólad minden emlékezet. 

Mérgefen megy reád a’ fene vad-nem zet, 
Mellyet a’ Tigrifek mérges apjok nemzett* 

Óh hallatlan dolog! májd öt annyi népet 
Mint vólt a’ magáé ; hirtelen el-tépett, 

Meg fzalad a1 dühös Fúriák’ magzatja, 
Mindenét a’ tábor helyein hagyatja, 

Hufzonkét ezerrel megy ellene hartzra,
Száz húfz ezer Török hull előtte artzra«, 

Szalad az erdőbe, fántzba vonja magát, 
Hogy ott ne vefzefse mindenik a’ fogát.

D e
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De ti óh Magyarok’ régi maradránvi,
Atilla’ , Hunyadi’ ’s máfok ■Tanitváányi ! 

Számos Jantsárokat a’ fántznak öklébe,
Meg ölve küldetek Plútónak ölébe.

Hol van a’ fok ágyú, fok fzekér nvak-lántzod ? 
Nagy-Vezér, Magyarnak kéfziilt vas za-

mántzod?
Hol van Coburg’ feje? tán magaddal vifzed ?

De hogv el fzaladbass azt is alig hifzed. 
Jaj fzegény oda lett mindenben fzándékod, 

Tsak zsineg ne légven reményit ajándékod. 
El-hánytad ágyúid'a’ vizek’árkába ,

Hogy ne juthatnának Magyarok’markába. 
El-fogtad a’ vizet, egyebet fe tettél,
' Óh! méltán nevetség mire vetemedtél. 

Maradt fok fzáz hordó puska porod nálunk, 
Ditsöbb ütközetre , ritkára találunk,

Így járt Góliáth is a’Dávid bajnoka,
Eggy fíma követtsel be-tört a’ homloka, 

Szitkozódva ment rá ’s rútul tsúfolódott, 
Hogy néki ollv femmi kis bajnok adódott. 

Te is nagy erődbe ’s vitézid karjokba,
Bízván, és hinnyogo gyors paripájokba, 

Tsúfolád a’kevés fzámú Magyarfágot ,
A’ melly nagy fereged’nyak-fzirtjára hágott.

♦
* *

Printz Coburgí e’ tsatán nyertél olly érdemet * 
Mellyet femmi idő foha el nem temet.

Vi-



( o ) jg  C71

Vitéz érdemednek ritka léfzen maisa,
Mellének mostLoudon tsak frigyes pajtáfsa.

Irta Kováts Sámuel.

Mi kippen kellessék a házakat ip'deni, 
hogy egeJ*jéges lakás lehefsen azokban.

Az egéfzségtelenfégnek oka, noha kö
zönségesen keveset gondolja-meg azt fok 
ember, a' házak’ építések. Töbnyire , vagy 
igen dombos , vagy lapájos helyekre vágy
nak a’ lakó házak építettve. Innét van, hogy 
m ind.a’ két félék gyakran nedvefek, ’s 
azért egéfzfégtelenek is. A’ k ik , az illyen 
házakban laknak, azok fok-féle alkalmatlan- 
fágot tapafztalnak; házi hol-mijek meg-rom- 
lik ’s meg-rothad, magokat pedig eggyik 
nyavalya után a’ máíik éri. A’ kemény mun
kához fzokott ember ugyan meg nem érzi 
ezen alkajmatlanfágot olly igen hamar , de 
hová tovább annál vefzedelmefebb» Gyak
ran tapafztalhatni az egéfzségtelen házak ál
tal o koztatott ízomorú következéfeket, ki
vált a’ gyermek ágyas afzfzonyokban és tse- 
tsemö gyermekekben, alig hogy eggy nyava
lyából ki-rnenekednek, már is más nyava
lyába éfnek.

Mind az iflyen alkalmatlanfágoktól és 
nyavalyáktól, jó formán meg-menthetné ma
gát az, ember, hogyha a’ ház építésben ví-

gyá-
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gyázcbb ’s gonclofabb volna. Felette 
nagyot fegít a’ lakó házak’ egéfzséges voltok
ra , ha azoknak fenekét ’s földjét ? fövén
nyel , ’s apró követsekkel, vagy öfzve törött 
téglával ki-tőltené az ép ítő , ’s az által 
a’ fzomfzédja földjénél fellyebb emelné; vagy 
ha cggy oldalba nem építené házát. — E- 
meg-jegyzésre , vajha bár tsak vígyázób- 
bakká tehetnénk a’ház építőket. — Meg-kí- 
vántatik az egéfzféges házak’építéfekre az is, 
hogy a’ mennyire tsak lehetíéges , minden 
házak nap költe és dél köztt lévő táján épít- 
teísenek; mivel ez a’ tájék ’s réfz leg-egéfz- 
fegefeßb, és leg-tifztább levegőt fzolgáltat a’ 
hazban lakozóknak.

Vajha tsak , a’ kik ezután, kivált a* 
faluit gazdák közzül építenek, ezen meg
jegyzésre jobban vigyáznának! Melly igen 
ízíves örömünkre fzolgál, ha tsak eggy e- 
géízfégefebb ház’ építefében lehettünk ez ál
tal efzközökl
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Költ Komáromban, Karátson Havának 
2. Napján.

í  •Ízen most folyó I^ 89-cíik Éfzt. az ele- 
jen , jött Frankofúrtum'oan és Lipfiábanx 
195. Levélen, nyóltzád formában, világ 
elébe, eggy fzépen mulattató ’s gyönyörií- 
féges  ̂ haízonnal oktató könyv , il- 
lyen Tzím alatti TVie können Frauenzim
mer frohe Mutter gefunder Kinder wer
den , und dabei gefund und fchön bleiben? 
Dokt. Hofmann György Friderik , Moe- 
nufi Frankofurtum’ Orvofa által. Az az 
— Miképp’ lehetnek az Afzfzonyok egéfzfé- 
ges gyermekeknek jó kedvű édes Anyjaik, 
faját egéfzfégek’ és fzépfégek’ meg-íértése nél
kül ? —  A’ tudós író elöfzör is elö-fzámlál- 
ván az Afzfzonyoknak, ’s kivált a’ terhefek- 
nek fok-féle ártalmas fzokáfaikat, úgymint 
keményen bé-fűzött vállaknak vifeléfét, a’ 
hevítő italokkal való élést, gyermekeik
nek m ás, néha tsapodár dajkák által való 
fzoptatáfokat, és más illyeneket, világofan és 
fzép renddel meg mutatja ezeknek ártalmas 
és vefzedelmes voltokat. Hellyel közzel, 

S né-
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némelly orvofságokat is ajánl; de ieg-inkább, 
okos orvosokhoz úlasítja őket, akármellr 
lehető változáfaikban, arra emlékeztetvén 
mindeneket, hogy holmi nehezebb nyava
lyáknak elcinten, tsak kevés, de okos fe- 
gítség által elejeket lehet venni, mellyet ele- 
inten meg nem gondolván, fok-féle fzomo- 
rú  következéfek érik a’ terhefeket. — Az 
fcgéfz munka hafznofan gyönyörködtető írás
fal van kéfzítetve, úgy hogy minden Néme- 
tes Afzfzony’ ’s kis Afzfzonyok, kik Szitg- 
wdrt vagy fVerther történeteit olvafsák, 
fzinte annyi gyönyörüféggel és fokkal több 
hafzonnal olvashatják ezen munkát, melly 
őket jó édes Anyákká T ’3 jó és egéfzféges 
gyermekeknek fel-nevelőikké teheti. Leg-in- 
kább pedig az fzép és dítséretes e’ munká
ban , hogy a’ mire maga a’ bőlt-s Teremtő ’s 
a’ terméfzet alkotta az .Afzfzonyokát, azt 
téfzi fel az egéfzfég’ és a’ fzépfég’, mellyről 
a’ Fejér nép úgy is o>lly igen fokát tant, 
meg tartáfának eggyik hathatós efeközéűl , 
hogy t. i. az édes Anya maga fzoptafsa 
gyermekét, (a) E ’ mellett világofan meg-

mu-
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J e g y z e t .
( a )  A’ mi Magyar Hazánk’ Orvofainak eggyik ékes- 

fege Doktor Vefzprémi István Úr, azt írja ez eránt* 
ama fzép konyvetskéjében, melly még rz^o-dik efz-

t« n *



ímitatja , hogy fok tsapodár fzoptatós daj
káknak fzoptatáfok és magok rendetlen aU 
kalmaztatáfok által * el-rontatnak fok ép és 
egéízféges gyermekek tsetsemö korokban.

S 2 Meg-

tehdóben Kolosvárott illyen czíml alatt jött-ki : A* 
kisded gyermekeknek nevéléfekről való rövid okta
tás; melly meg-érdemíi * hogy bár ha minden édes 
atya 's anya olvasgatná azt, á’ 18-dik Levélen. 

Hogy a' kisdedek a’ magok tulajdon anyjokat fzop- 
ják, ’s rie fnáfokat, a’ termáfzet rendelte azt ak- 
képen , midón azoknak emíójdkben jó egéfzféges és 
tápláló nedvefséget kéfzítétt. Ezen köteiefsége alól 
fenki az Anyák közzül magát ki nem vonhatja 
mind addig, míg annyi ereje vagyon, hogy Tagja
inak rr̂ ozdítáfára magától alkalmatos; de fel-tévén 
azt mindenkor , hogy tifzta fzemély az Afzfáony , 
külömben lévén pedig a' dolog rá vigyázzon , hogy 
■meg-fírathatatlan holtig való nyavalyát ne okozzoa 
az ö ártatlan maradékának. Ha maga fzoptatja az 
édes anya g5'ermekét, mind árra ,■ mind magára néz
ve fokkal egéfzfégefebb az , bátor annak élötte aZ 
Afzfzony a’ maga nemének tulajdon nyavalyájával, 
mellyet H y flir ic a  A d fe c iió n x k  hívnak , vagy más e’ fé
lével kiífzködött légyen is, de a’ fzoptátás által fe
lettébb fokát fegúenek magokon , gyakorta ki is épül
nek abból egéfzen ; femmit azzal gondolni ném kell,- 
hogy ók gyenge terméfzetüek , és betegetek legye
nek, mert az által épiíléfeket bizonnyal várhatják  ̂
Ez okokra nézve azt javallom , hogy m in den  b e ts ii» 
U tes A n y  ik  f z e m c l ly  u á la fz iú s  n í l k ü l , a’ kik tsak a’ 
Szoptatásra alkalraatofok , etnlojöket ne vonják-meg

fre-



Meg érdemlené e’ fzép munka, hogy- 
Hazánk’ tudós Orvosi köztt találkozna vala
ki , a’ ki ezt anyai nyelvünkre fordítaná.

Ta-
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fzerelmes édes magzatoktól. Sok példáink vágynak, 
kivált az ifjú Afzfzonyok között , hogy mejjeikec 
fzántfzándékkal el-fzáraztják, a’ tejet azokba vifzfza 
verik; de azt nyerik véle , a’ mit lzomorúan kelle
tik említeni, hogy életekkel jádzatják magokat, 
gyakorta meg-gyógyíthatatlan nyavalyákra magok
nak kéfz utat nyitnak. Hafzontalanúl mentegetik 
azzal némellyek magokat, hogy ok erótelenek és 
betegefek , azért tártnak tőle, ne talán a’ fzoptaiás 
által nedvefségjektöl meg-fofztatván , el-fzáradnak; 
az ollyanok eggy átaljában nem hclyefen okoskod
nak , mert többnyire az emberek’ nyavalyájiknak kö
zelebb való oka, nem abban áll, hogy kevés Ö ben- r 
nek a’ nedvefség, főt ellenben az, hogy bővebben is 
vagyon , mint kellene : jóllehet az előfzör friss és 
egéfzféges légyen , de annak bovfége a’ Terméfze- 
tet úgy meg-fojtja , hogy az fzokott rendes munká
ját a’ testben illendőképpen nem követheti , a’ hon- 
nét az emberben lévő minden vér meg-vefztegette- 
tik , és így következésképpen fok nyavalyák fzár- 
maznak. ’s a’ t.

Tsak magokra hagyom az Afzfzony népekre, magok 
tegyenek ítéletet, vallyon az az elfő tejek nem a’ 
nedvefségeknek bennek lévő bovfégét és terhét je- 
lentié ? Azt kelle Ö nékiek vifzfza verni , a’ mit a’ 
tarméfzet ő bennek meg nem fzenvedhet, és ki akar
ja hajtani? Az ö reájok nézve a’ terméfzetnek fe- 
predékje. Vallyon az által meg-orvofolhatják é ma
gokat , avagy inkább nem ejtik é ineg-orvofol- 
hatatlan nyavalyákba ?
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Talán hafználatos lenne, azon ártalmas ízo- 
kásnak , m ellj már Magyar Afzfzonyaink 
közzé is bé-tsúfz, ki-írtáíára, hogy t»A. má
tokkal ne fzoptatnák Magyar Afzfzonya- 
ink tsetsemöjiket!

Még eddig meg volt Magyar Afzfzo- 
nyink’ és kis-Afzfzonyainknak az a1 ízép 
dítséretek , más Nemzetek előtt is, hogy 
Ortzájok minden másolása nélkül, különös 
és egéfzféges fzép izínek volt; de rnár most 
némellyek mázolni is fzeretik képeket, ’s 
nem is fzoptatnak , még fe — —

Midőn 1774-dik efztendöben Szulei- 
mán Effendi Török kÖA'et Bétsben múlatott, 
eggy Magyar Afzfzonyfágnak annyira tsu- 
daltq. egéfzféges fzép ízínét, hogy elébe 
m envén, minekutánna rneg-hajtotta magát 
előtte, ortzájárá lehellett , így akarván meg
próbálni , ha annak fzép fzíne terméfzet fze- 
rint való, légyen é ? —• Pedig éppen akkor 
is fzoptatós vólt ez a’ Magyar Afzfzonyfág. 
r— Úgy látfzik, hogy maga a’Bolts Terem
tő úgy alkotta a’ Fejér nép’ terméfzetét, hogy 
az édes Anyáknak éppen ne légyen káros 
fe egéfzfégekben fe fzéplégekben Iáját gyer- 
mekjeik’ fzoptatáfok. (b) ’S Vajha fzép ne- 

S 3 . műnk

2 7 7

V J e g y z é s .

Cb) Igaz, felette nehéz ez eránt annyira meg-gyózni az 
Afzfzony népet , hogy kivált a’ főbb renditeket ar-



m  %  ( o ) j í

műnk ez által, még ízebbé tégje magát a’ 
terméfzet1 Alkotója és a’ bölts Világ1 ítélő 

> fzéke előtt! ! !

F. T. Tót Zfá'fef Úrnak, a’ Pesti Min
denes fégben az Jutja Sz. Fggyhdz' 7 Örtént- 
tei érdemes Tanítójának tij'zt elet éve, mi

dőn az Jutja Sz. Eggykdz’ Történetei
nek Magyar nyelven lejendő ki-adáT 
fához kezdene: éneklé eggy j-dik. 

efztendQbéli Kis Pap, a ”
Pesti Szemindriunwól., * <y

Bánatodortzával mit nézí'z? m’ért innepi fzínbe 
Már eggy íz er nem kelfz végtire kedves 

Hazám {
Magzatid im’ vagyriak, kik fzeí1 terjefztik ha-

tárid’ ,
Elleníégidtől félni nem hagynak ezek: 

Vágynak böltsfijaid.kik ha milBellónaterajiad 
Ront is, bölts kézzel bé-kötözik febedet, 

’S Néped1 fel-villetik majd olly fzép fényre,
minőn van

Más

ra bírhafsuk , hpgy magok fzoptnfsák magzatjaikat. 
Maga ama’ híres Tsáfzári ’s Királyi n3gy Orvos , 
Báró S iv ic tcn  ezt írja Doktor I f^ c f zp r ém i  ér’ eíébb 
dicsére könyvéhez: ,, Verum e il , quad Herculi c‘a- 

vám faciiiuS extorqueas . quam mu!ierculis ftia 
v  prsjudicia. Interim tarnen magna fpe$ eit * ot 
5, prudentiores-1‘aLtim relipiícant, & Patres Famjlias 
„  ina guűtoritate tueri diícant iliqd, quod utile eft. ,,
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'Más,jót nem termőbb,bár ha fzerehtse biróbb 

Mint te Hazám! fpk kűl-foid népe. Miképpen
hatalmas

A’Magyar a’karddahlefz’tudománnyal is olly. 
Ah! de mit únfzollak? fzíved’fájdalmait érzem!

Tud'uk, hogy anyja í’ebét, érzeni fzokta hja, 
És mikoron nyavalyánk testünk’ beteg ágyba

le-nyomja,
Kis tagok is fzoktak gyáfzba borulni velünk, 

Szíved azért (látom!)nem kelhet örömre,hogy
a’ te

Magzatid , a’ kiket olly fok tudományra
hozál,

Nyelvedet el-hagyván, olly nyelveken írnak,
hogy értsék

Ök tsak, ’s a’ nép nem. Búdnak elég 
oka volt —-

Mert ki ne bánkódnék, könyvet ki ne ejt’«
ne ha látná,

Magzata hogy közelít mostoha forsa felé ? 
A’ tudománnyal jár a’ bóldogfág; fólia nem

volt
E’ nélkül boldog, ’s nem lehet eggy Ha

za is.
Ezt pedig hogy várhat’d? Ha nem értheti

Mesterit a’nép?
Ostoba a’mint volt léfzen örökre. De már 

£ ’ v o lt, ’s múlt. Igazán fel-fogták ügye
det immár

Bülts fijaid; nyújtják kélz íégedelmek’ezek,
S 4 " Nézd



Néz’d B étset, Kafsát bár, ’s Vízi-Komáro^
mot ottan ,

Néz’d az egéfz népet, nézz ide kedves 
Hazám !

Nézzed ama1 munkás fijadat Tót JóTefet itten,
Es ha mi bánat még fzívedet érdekeli,

Tedd-le. Ez a1 mi időt hagynak maga,
tifztei, azt is

Néked fzenteli-fel, ’s festi-le nyelveden a-
Szent Hitnek Történt ’s volt minden dolga 

> .it eddig,
Edefen indítván a’ te fzerelmed’ Hazám ;

Tudja miért, és kik festettek Szíriái földtől
Nap-nyugtig vérrel Várafokat, ’s falukat;.

Tudja miért , és kik Pannonban annyi tsu~
. dákat *

Tettenek, hogy most is félje, tsudálja 
Világ.

Tudja miért kelljen jól tudni, tanulni Deákul,
’S hogy külfő nyelv tsak több tudomány

ra fegít.
Óh! egek adjatok illyeneket, ’s tartsátok

Hazánknak.
Ti pedig óh Műzsák ! köfsetek olly ko- 

fzorút
Nékik , melly nem véfz ; ’s melly meg-mu-

tathafsa jövendő 
Mag-

289 % ( P  ) &

* Itten értetődnek a’ Magyaroknak halhatatlan gyö- 
zödelmeik.
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Magzatnak, ’s példát adjon örökre neki, 
Hogy mi időnkben is voltak, kik igaz í'ze-

retettel
Voltak Hazájoklioz, ’s volt betse nála

tok is. —

A" Találós Mefe volt K o p o t’f ó  ; a’ Rej
tett Szó L a u d o n , mellyböl ki-telik D o n a u , 
D u n a . *

T a lá ló s  Mese.

Fakadt a’ Hazánknak három kiít-forrása , 
(A z istennek ez fém utólfó áldása) 

Eggvnek közttök tsípös ’s favanyií a’ vize, 
M ásnak édefséggel tetfzetös az íze , 

Harmadik minden-nap bé-vevö italra 
V aló , de rá.illik akármally afztalra.

Ezek közzűl félre már meliyiket tegyem?
Mindhárom egy-formán ketsegteti ínyem. 

Még lem elég— fzámat annál inkább tatom, 
* Égvén fzomjúfágom, mennél többet látom. 
Olly tulajdonfágúk, hogy , ha tsak láthatom, 

Noha fzámat velek meg fém is áztatom , 
Úgy el-tartnak, hogy tsak nem meg-réfzegítik 

Elmém’, ámbár iöha meg nem fzégyenítik. 
Nem hogy (mint kik élnek a’ posvány Let-

hével)
VefztegetŐdnének feledék’ elmével, 

Hanem inkább mindég, kik belőle ifznak 
S 5  Szép
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Szép tudományokban annál jobban híznak. 

Magvarok feddjetek bó e’ forrásokat, 
Terjefztvén rüájok Tziprus lugafokat. 

ügy vegyétek izemre , ’s nézzetek ezeket , 
Mint boídogfágtokkal vtíéíos ereket.

Ah! foha fe lafsa azt a’ bút Bfazátok, 
{fogy még ki-apaizfza eggy rettentő átok!

B. F. P. M. P.
R e j t e t t  Szó.

Nints falu öt nélkül, nints Város, uints fo-
hol Orfzág.

Kelteje bár akadály; tartani hárma fzerct. 
Ofzfzad más - képpen, három téfz’ ízínte

meg-annyit.
Árt is hafznál is ketteje hogy ha hegyes.

Szathmárrói.

Ä* himlő26 gyermekekkel v a l ó  bánásnak 
módja.

Alig lehet eggy ollyan nyavalyát gon
dolni , melly a’ gyermekeken annyira ural
kodjon , és a’ mellyben több gyermekek el
haljanak , mint a’ himlő. Ama’ nagy em
lékezetű és tudományit Süfxmilch, * vilá

g a

* L á s d .  Die göttliche Ordnung in den Veränderungen 
des menfehliehen Gefchlechts. 2ter Theil. Berliur 
1775. von Joh, Peter Süizmilch.
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gofán meg-mutatta. hog)*- minden 100 ha
lottak köztt $Q. találtaik , a’ ki himlőben 
holt-meg; és így az emberi Nemzetnek i*r 
dik rél'ze himlőben hal-meg, De koránt fe 
volna a’ himlő olíy igen ppfztító, ha a* 
himiöző gyermekek kel jobban bánnánk. Efz- 
tendonként fokán el-vefznek a’ himlőben 
tsnpán tsak azért, hogy a’ régi vefzedelmes 
véieketjéfeket, melleik: a’ liímlözőkkel va
ló bánás körül közöníégefek , si-hagyni nem 
akarják az emberek, — Minthqgy pedig fok 
helyeken most is uralkodik a’ himlő, nem 
léfzen talán kelletlen, a hipílözó gyerme
kekkel való bánást, ,a leg-jobb ürvojoknak 
javalláj'ok fz  érint, röviden elő - adni.

Mihelyt valaki meg-himlöfödik, azon
nal fegítségére kell leinti annak. A’ hárorn 
ellő napok , leg - fzorofabb vigyázást 
és fegítséget kívánnak; es ha ezen időben 
nenri gondolunk a’ beteggel, el-múlhatatlan 
vefzedelme következik. — Hogy ha a’ gyei> 
mek himlőzni kezd, nem kell mindjárt ágy
ba fektetni; hanem hadd maradjon ’s járjon 
fenn egy térés lágy meleg házban. Ejtíza- 
kára lé kell igen meleg ágyba fektetni ötét. 
Leg-jobb lenne eggy jnadratz ágyának, 
mellyet úgy kell helyheztetni, hogy a’ fai
hoz ne érjen , fe a* világofság a’ beteg’ íze
mébe ne fzolgáljon. A’ beteg fzo,bájába, 
naponként gyakrabban is friss l e v e g ő t  keli

bo-s
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botsátani, Hogyha éggyháznál több gyer
mekek himlöznek, kettőnél több eggy fzo- 
báha ne botsáttafsék, mivel már ezeknek 
ki-gozölgéfeik is nagyon meg-poshafztják a’ 
benn lé\rő levegőt, ’s bé-tőltik azt ártalmas 
ízagokkal. — A’ himlősnek igen kevefet 
kell enni adni. Minden kemény eledelek 
vefzedelmefek; kivált míg a’ hidegleléfe 
tart. A’ böjtölés, betű fzerínt való értelem
ben, annyit fegít , mint akármelly orvofsag. 
De ugyan tsak enni is lehet adi;i, eggy ke
vés árpa-káfát, vagy főtt tserefznyét, főtt 
gyiimőltsöt, és zöldféget. Ellenben a’ hús, 
és hús leves , minden hevítő eledelekkel 
eggy út t , igen ártalmafok.

A ’ himlőzőnek gyakran inni kell adni, 
kivált míg a’ himlő ki nem adja magát; ’s 
nem is kell arra vigyázni, míg maga kér in
n i, mert gyakran nem is érzi a’ fzomjúfá- 
g o t , leg-ink*ább ha nyavalya-törés ütközik 
hozzá, melly gyakran meg-eíik, de nem 
veízedelmes; vagy ha a’ torkában himlő 
van, nem igen óhajt italt, annak le-nyfclé- 
fe’ alkalmatlanfága miatt. Kívánfaga , főt 
akaratja ellen is , gyakran inni kell tehát ad
ni , valahányfzor ébren van. Leg-jobb ital 
az édes téj , ha felényi vízzel elegyítetik. 
A ’ főtt árpa leve is igen jó , ha eggy kevés 
méz elegyítetik közzibe. Hogy ha a’ hirnlos 
egéízíeges korában erős terméfzettel, és jó

eméíz-
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eméfztő gyomorral bírt, favót is lehet itat
ni véle. Ha a’ hideg-lelés, vagy a' nyava
lya törés eröfen fogja a’ beteget, fel kell 
venni ötét az ágyból, és friss levegőre vinni; 
mert nem hogy vifzfza verődne azon a’ him
lő , főt inkább fokát el-vefzt mérges réfzeibőf, 
és meg-enyhül a’ beteg a’ friss 'evegön.

A’ himlŐzonek gyakran lágy meleg kris- 
télyt kell adni , meliyet úgy lehet ké- 
fzíteni, hogy árpa lévbe mézet és falétromot 
kell elegyíteni. Ha a’ hideg-lelés ezen Or- 
vofság után fe térül ; gyakrabban meg kell 
újítani a’ kristélyeket, e’ mellett pedig io . 
grán falétromot fzint’ annyi nád-mézzel meg
elegyítve bé-adni a’ betegnek* — Ha felet
te mégyen a’ hala , a’ falétrom hej vett fzint 
annyi Szállniákat kelletik nád-mézzel ele
gyítve be-adni néki.

Mind ezek mellett a’ beteget tsak gyen
gén kell bé-fedni, ’s a’ fzobát mellyben fek- 
fzik , frifsen tartani.

Felette vefzedelmes, pedig igen közön- 
féges az a’ vélekedés, mintha a’ himlő mér
ges evefségét , minél elébb le kellene tifztí- 
tani a’ testnek felfő réfzéről ; ’s a’ végre fo
kán , a’ himlös gyermekekkel hevítő Or- 
vofságokat ’s italokat, bort, égett bort, és 
más íllyeneket itatnak , a’ fzobát mellyben 
a ’ hirnlos fék fzik felette bé-fiitlik , és a’ be
teget igen melegen bé-fedik, holott ezek a*

, 5  hi-
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hideg-lelést meg-erősítik, és a’ betegnek 
állapotát vefzedelmefebbé téfzik*

A’ himlós igen kevefet aludjék ■ mi
vel az álom , kivált míg a’ himlő. jól ki 
nem adta magát, igen ártalmas- —- Hogy 
ha a’ hirnlos gyermek’ képe, vagy nyaka 
nagyon meg-dagadott, ’s azt akarjuk, hogy 
a’ gyermek igen hiinlős ne legyen, tehát jó 
léfzen :

I. A ’ himlőket tővel gyakran fel-fzór- 
n i, és azoknak evefségét langyos vízzel le- 
törleni,

%. A* lábait melegen bé-borogatni , és
3* Arra vigyázni, hogy a’ beteg ma

ga el ne vakarja a’ himlőket.
Ha pedig mind ezek elegfégefek nem 

volnának; a’ lába ikrájára iílyen kötést kell 
kéfzíteni: Vegy 6. lót lifztet, 6. lót mustár 
mag port, ezeket elegyítsd-meg jó e.tzettel, 
és az abból kéfzített kováfzt kösd lába-ikra- 
jára.

Ha a’ fzemei bé-dagadtak, , édes tej 
közzé elegyített meleg vízzel gyakran fel
keli áztatni azokat* De jó formán elejét 
lehet venni ennek úgy , ha eggy kevés kán- 
fórt eggy kisded ruhába kötvén * a’ fze- 
meí elébe fíiggefzted azt. —• Ha a' beteg 
tsuklani kezd, főzz zsállyát vízben, és ele- 
gyítts közzibe eggy kevés mézet ’s etzetet, ’s 
azzal gargarizálja torkát, lágy melegen.

&
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A’ midőn már el-fzáradnak a’ himlők; 
ki kell tifztítani a’ beteget eggy kevés gyen
ge laxátivával.

Hogy ha a’ hirnlos gyermekekkel ezert 
rövid és eggyügyü mód fzerint bánunk, 
melly a’ leg-nagyobb Orvofoknak javalláfok , 
az a’ valófágoS örömünk és gyönyör illegünk 
léfzen , hogy ezen nehéz nyavalyában meg- 
tartván őket, az Istennek fegedelme meH 
le tt, friss egéfzfégre ’s épfégre fegíthetjük 
azokat.

jelentés.
Minek előtte mi ezen Mindenes Gyű]*» 

teménvnek fzerzoji, az elfő árkusban fel tetí 
ígéretünket tellyefíthetnénk; addig is az elő
re fizető Érdemes Olvafóinknak mostani fzá- 
mokhoz-képest, liüfz Ts. Aranyakat te- 
fzünk-fel az I7 9 í/-dik Efztendőre jutalmul 
annak az érdemes írónak, a’ki fzületett nyel-* 
vünkön Hazánk Históriájának Valamelly tzik- 
keh7éböl, eggy ollyan Szomorú-Játékot, fog 
kéfzíteni, mellyben a’ Szomorú-Játéknak: 
minden régúláji fel-találtafsanak, ’s a’ melly 
olíy velős és hathatós ékefen fzoTláfsal le**- 
gyen ki-dolgozva , hogy az idegen nyelvek-' 
re lejendŐ fordítáfában femmi fzépfégét eU 
ne vefzítse; Ha ez a’ Németre fordítatánda* 
Szomorú-Játék a’ Bétsi Teátrumon tapló

ján
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láfokkal jádzattatik, a’ léfzen annak belfö ér
demének eggyik próba-köve. —  Ezen kívül 

jelentjük aztis, hogy valamint eddig, ügy ezu
tán is igyekezünk ezen Gyűjteményünkben 
mindeneknek ízléfeknek éleget tenni. — A’kik 
ezen köz-hafzonra, ’s Litteráturánk1 gyarapo- 
dáfára törekedő fzándékunkat munkáfan elő
mozdítóm kívánván, Gyűjteményünket járatni 
akarják; méltóztafsanak az Rh. forintokat 
Karátsonig meg-küldeni. Azok pedig , a ’ 
kik meg ezen folyó fél efztendore is tartoz
nak, kérettetnek nem külömben annak meg- 
küidéfére*

Minthogy fni a* Feíféges Királyi kínts- 
tárnak minden Gyűjteménytől egéfz efzten
dore fizetünk, ’s az igazfág ügy kívánja, 
hogy a’ melly pénznek tsak némelly réfze 
a’ mienk, más pedig a’ Királyi kínts-taré , 
az fzint-űgy ingyen hozattafsék hozzánk, va
lamint hogy ingyen küldődnek Leveleink: 
azért is az érdemes olvafó Urak mindenütt 
bátorfággal, ’s fizetés nélkül küldhetik hoz
zánk az 5. Rforintokat, akár B. Tzédulában, 
akár pénzül, tsak méltóztafsanak így utasí
tani Leveleiket: An das K. K. Poftamt,
5 . Gulden Pränumerationsgeld, für die 
Pof amts Litteratur Zeitung, Mindenes 
Gyűjtemény, a Comorn.---------------

L. Aba Új Vármegyéből írják, hogy 
''V már eggy érdemes Hazafi MillÓtot 
munkába vette. —

% ( o ) a  *
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XIX. L E V É L .
Költ Komáromban, Karátson Havának

5.  N apján*

Buda Vát a \ 's Kár of áriak le-írdfa*

.E ^ u d a , édes Magyar Hazánknak ez a’ ré
gi Királyi lakó Várofa, közönféges véleke
dés fzeriut , Buda\ Attila testvériétől vet
te Nevét; noha ama’ híres ’s tudós Botlfi- 
nius, Herodotufsal eggyütt azt írják, hogy 
a1 Scitháknak eggyik Nemzetéről, a’ Budi- 
niífokról neveztetett. — Kristus Urunk fzü- 
letéfe után 6-dik Efztendőben, már de
rék Várofa volt a’ Szikdmbrufoknak Ó-Bu- 
d a : ’s a’ régi Magyar íróktól Szikdmbrid- 
nak hívattatik. Midőn Attila 373-dik Efz- 
tendöben a’ Magyarokat Hazánkba hozta, 
Buda táján telepedett-meg, ’s maga is ott 
vette lakáfát; de minthogy a’ Rómaiakkal 
hadakozott, el-menvén maga a’ táborral, 
2hfí/a'testvérjére bízta a’ Haza’ igazgatáfát, 
a’ ki annyira magához hódította Buda Vá- 
rofa’ lakodnak fzíveket, hogy az ő Nevé
ről nevezték Várofokat. Német Nevét Bu
da , azon fok méfz-kementzékről ve tte , 
mellyek e’ táján voltának.

T B u d a i
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Buda Vára eleinten tsak eggy kisded 
kastély vo lt, mellyet azon magas hegyen, 
a’ melly elébb Bejfí-hegynek neveztetett, 
az O-Budai Prcepoft, maga múlatfágára é- 
píttetett. Sz* Istváfl Király idővel nem tsak 
meg-nagyobbította ’s meg-erőfítette azt, ha
nem 1022-dik Efztendoben a’ Sz. Péter tem
plomát építtette hozzája. Midőn 1242-dik 
Efzt. a’ Tatárok, egéfz Magyar Orfzágot 
rabolták ’s pufztították, ezen menedék hely
re hordották fokán kintseiket. Ebből ke
rekedett idővel U;-Buda, mellyet IV-dik 
Béla , nem tsak fzabad Királyi Várofsá tett, 
hanem maga Királyi lakó helyévé is válafz- 
tott. Kevés idő múlva olly híres lett Uj- 
Buda Várofa, hogy Európának minden Or- 
fzágaiból, minden-féle mester-emberek fzá- 
mofan tódultak oda , a’ kik azt olly fzép 
rendefséggei ’s jó ízléfsel meg-építették, hogy 
Európának elfőbb Vároíi közzé lehetett azt 
fzámlálni. TfŐ Károly Király is, által kőE 
tözkedvén 1329-ben JdTifchegrádról Budá
ra , állandó Királyi lakó helyének válafztot- 
ta azt, ’s mind m aga, mind pedig mákok
nak fzámokra egynéhány fzépPalotákat és Fő
házakat építtetett ottan. ’Sigmond Király 
1388-ban Akadémiát állított, és eggy fzép 
templomot épített Budán, mellybe 1464-ben 
Mátyás Király I-fő felefége tem ettetett; Ba*> 
kdts Tamás Efztergomi Érfek és Magyar

Or-
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Órfzág’ Primáfsa 1512-ben a’ kerefztes kato
nák eránt írattatott RómaiBullát itt el-ölvasta. 
Idővel el-puiztúlt az. V-dik Ldfzló Király 
is némelly fzép épületeket és kerteket állított 
fel ottan, ’s a,’ Fejérvári kaput is építtette. 
—-  Hunyadi ^fátios', és az ö igazgatáfa alatt 
uralkodott Ll-dik Ldfzló’ halála után, 1458- 
ban ki-ízabadíttatván az Orfzág’ kövétjei ál
tal az Ő íija M á ty á s  a’ P rága i tömlötz- 
bo l, a’ hová ötét Gara Palatínus és a’ Hu
nyadi Famíliának más több ellenfégei bújd 
togatáfökra Ldfzló vettette volt, nagy öröm’ 
’s pompával hozák ötét Budára, ’s nem te
kintvén ifjúságát, Királyokká válafztották. 
M á ty á s  Király, nevezetés értelemben Bu
dának fel-építője lett , mert véghetetlen 
költségeit arra fordította, hogy e* Királyi 
lakó Varofát minél ditsőfégefebb karba állít- 
hafsa. A’ Királyi épületek k ö z tt, méllyé* 
két ö Budán té te te tt, egéfz Európában hí
res lett , az ö könyves Tár-háza, mellyet a* 
Jeg-hafzriofabb és ritkább Görög és D eák, 
íninteggy 50000» darab könyvekkel meg-ra- 
ko tt, többet keltvén arra 3 3000. forintoknál. 
Szé’lyel, többet 30. értelmes íróknál tartott 
maga koltfégén, kik az ő könyv-tárja’ fzá- 
mára, a’ leg-nevezetefebb munkákat le-ír- 
ták. 1472-ben H efz A n d rá s által , a’ leg- 
élfö k ö n n y o m ta tó  műhelyt állította-fel it
ten M á ty á s  Király, melly fzinte l 494_ig 

T  2 ízé#
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izépen virágzott. — Lajos’ Moháts-
nál történt fzomorú efete után Pogány kéz
re került Buda, 1526-dik Efzt. Sz. Mihály 
havának 2-dik napján bé-vévén azt Solimdu 
Török Tsáfzár ; ’s azon 14. napok alatt, 
míglen ott m úlatott, nem tsak a’ ditso Ki
rályi lakó V árat, az ékes és meg-betsülhe- 
tetlen könyv Tár-Házzal eggyiitt meg-égeU 
te , hanem az egéfz Buda Várofát- is min
den fzépfégétől meg-fofztván, fzomorú álla
potban hagyta, holmi drága ékefségeit , és 
értzből öntött ritka mesterfégű Státuáit, gyö- 
zödelme jeléül el-vitetvén maga előtt Kon- 
stántzinápolyba. 1529-dik Efzt. vifzont ki
jött Solimán, Zápolya -dnos’ kéréfére
Magyar Orizágba, ’s két el-árúlók által bé- 
vévén Budát, meg-erőfítette ottan Zapo- 
l y d t  Királyságában, a’ ki azt nem tsak Ízé
pen meg-építtette , hanem derekafan meg is 
erőfítette. Az Ő halála után , el-foglalni a- 
karván 1-fő Ferdindfld a’ Magyar Királyhá
g ó t , 1540-dik Efzt. ismét ki-hívja I z a b e l 
l a , Z á p o l y a ’ özvegye a’ Törököt; a’ ki 
tsalárdfággal bé-vévén Budát, aT Kerefztyén- 
fégnek nagy kárával, egéfz más fél fzáz Efz- 
tendeig bírta azt. 1669-ben olly ifzonyií 
tűz támadott Budán , hogy a’ puska por to
rony is fel-vettettetvén az által, több 400Ö. 
Töröknél el-vefzett, a’ Város pedig fzinte 
hat házig meg-eméfztetett. Végre L e o p o l d

Tsá-
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Tsáfzárnak győzöde/mes tábora , minden
felől fzorongatván a’ Törököket, 1686-dik 
Efzt. Sz. Mihály havának 2-dik napján, no
ha mind a’ két réfzről több el-vefzett 100,000* 
embernél , Budából fzerentséfen ki-hajtattak 
a’ Törökök.

Kerefztyén icézre kerülvén Buda Vára, 
mind L e o p o l d  Tsáfzár, mind V l - d i k  Ká- 
rohj, mind pedig annak nagy érdemű Le
ánya , ditsőféges emlékezetű Mafia lhefé- 
f i a , azon vo ltak , hogy a’ mennyire 
lehet, Budát hajdani fényességére emeljék; 
mindenike nagy koltfégeket fordítván an
nak fel-építéfére ’s meg-ékefítéfére.

Az 1687-dik Efzt. fundálta itten, az 
akkori Prímás S z é t s é n y i  Gróf a’ Jéfuiták’ A- 
ka'd ém iáját, mellynek fzép épül etjei 1747- 
ben kéfzültek-el. — 1715-ben ama’ nagy 
és mesterféges ép ítő t, Báró R e g a l t  küldöt
te a’ Királyi Felfég, hogy a’ Királyi V árat 
iijonnan építse ’s ékefítse-fel, de mivel Ö e- 
lébb, hogy lém e’ munkát végezhette vol
na meg-hólt, 1748-ban ama’ nagy emléke
zetű Hazafi’ G f a f a l k o v i t s  A n t a l  Grófra bí
zattatok annak folytatáfa, a’ ki a z t, a’ Ki
rályi Felfég’ és az egéfz Haza’ telly es meg
elégedésére , dítséretefen el is végzetté. Az 
1751-dik Efzt. tartott Orfzág-Gyüléfe alatt* 
nagy emlékezetű M a f l a  T h e f é f ia  Pofony- 
ból ment-le R e f e n t z  Tsáfzár Férjével, Budá- 
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pák 'meg-Iátáfára, ’s az által az egéfz G r
ízágnak nagy örömet fzerzett. Ugyan ez a’ 
Királyi Felleg, egéizen által adta 1780-dik 
Efzt. Buda Varát, az addig Nagy-Szomhath- 
ban volt Akadémiának, nie Ily Sz. Iván ha
vának 27-dik napján , ‘Hazánk’ mostani drá
ga Kantzellariuía, Gróf Iáifi Károly Ö Ex- 
cellentziája’ mint Királyi biztos’ jelenlétében 
nagy ppmpával a’ Tudományoknak fel is 
fzenteltetett. Ezen különös ínnepnek em
lékezetére, Wirth Úr eggy két forintos 
Tallér nagyfágú két emlékezet pénzt kéfzí- 
te t t ,  meliyeknek eggvik fele a’ két Tsáfzá- 
ri Fellegek’ Mária There fid’ és II dik 
fe f  képeket mutatja; de a’ máfik fele min- 
rienikének kiilömböz eggy-mástól. Eggyi- 
ken az Akadémiai épület Iáttatik, ülvén fel
ly ül íráfsal: ÁBdes Reg* L itt. & Nob. £fuv. 
Conleg. adfig. Alább pedig ; Bonce artes 
A Sigismundn & Mathia Corvina Regg. 
Budám induBce. Belli Terroré fugatoe. 
A. M. Ther0 a Aug. Revocatce. A. Regi 
XL. *—* A’ fnaíikának eggy fele, eggy bo
rostyán kofzprutól körűl-vétetve van, il
ly en felly ül íráfsal; Ratio. Educatiqnis. To~ 
tiusque. Rei. Litter ári ce. Bér. Jiegnum. 
2iungarice. Provinciasq. Eidem. Adnexas. 
Die XXK. £funii MDCCLXXX. Budié 
\fonflabil.
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A’ mostan uralkodó Tsáfzári ’s Királyi 

Fclfég ezt az Akadémiát Pestre által hely- 
heztette; Budát pedig az által emelte regi 
ditsöfégére, hogy a’ Hazának leg-felföbb 
ítélő ízékjeit, 1784-ben Pofonyból ide fzáU 
Jította; mellyért a’ Budai Város’ Tanátsa, 
háláadófágból eggy emlékezet-Ofzlopot kí
vánt 6 Feiíégéjiek fei-emelni, De ezt vet- 
te 3Ó’fefiő\ , ezen igyekezete bíj-jelentéfére 
váláfzúl: Minekutánna a’ meg-rögzött bal- 
vélekedéfek ki-irtattatnak ; Hazájához és a’ 
Köz-jóhoz kiki igaz fzereíetlei vdéltetik • az 
Orfzágnak minden tagjai, a’ Haza’ lziikfé- 
geit tehetfégek fzerint örömmel könnyebbí
teni, és az által annak bátorfágát és boldog- 
fágát elő-mozdítani igyekeznek; minekután-, 
na a’fel-világofodás által a’ tanításnak rend
je meg-jobbítatik, az Eggy-háziak úgy taní
tanak , hogy a’ Vallásnak Pzoros eggyefsé- 
ge a’ Polgári Törvényekkel helyre áll; mii 
nekutánna az igazfág ki-fzolgáltatáfa egye- 
nefebb Jéfzen; az Orfzág, új lakóiaknak bé- 
fzállítáfok, és ízorgalmatolább mezei mun
ka által, jobban meg-gazdagíttatik; minek
utánna a’ Földes-Urak és Jobbágyok köztt 
fzebb eggyefség ’s több hafználatoíság léfzen; 
minekutánna a’ két - kézi - munkák’ és mes- 
terfégeknek, ’s azok á,ltal kéfzítetett mun
kák el-adáfának jobb folyamatja leí'z’ , és az 
Uradalom’ minden réízeiben közönféges 
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cggycfség léfzen, a’ mint én azokat óhaj
tom és reményiem, akkor érdemlem-meg 
az emlékezet-ofzlopot, ’s nem pedig most, 
midőn Buda V árofa, az én általam oda 
helyheztetett Felfőbb-ítélő fzékek által, bod
raitól jobban meg-válhat, és házait is na
gyobb bérben ki-adliatja.

Buda Várának — .vagy a Fel fő-Vá
rosnak négy kapui vágynak. —

Délről van a’ F ejérvári - kapu , mel- 
lyet már V-dik L á fz ló  Király építtetett; de 
idővel a’ Törököktől el-pufztíttatott, és új
ra fel-állíttatvári , 1723-ban a’ mellette lévő 
puska-por toronynak meg-gyiíláfa által, fel
vettetett. Mostani formában VFdik Ká-. 
rolvj Tsáfzár építtette .azt, a’ mint annak il- 
1 en fellyül íráfából láthatni: C arolo V B  
R om . Imp. Semp. A ug. Germ. H ifp. Boh. 
R ege. P o rta  kcec A lbaregalenfis e fu n d a - 
m en tis  fu r  r  e x i t , P a fh a lib u s  nuper f e r i i s  
v i  n i t r a t i  p u lv e r is  in  a u ra s  ej e ál a, 
PasChaLI 1MbVito rVrsVs fpLenDore re- 

sVrglt
Laeta noVo MeLIVs Venlt ab TgneDeCVs. 
H e n r i c o  ^ fo f e p h o  e S. R .  I .  C o m . d e  B a u n  
S u p r .  A r m o r . P rce feP lo .

Nap-nyúgotról van a' Bétsi-kapu, azon 
a’ heh en , a’ hol hajdan a’ ’Ó7í/d-kapu ál
lott. Eggy mejj-kép láttatik azon , ki-nyúj- 
tóit nyelvvel, melly a’ bal keze’mutató úĵ

já-
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javai a1 homlokát, jobb kezével pedig eggy 
figét m utat, és a’ Tsáfzári tzímt tartja, il
ly en feliről í rá fsai: CaVOlilS VI. Jt, 1, S. 
A. G. ff, ff. B. Repe. —-  Ezen kapu’ bel
fő réfzén ama' híres Magvar, ritka eröí’segii 
1 küldi Miklós' fegyverei láttatnak,

Elizákról a’ Vízi-kapu, eggy elrejtett 
gráditsos ajtóval, és

Nap-keletről a’ ^Ó'j'ef-kapuja, mellyet 
a’ most uralkodó Felfég, meg édes Anyja 
életében 1777-ben a’ Vár’ bástyáján nyit
tatott.

Ezen felfő Városban vagyon a’ Királyi- 
V ár, Fegyver Tár-ház , 2CO. rendes épüle
tek’ és házakkal eggyütt. NeVezetefebb pia- 
tzai a’ Felfő-Városnak, a’ György öreg pi- 
a tza , és a’ PctTdde piatz , mellyen a’ kato- 
nafág fegyverez. A’ templomai pedig ezek: 
Az öreg templom , mellyet I-JÖ Lajos Ki
rály építtetett; a’ Frantzrskátmlök’ tem; lom,- 
jok , közel a’ Bétsi kapuhoz ; a’ V7árofi-Ta- 
nátsdház’kápolnája; a’Klárifzfzák’templornjok; 
és a’ Karmelitáké, mellyben most a’ tilal
mas portékák tartatnak; és a’ Sz, János’ 
temploma , mellyben 1493-ben Orfzág gyű- 
lé e tartattatott. Az öreg templomhoz
közel, láttatik a’Sz. Háromfág’ tíz ölnyi ma- 
gafságií képe. A’ várofon van eggy veres 
márványból épült uj ki'it; a’ Víz-torony, 
mellyben V Dunából fzívattatik-fel a’ v ía j 
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ég a’ Királyi Magazin. Nevezetefebb épii- 
letjei a’ Városnak; a’ Vároíi Tanáts-ház, a’ 
Varmegye-haza , ’a néhány Hertzegi és Gró- 
;fi nagyobb házak, és Kazármák.

" Buda Vároía öt réízbol áll.
1. Az Új-Város, mellyet régenten Fel* 

liéviznek hívták. Pilis , Vármegye 7 mar 
i^Ll-ben Vármegye gy'üléfeket tartott itten. 
Ezen Új-Városnak két fö útfzái vágynak, 
mellyek a’ két piatzra vezetnek, itt va: 
gyón a? Város’ Vám-háza, és néhány tég
la-vetők is.

2. Az Orfzág-iitja, mellyen a’ Rochus 
títfzája, ’s abban az Ecker meleg-feredö há
za van. J£nnek a’ kertjében , ojlyan meleg 
víz forr, hogyT abban a’ tojást meg-íüt^i, es 
a’ tollas állatokat meg-lehet mellyTelzteni. 
Jíem  mefzfze ezen forrástól van eggy kilentz 
kerekű Királyi malom, mellyr efztendőnként 
2^00. forint árendát hoz-bé a’ Ee^s- kam a
rának. Annak ellenében eggyr igen hafznos 
halas-tó vagyon. A’ Duna mentében tar- 
tattatik g’ fa árulás.

3. A’ Víg-Város a’ Duna mentében x 
mellyben a’ Királyi fegy ver-tár-ház, a’ har- 
mintzad, ég a’ Mciyejbevgi feredö , fok ap
róbb litízáival.

4. A’ haláfz-Város, azon Víz-toron- 
ny'al, mellyböl a’ víz, a’ Várban lévő to 
ronyba fel-ízívattatik. Itt volt talán hajdan

az



az a’ kő híd is, meUyet'Sígmpnd Király é- 
píltetett.

5. A’ llátz-V áros, vagy a’ Thctbdn, 
mellyben háromfelé íeredq, és a’ Kátz Ér
ieknek lakáfa ’s Ekléfiájok is vagyon.

Az Arr> a terrnéfzet , íökfele aiándéki- 
yai is rrieg-áldoíta Budát. A’ terméfzeti 
meleg víz, melly a’ Budai hegyekből tsor- 
dpgál, nagy hafzuú ferdöket kéfzít mind a’ 
lakosaknak , mind más Sokféle betegeknek. 
A’ Város körűi lévő termő hegyeken pedig 
az a’ híres veres bor terem , melly az egéfẑ  
Hazában, más Orízágokbar is (pfméretes.

Az O Budai lel vem fábrika olly igen 
gyarapodik , hogy napról napra kelletle
nebbé téfzi gyönyörű Selyem munkái által 
Hazánkban , a’ kül-foldi Selyem matériákat.

Buda Várofának a’ Tzímje is esmérte- 
t i ,  hogy éde§ H,azánV Nemzeti Királyjainak 
lakó helyek volt ; mert eggy erős bástyán é- 
pűlt három tornyokat mulat, mellyek alatt 
középen, a’ fel - nyílt, vas kapu felett fel-' 
vont emeltsös kapu láttatik — Édes Ma
gyar Hazánk’ Tzímje lévén ezeknek felibe 
teletve.
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A’ Találós Mese vólt cC háVQtn érdé- 
mes Magyar tudós Tárfafdg; úgymint 
Betsi hadi- történetek; a’ Kafsai Ma^

gtfar
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gitár Mnfeum ; és a’ Komáromi Minde
nes Gyűjtemény; a’ Rejtett Szó Határ, 
mellyböi ki-teiik ha, t á r ,  hat, ár.

Találós Mese.
Tsak három réfzekböl áll testem7 formája , 

Hármát fém keltejét tested el-nem állja. 
A ’ mint az Anyámtól vettem eredetem’

Úgy vifzont Anyámat én újra ízülhetem.

Rejtett Szó.
Hét lábú boltomban tartom három elfő lábom 

A’ boltomnak helyt ád elfő ’s négy utól- 
<- fó zárom

Két réfzem fzúr varga kézben lyukat to he
lyének ,

M ás kettővel ád a’ fzakáts jó ízt éte
lének.

Három végső tagomból lefz7 mindennapi-
étek ,

Három réfzem ostromolják ma is a’ vi
tézek.

Más hármát ezeknak efső fokfága okozza, t 
Midőn az ég lágy földünket bőven har- 

matozza.
Hárommal dolgozza kertéfz főidét a1 ker

tének
Négye neve a’ ki préfelt jó túró levének

N égy-
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Négynek mondjuk azt, a’ kinek Atyja ’s

Anyja meg-hólí.
Ötre hordnak fok helyeken kortsmáros- 

tói húst ’s bort.
G. A. Királyi hivatalban lévő.

A ’ Dunán túl lévő Aug. Confes. tartó 
Gyülekezeteknek érdemes Püspökjök Fő T. 
fírabovfzki Sámuel Úr, következendő 
Férjekkel végezte Felféges Hertzeg Ko~ 
burg1 ditsö győződelméért és B .  Lou
don Fő-Vezér által lett Belgrad’ hé-vé
teléért , Szent Háromság XXI1L Va
jár napján 3 tartott Háláadó tanítáját.

Tapfolj fzívem! fzép hírt hallafz; Törökök
el-vefztek

Kóburg Hertzeg fegyverével nagy romlásba
estek.

Oda vagyon ditsöfégek !'
Vérbe borúit fényefségek!

*
* *

Óh Hold! Törökök’ reményje öltözködjél
gy áfzban,

Mert nem valál fegítségek ama ízörnyű
hartzban ;

A’ Nagy-Vezér meg-veretett,
Szégyennel el-kergettetett.

, Nem
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Neril hafznált a’ Hallu kiáltás ezen dühös

Népnek,
Vefzélyje lett Magyar fereg rútnak és a*

fzépnek,
Török Tifztek el-hullának 
Sok ezeren meg-halának.

*
* *

Szfcrviának fökúltsát isel-vefzté e’ Nemzet, 
Mellyben vala fok Kerefztyén Török és más

fzerzet,
Belgrad éfett jutalmunkra; 
Isten fordítsd óitalrriilnkrá!

#
# *

Loudon Fö-Vezér Te valál, ennek F ő -^es-
te re ,

Kivel Belgrádot meg-vévé Nemzetünk’ fegy
vere ;

Éljen Loudon örömünkre! 
Sokáig légyen dífzünkr'e 1 

*
*  *

Imádunk mi Nagy Úr Isten e’ jóért Té-
gedet,

Hogy nem hagyod meg-romlani fzép Ma*
gyár Népedet;

Nem hágTörök a’nyakunkrá, 
Nem lehet már romláfunkra!

Jó-
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Jó’sef Tsáfzár virágozzék Hadi féregévé] ! 
Légjen Törökök’ ostora győző fegyverével!

Magyar Nemzet emelkedjék! 
Üitsöféggel fétfyeskedjék!

• *
é *

ó h  ti DitsŐ-Vitézei a’ mi Királyunknak ! 
Nagy bástyái Török ellen tsendes laká-

funknak ,
Véreteket ne fzánjátok ! 
Meg áld értté Jó-Hazátok !

*
* *

Valahol gyöngy véreteket vitézül ontjátok 
Ránk fenekedő Pogányok’ erejét rontjátok 

Ott áldásban nyugodjatok 1 
A’ Jéfusban vigadjatok!

A  haláfzokhoz, a’ halak ki-tdeléf ékről.
Eggy meg-öregedett haláfz , hogy meg 

tanítsa a’ fiját, miképp’ lehefsen a’ halakat 
egéfz télen épen el-tartani, maga fok idő
kig gyakorlott tapasztalásából, arra intette, 
ho g y :

j. Azon helynek fenekét, mellyen a* 
halakat ki-teleltetni kívánja, minden fár’ ’s 
ifzaptol és mindenektől tifztán tartsa, vala
mi rothadást okozhat.-

i. JrU
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i.  Ha nagy hó élik, el tifztítsa azt a’ 
telelő helyről, és lyukakat vágjon a’ jégen, 
hogy a’ víznek párázatja ki-gözölhefsen 
azokon.

3. Vigyázzon arra, hogy a’ telelő hely
re íémmi hó-lév, vagy más akár rninétnii 
víz bé-ne folyjon; ha pedig valami bé-folyt, 
azonnal jegelni kell azt.

4. Pedig, hogy a’ halaknak elégféges 
élelmek és bátorfágos meg-maradások is lé
gyen , kéfzítsen árpa darából, juh ganéjból, 
es kövér főidből kováfzt, és hányja-le azt 
darabonként a’ telelőbe, melly a1 fenekére 
fzállván, mind jó fzaga, mind íze által 
azt tselekefzi, hogy a’ halak is fenekére 
le-menvén, meg nem fagyhatnak.

Fiúi tify.telet' példája.
Ama’ halhatatlan híres Deák Vers-fzer- 

ző Horátzius, azt mondja Szüléi felöl, a’ 
kik igen alatson forfííak voltak , az Ö maga 
élete’ lc-írásában: Soha fém fajnállom , hogy 
olly alatsony forsú Atyám v o lt, és foha 
nem 'm ondom  azt, a’ mivel fokán fzok- 
ták magokat mentegetni, hogy nem én va
gyok az óka alatsony fzületéfem’ és fel- 
neveltetéfemnek. S ő t, ha lehetséges len
ne , hogy öreg korában elől kezdhetné az 
ember életét, és kiki faját tetfzéfe fzerént 
válafzthatna magának Szüléket, még ugyan 
akkor fe válafztanék máfokat, hanem a’ 
magaméit. —



X X . L E V É L ,

Költ Komáromban , Karátson Havának 
9. Napján.

Meg-fagyoit ember’ meg-elevenítéfe' módja

, , ____Gondviselésnek minden világi javai
köztt, leg-nemefebb ’s drágább az ember’ 
élete. Nem is lehet tehát nagyobb jót ten- 

'ni valakivel, mintha el-vefztett életét hely
re állíthatjuk. A’ fok fzomprü tapafztalá- 
fok bizonyítják, hogy EfzíendŐnként fok 
hegény ember véfz-el, a’ meg-fagyás által. 
Minthogy pedig nem lehet mindenütt O r
vost találni, ki a’ meg-fagyött ember1 meg- 
élevenítéfében munkás légyén, a1 felebaráti 
fzeretet árra öfztönözött, hogy eggy rövid 
túdófítást közöljünk az érdemes közönfég- 
g e l, melly fzerint a’ nieg-fagyott ember3 
meg-elevenítéfében akár ki is munkás lehet. 
’S mélly igen fzerentsés embereknek tarta
nánk magunkat, ha tsak eggyetlen eggy 
ember életének meg-tartáfaban, vagy helyre 
állítáfában efzközök lehetnénk.

A’ meg fagyott ember’ meg-elevenítéfé- 
liez bizonyos reményfég lehet; mivel mát 

‘.fők példáink vágynak , hogy ollyan meg- 
í • IT Ü»
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fagyott emberek is meg-eleveníttettek, a’ 
kik már eggy, k é t, főt három nap is meg
fagyva voltak. ~  A’ meg-fagyott ember, 
azonnal meg-hal és meg-öletik, mihelyt 
hirtelen meleg házba, vagy tűzhöz vitette
tek. Valófágos bizonyfága ennek akármelly 
meg-fagyott plánta, gyiimőlts , vagy hús, 
mellyek ha hamarjában melegre vitettetnek, 
azonnal el-rothadnak. Ellenben, a’ hideg 
vízbe ’s jégbe való áztatás által ismét meg- 
eleveníttethetnek , és hafzon vételüekké té- 
tettethetnek, mert a’ hideg Yjeges víz ki- 
fzívja a’ fagyot azokból. Még akkor is ve- 
fzedelmes lenne tehát, a’ meg-fagyott em
bert meleg házba, ’s helyre vinni, ha már 
valófában elevenedni kezdene.

Illyen formán kellene tehát a’ meg-fa
gyott emberrel bánni. Mihelyt a’ meg-fa
gyott embert meg-találják, ha bár több nap
ja is már hogy meg-fagyott, tsak a’rothadás
nak valófágos jelenfége ne láttafsék rajta, 
azonnal hideg helyre kell Ötét vinni. Két 
tenyérni magafságú hóból ágyat kéfzítvén 
néki, mezítelen le-vetkeztetve arra kell 
fel-tenni a’ meg-fagyott testet, ’s fzinte an
nyi hóval bé-fedni, tsak hogy a’ fzája ’s or- 
ra-lyukai nyitva maradjanak. A’ havat kö
rös körül jól a’ testéhez kell nyomogatni , 
a’ fejét ’s nyakát pedig fzűntelen hóval dör- 
gölgeini» — Hogy ha közel, ’s hamarjában

. ház-'
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házba nem lehetne a’ meg-fagyott embett 
vinni; a’ mezőn, vagy ákár hol is lehet 
munkába venni meg-elevenítéfét, de úgy, 
hogy a’ fzél ne érje a’ meg-fágyott testet. 
Ha pedig havat nem lehetne kemény fzá- 
raz télben közel találni, fzükféges léfzen 
minden féle agyi, ’s más vastag ruhákat és 
térítőkét jeges vízbe áztatni, ’s apróra törtt 
jég közzé azokkal fzoroísan bé-takarni a’ 
meg-fagyott testet. De mihelyt a’jég el-ól- 
vad , vagy a’ jeges vízbe áztatott ruhák me- 
legeiének, azonnal újra jeges vízbe kell azo
kat áztatni , ’s vifzont bé-takarni azokkal 
a’ meg-fagyott testet. Ezt pedig mind ad
dig kell gyakorlani, valarníg a’ testnek tag
jai hajladozni ’s melegedni nem kezdenek. 
Ha elégféges ruhákat nem lehetne találni, 
jó léfzen , eggy nagy tekenőbe tenni , me
zítelen a’ meg-fagyott testet, és jeges víz
zel mind addig öntözni azt, tsak hogy a* 
ízájába, ’s orra-lyukaiba ne menjen a’ víz, 
valarníg az egéfz teste jéggel be nem hár- 
tyáfödík. Mihelyt ez a’ jeges hártya el-*ólvad 
a’ testén, azonnal fzükféges léfzen langyos 
vízzel törölgetni a z t, a’ melly víz közzé,’ 
jó erős bort, vagy égett bort lehet elegyí
teni. ,

Ennyire jővén már a’ meg-elevenítes* 
munkájában, a’ meg-fagyott testet fzáraz, 
de tsak hideg ruhákkal kell bé-fedni; vagy 

U % ha
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ha a’ mezon hó koztt vo lna, jól be-takar- 
va házba kell vinni. — Mihelyt már vala
mi kevés meleget lehet a’ meg-fagyott test
ben éfzre venni, azonnal fziikféges léfzen, 
fzáraz, és eggy kevéfsé meg-melegíttetett 
ruhákkal dörgölgetni, és az ágyba fektetni; 
tsak hogy meleg házban ne légyen az , mert 
a’ kiilfő melegítéfsel , hirtelenkedés nélkül 
’s igen okofan kell itten bánni. — Hogy 
ha még fe vehetne lélekzetet a’ meg-fagyott 
em ber; jó léfzen, eggy kevés bor-etzette! 
meg-elegyíttetett vízzel dörgöltetni e te t, ’s 
a’ lábait langyos vízbe rakván, az ábrázat- 
ját és kezeit is azzal mofogatni. Az órra- 
lyukaiba és fzájába eröfen kell lehelleni, 
de úgy, hogy ha valaki a’ fzájába leheli, 
akkor az orra-lyukait, ha pedig az orrába 
fúj , a’ fzáját bé-fogja. Valahányfzor , va
laki a’ fzájába, vagy orrába leheli, mind 
annyifzor eggy kevéfsé meg-fzűnvén attól 3 
kezével a’ mejjét, vagy hafát nyomogafsa 
vigyázván arra i ha a’ nyomogatás után, 
ónként is mozdúl é valamellyik. Hogy ha 
még fe lehetne azt éfzre venni , tovább is 
lehelleni kell fzájába vagy az orrába. Ha 
pedig még fe lehetne az élet’ jelerrfégit ta- 
pafztalni; illyen efetben fziikféges léfzen a* 
Dohány - kristély , a’ melly úgy léfzen-meg, 
hogy eggy tőitsér forma, olajjal meg-kenet- 
tetett tsö t, leg-alábU két ujjnyira a’ vastag

b&-
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bélibe kell dugni , mellyen eggy erős 
dohányos em ber, tellyes erejéből dohány
füstöt fújhafson-bé, Avagy úgy is lehet e- 
zen Dohány-kristélyt adni: hogy két dohán
nyal meg-töltött és meg-gyüjtott pipát fzo- 
rofsan öfzve-kötvén, eggyiknek a’ fzára meg- 
plajoztatván, a’ vastag bélbe dugattatik, 

máfiknak fzárán pedig valaki erőfen pi
pázván , úgy fújja a’ pipákon állal , a’ vas
tag bélbe, a’ dohány füstöt. Leg-jobban 
lehetne ugyan ezen Dohány-kristéllyel, az 
a’ végre kefzíttetett efzközzel élni, mellyet 
a’ mostani leg-újabb Felfőbb rendelés fze- 
rint már minden Seb-Orvosnak meg kell fze- 
rezni; de ha , ’s a’ hol hamarjában ahoz 
nem lehet jutni, jó amaz említett két kö«r 
zönfégefebb mód is.

A’ kristélvozás alatt, a’ betegnek jobb 
felén kell feküdni; a’ lábát és hafát pedig 
valaki fel felé nyomogafsa. Azonban, a’ 
nyeldeklo gégéjét eggy olajba mártott tollal 
lehet belőirő! ingerleni. Kívülről, borba 
mártatott fianel darabot kell a' fzíve kama
rája felibe borítani; az orra alá pedig, apró
ra törtt torm át, veres hagymát, erős illato
kat , és más hathatós fzagú efzközöket tar
tan i, avagy erős tobákot, vagy porrá töctt 
majoránnát az órr/i-Iyukaiba fújni. — Hogy
ha a’ beteg már nyelni kezd, igen haíznos 
$éfzena tzitrom vagy narants héjból fözötf 

U 3 italt
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ita lt, avagy bor etzettel meg-kevert melitát 
innia adni. A1 bor, ’s annál inkább az egeit 
bor, és más akármelly erős ital v-efzedel- 
mes lenne néki. Ellenben bodza-fa virág
bál kéfzített herba-tejet bátran lehet be-adni. 
Az ágyékára, térd kajlákra, és hánallja alá 
pedig meleg borba mártott ruhákat kell bo
rogatni.

A’ fel-éledés után , többnyire hideg-le- 
Jés fzokott következni, mellyben lziikféges 
léfzen a’ karján eret vágatni. Ha pedig eiz- 
telenfég következne, ’s az ábrázatja meg- 
dagadván, a’ gutta-iitéstöl kellene tartani; 
akkor legjobb és íziikíegeíebb , ha okos 
Orvos hívattatik , a’ ki a’ betegnek er-vá- 
gáfok , és hathatós orvofságok által fegítfé- 
gére lehet.

Hogy ha a’ fel-éledés után , ne talán 
még valamelíy tagok el-fagyva volnának, 
lígy, hogy meg-kemény ed ve ’s érzékenyfég 
nélkül lenni láttatnának ; fziikféges léfzen az 
jllyen tagokat, mind addig hóval, vagy Öfz- 
ve zúzott jéggel dörgölni, valamíg érzéke
nyekké nem lefznek.

Szinté így kell bánni akármelly más 
meg-fagy ott tagokkal is. Melegíteni, vagy 
melegen kenegetni azokat, vefzedelmes len
ne , mert az által tsak érzéketlenekké té
tetnének, vagy rothadni kezdenének; há
nyni hóval, vagy jéggel kell bé-fedrii, vagy
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mind addig jeges vízzel öntözni, valamíg 
a' fagy ki nem fzívattatik az által azokból. 
Ha pedig már érzeni kezd a’ meg-fagyott 
tag , akkor lehet ofztán égett, vagy kár.fo- 
ros borral, de hidegen, mofogatni, Tsak 
hogy foha fe jó , meg~fagyott testű vagy ta
gé embernek, mind addig meleg házba, 
vagy tűzhöz m enni, valamíg langyps ház
ban meg nem melegedett.

A’ kinek hidegben kell járni, vagy 
ülni; a’ íöha fe maradjon minden mozdulás 
nélkü l, ’s vefztegiésben; vagy, ha még 
jgen erős álom kerülgeti is ötét, foha azál
tal erőt ne hagyjon magán venni , hanem 
feJ-keljen, járjon, fufson, és m inden-féle 
mozgáfokat tegyen, hogy a’ vére fzűntelen 
való mozgásban íehefsen. — Ez a’ leg-hat- 
hatófabb efzköz, életének meg-tartáíára, és 
a’ meg-fagyásnak, ’s hirtelen halálnak el
lá tó  z la tálára. Felette vefzedelmes vélekedéfe 
lök embernek, a’ fok - féle erős italoknak, 
bor, égett bor, és más e’ feléknek meg-ita- 
lok, a’ mellyek által fokán a’ hideg ellen ol
talmazni akarják magokat; mivel azok tsak 
igen könnyen vefzedelmes álmot okozhat
nak, Mimhogy pedig a’ köz ember, nem 
eggy könnyen tartóztathatja-meg magát az 
erős italoktól; hogy vefzedelmefek ne lé
gyenek azok, Hlyen formán élhetne azok-, 
kai az, a* ki útra indul, vagy a’ hidegen, 

U ' mű-
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rnúlat: Vegyen mor’folt kenyeret, ’s kever
je azt öfzve kömény maggal, és meg-őn- 
tözvén nyers, vagy égett borral , úgy egye- 
meg azt. -— Leg-jobb ég hafznofabb eledel 
te e n , a’ hidegben és utazásban, a' téfzta 
é te l, füstölt hús, és más ezekhez liafonló 
keményebb eledelek. Ha pedig olajjal, fagy- 
gyuval, vagy íérrel me^g-moísa ’s meg-keni 
az ember testének tagjait, vagy ha itató 
papirofsal bé-takarja mezítelen labait; jófor
mán meg-Örizheti azokat, ’s magát is, a’ 
meg-fagy astóh

3 1 *

A’ Találós Mefe volt £fég; a’ Rejtett 
Szó Vas-áros{ mellyből ki-telik vas , vá
ros, á r , / o ,  ros , vá r, fá r 7 áfó, favó r 
árva> rovás,

Találós Mese.

Ha az hafam töltöm tele eledellel,
Ügy a’ vízen úfzván nem merülök én el. 

De ha meg ürülök, így bár könnyebbiílök 
Még is én a’ víznek fenekére ülök. * 

Mond meg hát azt nékem, mi állat én legyek? 
Vagy hogy le nem ülök. Mi eledelt egyek?

H. F. A. P. p. 
Rejtett Szó.

Midőn egéfz vagyok, nyóltz lábon járkálok’ 
Állandó lakozást nem könnyen találok,

Ná-
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Nálam nélkül minden vitéz fzükölködik, 
()t lábamból néki háza emelkedik- 

JVlás öt lábam között rozs ’s búza bujkálnak 
’S útjokban én vélem eggyre kiabálnak, 

Három lábam a’ víz elébe tétetik,
Három pedig úta$ kezétől vitetik,

A ’ ki reám talai meg végyen magának ?
S tartson ez időben leg-drágább javának.

A '  d ü k ö d t t  eb e k’ m a r á f o k r ó l .

Ezen most folyó Efzt. Sz. Jakah-ha- 
yának il-d ik  napján költ Győrben, e’ Táj* 
Nagy-Erdemő Fp-Ispánja ’s Királyi Kiztofa 
Radványi Gróf Győri Eerentz Ö Excel! en- 
tziájának, a’ köz-jóra \zé\zó azon rendelé- 
fe, mellyben a’ aühödtt ebek’ maráfok ellen, 
az úgy nevezett Berliner Spécificttftínak 
meg-fzerzése, O Excelientziája’ Bölts igaz
gatása alatt lévő minden Várofoknak és 
Helylégeknek ajánltatik és parantsoltatik.— 

De mint bogy, ne talán fok helyeken 
esméretlen ezer dúsért ’s meg-próbált Or- 
vofság; történetből akadván e’ Napokban 
annak Magyar le-íráfára, el igazítjuk az Ér
demes Olvafót, az 1781 - dik efztendwe 
fzo.kott 12-töd formában ki-adattatott 
Győri Magyar Kalenddriomnak TóldaUk~

j á r a ,  a’ hol ezen Specificumnak Streitig 
Űr által bé-iktattatott ugyan azon le-írását, 
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mellyet a’ Nagy Emlékezetű II-dik Friderik, 
1777-dik eíztendoben, Sz. Iván-havának 
23-dik napján egéfz Uradalmában kozönfé- 
gyfsé tett, Magyar nyelven , meg-találhatni.

Ezen dítsért Orvoíságnak, az említett 
túdófítás fzerint, írr. ezek a’ réfzei.

1- Május bogarat (mellyet Lintlő Ille- 
loe Majálisnak; Faun. Svec. pedig Airfi- 
cantharusnak nevez , és Pünköst-havában 
lpg-inkább az ugar földeken, réteken vagy 
a’ dombokon a’ nap' hévfégén találhatni) 
a’ rajtok függő mézzel eggyütt 24 därabot 
tsináij bé-mézbe, és azutan meg-fzárítván 
apróra vágj, vagy törj.

*. Terjékböl 4. Latot. Vagy ha Tér
jék nem volna, helyette lehet annyi Bodza 
Liktárt venni.

Ebénus vagy Indiai fekete fából 2. quin
t e t , vagy i f i  Latot apróra ráspolva.

4. Virginiai Sárkány gyökérből eggy 
Hegyed réfzet eggy Latnak porrá töfve,

5. Ráspolt ónból i .  quintet.
6. Berkenye-fa gombából 2Q. gránt. 

( I. grán eggy fzem búza nehézíég) porrá 
törve.

7 - Eggy kevefet kell-venni azon mézből, 
mellybe «’bogarak bé-tsinálva voltak,és mind
nyáját jól eggybe kevervén, Liktáriom formá
banel-kéfzíieni; hegy azt mind az emberek, 
jnind az oktalan állatok, terméízetekhez al-

kal-
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kalmaztatva könnyen be-vehefsék. — Az 
említett de-írásbgn ez is meg-határozva van.

Jó volna , főt fzükféges , ezen próbált 
Orvok iágot minden Váratokban, és kivált 
falukban égé íz lavafzfzal ’s nyáron üveg vagy 
tserép edényekben keiken tartani, hogy mi
helyt valaki a’ diihödtt ebtol meg maratta- 
tik , azonnal keiken volna néki a’ fegítség. 
Mert valamint más akármelly nyavalyában , 
ízint úgy ebben is fokkal könnyebb akárkinn 
hamarjában fegíteni, mint-ha meg-avúi a* 
nyavalya.

%  ( o )

Allhatcktlanfúg.

Minden embernek különös hajlandófá- 
gi vágynak, ’s a’ leg-jobb ember fe mentt 
némely magánofságoktól. — Stem? LŐ,* 
rintznek, oliy igen esméretes Törik mun
káiban , fzeiette EUfzéje, hogy akárki ói
vá fsa a z t , egybe Izémébe tűnik Sterne’ e- 
fánta nyilváiiíágosítolt hajlandófága. — Ez 
az Elífze, eggy Indiából fzármazott Afzízony 
’s Draper Ur’ hitvefe yólt. Mint hogy pe
dig a’ férje, a’ Szuratti Fábrikák’ Eö-Gond-) 
vilelőjökké rendeltetett, felefégeazonban e- 
g-.fzí t ge* hellyre állítáíá végett Angliába ment; 
a’ hol Sterne Úrral különös esmeretségbe 
jutott. Ez si' tifztes Vén, annyira meg-ked- 
vehette Draper Afzfzony’ küllő maga alkal

maz*;
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maztatófát és a’ tudományokhoz mutatott 
hajianclófágát, hogy gyakran nagy ki-nyilat- 
koztatáfpkkal emlékezik felőle íráfaiban. 
De midőn {ÍOYÍk végig folytatni akarná, an
nak le-abrázoláfát, fel-indulván azonban Dra- 
pernében a’ terméfzeti hajlandofágok, tsak 
könnyen belé unt a’ falufi vén-Pap’ barátsá
gába, ’s el-felejtkezvén minden ötöle vett 
fzép oktatáfokról, 1773-dik efztendőben,
eggy erős és izmos Kjarke névii hajós Ka
pitánnyal Angliából és hif e§ férjétől meg-fzö- 
kött. -r- Nem fokkal kiilómben tselekedett, 
ama hires J io u f je a u ’ özvegye is; mert tsak- 
nem {okára férjé’ halála után, el-felejtvén, 
hogy olly tfagy Ember’ hitvese volt, kit a’ 
Királyok tifzteltek, ’s Fejedelmek barátsá- 
gofan meg-látogattak, eggy Átiglus fiatal 
inashoz ment férjhez. —-

3 lS

Jf fzép tudományok' , \ r  a Világi böl- 
tsejseg’ haj zna.

Torqucitus Tafso, ama híres Olafe 
Vers-fzerzö, kinek a m e g - [zab a d í t  at O t t  ff é- 
tízfélémről írt ditso munkája , mellyet az 
el-fáradhatatlan munkás és tudós T. 1 '. Sza
bó David Ur mostan fordít Magyar prófá- 
b an , halhatatlanfágot fzerzett, már iff- 
jiifágában különös hajlandófágot mutatott a’ 
Vörs-feerzesiiej;. Éfzre vévé]} ezt az ő Aty

ja. 4'
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ja , hogy ne talán ez által a’ tudományok* 
gyakorláfokban meg-gátoltafsék, element o 
hozzá Páduába a’ hói tanúit, ’s kémény 
fzemre hányátokat tett azért néki. Ta(Jó 
mindeneket békefségefen el-hallgatott. De 
midőn az o Atyja, nagy meg-induláfsai 
végre azt kérdé tőle : Mi hafznod vágyóit 
már minden te Philofofiádból ? azt feleié 
néki: Abból tanultam o’ Te meg-nem ér
demlett kemény fzemre hányáfidat tsendes 
elmével el-vifelni. — Illy nagy és tudós 
embernek munkáját, valófágos nynghatat- 
lanfággal várja fok tudós Haza-fi T . T . Sza* 
bó David Úrtól, anyai nyelvünkön.

Á’ borjúknak m indjárt elles után lehető 
el-váldjztaíáfokról.

Alig van akármelly hivatal’ ’s állapot
béli ember, a’ ki olly nehezen vegve-fel a’ 
jó ízót, és hafznos tanátsot, mihelyt gyer- 
mekfégétől fogva, emberkorig gyakorlott 
akár minémü fzokáfival ellenkezik az, mini 
a’ gazda ember, ’s kivált azok köztt is, a* 
marhás gazda. Akár mit mondjon, vagy 
javallton néki akár ki, meg-elégfzik ő az
zal : az atyám is így folytatta gazdafágát, 
így bánt marháival, ’s engem is így tanított.

De bezzeg meg kellerte gondolnunk azt 
is , melly temérdek rofzfz fzokáfök és

vifz-
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vifzfza-élélék ragunak még a’ Magyar Or- 
ikági gazdafágbah , és kivált a7 marhákkal 
Való bánásban, niellyeket más Nemzetek, 
nem kévés kafznökrá , már rheg-jobbítóttak 
és gyakorlatiak is. Ezek közzé tartozik az 
is, hogy a’ kis borjukat nem kellene az 
anyjök alatt (koptatni; hanem mihelyt ellet
nek j ríiindjárt el-válafztaríi, és étel’ ’s italra 
kellene azokat fzoktatni.

Kgefz Alíb-Szaxoniábari fzerte fzéílyel 
járván , a’ lég-nagyobb mari)ás Gazdák kö- 
Kil, főt és kivált az o'llyan' Majorokban , a’ 
hol fzáz ’s két í’záz tehenek is eggyütt vágy
nak , tapafzíaliam azt, hogy a’ borjuk mind
járt eliéfek után el-válafztatnak. Miért nem 
lehetne ezt Hazánkban is, leg-alább próbá
ba venni ’s gyakorlatú* holott többnyire tsak 
ritkábban találtatnak eggy Majorfágban an
nyi tehenek eggyütt; tehát a’ vefz.ödfég is 
kevefebb volna. ’S melly igen hafznos len
ne , ’s léfzen ennek gyakorláfa, eggy előt
tem lévő , Gazdafágról írt tűdós munkából, 
közlöm annak bizonyfágát. A’ borjúnak, 
égy mond ez a’ hagy Gazda, fokká! hafznö- 
íabb , egéfzfégére nézve, há mindjárt eggy- 
be el-válafztják az t; mert az anyja tejét íér- 
méfzeli rend kívül való kívánfággal fzopván- 
b é , igen könnyen, már ez által is nyavalyát 
okoz fok borjú magának; az itatásban ellen
ben annyit ád az ember néki, a’ mennyit

ide-
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idejéhez képest kíván. A1 tehénnek is fe
lette káros a’ fzOptaüis , mert nem tsak a’ 
tölgye gyakran ki-febefül, kivált az erofebb 
borjúk’ lzíváfok által, hanem a’ fok döfölés 
miatt könnyen belfo kára is esketik; E ’ mel
lett a’ tapafztalás bizonyítja* melly igen ne
hezen lehet az anyja tejéhez fzokott borjút, 
hl övei el-válafztani, úgy hogymind az any
ja , mind maga, gyakran néhány napokig 
is meg-fínlik azt, ’s eggyik fém akar enni, 
a’ honnét mind a’ kettő fzem-Iáfomást el- 
foványodik. Hogy pedig a1 kis borjú kön
nyen az ételhez fzokjék, igen jő léfzen ele- 
inten néhány nap fenyő magot rakni fzájába. 
Ez által az ételhez igen nagy kívánfága ger
jed, ’á a’ belek is ki-tifztúlnak. — Láttam, 
hogy az AlíŐ-Saxóniai marhás gazda , ki-fe- 
jetvén a’ tehene’ tejét, úgy keverte azt, mind
járt elléfe után el-válafztott borjainak italok 
közzé, ’s ez által a’ le-vágó borjút, rháá 
fél, főt két rná^fára is hizlalta, a’ rnaglót pe
dig fzem-látomást javította. Tsak igen úgy 
vélem , hogy a’ mit a’ kirl-földi gazdák nagy 
hafzonnal gyakorlanak , a’ Magyar gazdák 
is legalább rneg-próbálhatnák. Hlyen for
mán , nevezetefebb hafzna lenne, kivált 
már annyira meg-drágúdván a’ tehén vaj y 
a’ Hazabeli marha-tartásnak.

Á*
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A  Szem fájókhoz.
Sok ember felette fokát fzenved a’ izem 

fájásban, kiva.lt a’ kiknek igen el-gyengíilt 
a’ fzemek, ’S mint hogy a’ mi testünknek 
minden tagjai köztt eggy a’ leg-nemefebb a' 
ízen», nem is tanátsos minden emberre bíz
ni annak orvoslatát. Eggy a’ mostani 
kiiUföldi nevézetefebb Orvofok köztt Spren
ger Prófefsor , eggy Vürtembergai érdemes 
tudós, ezt javallja fokfzori próbálásból a’ 
ízem-fájóknak:

A’ kinek fzeme fáj ’s gyenge, vegyen 
vagy fogafson magának három hím Sere
gélyt ( Linné SturiíUs vulgarly) ’s adjon a- 
zoknak naponként maga azon tányérról, 
mellyről maga evett enni, és eggy jókora 
tálból, riitíllyben meg is feredhefsenek inni. 
Ugyan ezen vízzel, mellyben a’ Seregélyek 
feredtek mofsa meg napjában többfzör $ főt 
minden órában fájdalmas fzemeit; ’s eggy 
két hét alatt érezhető enyhülést tapafztal; 
és idővel tellyefséggel meg-gyógyül a’ fze
me. — Némelly embernek ugyan eleinte! 
eggy kevés vifzketegféget okoz ezen Sere- 
gély-ferdovel való möfódás fájdalmas ízemé
ben ; de tsak kevés idő alatt el-mülik az. 
JMáfok leg-kevésbbé fém érzik azt. ’S még 
is m-nd a’ két féléknek hafznál. Tsak 
hogy fzorofarí arra kell vigyázni, hogy hí
mek legyenek a’ Seregélyek, mivel a’ Nős
tényeknek nintsen ez a’ hafznoju

I
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Költ Komáromban , Karátson Havának 
i2. Napján.

How árának út az áfa, 's út az áfának tz  élja.

H  owárd János , ama’ híres Anglus, a* 
ki minden idejét, tsendefségét, tehetfégét, 
gyönyörüfegét arra fordítja , mint konnyeb- 
bítheí'sen ö a’ fzegény raboknak nyotnorufá- 
gokon; a’ fogfág módjának, ’s tömlötzök- 
nek meg-jobbíttatáfok álta l, e’ mai időben 
mindeneket nagy figyelmetefségfe indított. 
Tudni való, hogy ez a’ nagy ember egéfz 
Európát öfzve járta , olly tzéllal, hogy a* 
tömlötzöket és Ispotályokat vizsgálhafsa. 
Ezen útazáfát o , ’s útazáfában való tapafz- 
taláfait le-írta, ’s eggy drága munka kerül- 
vén-ki' belőle, azt már világ elébe adta, 
hogy abból az ő Hazafijai taniilnák-meg, 
mitsoda jobbítáfokat kellene nékik a’ fogfág- 
ra nézve tenni? Minekutánna Munkáját u- 
tólfzor ki-adta volna; utazni ismét el-indúlt;
”s a’ többek köztt Konstántzinápclyt , ’s a’- 
Görög Orfzági Szigeteket is meg-látogatta. 
Míg Ö oda járt. az idő alatt némelly Ánglu- k 
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fok eggy emlékeztető - ofzlopot akartak 
néki emelni , annak az ő érdemének 
meg - jutalmaztatáfára, melfyhez hafon- 
lót a’ Világ foha még nem látott. Ennek 
az Ofzlopnak fel-állítáfára 148^, Sterlinget 
öfzve-tettek ő k , ’s a’ munkával fiettek, 
hogy minekelötte Howárd a’ felől valamit 
hallana', azt el is végezhetnék. De az idő 
rövid volt. Mert ő akkor Bétsben múlat
ván , meg-hallotta, mit akarnak az Anglu- 
fok , ’s azonnal írt hozzájok, hogy ha ők 
ofzlopot emelnek, ő foha többé hazájába 
vifzfza nem mégyen. Azért az Anglufok 
kénteleníttettek tzéljoktól el-állani; ’s újra 
azon tanátskoztak, mitsoda íeg-jobb végre 
fordíthatnák a’ bé-fzedett pénzt ? Ezután 
nem* fokára Howárd vifzfza ment Angliá
ba, ’s a’ Tárfafágnak illy Levelet írt : „ A- 
„  zon ti hajlandófágtokért, mellyet erántam 
„ meg - mutattatok , tőlem minden ki- 
,, gondoltatható háládatofságot érdcmel- 
„  tek. De engedjétek-meg nékem vi- 
,, lágofan ki-adni, hogy én a’ magam bel- 
,, fő érzékenyfégeimnek meg-fértödéfek nél- 
,, kűl a’ ti akaratotokban meg nem eggyez- 
„ hetek, és ha azt végbe vifzitek , az né- 
,, kém leg-kegyetlenebb bűntetéfem lefzen, 
„  Az én fzíves kéréfem tehát az, hogy ha 
„ az én barátim az én még hátra lévő éle-* 
„  temnek boldogfágot és tsendefséget kíván

nak ;y*



nak : fzándékjoknak végbe viteléről örök- 
j, re felcjtkezzenek-el. Azokat a’ jobbíta- 
„ í’okat mellyek ennek az Orfzágnak fok re- 
9, ízeiben a' tiömlötzökre nézve már is té- 
„ tettettek , és még ezután is tétettetni fog- 
;, nak, s reményíégem fzer:nt kozönfégefek- 
,, ké léfznekj úgy nézem, mint leg-nagyobb 
,, tífztefségemet és jutalmamat. Tudtotok- 
,> ra adom azt is, hogy a’ melly fundust 
a az én itthon nem létemben gyűjtöttetek , 
,, ’s akaratom nélkül Howárd fundufanak 
9. neveztetek, az többé úgy ne neveztes- 
„ fen, és az akár mi végre fordíttattafson, 
,, benne réfzes lenni nem akarok* —- —- „ 
A' Tárfafág ezt a’ Levelet vévén, el-vé
gezte , hogy ki ki a’ maga pénzét, mel- 
lyet a’ ftmdusba adott, vifzfza veheti. A1 
terminus volt Márt. I. napjától fogva Május
nak 1. napjáig; a’ melly pénzt pedig addig 
vifzfza nem kérnek, abból kéfzíttettefsen 
eggy emlékeztető pénz , más réfze fordíttat
tafson azoknak ki-fzabadúláfokra, kik kevés 
adófságért vágynak fogfágban, más réfze 
pedig a’ raboknak fegítfégekre. A’ pénznek 
eggyik réfze mutat eggy fogoly Scéfíkt , e- 
zen alatt- íráfsal: Ä Britanniái nép, a' fog- 
fdgnak vizsgálójának : a’ máfik oldalán pe
dig Xenophonnak Agefilausról mondott dí- 
tséro betzédébol ezek vágynak : ,, Nem aJ 

karta hogy ötét valaki ki-form Ind, 
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í? noha fokán, /zogy ő  eránta tifztefséget 
„  mutafsanak, azt igen kívánták; de ö 
„  w a g ß  w e g  nem fzűnt a’ w a g a  hafznos 
„  munkálkodója által drága emlékeztető 
, y jeleket állítani a' maga elméjének* *, Már 
is íok édes jutalmait kezdi Howárd a’ maga 
fáradtfágának látni. Filadelfiában nevezete- 
fen a’ fogfág az ö munkája fzerint meg-vál- 
tozott; nagy réfzént a’ Quakerek által. Sál- 
fordban is a’ Lancafifiai kerületben 178$. 
42. Máj. eggy iV tömlötz épült, meliynek 
fundamentomát Butterworth Bayley vetet- 
te-meg, a1 fundamentom kőre eggy írás 
metfzettetett, melly a’ Howárd emlékeze
tét tartja. A’ Frantzok Párisban az úgy ne
veztetett Hotel Dieu Ispotályon most vál
tozást akarván tenni , Tenon és Colomb 
Urakat Londonba el*küldötték , hogy az An
gliában és Hiberniában lévő minden Ispotá
lyokat fzorgalmatofan vizsgáljanak-meg; ’s 
vifzfza menetelekkor ofztán azoknak rend- 
jekről, fundátió jók ró l, gondvifeléfekröl, 
’j* a1 t . tegyenek tudófítást. Az említett U- 
rak az Anglufoktól, minden tifzteí’séggel és 
kéfzféggel fogadtattak , Londonban há
rom hétig vizsgálódtak, ’s onnan útjokat to
vább folytatták.

Mikor Howárd a’ maga Afiai íítazáfá- 
ból vifzfza jött; tsak eggy hónapig mara
dott Londonban , azután el-ment Hiberniá-

fea >
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3a, hogy azott való tömlötzöket meg-vizs- 
Egálja. A’ maga jegyzéfeit mindenkor két- 
fzer fzokta le-írni, melíyekkel éppen Londo
nig fzerentséfen utazott. De o tt, midőn a* 
posta kotsiból le-fzáliana , ’s eggy más ko- 
ts it , melly holmiját haza vigye , vigyázna , 
az alatt eggyik úti ládáját el-iopták , melly 
meg nem került. Ebben a’ ládában voltak 
az Ö útazáfanak jDuplicdtdji vagy párjai, —-  
nevezetefen pedig a’ Maríeillei Lazarétum- 
ról való jegyzéfei, mellyeknek femmi Du- 
plicátumok nem volt. De fzerentsére a' 
Lazarétumnak delinedtiója, melly más ládá
ban vo lt, meg-maradt; mellyet Ö annyira 
betsűlt, hogy a’ mint mondotta, ha azt el
lopták volna tőle, Marfeillébe vifzfza menni 
•— és ott ismét eggy új delinedtiót tsinálni 
kéfz lett volna* Ebbe a’ Lazarétumba eggy 
idegennek fém fzabad menni; Howard még 
is tudott oily fortélyt gondolni, hogy ki- 
ientz nap eggy más után bé-ment oda, úgy 
hogy , hogy ö idegen ember légyen, azt 
fenki éfzre nem vette. Marfeillében hallot
ta ő , hogy Lyonban eggy Ánglus vagyon 
fogí'ágban , a’kihez ha vaiamelly idegen em
ber bé merne menni, ’s ki-tudódna, az hol
tig való tengeri hajó fogfágra büntettettet- 
nék. Ez a’ nehézfég fel-gyúiafztotta a’ Ho
ward tnthufidstnujat. Eggy ideig tsak azt 
tanulgatta ö k i, mitsoda tekervények viíz* 
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jick a’ tőmlötznek arra a’ helyére, a’ hol 
az Ánglus volt. Howard kitsiny termetű, 
i’ovány képű ember, ’s éppen ollvan formá
jú, hogy ötét akárki is könnyen Frantznak 
gondolhatná. Fel-öltözött Frantzia módon , 
kalapját hóna alá tsapta, ’s így be-ment az 
Angimhoz — búbon négy ismerőiéit ta
lálta elő a’ tömlő íz keiül, de azok közzül 
egey fém esmerte-meg ó te t, ügy be-frantzi- 
ázta magát. Lyonban ezt a’ tselekedetet 
fel fedezte Ö eggy Ánglus Papnak. L'z ne
ki azt tanátsoha, hogy Lyont fieísen ott 
hagyni; mert ha reggelig ott marad , tsele- 
kedete ki-ludódik ; ö is engedett a’ jó ta- 
nátsnak. s azonnal el-ment Nicébe. —- Mi
kor ö Parisba ért , akkor ütötte éjjel a’ ti- 
zeneggvet. Tzélia á’ volt, hogy reggel há
rom órakor a’ JjfiiJsßli posta kotsin el-men- 
jen. Addig pedig tggy vendég-fogadóba 

1 bé-liordozkodolt, hogy ott eggy vagy két 
órát alhafson. Alig aJudt-el, hogy a’ ház’ 
ajtaját be-törték. Be-ment eggy Törvény- 
béli fzemély , az előtt pedig eggy hivatal- 
béli fzolga, kezeiben égő gyertyát tartván. 
Az hívatalbéli ember kérdi tőle Frantz 
pyelven: Az Úr é Howárd ? “Én vagyok,
-— Ezzel , ’s meg ezzel az emberrel uta
zott az Ür ? —- Azt az embert én nem 
ismerem. — Még eggyfzer kérdeztetett, Ö 
is haíbiilókepen, de eggy kis írre leg léggól

fe-
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felelt. Ezzel ki-ment az ember fzolgájával, 
a’ két égő gyertyát az afztalon hagyván. 
Howárd azonban hirtelen fel-oltözik, a’ ház
ból ’s udvarból ki-lopakodik; a’ Lyon ne
vű vendég-fogadóba megyen. Azután hal- 
lotta-meg, hogy a’ melly fogadóban eiöfzör 
volt, őtet a’ Város fzolgáji abban keresték, 
de ő reá fenki nem esm érvén el-indúlt, ’s 
fzerentséfen el-ment Brúfselbe. — Bétsbeu 
tsak két nap akart ö múlatni. Ií. Jó’íef 
meg-hallván az ö Bétsben letét, akart vele » 
befzélleni. O pedig kerülte a1 Tsáfzárral 
való fzemben léteit. - De midőn a’ Tsáfzár 
azt ázente néki, hogy maga határozza-meg 
Howárd az órát, mellyen néki a’ Tsáfzár- 
]ioz menni tetfzeni fog; a1 Monárckci kí- 
vánfágára reá állott. Mihelyt Howárd bé- 
jelentettetett , azonnal ott hagyta a’ Tsáfzár 
a’ Secret ár ilij okát , ’s vele eggyiitt eggy 
kis fzobába ment —: hol Howárdtól olly 
dolgokat hallott, mellyeken tsudálkozni 
nem győzött, ’s hogy a’ Howárd’ befzédét 
nagy meg-elégedéfsel hallgatja, annak jelé
ül az Ö kezeit a’ befzéd közben gyakran meg
nyomogatta. Howárdnak Bétsböl való eU 
menetele után, a1 Bétsi fog-házakban is fok 
változáfok estek. Maga a’ F. Tsáfzár nem 
ítélte hogy néki kifsebbfégére fzolgáljon — 
a’ mint az újfágok is ki-hirdették , fzemély 
Izerhu a’ Betsi tömlötzökbe le-menüi, ott
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a’ rabokkal befzéllgetni, 's dllapotjok felöl 
tudakozódni.

A’ Találós Mefe volt Hó jag; a’ Rej
lett Szó Bátor]dg, melléből ki-telik fdtor% 
rosta , g d f, bot. 's a’ £.

Találós Mest.
Mond-meg kérlek! mi ez ha kapfz az uj~

fágon,
Az At\jánál elébb látizik a’ világon.

M íg az Atyja nintsen, a’ fija él ’s vagyon, 
Míg él az, fijának el-kell fogyni nagyon. 

Ha meg-hal az A tyja, akkor lefz’a’ fija.
Ezt ki nem találja a’ rest tsizmadia 

P e  ki találhatják a’ ferény munkálok ,
Kik jól ki-fáradnak míg hevernek máfok.

N. Kalló. F. Gy.

Rejtett Szó.
Szült a’ néppel tellyes nap-kelet engemet, 

Hat tagok formálják nagy nevem ’s tes
temet ,

Boldog,az a’ bűnös, ki jobbul áfának 
Tzéljáiíl fejemet válafztá magának.

De jaj az erdélyi vadáfz vékonyának,
Ha akad utólfó öt tagom horgának.

Sót vifzfza fordítva ha ezek fzölődet 
Meg-lepik, nem tölti teli a’tömlődet.

Pápán. Kováts Ingenieur.
’■ ____  A
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A ’ Lengyel-Or fed gi :Királynak 1771 -ben 
Szent András Havának 3- dik napján 
történt el-ragaátatdfa, mellyet ( Né
met nyelven) ki-adott Ldrisch £fój'ef 
Világi Pap. Bétsben Wappler Christi- 
án Friderikáét 178.2-dik EJztend.

Szent András havának 3dik napja volt 
az , a’ mellyen a’ Lengyel - Orfzági Király 
V aríoba, éjtfzaka, 9. és 10. óra között a' 
Lithvániai nagy Kantzelláriusnak íiertzeg 
(Czartorinskynak látogatáíából , a’ maga Ki
rályi lakó-házába vifzfza tért. Az ő kiférő, 
ferege állott két férfiakból, a’ kik égő fák- 
jakkal mentek előre ló-háton, egynéhány 
Ordinántzon levő Tifztekből, kik után két 
Nemes emberek , és eggy All-lováfz-Mester 
következtek. A’ Király mellett a’ kotsiban, 
ült eggy Adjutant, Kotsíja mellett mentek 
gyalog két inasok, ( Pagen) kiket két haj
dúk , és két Libériát hordozó inafok ugyan, 
gyalog követtek. Az éjtfzaka eggy volt a ’ 
leg-fetétebbek közűi, és olly fekete, mint 
a’ tselekedet, mellyet némelly gonoízqk azon. 
véghez-vinni kívántak.

Mint eggy két í’záz lépésnyire a’ neve-, 
zett nagy Kantzelláriusnak Palotájától, tör
té n t, hogy a’ Király előtt lovagló Vitéze
ket, külömb-kúlöinb-féie lovas emberek, ki« 
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két amazok Mufzka vigyázatoknak tartot
tak , annak kotsijálól el-vágnák; és a’ mi
dőn ahoz vifzfza térni kívánnának, eggy má
sodik fereg nagy lármával elő - ugratván , 
réfz fzerént a’ kotsisra rohanna és azt tar
tóztatná, réfz fzerént pedig a’ kotsira lövöl
dözne. Ekkor az eggyik hajdú, kinek ne
ve Butzák Henrik vaia, hírtelenféggel a’ Ki
rályhoz ízalada , hogy ötét a1 maga testé
v e l, mint valamclly Paissal bé - fedezné, 
de tsak hamar el-vefzté. eletet egy lövés és 
egynéhány fzúrás által. A’ másik hajdú le
esett egy kard-vágás u tán , a’ több kísérők 
Paripáikról le-vonattak, és a’ kotsi a’ lök 
lövések által égé ízen öfzve likafztatott, úgy 
mindazáltal, hogy a’ Királynak Eeííeges Ize- 
mélyén femmi léb nem efett. Iliyen kör- 
nyül-állások között meg-nvitja a’ Király 
önnön maga Kotsiját , és a’ midőn más fe
löl az Adjutánt ki-ugrana , le-ízáil, hogy a’ 
fetétben a’ gyilkolok’ díihöfségektól meg-fza- 
badplhatna. De alig tette lábát a’ földre , 
mikor már meg-ragadták a’ gonfztévok ha
jánál-fogva, mikor fegyverétől íbk átkok 
között meg-fofztottak , és úgy vágták hátúi 
főbe, hogy a’ kard fzinte a’ velőkig hatott, 
és n^gy lebet okozott. Ott omlott vólna- 
ki ártatlan lelke e’ nagy Királynak; hanem 
ha dühös eilenfégei közzül eggyik a’ másikat 
pneg-akadályoktatta volna. De rgy két ló

i'koz-
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közzé vétetett, és olly febefséggel hurtzol- 
ta to tt, hogy véres kalapját ’s vendég-haját 
el-hullatván, tsak hamar a’ Varos kőiül 
lévő átokhoz jutott 4°- gyilkosaival. Itten 
az alig pihego Királyt tóra ültetik az ö hó- 
héii , és parantsolják, hogy ugraíson által 
az árkon, fzót fogad a’ Király, és próbát 
tefz’, de által nem ugrathat, próbál másod- 
fzor is, de akkor el-törik a’ lovának eggyik. 
lába, ’s mentéje a’ farban marad, meliyböl 
magát is nagy munkával' lehetett ki-húzni, 
míg nem harmadik ló adatván aiaja , íere-, 
lem nélkül fzerentséfen áital-repiil az árkon. 
Ekkor meg-fofztják ötét a’ gyilkolok min
denétől a’ mi nála volt, még a’ zsebben va
ló keszkenőjétől is, és el-olzlanak annyira3 
hogy tsak heten maradnák a’ Királlyal, a’ 
kik azt a’ leg-alkalmatlanabb utakon hur- 
tzalják , m ígnem  egy íz e r egyenesen a' Bu
rakov falunak indulnak; de a’ honnan is
mét Bielánó léié vefzik űtjokat a’ Király
nak ezen Szavára : Ne menjetek arra, mert 
ottan Muízkák vágynak. Bielánónak tart
ván, alig érnek-bé eggv ligetesbe, midőn vé
letlenül meg-haü-jak eggy Mtiízka Strá’sá- 
nak r eléit, kiló! meg-rettenvén és magokat 
el árultatottaknak lenni gondolván , tanáts- 
kozni kezdenek , és tsak hamar négyen koz- 
zűlök hirtelen el-tűntek, hárman pedig a'*' 
Királyt tovább vezeték- Kggy fertály óra

múlvg,
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múlva ismét Mufzka vigyázatott vefznek 
éfzre, a’ mellyen újra meg-ijjedvén kelteje 
a’ gyilkofoknak az erdőbe fzalad, eggy pe
dig, a’ ki a’ gonofz-tévőknek fejeknek lát- 
fzik vala, maga marad a’ Királlyal. Ennek 
így fzólla Stanislaus: Ha életben akarfz en- 
gemet ellenfégeim’ kezikbe adni, engedd- 
?neg, hogy pihenhefsek eggy ízem pülantá- 
fig; de az mezítelen fegyverrel fenyegette 
a ’ Királyt, és tovább menni kénfzerílette, 
azzal bíztatván, hogy nem mefzize az er
dőn túl várja eggy V-Otsi« így teliát kénte
leníti etett Auglifius nagy fáradtan tovább 
pletyii, és nem fokára ei-jntott a’ Bielánói 
Klastrom elébe.

Itten el-hallgat a’ gyilkos, és gondol- 
ko zóba élik, ’s nem fokara nagy indúlattal 
így kiált fel: Te még most is Királyom 
vagy énnékem! Igen is, úgy mond a’ Ki
rály, még pedig jó Királyod, a’ ki neked 
femmi károdat nem kívánom. Erre a’ Izó
ra ismét vezetni kezdi a5 Királyt., még pe
dig magán kívül lévén, az erdőn kerefztüi, 
azon az úton vifzfza, a’ mellyen oda jutot
tak a’ Klastromhoz. Ezt látván a’ Király 
azt mondja: Látom hogy nem tudod az 
litat, és azt fém látod-által, hőgy mit tévő 
légy velem; engedd-meg, hadd mehefsek 
én a’ Klastromba, te pedig fzaladj-el! Nem, 
jjélei amaz, írtért meg-esküdtem. Ismét to

vább.
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vább mentek tehát, és mentekben a’ Király, 
látván a’ gonofz-tévőnek Lelke akadékját, 
mutogatni kezdetté: hogy nints ollyaneskii- 
v és, m ellj ötét a’ maga törvényes Királyá
nak tartozó hűség alól fel-ízába tilthatná.

M ígígj befzéllgetnének, közel érnek a7 
Szakfzóniai Válafztó-Fejed elmek’ m úlató Vá
rához Marimenthoz, m ellj Varsóhoz tsak 
fél órányira vagyon. Á’ Király, a kinek 
fél lábán faru nem volt, és erejében már egé- 
fzen meg-fogyatkozván tovább nem mehe
tett , kéri a’ maga vezetőjét, hogy enged
ne nékie eggykevés nyugalmat, míg magát 
ki-pihenhetné, a’ mellybe az meg is edgyez.

Pihenés közben ismét kezd a’ Király az, 
eskiivésről és annak terméfzetéről befzéilget- 
ni; még pedig olly ékefen fzólláfsal , hogy 
a’ gonofz - tévő meg-indúlván * már a’ maga 
tselekedetének rútfágát által-látja, és egye
dül tsak a’ vefzedelmet forgatja fzemei előtt. 
Utoljára mint-eggy meg-bódúlván, így fzóli 
a’ Királyhoz: Úgy de, ha én Tégedet Var- 
fóba vifzlek, engérn majd meg-ragadnak, 
és bizonnyal meg-ölnek,

,, Nem, úgy mond a’ Király, bizony nem 
„ lefz’ femmi bajod , és ha az én fzómnak 
„ hitelt adni nem akarfz , fuss-el, és ha az- 
„ én embereim reám akadnak, bár akár- 
„ merre menj, más útra igazítom őket a’ 
„ te fel-kereíéfedre, hogy meg ne lelhefsenek^
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Alig mondhatta-ki a' Király e’ befzéde- 
k e t , mikor már az ö Tolvaja lábaihoz bo
rúit , azokat tsókolta , gonofz tseiekedetét 
meg-esmerte , kegyelmet kért, magát a* 
Király’ nagy lelkére bízta , és így annak fza- 
badítójává lett. A’ Király ismét fogadta 6 
nék i, hogy femmi baja nem léfzen; és így 
fel -kelvén ment véle eggy közel lévő ma
lomhoz , a’ hol nagy erővel zörgetett. Mi
kor pedig mindenek méllv álomban lévén , 
az ajtót fenki ki nem nyitná, hé-üt a’ Ki-, 
rá!y-vezetője eggy ablakot, ésbé-kiált, hogy 
jöjjenek eggy Úrnak fegítségére, a’ kit a’ 
Tolvajok mindenétől meg-fofztottak. De 
ekkor is kéfedelmeztek a’ meg-ijiedett Mol
nárok az ajtót ki-nyitni, míg nem a' Király
nak bíztatáfára valami fél óra múlva bé-bo- 
tsátanák azt, Bé-menvén a’ Király, azon
nal plajbáfzt véfz’ kézibe, és ezt írja Gene
rális Cocceynak , a1 Királyi gyalog Test-őr
zők’ Kapitányjának : „ Én tsudálatofan meg- 
,, fzabadúltam az én gyilkofaimnak kezek- 
„ bő i, és most vagyok a’ kis malomban kö- 
„ zel Marimonthoz; fiefsetek , a’ mint tsak 
,, lehet , engemet ez helyről el-vinni —■ 
„  meg-febefíttettem, de nem nagyon. Sta- 
j, nislaus Auguífus. „

Mihelyest a’ hír-adóe’ Levélkével Var-' 
fóba be-ért, fzint ollyan nagy öröm fzárma- 
zott mindeneknek fairekben, m inta’ miilyen

nagy



nagy volt az előtt a’ gyáfzos félelem, mel- 
lyet ez az eggynéhány for írás egyfzerre el- 
törlött. Az egéfz Város, melly a’ leg-mél- 
lyebb fzomorüfágba és ijjedtfégbe merült volt, 
minteggy meg-éledett, és ugyan égett a’kí- 
yánfág m ia tt,'hogy  a1 maga el-vefzett, de 
ismét meg-talált Atyját láthafsa.

Kevés idő múlva , ott terem a1 Gene
rális eggy fereggel a’ malomnak ajtaja előtt, 
mellyben a’ Király eggy hitván ágyon , a’ 
molnárnak eggy rofzfz köpönyegével bé-fe- 
dezve fekfzik vala. Alig lépett-bé a’ Ge
nerális a fzobábá, mikor a’ Királynak lába
ihoz le-efett,és anak kezeit öröm-köny v-hulla-* 
táíival, illyen fzók között: Oh énKirályom! ön
tözte. A’ Ivlólnár, Mólnárné, és azoknak 
gyermekei, a’ kik mind eddig nem tudták , 
hogy a’ Királyt fogadták-bé házokba, a’ nagy 
ijjedtfég miatt, minteggy el-ragadtattak , és 
annak lábaihoz borulván, félelemnek, öröm
nek és vígafságnak fzavait rebegtek elébe, 
úgy maradván mind addig , ’s nézvén tel
hetetlen üzemekkel annak fzemélyét, míg 
nem a’ Király bíztatná őket, és a’ főidről nyá- 
jafan fel-emelné.

Leg-elfőben is azt kérdezte a’ Királya’ 
Generálistól: Ha v a Ily on fenkinem lett vol
na e’ Test-Őrzői közzül a’Tolvajok’ d üllő l é 
ginek áldozatjává? Mellyre midőn az fe
lelte volna, hogy eggy a' Hajdúk közzül ál

ló
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ló-helyében meg-öletett, a’ máfik pedig ve- 
fzedelmeíén meg-febeííttetett; nem kevéfsé 
meg-keferedett, a’ maga fzabadűláfán az 
előtt kevéfsel örvendezett Király. Ezután 
f’el-hágött a’ Generálistól hozott kotsiba, 
és vifzfza tért Varfóbű.

Itt a’ félelem és reményfég köztt hab
zó minden fokaíag feregestől ment a’ hely
re , a’ nrielly felől várták a’ Királynak be
jövetelét, minden űtfzák hafonlókká té tet
tek az égő fáklyák’ véghetetíen foiőafágok 
miatt a’ fényes naphoz, minden ablakok és 
titak tele voltak a’ Királyt látni fiető La- 
kofok’ fzáml ál hatatlan feregjektöl.

(A ’ többi következik.)

jegyzés.
A' minapi hír adásban 287 lapon ez- 

ütán : a’ Bétsi Theátrumon , ki - maradtak 
ezek: Vagy akár mely más Német- Orszá
gi Theátrumon* Jelentjük azt is , hogy a? 
mostani fél efztendei Gyűjteményből vágy
nak még nálunk nyomtatványok, mellye- 
ket fő-képpen azoknak kívánnánk meg-tar- 
tan i, a’ kik ezután akarják Gyűjteményün
ket járatni, hogy a’ munka tsonka ne legyen. 
A’ kik Posta nélkül kívánják y azoknak 2. 
fi. és 30. xrokért a’ fél efztendei Gyűjtemény 
meg-kűldettetik , tsak hogy a’ jövő ^fzten- 
dei elő-fizetéfsel eggyütt, ezt is meg-külde- 
h't méltóztafsanak.
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XXÍI. L E V E  U
Kőit Komáromban , Kardtson Havának 

í 6. Napján,

A * Lengyel Király1 el-ragadtatáfdnah foly- 
tatája.

\ K  eggeli öt óra felé bé-jutotí a’ Király 
Variéba! Az ezernyi ezerízer kettőztetett; 
Kijeti a’ Király! hangja a’ felhőkig emel
kedett , minden ember a’ Király’ kotsijához 
tódult, és igyekezett annak le-fz áll áfával 
hozzá közelebb esni, kezét tsókolni, avagy 
tsak fzemályét meg-illetni. Még a’ Király
nál: gyiikoíából annak fzabadítójává lett go- 
noíz-tévö is, fok hízelkedő köfzönetekke? 
tifzteltetett. — Mindenek el-felejtették a’ 
véghetetlen örömnek elfő tüzében az ofzán- 
dékjának rndokfágát, fenkinek fém jutott 
az efzébe , hogy ő ragadt a-el a’ Királyt. —■ 
Mindenek úgy nézték Ötét, mint annak fza- 
badítóját, és azt , a’ ki a’ Hazának a’ ma
ga Királyát vifzfza adta. — Stanislaus Au- 
guitus e’ környűl-álláfok között, a’ maga 
vérivel meg-hintetve, fzéllyel ment hajával, 
meg-fzaggatott és meg-rútított ruháiban, fok
kal nagyobbnak és fzeretetre méltóbbnak
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mutatta magát, mint azon a’ fényes napon, 
mellyen leg-elfóben a’Koronával fel-ékefítte- 
tett. Tsudálkozásra méltó vídámfággal fo
gadta lakó-fzóbájában az elébe fietöknek jó 
kívánáfokat, és mineke lőtte febeit bé-kötöz- 
tette volna, mindenek előtt olly fzelídtsen- 
defséggel befzéllette ki-állott történeteit, mint 
ha ugyan valamelly más embernek, és nem 
magának nyomorufágát adta volna elő. Min
den hallgatók gráditsonként ragadtattak a’ 
félelemről a’ fzánakozásra, a’ fzánakozásról 
a’ bámulásra, a’ bámulásról a’ rettegésre, a’ 
rettegésről a’ kétségbe efésre, a’ kétség
be efésröl a’ reményfégre, és a1 remény- 
légről a’ fzívet fzorító leg-nagyobb örömre. 
Minden ember tsupa fül és ízem volt. —*■ 
Eggy fél óra múlva mindeneket el-botsá- 
tott a’ Király magától, a’ kik fzobájában vóh 
tak , és azután febeit a1 Seb-Orvofokkal 
meg-vizsgáltatta, mellyek fzinte feje-vele- 
jéig mentek. Nehéz és fájdalmas volt an
nak bé-kötéfe, mivel a’ vér .a* fok időre 
meg-aludt, annyival inkább, hogy a’ Király
nak feje mindenkor mezítelenen, és az éjt- 
fzakai nedves levegő-égnek ki-téve volt; de 
még is a’ Király az egéfz kötözés alatt tsak 
meg fém változott. A’ lábai annyira meg
dagadoztak, hogy faruját le kelletett vag
dalni , és azon fellyűl tsupa febekből állot
tak, Minekutánna tehát a’ leg-hatalmaíábfe-

Or-
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Orvofságokkal értették volna Királyi fzemé- 
lyét , le-nyügodott.

Azonban a’ Király’ fzabadítójának afz- 
talt kéfzítettek, a’ki meg-befzéllette, hogy 
ö a’ Krakaui Palatinátusból fzármazott, és 
Kofinskynek neveztetik; hogy ö egyedül 
ostobaíágból, és a’ máfok’ tsábítáfa után emel
te-fel magát a’ Király ellen; hogy ő Varfót 
el-hagyván, a’ fzövetkezettekhez által ment, 
és azoktól a’ Pulawsky Regementiében Tífzt- 
nek tétetett. Meg-vallotta továbbá azt is , 
hogy Pulawsky ötét Lukawskyval és Stra- 
winskyval eggyütt válafztotta a’ Királynak 
el-óltáfára, és mind hármokat Czenstochau- 
ban a’ meg-fefzíttetett Jéfusra, (vagy a’mint 
máfok tartják, a’ Mária tsuda-tévö képire) 
meg-eskette, hogy a’ Királyt, vagy eleve
nen kezibe adják, vagy, ha az meg nem 
eshetne, leg-alább meg-ölik. El-beízéllet- 
te azt is, hogy a’ több 37. embereket ok ma
gok válafztották; és hogy 4. egéfz hétig 
jártak keltek *Varfó körül, míg nem utol
jára 2-dik Novemberben parafzti ruhába öl
tözvén , és lovaikat fzénával ’s ’fákokkal 
(mellyek között mháik, fegyvereik és nyer
geik el-rejtve voltak) terhelt fzekerekbe fog
ván , a’ Városba bé-fzÖktek , és eggy bizo
nyos házban az üj Városban tartózkodtak mind 
addig , míg . nem meg-efett gonofzfágokat 
véghez-vitték.
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Kofinsky míg a’ Kastélyban fzemes vi
gyázat alatt ugyan , de minden lehető fze- 
Kdféggel tartatnék; rendelés tétetett, hogy 
3l több környúl-álló dolgokat is ki-tanúlhas- 
fák. — Igaz Neve néki nem Kolinsky volt, 
mert azt tsak úgy öltözte magára, hanem 
líufeczminsky ív á n , •— ö volt a’ leg-el* 
íd , a’ ki a’ Király Után lőtt , a’ ki a’ Királyt 
bajánál - fogva meg-ragadta , és a’ lóra fel
vetette. Es ezen az okon a’ Koronának Mar- 
fallja, Hertzeg Lubomirsky, kívánta vala 
is ötét a’ Királytól, a’ maga hatalma alá. 
De a’ Király meg-parantsolta , hogy lé mm i 
bántáfa ne légyen, mivel, Királyi fzavát ad
ta néki , —  melly Királyi parantsolat el
lent nem állván, gyakran erős exámenre vo- 
Halott. — Még azon 4-dik Nove mberben, 
pompás háláadó ének (Te Deum laudamus) 
tartatott fok ágyúk el-ííitÖgetéíék alatt, a’ nagy 
Templomban, és a’ fő-Városnak bizonyofabb 
békefségére nézve ez a’ parantsolat hírdette- 
te tt-k i: hogy fenkinagy büntetés alatt, est
véli kiíentz óra után magát az útfzán ne lát
tafsa, és minden házas tüzes gazda, k ik , 
és mi végre légyenek nála , adja-fel.

Ez alatt a’ meg-öletett Hajdú Bufczak 
nagy tifztefséggel el-temettetett, és a’ Ki
rály önnön maga kéfzített néki a’ feje feli
be emelt márvány Ofzlopra, Lengyel nyel
ven eggy felly ül írást, melly Magyart!] így 
efik: ít$-
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Itt fék fzik
B U T Z Á C K  H E N R I C H  G Y Ö R G Y ,  

a’ ki
midőn a’ Királyt , 

STANISLAUS AUGÍ>STUST, 
kire a7 gyilko foknak rettenetes fegyve
reik tzéloztak, önnön maga testével , 
mint valamelly pai’s’sal oltalmazná , 
egynéhány fzúrásokkal által - veretvén 
ditsöségesen hólt-meg.

A’ Király ez Ofzlopot hüféges fzOlgá
jának örök emlékezetűi , máfoknak pedig 
például nem kevés könyv - hullatások köztt 
emelte. Azután annak Anyját magához 
hívatta, és fija eránt való fájdalmát jelent
vén *s minden lehető kegyefséggel vígafz* 
talván ötét, hónaponként négy aranyat ren
delt néki holta napjáig. — Nem felejtke- 
zett-el a’ Király a7 Molnárról is , a1 ki ötét 
házába fogadta; hanem azon kívül, hogy 
tulajdon kezével ioo Aranyakat adott né« 
ki jutalmul Hlyen intése mellett: „Tanúid* 
„ meg ezután a7 te ajtódat a7 ízerentsétle- 
s, nek előtt bé-nem zárni „ fzabadfágára bíz* 
ta , hogy kérjen magának a7 mit akar, és 
a7 midőn aztsak azt kérné, hogy eggy mal
mot adna néki a7 Király, meg-parantsolta, 
hogy azonnal építenének néki cggyet, hoz
zá tévén Királyi ígéretét, lvogy azt mind ö , 
mind minden maradéka minden adó-fizetés 
nélkül fogná bírni.
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1772-dik efztendönek elején , neveze
tesen 5-dik Januáriadban jelent - meg a’ Ki
rály leg-elfőben közönféges keljen. El-ment 
tudniillik a1 Templomba, hogy ott az Ur
nák bé-mutalná hálaadásának áldozatját, a* 
maga leg-pompáfabb kotsijaban , fzámos és 
fenyves kxíérök k ö zö tt, a’ kik mind menti
ben , mind a’ midőn az Isteni tiízfelet után 
lakó Palotájába vifzfza-térne, e’ fzókat nagy 
örömmel hangoztatták : Éljen a' Király, és 
az napot mint hálaadásnak Innepét Királyi 
módon inneplette. A’ következendő napo
kat pedig nevezetefekké tette azokhoz mu
tatott kegyefségével, a’ kik fzabadillásának 
efzközei vo ltak , kik között elfő volt a’ 
Molnár, a’ kinél el-ragadtatásának éitfzaká- 
ján fzállást kapott. Ugyan is a’ molnárnak 
felefége fzült, és oily kegyelmes volt a’ Ki
rály, hogy annak gyermekének Kerefzt-Aty- 
ja lett. A’ honnan, a’ midőn egynéhány 
napokkal azután , azt az egéfz u ta t, mel
lyel ama’ rettenetes éjtfzakán te tt , fzámos 
vigyázó katonák’féregében meg-járta volna; 
meg-látogatta a’ Molnárt is, és kerefzt-hját 
látni kívánta. A’ Molnár ez új kegyelmén 
a’ Királynak tsak el-bámtílt, és fzólíani lém 
tudott; hanem térdre esvén adta gyermeket 
által a’ Felfégnek. Ö pedig meg-indúi ván , 
ezt mondotta az eggyügyú embernek:,, Kelíj- 
„  fe l! a’ Királyok , a’ kik magok is fzen-

ved-))
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„ védték, foha fém fel ej tik-e! azokat, a’
„ kik nékiek fzolgáltak , fern a’ fzerentsét- 
„ leneknek fzenvedéfeiket. i

1773-dik efzt. meg-jelentek a’ Senáto- 
roknakíok strófákkal rakott házokban, a’ Ki
rály gyilkoíai’dolgoknak meg-vizsgáláf'ára ren
deltetett férjfijak, és ugyan azon helyre fel
vitettek elégféges őrizet alatt a1 vetkefek is* 
Ez elfő exámen alkalmatofságuval mindent 
a’ Pulawskyra, és az o parantsolatira ^vetet
tek , mellyek közzül a’ Lukawsky eggyné
hányat elő is adott. Az el-fogott gonosz
tevők ezek voltak: a’ most nevezett Lu- 
kawsky felefégével eggviitt, a’ ki tudós yólt 
a’ dologban ,Cybulsky , Tubalowitz és Steg- 
vvezensky , Frankenberg, Pezinsky és Kutz- 
ma , utoljára a’ Kolinsky Neve alatt esme- 
retes fzabadítója a’ Királynak; kik mindnyá
jan a’ következő exámenekben gonofz tsele- 
kedetekről meg-gyözettettek, és bünte
tésre méltóknak ítéltettek. Az napon, mel
lyen a1 Seutentziának hozatni kelletett volna , 
bé-ment maga a’Király is a’ gyűlésbe, melly 
rend-kívűl nagy volt. Ott eggy fzívet ille
tő befzédet ta rto tt, mellyben a1 gonofz-té- 
vöknek nagy Leikéhez képest kegyelmet 
kért. Meg-engedett maga réfzérol nékiek, 
f ő t  a  t i t o k t a n  m a ra d o t ta k n a k  is , egye- 

• bet nem óhajtott, hanem hogy a’ Nemzet
be lehetne 0  eránta igaz ízereielet önteni*.

Y 4 El-

/



344
Elfoben különöfen efedezett a’ maga fzabadí- 
lójáért, Kuzeczminskiért, kinek tsak nem eggy 
dítsérö befzédet mondott* melyben fém mit 
el nem feledett, a’ mi annak fza ha dói áfát 
könnyebbíthette. A’ többekről pedig ezeket 
mondotta: ,, Ezek a’ fzövetfégefeket tar- 
*, tották az eggy Törvény-adó hatalomnak, 
„  és úgy gondolták magokat, mint valófá- 
„  gos Katonákat, a’ honnan kötclefségek- 
„  nek esmérték azt véghez-vinni, a mit 
„ Elői-járóik parantspltak. Ezek tsak tu- 

datlanfagból vétkeztek, aT tudatlanfágpe- 
,, dig foha fém érdemel olJy kemény bun- 
„  tet'ést, mint a’ gonoíz ízándék. Minek- 
,, okáért ajánlja a’ Bíráknak, hogy ne tsak 
,, enyhítsék a’ büntetést , minthogy nem 
„ annyira a' Köz-Tárfaíág, mint az d fze~ 
,, mélye fértetett-meg, hanem éppen enged- 
,, jék-el. -— Adják ide, úgy mond Bcfzé- 
,, dének bé-rekefztéfe felé a’ Bíráknak, az 
„ Urak e’ foglyoknak életeket énnekem, és 
„ én úgy vefzern azt, mint leg-drágább aján- 
,, dékot minden ajándékok között. Nemes 
,, Bírák ! míg élek meg-mutatom az Urak- 
5> nak ezért való háláad^ttofságomat, és a" 
,, midőn a’ terméfVetnek folyáfá, illy fok 
,, nyomprúfágok alatt el-alélt életemnek ha- 
,, tárát el-hozza, leg-alább nagyobb tsen- 
v defséggel és gyönyörufé^gel haiok-meg, 

ha ez eggy kérelemben óhajtott véget er-
» vén.
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vén , ízívemnek annál nagyobb bizodal- 
,, mával mondhatom ez utóllo Ízókat: U- 

ram! hotsáss-meg minekünk, mint mi is 
„ mcg-botsátunk a' minket meg-bántóknpk. „ 

Lett ezen Királyi fzó-fzóílásnak a’ Ko
linsky r a nézve ereje; de a’ több go- 
nqfz-tévÖkrc nézve íikeretlén volt, tnint- 
hogy azokra a’ Sententzia ki - mondatott r 
28-dik Aiiguslysban közonféges helyen el- 
olvastatott, és a’Törvény-Székeknél le-téte- 
tett. Ide ment pedig az ki: Minden ,go- 
nofz-tévők, az eggy Kolinskyn kívül, fofztas- 
fanak-meg betsüietektol és méltóságoktól, 
tétessenek gyalázatosokká, vagy an jók és }ó~ 
Szágok vétefsen-el tölök, és adaSson a’ Vád
lóknak , fofzlafsanak - meg a’ Nemefségtöl 
még maradékaik is, úgy pedig, hogy Soha 
azt el-ne nyerheísek- Pulawskynak, Stra- 
winzkynak és Lukawskyuak vágafsék-ei fe
je és keze, azután teste darabolt a Ss ék négy 
réfzre, égetteSsék-m.eg, és a’hamva hányas
fék Szélivel a’ levegő-égbe —  Cybuískynak 
vétefsék feje és minthogy Pulawsky és 
Strawinsky kézben nintseitek, tehát a’.bün
tetés akkor viteíséjc rajtok véghez, mikor 
meg-fogatnak ? addig pedig neveiket Szegez
zék a’ törvény-fára. KoSmskyt a’ mi, illeti,, 
ő néki minden büntetés el-engedtetett, de 
úgy, hogy Lengyel - Orfzágot, és annak 
minden Tartományit élete’ vefzleíége alatt 

Y 5 ke-
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kerülje. Frankenberg és Pezinsky , mint
hogy réfzr fzerént kénfzeríttettek a’ gyilkos- 
fágra , hóitokig talyigázzanak a’ Kaminiec- 
ki Várban. Lukawskynak felefége menjen 
három efztendőre a’ fenyíték házba ( Zucht
haus) és azután örök fzámkivetésbe küldés
iek, ezen kívül pedig valamint a’ Kutzma, 
Frankenberg és Pezinsky, úgy ő is legyen 
nézője a’ többek’ rneg-ölettetefeknek. Tuba- 
lovitznak és Stegwezenskynek neveik, kik 
a’ tömlötzben meg-iióltanak, írafsanak feke
te táblára, és akafztaísanák a’ halál-fára

Ez a’ Sententia véghez - vitetett Sep^ 
tembernek 10-dik napján, minekutánna 
előtte-való nap Varsóban, fok helyeken ki- 
jbírdettetett volna trpmbita-fzó között, hogy 
Pulawsky és Strawinsky, és azoknak min
den gyilkos-társaik, kik a’ Törvény előtt 
meg-nem-jelentek, gonofz tselekedeíekért 
örököfen gyalázatosokká és fzám-ki-vettet- 
tekké lettek*

Építtetett e’ végre eggy tágas térfégen , 
mellyen a’ Király hurtzoltatott, eggy öt öl- 
nyi magafságú néző-hely, és azon ismét 
eggy akafzto-fa. Reggeli 8- órakor a’ két 
halálra-valók, minekutánna meg-gyóntak, kU 
hozattak a’ tömlöizből, és az egéfz -Korona 
Gárda feregnek, és fzámos Uhlánufoknak 
őrizetek alatt vitettek a’halál’-helye felé, a- 
Zün az úton, mellyen ama rettenetes ej.tfza-

kán
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kán sl Királyt menni kénfzerítették. Min- 
denik közulök külön külön parafzt fzekéren 
ült vaja fejér öltözetben, két Kaputzinus ba
ráttal. Ezek után következtek Kutzma, 
Frankenberg, Pezinsky, és a' Lukawsky- 
nak feiefége eggy harmadik kotsin, hogy 
ok is láfsák az Execútiót. Midőn a’ hely
re jutottak volna; a’ Korona-Gárdája az Líh- 
lánufokkai eggybe, körűi fogta a’ theátru- 
m ot, a1 Várod őrizet pedig meg-állott az 
ahoz eggynehárty fzáz lépésre lévő rakás fák 
körül, méllyek körül imitt amott eggyne- 
hánv ágyuk voltak ki-fzegezve. Fel-ment 
elföben a' halál’helyére Lukawsky két Kapu- 
tzírmísal nagy bátorfággal, és elméjének leg- 
kifsebb meg-háborodáfá vagy ei-tsuggedéfe 
nélkül, eggy bánattal tellyes befzédet tar
to t t , izéméit is bé-köttetni nem engedte; 
hanem minekmánna még eggyfzer meg-gyónt 
volna, önként le-ült a’ izékre, fejét fel-emel
te , és úgy el-üttetvén feje , kezei is el-vag- 
daltattak, teste négy réfzre ofztatott, ’s meg- 
égettetett. Következett utánna Cybulsky, 
a’ ki hafonlókeppen minden el-tsiiggedés 
nélkül ment-fel az épített halál’ helyére , de 
femmi befzédet nem tartott, hanena azon
nal le-ülvén , fzemeit be-kötötte , ’s fejét 
tsak hamar el-ejtette. Ez meg-lévén, a’ hó
hér Lengyelül és Németül eggy intő befzé
det mondott a’ Népnek; Cybulsky pedig eL

te-
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temettetett, a’ két tömlótzben meg-hóltaknak 
Neveik fekete Táblákon fel-akafztattak; és a* 
többek le-írtt őrizet alatt vifzfza vitettek, ’s 
nem fokára a’ Sententziában nevezett helyek
re küldettek.

A ’ halálra valók' ki-végzéfek alatt Kütz- 
ma kefzkenöjét mindenkor fzemei előtt tar
totta., A-’ Lukawsky felefége kévés Napok
kal azután meg-hólt a’ fenyíték házban , Ko
linsky 2-dik Detzemberig Varfóban a’ Kas
télyban maradott,. a’ melly napon, meg egy- 
fzer . vévén a’ Királyi kegyelmes ígéretet, 
hogy ő Felfége felőle ezután is gondolkod
ni fogna, eggynehány Uhiánufok’ őrizetek a- 
latt Krakóba v itetett, hogy ott lenne , míg 
további íorfáról venne parantsolaiot.

Pestről. Cs. I.

A’ Találós Mefe volt Hajnal; a1 Rej
tett Szó Magyar 3 melJybal ki-telik ma ? 
<pgyar, ragya*

Találós Msse*
Eleven koporfót ki látott ? Senki fém.

Én abban feküdtem: de holtan e’ ? óh nem 
A’ koporfóm evett, ivott, látta fok fzem! 

Ki voltam, tudhat az okos emberi neun 
Bősről. B. S. P,

#%  R*j~



Rejtett Szó.
Biíjkáláfsal töltöm leg-többízör éhem et, 

Erre bűntettek az Istenek engemet,
Ezt az eggyet tölök még is meg nyerhettem, 

Hogy három inas van többnyire mellettem^ 
Kettő az orromat elöl rántzigálja,

Harmadik a’ íeggem’ hátul tafzigálja.
A’ haragos íokízor meg-fordít, hogyha mér * 

A’ Magyar kis gyermek meg-kettöztet- 
ve kér.

Dorogról.

( © ) 5® 34$

Báró Trenk.
Soha a’ B. Trenk élete’ le-íráfa olly nagy 

lármát nem tsinált volna, ha a’ Nagy Fri- 
derik uraikodáfa , oily ízelíd és a’ despotis- 
mustól olly tökélletefen tifzta nem lett vol
na. De éppen e’ volt az oka, hogy az ő 
fzerentsétlen íorfa, még midőn Magdeburg- 
ban ü lt, oily nagy íigyelmetefséget okozott* 
Ez a’ kemény büntetésnek egéfzen különös 
példája, a’ mellyben a’ bűnösnek go no íz, 
tseiekedete közönséges világcfságra nem 
hozattatott, mindeneknek fzemeket arra for
dította, a’ ki azt fzenvedte. Nem tsuda 
h á t, hogy ezen különös történetről való be
szédet olly nagy kívárifággal kapták az em-

be-
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berek* Azonban úgy tetfzik , hogy már a’ 
Trenk élete’ le-íráfával*annyira ment a’ do
log, hogy azt eggy Robinfonhoz hafonló 
írásnak tartják az emberek , a’ mellyel az a’ 
haíonlatofsága van , hogy mind. a’ kettőnek 
eggy valóíagos meg-efett dolog a’ fundamen- 
toma; de a’ meliy mód nélkül meg van pré- 
inezve. A’ mint az elföben annyi igaz van, 
hogy eggyfzer eggy hajós mester eggy An
gliai hajós Kapitánytól > eggy pufzta íziget- 
be ki-vettettetett, és ott eggynehány efzten- 
dokig élősködött: úgy ebben az utolfóban 
is igaz az , hogy VB. Trenk Glátzban ü lt; 
ebből a’ fogfágból el-fzÖkvén, isméi kézbe 
került, és a’ Magdeburgi fogfágba rekeíztet- 
tetett. Ezen kívül az ő élete5 le-íráfában, 
mi legyen igaz, vagy nem igaz, nehéz meg
határozni. Azonban ' ezd már viíágofságra 
jőni, hogy ebben fok nyilván való dit^eke- 
défek; és befzéd-béli ellenkezéfek vágynak. 
Ezt lehet látni a’ Fouquct Generális’ emlé
kezetes dolgaiban , és abban az írásban, a’ 
melly illyen tzím alatt jött-ki Frankofurtban 
és Lipfiában. 1788- — Wahrhafte Er zäh- 
hing der Schikfale des gewefenen Kai fért. 
— Reichshofraths Grafen von Gravenitz, 

zur Rechtfertigung gegen die Befchul- 
di gütigen des Freiherrn von der Trenk 9 

v in einem Schreiben aus dem Meklenburgi- 
* J'iheilt — Már most fenki fém kételkedue-

tik
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tik tovább arról, kifija lett légyen B. Trcnk. 
A’ ki olly hamis vádakat kö lthe t, és még 
ma is a’ világ előtt azt meri ígérni , hogy 
minden mondáfainak igazfágokért á ll, a7 
mint ezt B. Trenk Fouquet Generális, an
nak leánya, és Gróf Gravenitz ellen tseleke- 
fzi , a’ mellyrol az említett írásban világos 
bizonyítáfokat lehet találni ; igen kevés hi- . 
tele van annak minden egyéb mondáfaiban. 
Igaz ugyan, hogy B. Trenk a’ maga élete7 
le-íráfával, olly igen kéfore állott elő, hogy 
nem fok bizonyfágokat lehet már ellene kap- 

• ni. De ugyan ki ne elégedne-meg azok kai* 
a’ mellyek világofságra i jöttek. Azonban 
ígéri magáról ezen írásnak fzerzője, hogy 
nem fokára léfz’ fzerentséje B. Trénkkel 
tsak magánofan befzélleni. És ezen eggyiitt 
való befzéllgetésbol leliet reményleni — hogy 
még fogunk valamit hallani.

Kafsáról. Mihályi Kováts István P*

K o p o r s ó  í r á s .  -
Franklin Benjámin, kinek a7 terme- 

fzet’ esméretében olly fzámofak érdemei, 
elföben Könyv - nyomtató lévén, ezen emlé
kezetre méltó koporfó-írást fzerzette magá
nak : — Itt nyugfzik Franklin Benjámin 
Könyv-nyomtatónak teste , mint némely el
avult könyvnek Táblája , melly fog-



halványától el - fzakadváti, aranyozásától, 
's ékefségétől meg-fofztatott,’s a’férgek’ ele
delekké vált; de a’ munka maga (ágy hi- 
fzem ) el-nem véfz, hanem másodlkor fzebb, 
tiíztább formában a’ fzerzője által meg-bő
víttetvén, ’s jóbbítatván ki-adattatik*

Hír-adás.
Sok tudós Munkáji által esmeretes Hor

váth Mihály Úrnak Pozsonban lévő eggyik 
Oktatónak illy nevezetű Munkája, újonnan 
íd-nyomtattatott. Theologia Pafioralis. 
Editio tertia auchior eb emendaiior, 
apud Anton Löwe Pofonii in Tribus 
Tomis.

Nem kfilömbben ama fzéles tudomá
nyit, és már fok hafznos munkáji által ne
vezetes Szvorényi József Úrnak az Anya 
fzent eggy Ház Történetinek rendes Tanító
jának ezen munkája jött világofságra. £?0S* 
Mich. Szvorényi Hiftoriae Ecclefiajlicae 
in Regia Univerfitate Uugariae ProfeJ'so- 
ris Pub. Ord. Hißoria Religicnis et Ec' 
define Chriftianae, CleroHungarico accom
modate Pofonii Typis Ant. Lötve♦ Hol. 
2. Melly munka, mivel a’ Magyar-Orfzági 
Anya - fzent - eggy - Háznak történeteit fzépr 
renddel és bőven elő adja, és minden törté
neteknek bizonyfág helyekre m utat, nem 
kis örömére ’s dífzére fzolgálhat az egéfz 
Hazának.



X X I I I .  L E V É L .

Költ Komáromban, Karátson Havának 
19. Napján.

a’ Mindenes Gyűjteménynek, mind 
a’ Hadi-történeteknek érdemes írójika’ mint 
látfzik fő tzéiúl tették magoknak a’ Könyvek
nek’ , és azoknak oívafáfok által lejendö 
Kyelvünk’ ’s Nemzetünk’pallérozáfát; melly 
fok Leveleikben találtató betses túdófítáfaik- 
ból, tanáts-adáfaikból , és ezen végre öfz- 
ve kerefett Öfztönöző nyomos példáikból 
világos. Igaz is, hogy az illy íérkencgetó 
efzközök és fontos tzélozáfok munkálkod
nak is valamit a’ fzívekben ; de tsak az .ol- 
lyan fzívekben, a’ mellyeknek bírtokofi vagy 
a’ jó nevelés által már előre, még gyermek- 
fegektől fogva el-kéfzíttettek azon tanátsok 
és példáknak követéfekre; vagy a’ ízeren- 
tsének javaival bővön meg-áldattattaknak 
érezvén és fzemlélvén m agokat, néminé- 
mü máfok előtt való fzégy énből fzár- 
mazott nem tudom miből, tselekefznek és 
mozdítanak valamit. De ó h , melly mefz- 
fze láttatunk még mi ezen az úton lenni at
tól az időtől, mellyben az eggyűgyű Ma-

Z gyár
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gyár N ép , és a’ mezei ember, (mert an
nak leg-jobban fzükféges a’ pallérozás) va- 
lamelly fzép erköltsi könyvetskének olvafá- 
fára, vagy olvastatáfára , arra vagy hafon* 
jóra induljon annak írója eránt, a’ mire ama
b. e. Mefe-író és fzelíd lelkű Gellértnek fa 

hordó parafztja! Itt lehetnek a’ ízép és hafz- 
nos Magyar könyvek ; írhatjuk , forgathat
juk a’ leg-fzebb , leg-gyönyörködtetőbb , ’s 
leg-ártatlanabb Románokat, költött vagy 
igazi történeteket, Mefe játékokat: de óh 
melly nehéz és keferves, a’ gyermek korban 
bé-fzítt, a’ fzoitás által meg-rögzött, ’s más
ra vonfzp kedves hajlandófágokat, az em
berkort ért, és már fejek lágyja bé-nött fzí- 
vekböl, a’ Ieg-pallérozotabbaknak látfzófzí- 
vekből is, még a’ leg-ígézőbb okok és taná- 
tsok , a’ leg-hathatóbb és tsiklándoztatóbb 
példák által is ki-verni ! Azonban ámbár fe
lefen találtafsanak is , ( mert tsak ugyan ta
láltatnak) a’ kik vagy eggy vagy más , vagy 
helyes vagy fzínes okokból igyekezzenek 
nemefebb és vágyonofabb réfze közzűl Nem
zetünknek , ezen fel-tett tzélra vezető efz- 
közzel élni: mindazáltal tsak ugyan eggy 
kalánka édes víz ez, illyen nagy tengernek; 
’s mellette tsak ugyan fos marad, a’ tenger. 
Sőt ha mindjárt fzámofabbak, fzembe-tü- 
nöbbek ’s el-ierjedtebbek volnának is közöt
tünk ’s előttünk a’ követendő példák Nem-1

ze-
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seténknek tehetöfebbjeik és Nagyobbjaik kö
zött: még is az eggyí'igyüebb de nagyobb, 
és gyermekfegétől fogva vagy fűlt tudatlan- 
fágban, vagy tsak valamelly tsekély olva- 
fásban gyakoroltatott állapotban neveltetett 
réfze ennek , vallyon nem azt mondja é ma
gában : ,, R á-ér; lám úgy fints más femmi 
„ dolga; mivel is múlatná máfsal az időt? 
„ Volna tsak úgy mint én , tudom bizony 
,, nem jutna ollyan könnyen efzébe ? ,,

Ezen k ívü l, ámbár az eggyi'igyüebbek 
’s tehetetlenebbek között is találtafsanak hel
lyel hellyel olly jó ízléfüek, a’ kik a’ köny
veken és olvafáfon kapkodnának: mindaz- 
á lta l, mivel a’ minémü Magyar könyvek ki- 
jöddögélnek , azok vagy nem az eggyügyüb- 
beknek kezekbe valók , vagy ha némellyek 
azokba valók is , de többnyire nagyok és 
drágák, mind a’ kÖny-nyomtatók, mind a* 
köny v-árofok, mind a’ köny v-kötök feles
leg kívánván, femmi törvény (P olitzia) 
alatt nem lévő árúikon nyerekedni, el-ret- 
tennek azoknak meg-fzerzéfektöl; mivel Gyo
mor Uram, a1 Torok, és a’ fzámos Ház- 
Nép , ellene kiáltanak mindjárt a1 nagyobb 
árú akármelly jó könyv után ásitozó jó igye
kezetnek. És így valamíg tsak Argirus , 
Stilfrid , Bruntxvik. Markalf, ’s Mária 
Magdolna ’s a’ t. Históriáit, és a’ fok apró 
Három 's négy fzép Világi-énekeket két ’* 

Z % h a-
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három ■ Krajtzárokon kaphatják, mind addig 
íiem igyekeznek nagyobbra ízaporítani könyv 
tárjokat.

Vallyon nem hafznofabb és nem elo- 
menetelefebb volna é tehát a’ leg-alfóbb lép- 
tsön kezdeni, a’ nyelv’ és Nemzet’ pallérozá- 
fát? Mitsoda öfztön nem lenne az a’ tehe- 
töfebb felfőbbeknek fzívekben, mikor vala- 
mellyik közzűlok Innep — vagy Valárna- 
pokon, valamelly falujában Jobbágyit, em
bereit, mint édes Atyja a’ maga fijait meg
látogatni akarván , itt tíz ’s tizenkét öreges 
ifjú embereket találna eggy tsomóban, kik 
ez vagy amaz jó erkőltsi, és fzív’ formáló 
könyvet olvasnák vagy olvastatnák magok 
előtt, és á’ tsap-házakról, vendég-fogadók
ról el-felejtkezvén, azt nagy figyelemmel 
hallgatnák; ott máfik tsoportot, a’ kik va
lamelly gazdafág-béli hafznos jegyzéfeket és 
oktatáfokat forgatnának ; amott eggy leány 
és afzfzony fereget , melly valamelly erköl- 
tsi mefés könyvvel múlatná magát ? Sőt mit 
nem tenne ez, még a’ nyúlak után agaráfzó, 
a’ Sneffek, fürjek ’s más a’ félék után vi’slá 
fzó T. ’s V. Úrfijakban is, midőn a’ mező
kön , itt ’s ott illyen Öfzve gyűlt és olvafó 
Páfztor-légényekre és gyermekekre akad
nának , a’ hellyett hogy azok vagy aludnál, 
n a k , vagy vefzekednének verekednének, 
vagy egymást káromlanák; vagy trágár és

ies-
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feslett mefézéfekkel töltenék idejeket? Melly- 
re tsekély ítéletem ízerint igen rövid idő 
alatt reá lehetne menni, ha egéfz Nemze
tünk eggy akarattal, eggy fzívvel, eggy 
buzgófággal fogná a’ dolgot, e’ következen
dő úton és módon.

i , A  falufi és Vd.rofi apróbb osko* 
Iáknak más, és jobb rendbe hozáfok áU 
tál; ezek a1 pallérozott Tárfafágoknak nevelő
házaik. Tudni való dolog az, hogy ke
vés faluit és Váróit apróbb oskoláinkat kí- 
vévén, azokban még ma is a1 Deák nyelv
nek tanúláfával gyötrettetnek a’ fzegény ta
nuló gyermekek; még pedig fok helyeket^ 
tsak holmi jött ment óltsó Mesterek által; 
és a’ kik kivált ezen a’ mi réfzünkön eggy- 
fzer’smind N o t'riuft hivatalt is vifelnek. Igaz 
ugyan, hagy fok betsűletes fzeméllyekben, 
ezen két hivataloknak vifeléfek , az apróbb 
falu-béli oskoláknak igazgatáfával es tanítá- 
fával tűrhetőképpen meg*eggyezhet: de a’ 
nagyobb és tehetöfebb Helyfégekre nézve 
még is hafznoíább és jobb volna, ha:

A. Az oskolák különös , meg-válafz- 
to t t , tehetfégeikre és terméfzetekre nézve

; ízorofan meg-vizsgált fzeméllyekre bízattat- 
nának.

B. Minden falufi lijií és leány gyerme
kek , minden ki-fogás nélkül az oskolákba

: járnának, ’s a’ ki t>JJy tehetetlen fzegény vól-
Z 3 na

i "+ ;



na, hogy a’ Tanítót nem fizethetné , azok
nak gyermekeik ingyen taníttatnának- Mel- 
lyekben *

C. A’ gyenge falufi tanulókat, azon 4
5. ’s hat efztendok a la tt, mellyekre a7 falufi 
oskolákban való tanulók’ tamUáí’oknak határ
ja ki-íerjed, tanítani lehetne őket, eggy e- 
lőre. jót ki-doigozott mód fzerint , a’ deák 
nyelvet eggy átaljában felre tévén.

. a. Á’ Magyar, mind nyomtatott mind 
írott Betűknek esméretekre , és jó ’s helyes 
olvafá fokra.

b. A’ Kerefzíyén Vallásra, a’ Szent 
Históriákra, Imádfagokra , Ts a’ t,

C. A’ tifzta és helyes Magyar írásra, 
külömbb-kiílömbb-féle rendű és rangú fze- 
méllyekhez , Tör vény-fzékhez , Vármegye’ 
és Úrafágokhoz intézett Leveleknek, Instan- 
tzíáknak helyes fel-tetelekre.

ÖL. Mind a’ Római mind az Arabiaifzá- 
moknak esméretekre; a’ fzám-vetésre, a’ 
mennyiben a’ koz-népnek arra fzükfége va- 
gyon.

e. Az éneklésnek mesterfégére.
f.  Az igaz Vallásnak históriájára, Világ 

. teremtéfétől fogva, a’ mi időnkig.
g. A’ Világnak közönféges históriájára 

a‘‘ Világ teremtetéfétől fogva, a’ mi időn
kig; még pedig a’ négy Birodalmoknak ere
detek és íölvamatjok ízéufít.
0 ■ ’ h. A’

3 8̂ % ( Q ) iff
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h. A’ Világnak Geog'r. esmér.) tsak rövidé*
i. A1 Világnak Phyfica esmér.) deu s
k. A’ Terméfzetnek históriájára^
l. Magy ar Qrfzágnak históriai , polgár 

iá , és geograíica csméretére, valamivel bő
vebben.

tn. A’ házi és mezei gazdaiagnak fun- 
damentomira ’s kezdetire.

1l. A’ föld-mérésnek eggyügyiibb réfze- 
ire ; víz-vetelekre, a’ mennyire azoknak kö
zök vagyon a’ gazdafággal, és a’ Mechani
kának némelly könnyebb fundamentomira.

0. Az idő fzámlálásra*, és a’ Kalendá
riumnak liafznára, ,’s véle való élésre.

p. Az Orfzág’ , és fzomfzéd Tartomá- 
nvokbeli pénzeknek , és mértékeknek esmé- 
retekre , ’s mind ezeken kívül főképpen

q. A’ jó érkőltsokre, tifzta és tsínos 
magok vií’eleíekre, mindenben a1 jó rend-tar
tásra, hazájok" és felebarátjoknak fzereletek- 
re , a’ Fejt delmek és a’ felfőbbek eránt va-r 
ló engedeimefségre és hűfégre , ’s a’ t.

MelJy végekre a’ ir.inémü rövid köny- 
vetskék kívántainknak, azoknak ki-dolgoT 
záíöknak kellene mindeneknek előtte fzívün- 
kön fektinni; ’s ez által én azzal az édes 
reményléggel hízelkedem magamnak , hogy 
így a’ nyelv’ és Nemzet’ pallérozáfának meg- 
lehetöfen meg lenne fundamentoma vetve; 
$s a tanulók, is minden magok meg-erölte* 

Z 4 he«.
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féfek nélkül, négy ’3 ötefztendők alatt eze
ket el-végezhetnek; kivált ha a’ T. T. Pap, 
Káplány és Prédikátor Urak is fáradtfágo- 
k a t, ha a’ tamilok korul nem is , leg-alább 
a’ tanítok’ oktatásokra és vezérléfekre nézve 
nem fajnállanák. És ha kivált a’ Főldes-U- 
rafagok is eggy kevéfsé méllyebben méltóz- 
tatnának ezen dologba beié tekinteni vagy 
tekintetni; mert kinek is tzélozhat az eggy- 
nek eggynek nagyobb hafznára és dífzere, 
mint a’ Foldés-Ürafágoknak ? — így meg- 
lévén eggyfzer vetve a’fundamentom, kön
nyű lenne nagyobbra vinni a’ pallérozást.

2. A  ;ó, magokat kedveltetö és hafz- 
nos Könyveknek fzápor i t  áfok által. Tsak 
hogy azok is nagyok , ’s követke^endökép- 
pen drágák ne lennének; és fe nagyfágok’, 
le árokkal ne igen haladják feliyű 1 az eddig 
a’ köz-nép előtt kedves, de kevés haízmí 
köny vetskéket. Hlyének lehetnének :

a. A’ Mármontel Erköltsi Iráfai, mel- 
lyek köztt 9. ’s 10. gyönyörű históriáts- 
kakat lehet 10. I*. árkufokon találni; és a’ 
medreknek fordítáfokhoz már Kónyi János 
’Str ása-Mester, de fokkal fzerentséfebben 
Báróczy Sándor Úr hozzá is fogtak vala; 
\s némellyek ki is vágynak nyomtatva , és 
máig is igen kedvefek mind a’ köz-nép, 
mind az főbb rendűek előtt; mert még most 
K nagyobbak, minéműek Richárdfon’ mim-



k á i, pénzefebb kezekbe valók ; és így ke- 
yefebb kezekben is foroghatnak.

b. Az Erköltsi Mefék, ;minémnek a? 
Geliert, Schlegel ’s mas maiaknak meféik ; 
az Ezópus Meféi, ’s a’ t. Mellyek mint ol- 
yastafsák magokat , azt T. Pétzeli Ur a’ 
maga ki adott Mefejivel .világofan meg-mu- 
tatta.

c. A’ Gazdafághoz tartozó apró dara- 
botskák; Szántó-földekről, rétekről, Ló
heréről, Kender és Len termefztésröl, Mar
hákkal való bánásról; IvertéCzfégről, Gy ii- 
mölts-fákról, Szőlőkről, ’s a’ t.

d. * A’ mulattató ’s gyönyörködtető írá- 
fok, műtermiek a’ Poéták’Verfeik; a’ mos
taniakkal eggyiitt a’ Gyöngyöíi m unkáji; 
kivált ha valami jó Hazafi magára vallálná 
azoknak meg-tifztítáfokat a’ fok hibáktól ? 
és a’ bennek találtató Pogány Isteneknek 
magyarázat javai, ’s más feiikféges apró jegy
zékekkel, a’könyv’ tzéljához-képest adná-ki; 
illyenek volnának a’ víg és fzomorú-Játékok, 
Anekdoták, ’s a’ t. —- De minthogy tsak 
ugyan , bár aprók legyenek is a’ Könyvek, 
de a’ fok aprónak tsak hág az árra , nagyot 
fegítene a’ pallérozásnak ezen módján;

3. Az is, ha a’ Könyv-nyomtatók nem 
hagyattatnának tsupán tsak a’ magok ké
nyekre árútoknak el-adáfában. Sokfzor 4* 
5's öt árkusból álló kis könyvetskének, 10, 

Z * ’s 15.
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’s 15. Krajtzár nálunk az árra a’ Nyomta
tó-műhelyben ; mellynek árkufának árra I. 
Krajtzarnal többre nem menne , ha minden 
költféget fel-tudunk is, és ha 12. xron vet
tük is hozzá kontzát a7 papirosnak. De ezt 
eggy Felí'éges rendelés könnyen meg-hatá- 
rozná; és bár tsak az oskolai Budán ki-jö- 
vö könyvek fzerint, mindenütt minden köny
vekbe parantsoltatnék az igaz limitált árra 
bé-nypmtattatni az ellő levélre! — De tsak 
ugyan nem fzerezhet-meg a’ fzegény köz
nép mindent ; nintsén is mindenre íziikíege. 
Azonban a7 többet tudni kívánókra nézve, 
valiyon :

4. Nem tselekedhetnék émeg, a7 nyel
v e k e t, Nemzetieket, ’s hallgatóikat ’s azok
nak bóldogúláfokat igazán fzeretö és elő
mozdítani kívánó P a p , Kaplány és Prédi
kátor Urak, hogy a7 nevezetefebb Magyar 
könyveket magoknak bé-fzereznék, és azo
kat hallgatóikkal kozlenék, ha mindjárt va
lami tsekély jutalomért is ; mellyet a’ köz
nép örömest tselekedne, tsak a’ jutalom kí
vánás az ő tehetségéhez légyen mértékéivé, 
*— Tsak hogy ez a7 nehéz, hogy:

Az Innep- és Vaíárnapokcn volna 
a7 falufi köz-népnek leg-több ideje az olva
dáshoz, és a7 téli hofzizü éjtfzakákon. ín- 
nepeken pedig bort kell a7 tsap-házaknál, a7 
Ve a dég-íogad ő kb an inni , mert már úgy a*

lzo-
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fzokás. Igaz ugyan, hogy ha az előre bo= 
tsátottak fzerint kezdenének neveltetni az if
jak , nem fokát lehetne közzülök félteni e- 
zen rendetlenfégtÖl; de még is tsak helye 
marad mindenkor ezen kívánságnak , vajha 
nálunk is bé-hozattatnék az a1 fzent fzokás, 
mellyet némelly idegen Nemzetek gyakorol
nak , hogy ezen réfzegeskedésnek. műhelyei 
ínnep’ és Vafárnapokon be-zárattatnának. 
Miért nem lehetne kinek kinek a’ ház-né
pével, faját házánál haíznofabban költeni 
azt el, a’ mit ott ei-vefztcget ? -— De a” 
Hafzon? Áz Ürafágok’ haíznok? — Annak a’ 
kevés hafzonnak, (föt a’ magok réfzeges 
embereikre nézve, kárnak) fel kellene va
lóba á ld o z ta tn ia ’ Haza’ közönféges és fok 
lelkek’ különös hafznaikra.

Pápán, Kovát» Ingenieur.

<J< ( o ) ^

A’ Találós Mefe volt Szülő-anyja; a’ 
Rejtett Szó VaYYÖ t ú , meg-íórdítva üti,  
kettőz tetve t ü t ü .

Találós Mese,
Könyvek köztt van fzármazáfom, 

Könyvez a’ kit illetek.
Az ég felé van vágyásom,

H éj! de lafsan léphetek.
Ha ízéi indul, ég Íurüdik ,

Tiltja könnyű testemet.
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Nálam nélkül nem ízületik,
A’ ki nemzett engernet.

Szathmárról.

Rejtett Szó.
Német voltam , most is fzóllítok Németet, 

Fejem árra más fél annyira tétetett.
A’ farkammal fzokott az ember fzép lenni , 

Farkam ’s fejem fzeret fonók köztt pergeni. 
Ha elfő betümhöz a’farkamat tóldod,

Szebben, ’s könnyebben fog folyni min
den dolgod.

Fordítsd-meg,kenyered, ’s pálinkád abból léfz, 
Közép, rnáfod ’s végfő tagom nagy tyú

kot téfzk
Hódosról. N- S.

364

Kapitány Maurernek halálát ezekkel gyd- 
jzolja Kedves Hites Társa’ képében 

Boer Sándor Kolosvárt*
Ali gyáfzos forfomnak fetétes fzobája!

Melynek örök bánat vett fzállást alája, 
Hogy mihellyt leg-kifsebb köde bús fejemnek 

Ofzlik, új hóhéra lehefsen fzívemnek. % 
Ti fzívem gyáfzfzával bé húzott kárpitok, 

T i, ezer, 5s meg ezer fájdalmat újítok! 
Ó avagy mellettem, hát tsak azért állták, 

Hogy mint a’ halálos rabokat stráfáltak, 
Ne hogy meg-mutatván máfoknak febemet

Va-
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Valamellykegyes ír oltsa kefeivemet: 
Hanem míg meg-nyerem ama boldog véget. 

Tápláljak magamnak örökös inféget;
Ó falak! T i, kiket könyveim tígy álnak, 

Hogy prédái léfznek még a’ zokogásnak, 
Hogy fém illyen kínnal éltem’ fúj toljátok , 

Örökké , melly lenne a’ leg-nagyobb átok: 
Hulljatok-le inkább fzörnyű tsikorgáfsal, 

Eggy óhajtott halált hozó rohanafsal,
’S légyetek ó kérlek! koporfója ennek 

A’ jajjal meg-terhelt hív fzerentsétlennek. 
Vadfors! vad fors! meddig üldözöd fejemet,;

Meddig fzomorítod bánatos éltemet? 
JSIem elég é Édes Anyámnak halála, .

Kit tsak most püfztító tegezed talála? 
Édes A nyám ! Édes : — de tán fekvéfedet 

Meg-bántom, annyifzor említvén nevedet? 
Ö mert úgy leg alább űzöm áradáfát

Búmnak, ha gondolom kegyetlen forráfát. 
Édes Anyám! eggyütt vagy már hívFérjemmei 

Költsönös örömben élhetfz kedvéíemmel, 
Leg-alább , ha gyáfzos Leányod jajgatja 

Sorfát, boldog anyja fzeméllyét láthatja; 
Öleld édes Anyám! öleld meg-helvettem,

’S mond-meg melly keferves kettős gyáfzos 
lettem ,

Fesd-le zokogáfát kedves AnJráfának , 
Rajzold-le bánatját fzomorú Házának, 

Meg-hólt ö , de mond-meg nem hóit - meg 
fairemben,

Hal-
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Halhatatlan éltté emlékezetemben , 
Kedves léfzen neve, holtig hív tárfáriak, 

El-hagyatott özvegy Thereíiájának,

GYÁSZOS ALAGYA.
Melltjei nagy Méltófigú, Kegyelmes; ’j  

Éö Tifzteletü Nagy ígnátz "úrnak, a* 
Székes Fehér-Fariak Elfő Kegyes Püs
pökének Festen 13-dik November 1789- 
ben történt haldiát kejérgi eggy Pesti 
Nevendék Pap.

Régi Királyinknak tündöklő fzéke Fejér-Vár!
Hol Koronázások, ’s gyáfz temetéfek efett! 

Jó l.tudom , hogy lantom fzomorú pengése
fel-indít

’S Gyáfz-hírrel töltvén fzívedet által üti 
íme! Prófétádat, ’j- Haza kintsedet, a' 

Nagy Igndtzot!
Bús Paripák Pestről Püspököd”! halva 

vifzik l
Jajra fakadj gyáfz - nép, tetemét tsókoljad, 

öleljed ,
Fátyollal vond-bé Várbeli Templomidat! 

Hűlt testére borulj! kezedetkültsolva fejedre 
Nyája közé Páfztort Jírva zokogva 

temesd!
líedved alig töltéd fzép nyáj e’Dáfnis ölében, 

Már keferü könyves verbe borítja fzemed! 
Nem tudom, hol lelfz m á r  példás erköltsire 

párját ?
Vagy „



Vagy tudomány örvényt, melly Nagy 
lgndtzba’ lakék ,

E’ maga földjének vala Páfztora ízép fére
gének ,

Bár az Hazáidban ritka Próféta lehet
Nem tett, meddig ez élt, kárt nyájban Far

kas; akolban
Ölyvöknek ragadó körme fém érte juhát,

Boldog idők ! nyáj! Dafnifodon mellyekben 
örültél 1

Mit mondjak? mikor ezt el-vefzi tőled 
az É g !

Bét nagy Püspökinek kezeit tsökolta Ne- 
vendék

Pesten, kik Pijait Idtogatdk az idén;
Vifzfza mehettek e$ek nydjokhoz tellyes 

örömmel.
Mert töltéd vak-halál! mérgedet éppen 

ezen P
A’ Fő-rend kefereg, .fír tépett hajjal halálán

Múzsa, Themis9 Buda, Pest, Pap, Nemes 
eggyre zokog.

Sírunk és van okunk; köny’-özönnél el-á- 
rad az ortzánk,

Illy nagy Páfztorodért bús kebelünkbe 
folyik.

Nagy vala minden jóba’, nagy és kis RN 
ma tsudálta

Ennek az Istenhez ’j  kedves Hazánkhoz 
Hitét4
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Hogy



Hogy fzeret e’ B író, ’s Nagy Anyánk ez t!
kérlek helyettünk

Pengesd Kafsa I vagy irts útat élőnk
be Pozsony!

Fenn akad a’ nyelvünk , nem is liadja fiúi 
fzerelmünk

Lant 5 ’s toll lull kézből, mind febesítve 
nyögünk.

Láfzló Antal, Sz. Fejér-vári Püs
pöki megyeb. ’s eggyfzer’smind 
Pesti 5. efzt. Név. Pap.

M % ( o  > j f

Strafzburgban fzokás télen az árnyék 
fzékeket hóval egéfzen meg-tokeni; a’ ha- 
ízon ezen munkából az. hoíj-v a’fzék két an- 
nyi időre telik-meg, mint másképpen fzo- 
kott meg-telni , és így annak mind tifztítta- 
táfától, mind azt követő kőltfégtől, ’s al- 
kalmatlanfágtól meg-fzabadül az ember. En
nek oka az lehet, hogy a’ hóban lévő falé- 
tromos réfzek , a’ izékben lévő matériának 
nagy réfzét meg-eméfztik, réfz fzerint pedig 
meg-ólvafztják ? hogy ofztán azt a’ föld ma
gába el-igya, Akár mi legyen az oka, mél
tó hogy ez a’ fzokás közönfégefsé lenne; ta
lán ezen a’ módon a’ nagy Várofokban lévő 
egefzfégtelen helyeket is meg-íehetne tifztí- 
tani, ’s a’ fok vefzedelmes ki-gözölgéfeket 
meg lehetne akadályoztatni. Ezt a’ fzokáát 
Bétsben máj: el-kezdették követni.
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XXtV. L E  V É L .
Költ Komáromban , Kar át son Havának 

23. Napjdn.

iÍgen  nagy örömömre v o ltb a ’ mit mosfa- 
íiaban a’ Gyűjtemény’ eggyik Levelében ol- 
vaíék , hogy tudniillik a’ Magyar Gramma
tikára jutalom tétetett-fel. Ez régtől fog
va való tzélom és igyekezetem, hogy eb
ben én is meg-próbáljam mit tehetek. Most 
az igyekezethez az öfztön is hozzá járu lt; 
tehát benne tsak dolgoznom kell. De ez a’ 
minn akadozok: Semmi idő nintsen ottan 
meg-határozva, mikorra kéfzíttefsék-ei a’ 
Grammatika, és hová kűldefsék ? A’ mint 
én eggy Magyar Grammatikáról mostan kép
zelődöm , annak efztendő is kevés * kivált 
más fzoros hivatalé Személynek. Azonban 
a’ Grammatikára tartozik a1 Syntaxis és a’ 
Poéfis is; de lehet ezek nélkül is Grammati
k a , ki vájt az utólfó nélkül, arról fints femmi, 
hogy az is véle légyen é, vagy lem ? T o
vábbá , fok időbe ’s nagy munkába telik a’ 
mi Grammatikánk; mert ha a’ mi Magyar
jainknak mindenütt hofzfzas meg-mutatáfsal 
nem él az ember, nem hifznek azok ; vagy 

A a még
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meg úgy fém. Számtalan fok dolgokkal 
való hibás élést fog az ki-mutatni, ha jó 
Grammatika lefz’ ; hogy pedig azt a’ Nem
zettel el-hitefse, hofzfzas meg-mutatás kell, 
és mind ezt a’ munkát neveli. Úgy hogy 
én egéfzen így gondolkodom : Minékíink 
most eggy hofzfzas, egéfzen meg-gyöző 
Grammatikára volna fzükfégiink,melly tsak az 
okofabbak’ meg-vizsgáláfokra való lenne: azt 
azután rövidebb Compendiumba lehetne fzo- 
rítani, és a’ lenne a’ N épnek, vagy az ide
geneknek hafználó könyvetske.

A’ Gyűjtemény íráfának módját meg
változtatták a’ T. T . U rak! Ennékem az az 
ok, mellyre nézve változtatták, igen kitsiny- 
nek tetfzik, külömben ez fzabad tetfzéfeken 
áll. Hogy többen írják j-ve l, mint ly-el; 
én itt a’ több fzámra nem tekintek, hanem 
az igazfágra . inkább Cartéfiufsal tartván, a’ 
ki az illyen dologban azt mondja: Animad- 
vertebam circa ea, quotum veritas non 
valde facile invefiigatur, nulli rei ejj'e mi
nus credendum, quam multitudini Juffra- 
giorum;  longeenim verifimilius^ft, u h u m  

aliquem illa invenire potuiffe. quam mul- 
tos. In Differt. de Methodo* Kévefen 
törték még fejeket a’ jó Magyar Orthográ- 
phián! Továbbá fok j-vel írja tsak keze reá 
fzokáfából, fok még azt az ly-et éfzre fém 
vette. Leg-alább azzal, hogy ők j-vel ír

ják
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jak , nem láttatnak mindnyájan azt mutál
ni, hogy ha van jobb Orthographia , más is 
hagyja-el azt a’ jobbat. —* A’ Nyelvet eggy 
ember nem pallérozhatja ’s ékefítheti , ha 
íeg-fzebbet talál is fel annak analógiájára 
’s orthographiájára. Szükfég volna azt, a’ 
meg-vizsgálás és jóvá hagyás után követni, 
hogy közÖní’égeísé lehetne, kivált a’ Tárfa- 
l'ágoknak, kiknek munkáik több kezekben is 
forognak , nagyobb tekintet is vagyon reá- ** 
jók. — Félő, hogy mi Magyarok tsak úgy , 
járunk a’ Grammatikánkkal is. Meg-írja va- 
lamelly fzorgalmatos Hazafi, de nem lefz’ 
be-vevöje ’s követője. Melly fok fzépek 
’s hafznofok jelentek már meg itt ott , a’ 
magános munkákban! de melly kevés kö- 
vetőjik vágynak azoknak!— S11 most, (hogy 
Cicero pro Domo fua, ne befzébjek) rövid- 
fégnek okáért, tsak eggyet említek : Tudni 
való , hogy az efztendö Hónapjainak Deák 
nevezeteik a’ mi Nyelvünkben igen alkalmat
lanok, £fanuarius, Februariu s s  a't. Melly 
fu t, hogy még á’ tifzta Magyar is így ír: 
iy-dik Oktobris ’s a’ t . , melly fele más ez !
De azonban a1 régi Magyar Nevek is: Bol
dog Afzfzony H ava, Sz» Iván Hava, Kis 
Afzfzony Hava, Sz. András H ava, ’s a-' t* 
hofzfzak is , alkalmatlanok is. Hát a’ Bol
dog Aízfzony előtt való időkről írván, hogy 
téfzfzük-ki a’ Boldog Afzfzony Havát? ’sa’t»

A a a Én-
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Énnekem felette tetfzik ezen dologban a* 
mit T. Rajnis Úr a’ Magyar Virgiliufsára 
tett Elöl-járó befzédében meg-jegyez, és ta- 
nátsol: Talán eggy- dtaljában jobb vólna 
ai* tizenkét Hónapokat, a’ tizenkét Egi-ie- 
gyekről nevezni, ’s a’ t. lásd. Víz-öntő 
Hava, Hal Hava, / fő j  Hava, \r a* t, 
.Mitsoda okos találmány ez! Mennyire ki
vágnánk ezzel majd minden Nemzeteken ! 
eggyeztetvén Hónapjainknak Neveket az As- 
tronomiával, az Egi-jegyekke!! ez rövidebb 
is lenne; mert idővel, a’ Hava is el-ma- 
radhatna: Víz-öntő 19-kén, ’s a’ t. alkal- 
matofabb is ; mert az Egi-jegyekkel eggyez- 
ne ’s a’ t. De ki követi ezt? Tárfafág kel
lene ennek el-kezdéfére ’s fel-állítáfára, nem 
eggy ember. Meg-lehetne ez a’ Tárfafág- 
nak eggy kis oktató ’s javasló jelentéfével, 
elő-adván az Egi-jegyeknek is Neveket, mel- 
lyeket én a’ Deák Vers’ formájára így fog
laltam eggybe:

Kos, Bika, K ettős, R ák, az Orofzlán, 
Szűz, Jegyek, és még 

M érték, Skorpi’ , Nyilas, Bak, Víz-ön«* 
t ő , Halak eggyütt.

Szathmárról, Földi János,

Lippai £fános’ Pojoni kertjéről.
Minapában a’ Mindenes Gyűjtemény

ben két rend-beli túdófítást is olvafánk ama
baj-



hajdani Jefuiták’ fzerzetek-beli tudós Lippai 
Jánosnak kertéfzkedéféről, Pafoni kertnek 
nevezete alatt írott könyvéről; de minthogy 
íem a’ Szathmári, fém pedig a’ Kofzegi ér
demes Túdófítók ezen mostan említett hafz- 
nos könyvnek tökélletes esmeretségére, an
nak ritkaíaga miatt, a’ magok egyenes meg- 
valiáfok fzerént ez ideig is nem juthattanak: 
illendőnek ítéltetett az illyetén dolgokban 
gyönyörködő olvalókat útafítani aMagyar  
és Erdély Orfzági Orvos Doctor ok' éle
tek' le-iráfának ßetsben iy8i-dik Efzténdő- 
ben ki-jött Harmadik Darabjára, a’ hol 
a’ XXVdí-dik Articulusban Lippai János’ 
élete, és nyomtatásban ki-adott könyvei, 
és ezeknek többízöri újonnan de helytelenül 
meg-tsonkázva Jett ki-adásaik világofan elő 
adattatnak , egyfzers’mind azok is ott azon 
Tzikkelyben elő ■» fzámlált&tnak, a’ kik elei
től fogva e’ mi Magyar Hazánkban a’ Ma- 
jorkodásról, és nevezetefen a’ kertéfzkedés- 
löl is irtanak; azonban pedig Pofonon kí
vül több helyeken is hol voltának eleitől 
fogva nevezetes virágos , veteményes és 
gyümőltsös kertek, mellyekben Királyaink 
és Úri fő fő rendeink magokat gyönyörköd
tetve miílatgatták, főt még e’ mai napon is 
a hafzon vetelen kívül réfz fzerént kedveké 
ye múlatják.
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ügy látfzik valójában , hogyha T̂z illy 
Barátíagos igék által egymást ekképpen 
nyomba igazítanánk, és azt vifzontagolván 
eggymástól jó ízívvel vennénk, a’ Tifztes- 
féges Tudományoknak közöttünk lejéndö 
gyarapodáfokra az nem kevefet fogna fzoi- 
gálili.

Debretzenböl.

$  ( o ) i f

A’ Találós Mefe volt Füst; a’ Rejtett 
Szó Sógor, mellyből ki-telik fő ,  őr , or- 
Jóy fo r , m r, gór.

Találós Mese*

Ollyan házam vagyon, kittitkon el-hagyok. 
Rejtett Ösvényeken főidben fzéllvel bojgok, 

De mikor én vifzfza Hazámba indulok, 
Leg-fzélefebb óton láttatva fzaladok.

H. F. Á. P. P. 
Rejtett Szó.

Nyóltz betű a’ nevem, vifz-fel magas helyre.
A’ négy elfő pedig víz’ hordó edényre. 

JVlellyet tele tolthetfz a’ két középsőből, 
Éhez eggyet tévén , mégy rá temetőből 

Harmadikat hadd-el a’ hat elfobbektöl, 
Jutalmát el-vefzi hóhérok’ kezekből. 

Kegye ég, Pamutot te tsak beléje tégy, 
Más négye fel nyílik,midőn fzobádba mégy. 
4 ' • Há-
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Háromnak munkáját, h a j ó ,  méhéfz áldja, 
Más három nap-éjjelt hiífz ’s négygyei

fel váltja.
G. A. Királyi hi vatalban lévő.

Azok között a’ fok köz-jót elö-mozdí- 
tani kívánó Projektumok között, mellyek- 
kel mostanában terhes majd minden valami
re való Hazafinak a’ feje , kérdés , nem ér- 
demlene é ez a’ Probléma eggy bizonyos 
helyet? Miképpen lehetne a1 gyermek hozó 
f a l n f i  AfzJ'zonyjokat jobb gond-vifelés álé 
venni,  mint a’ mai Siffléma fzerint vágy
nak e' Magyar Hazában P Azt tudom , 
hogy n. b. e. Mária Th. a’ maga Anyásko- 
dáfának ebben is áldott emlékezetét hagy
ta maga után , hogy Vármegyék fzerint ta
milt értelmes Bábákat tifztefséges fizetés mel
lett parantsolt, kik a’ falufi Bábákat oktas- 
fak , vagy pedig az itt vagy amott mago
kat elö-adni fzokott nehezebb fzűléfekben 
tanátsot adjanak , vagy fegítö kezet is nyúj
tsanak. De e’ fzerint a’ Syítéma fzerint a’ 
refzedelem meg nem elöztetik, fém a’ fze- 
rentsetlen fzüléfek meg nem gátoltatnak, 
ezekért az okokért: a. Mivel az illyen Bá
bák a’ Helyfégeket foha fém vizsgálják x 
hogy illendő oktatáfokat a’ falufi Bábáknak 
adnának i igg-alább ^Trédikátorfágqmnak 14, 

A a ^  eízto
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efzt. alatt illy tzéllal foha eggy Vármegye 
Bábája is helyfégiinkben meg nem fordult 
tudtomra. Eggyfzer ugyan Bábáink hívat
ta la k  öizve; de akkor istsak némellv mel
lesleg yaló kérdéfeket tettek eleikbe , mel- 
lyekre kiki felelt a’ mit felelt; eggyik is pe^ 
dig tamíltabban nem jött vilzlza , mint oda 
ment yólt. b. Az illyen Vármegye Bábáji in
kább a’ Vármegyék’ kebelekben iéyö nemeily 
Üri-afzfzanyfágok’ Bábájik, mint fém a’ köz
rendű aízfzonyoké : noha pedig Ők az úgy 
nevezett Domefiica Cafsaból fizetődnek, 
mellyhez a1 Nemeíségnek femmi köze nin- 
tsen. c. A’ fzegény faluit köz-nép pénzet- 
len ; bár ha már azok a’ Varmegye Bábáji 
ingyen tartoznak, hívattatván el-menni, de e- 
zek a’ magok fzegény fég eket eloltok tartván, 
nem bátorkodnak nékik hivatalt adni, főt 
gyakran az isroeg-efik, hogy vonó marhá
ja fints azollyannak, a’ kinek fziikfége vol
na a’ Vármegye Babájára, hogy magához 
ki-hozatliafsa, vagy ha ki-hozathatná is , 
(nagy réfzént e’ Varmegye Bábáji Németek 
lévén) a’ fzegény falufi Magyar afzfzony mi
re megyen vele?

Ebből ofztán e’ következik, hogy a* 
tudatlan faluit Bábák a’ fzegény vajúdó afz- 
fzonyon nem fegíthetvén, vagy meg-hal 
gyermekével eggyiitt; vagy leg-alább el- 
pyomorodikj és fém a’ jLyermek hozásra töb-

bé
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be alkalmas nem lefzen , fém több gyerme
keinek neveléfekre; ritkán efik pedig m eg, 
bogy az illy különös efetben , a1 hol az o- 
kofság könnyen fegíthetne , mind a’ fzülö, 
mind a’ fzületett egéfzfégben maradhatna.

Ezen utóbbi fel-tételemnek bizonví.táfá- 
ra két példát hozok-í’el. Történt j 787-ben 
itt nálunk, hogy eggy 28» efztendös erős 
Anya’ fztdéfének órája el-érkezvén , kezd 
vajúdni; de a’ Bábák' tudatlanfágok, vagy 
valami más akadályt vetvén, a’ gyermek a’ 
test’ fzáj'm meg-akadt; így volt a’ fzegény 
afzfzony két éjjel és harmad-fél napig; azon
ban a’ gyermek’ feje meg-dagadt, mind a’ 
Bábafegíteni kívánó kezek’ rontsoláfok, mind 
a’ ízorúlás állal; ekkora’ két fzomfzed Hely - 
fég-béli Bábák által hív^ttatnak; de ezek is 
fzint olly tudatlanok lévén , mint a’ helyfég- 
béli Bába , fe tanátsot lé fegítseget nyújtani 
nem tudtak, főt nyilván állították, hogy 
már a’ Gyermek megállóit, és az Anyjának* 
is meg kell hatni, hanemha a’ testet ki-ha- 
fítják. Azonban jut valakinek efzébe , hogy 
vágj on még itt a’ helyfégben eggy öreg, de 
világtalan Bába , azt el-hozatják : ez mind
járt az Anyát ’s a’ gyermek’ fekvőiét meg
tapogatván , mondja., hogy a’ gyermek él. 
Akkor mondja a’ kínlódó Anya is, hogy ő, 
is tudja, hogy még nála él a’ gyermek, 
mert érzi rugáfát, de nem merte a1 többi 

A a 5 Bá-
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Bábák előtt mondánk Alig telik bele f.vagy
6. minúta, hqgy ez az öreg és vak Bába 
eggy kis igazítást téfzen a’ gyermeken, ’s 
azonnal fzereníséfen fzúl az édes A nya, és 
most is mind a’ fzűlott, mind a’ fzülő élők 
és egéfzfégefek, és így ennek az eggynek a’ 
többi felett való értelmefebbfége tselekvé, 
hogy be ne teljen ama’ régi Magyar mon
dás: Sok Bába között el-véfz a gyermek- 

M ás hafonló példa: Történek ez előtt 
eggynehány napokkal, hogy jő a’ bába 
hozzám, hogy könyörögjek a’ Gyülekezet
tel eggyiitt eggy fzűlésben kínlódó Afzfzo- 
nyért. Kérdem miben vagyon dolga a’ be
tegnek? mondja hogy nints a’ méhének na
gyobb fzája, mint a’ hova eggy mogyoró 
bé-férne, és már harmadnaptól fogva vajú
dik; de lehetetlen fzülui néki, ’s ebben az ál
lapotban, ha tsak vagy magában ki-nem ha
lad, vagy ki-nem metfzik a’ níéh’ fzáját, bi
zonnyal meg kell néki halni. A’ közöníé- 
ges Isteni tifztelet után , meg-látogatom a’ 
beteget; ott találom az előbbi Cafusban em
lített vak bábát is, fok kefergö atyafijakkal 
és fzomfzéd afzfzonyokkal eggyütt. Ekkor 
a’ nem oda valókat ki-küidvén, a’ két bábát 
a’ betegnek, ’s annak édes Anyjának jelen 
létében kérdőre fogván, akkor is mind a’ ket
tő vallja hogy nints fzája a’ méhnek, és crő- 
fítik mind ketten, hogy foka iily fzeméllynéi

%  (  o  )  y «
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6k nem voltának, ’s nem is hallottak hafon- 
ló példát. Én pedig azt mondtam hogy a’ 
méh fzája vagy alá, vagy fel, vagy jobbra 
vagy balra el van fordulva: azért parantsol- 
tam hogy el-menetelem után mit tseleked- 
jenek a’ Bábák , igy néminéműképpen meg- 
vígafztalván a’ már tsak nem egéfzen a’ ha
lálra magát el-fiánt beteget; minekutánna 
tsak ugyan minden efetre a’ halálra is ötét 
kéfzitgettem volna, ott hagytam , ezt a’ ket
tőt fzorofan efzekre adván a’ beteg’ fzűléinek :

'a. Hogy küldjenek mindjárt a’ Várme
gye Bábájáért. Fogadták is jelen létemben, 
de az után fzegényfégeket hántorgatván, 
nem tselekedték.

b. Hogy ha valami kiilonö^ változása 
léfzen a’ menyetskének, adják hírí'ih Azon
ban a’ bábák a’ parantsolat fzerént tseleked* 
vén ; hát mint eggy öt vagy hat óra múl
va ízűit az afzfzony fzerentséfen eggy egéfz- 
íéges Leányt ; kinn ha így nem fegíttettem 
volna , könnyen halála következhetett vol
na mind kettőinek. Az illyen forma efetek 
pedig fzámlálhatailanok fzerte fzéllyel a1 Ma
gyar Hazában.

Ezeknek meg-gondoláfából ezeket ho- 
zom-ki: I. Eggy okos tanáts-adás nagy ve- 
ízedelmet fokfzor el-kárit. 2. A’ Vármegye 
bábái azon az eggy heíyfégen kívül, a’ mellyT 
ben kiki lakik, vagy fémmit fém , vagy igen, 
kevésnek liaíználnak a’ fzegény Contribuens
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nép réfzéről a’ mondot okokért. 3. A’ népe- 
fedésnek eggy eggy nagyobb akadályára Hin
tsen az okos bábák’ nem léteknél; mivel ők 
tudatlanfágok által fok anyákat ’s gyerme
keket meg-ölnek; fokkal többeket pedig 
nyomorékokká ’s következésképpen gyer
mek liozhatatlanokká téfznek.

Kérdés'- flogy lehetne hát ennek a’ 
nagy gonoiznak orvosságát találni ? Az én 
gondolkodásom fzerént igen könnyen: mert 
miért nem lehetne minden népefebb Hely* 
fégre az Uralkodó Feliégnek reá vetni, hogy 
egy bábát taníttafson a’ maga fzámára? Ta
nítsák pedig őket a’ Vármegye Bábáji;’még 
pedig netsak fzóval, hanem c u m p t ’a x i , el
vivén őket a’ Vajúdó alzfzonyokhoz. A’ 
melly Bába tud a’ rendes ízülésben bánni 
a’ beteggel, nem hifzem hogy a’ rendetlen 
betegekkel való bánást is az könnyen meg 
nem tanulná; ha oktattatnék illendö-képpen. 
Egynéhány ezer In’fenerek ki-állanak k^vés 
tanítás után az Orfzágból fzükfég, idején: mi
ért nem ugyan annyi bábák azoknak felefé- 
geikből, nagyobb fzükfégnek idején ? Az 
apróbb Helyfégeket pedig lehetne kettőt, 
harmat eggy tanult bába tartásra öfzve vet
ni, Ha eggy jó rend-tartáfú helyfégben va
gyon helyieg’ kováttsa, vágynak tsőfzök, 
barom pafztorok, a’ kik fizetést is véfznek, 

műiden közönféges tereh hordozástól is
men-r



m enttek; miért nem lehetne eggy illyen fő
ben járó dolog körül forgódó fzeméllynek a* 
tselédjét, házát immunitásban tartani a’ hely* 
fégben, és még bizonyos fuínmát is adni 
neki a’ közönféges Cafsából ? a’ több bábák 
pedig ha fziikfégefek volnának, maradhatná
nak olly formán mint eddig is voltának.

Hogy pedig ez a’ fzabott rend-tartás 
minden Helyfégben a’ maga jó tzéljára igaz- 
gattatnék: ez napfágtól fogva nem kellene 
eggy Vallásban is fenkit a’ Lelki-páfztorfágra 
addig fel-venni, míg a’ bába mesterfégröl 
való Tudományt ki-nem tanulná eggy arra 
rendeltetendő Gymnaliumban; erre fém idő, 
fe költség eggy okos embernek fok nem ki
várhatnék. Melly fzép és hafznos do7og 
volna már , mikor minden helyfégben volna 
két értelmes fzemelly, a’ kik tanáttsal és 
fegitséggel lehetnének, a’ rendkívül való 
fzűléfekben , eggyiknek theoriája, máíiknak 
praxifa lévén nagyobb ? főt mit ártana ha 
az új Candidátufok , a1 nép között ural
kodó közönfégefebb több nyavalyáknak or- 
vosláfát is meg-tanúlnák , rninémüek a' Pa* 
té ts , forró hideg-lelés, himlő, vér-has és 
egyebek, hlellyek fok efztendőkben fok e- 
zereket az Orfzág’ lakoíi közziil ki-végez* 
nek , tsak azért, hogy nints illendő *gond- 
vifelés reájok.

Ez a’ jó rend fzabás pedig a’ Lelki-Ta
nítóknak fe fzolgálatjokban való forgölódáfo-

kát
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kát meg nem hátráltatná, kiilömbben is kö- 
tdefek lévén hívataljok ereje fzerint, a’ nagy 
betegfégben lévöknél még-jelenni, lem kis- 
febbíegére a’ fzent Ministériumnak nem fzol- 
gálna, inkább mind méltófágát mind ked- 
vefségét nevelné, mikor mind a’ testi, mind 
a’ Lelki nyavalyáknak eggyaránt Örvöíi le
hetnének a’ Tanítók. Az Apostolok, főt 
maga a’ Kristus is, a’ Tanítáfsaí a* testi nya
valyáknak orvosi áfát eggyütt gyakoroltak , 
iüdjuk az íráfokból.

Hifzfziik is hogy JóTef még ezt valahára, 
Majd munkába véfzi Örfzága’ hafznára!

De mi állhatna ellent, hogy a’ már 
most hívatálban lévő, kivált ifjabb Lelki- 
Tanítók is, minden Circulusban eggy bizo
nyos Helyben, ugyan ezenekre oktattatná- 
nak ? Eggyfzeriben ugyan nem , de egy
mást fel-váltván, efztendő alatt minden Hely- 
fégnek lehetne Lelki- és Testi-Orvofa.

Dorogról,

Az Afxfzonvji nem’ ditsőfégére.
Angliában eggy nagy tekintetben lévő 

Nemes, minekutánna hat egéfz efztendőkig 
békefségefen lakott vólna házas-tárfával, el- 
akara a’ hitvefétol válni tsak azon okból, 
mivel mind addig femmi gyermeket nem 
feult, kire fzámos örökfége maradhatott

vól-
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volna- A’ Törvény fzékre emeltetvén a* 
per, oda idéztetik az afzfzony is, és kérdez- 
te tik : valljon el-akarna é hitvefétpl tsen- 
desen válni? Miért nem, úgy-mond az áfz- 
fzony , mivel már úgy is látom hogy többé 
ölly békeffégben , és b'óldogfágb’an nem él 
hetnénk mint eddig éltünk. Hanem azt ké
rem , hogy fzabad légyén nékem azon va
gyonimat Férjemtől vifzíza kérnem, meüyeket 
hozzája vittem öfzve keléfűi}kkor. Ez a’ 
Férjnek tudtára adatván , valljon kéfz vól- 
íia é mind azoknak vifzíza adáfokra, mellye- 
ket hitves-párja öfzve keléfekkor Házához 
v itt?  Tellyes fzívémből ; felel Ö, de nem 
tsak a z t , hanem három annyit is áaándok 
néki, tsak hogy maradékom lehefsen, kire 
juthafsön örökfégem. Kérdeztetvén azért 
az afzfzony mit kívánna Férjétől? Ezen há
rom darabokat kérte vifzfza: — Nyilván- 
fágos dolog a z , úgy m ond, hogy már hat 
efztendeje, hogy eggyiit lakunk; adja tehát 
nékem az én hat efztendővfl - vaíó i f úfágo- 
mat vifzfza : máfodfzot hat efztendők által 
meg-vefztegetödött fzépfégem; adja vifzfza 
az akkorbeli fzépfégemet; harmadfzor, ak
kor fzüz voltam, adja vifzfza fzüzefségem’, 
és kéfz vagyok el-válni férjemtől. Ezen 
kéréfekre el-pírúlván a’ férj, újra még-ölel- 
kezett hítveféveí, és tsende fen éltek , má
sodik efztendöre eggy magzatjokfzületett.

Pozsoni Szemináriumból.
4 *
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Az igaz ártatlanfdg.
Némelly Parafzt Leányzó bizonyos Vá

rosba menyén fzolgální, minekutánna az 
Ura által hafzontalanúl kénfzerittetett volna; 
bogy gazdája magát meg-bofzi'ziílja, a’ reá 
fogott tolvajfágért tömlötzbe vettette; hol 
fajdalmában, ízo/norúfágában annyira el- 
fonnyadott, hogy meg-hóltnak tartatnék. 
Minekutánna bizonyos Borbélytól a’ fe!-bon
tásra ki-kérettetett volna, némelly jeleit ad
ta vala életének és a’ borbély’ fzorgalma- 
tos forgódása által életre is hozattatött. 
De annyira háborgattatott a’ gyötrelmek ál
ta l, hogy midőn némelly fzerzetes Testvér
ié , kinek már tifzteletes őfzfég havazott 
volt hajain, ezen ízomorú állapotában meg
látogatná: a’ leányzó el-ragadtatván, Bátyját 
Istennek vélte, és artzra bóráit ezt kiáltván: Oh 
mindenható Atyám! te tudod ártatlanján 
gomat! Ezen ízavakból az igazíag meg-bi- 
zonyodván, a’ Magistrátus a’ törvényt meg
újította , és a’ Leányzó’ ártatlansága bizo
nyosnak találtatott. De a’ Leányzó ma is 
elméjében tévelyeg* fzűntelen azt kiáltozván. 
Nagijj'ágos Úraiml esküfzöm hogy nem 
vagyok tolvaj. — A’ gazdája halálra ítél
tetett. Pozsoni Szemináriumból.

Minthogy a’Typográphiákban lévő fzokás fzerint, 
a’ mi nyomtatóink is a’ jövő Szombaton nyúgodni fog
nak : azért a‘ mi .Levelünk is el-marad.
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Költ Komáromban, Kardtson Havának 
30. Napján.

9 -

-tC n  Ugyan az Urak kegyelmetek köz Le
veleit rend fzerintnem olvadom ; mivel min
dén új Magyar könyv’ olvafásról és írásról 
le-mondottam, miólta végére jártam , hogy 
azok, a’ kik a’ Magyar Hazának’s Nemzet
nek nálarrínál ezernyi-ezerte több javaival 
élnek, azt nem kedvellik , főt ellenbe, ha 
ízinte Ielki-esméret fzerint nem is, leg-alább 
eggy más — —- — hízelkedésböl, aka
dályoztatják. Melly miatt ugyan annak 
elö-mentét többé nem is reménylhetjük. 
Történet fzerint még is a’ napokban azon 
Leveleknek ketteje kezembe akada, melly- 
ben olly dolgokat találék, mellyek eránt 9 
tulajdon tapafztaláfomból tett jegyzéfeimet, 
mivel az embernek életét és egéfzfégét ille
tik , nem lehet, hogy Kegyelmetekkel vagy 
Kegyelmetek által a’ Magyar Közönféggel 
ne közöljem.

Igen érteden Orvosnak kellett annak 
lenni, a’ ki a’ Papokat azért , hogy hideg 
vízzel kerefztélnék , kisfebbíteni méréfzlette.

B b Nem
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Nem titkolhatom , hogy a’ melly felelet ar
ra adódott , a lt teljefséggel helyérm nem 
hagyhatom* Mbllyért áz értelmes írók, re
ményiem, hogy nem fognak neheztelni. 
íríanc venicim petimusque damusque vi- 
cijjlm.

Tudni való dolog, hogy a’ terméfzet 
minden élő ?s értő állatnak fejét olly erős 
fedéllel fedezte-bé, hogy annak, hanem ha 
höfzfzas Ízoktatás által teljefséggel el-kenyez- 
tettetett*, femminérnű hideg nem árthat, és 
az ereknek azonn való eggybe gyüléfe mi
att inkább hévfég, hogy íem hideg elien va
ló oltalmat kíván. Tudják a’ Magyar Hír
mondónak elejétől fogva való olvafói, (1780* 
efztendőben költ 25. Leveléből) hogy ama 
maisa nélkül való O rvos, BoeVhave, ezt 
tartotta az egéfz Orvofi tudománynak vele
jének: ,, Tartsd fejedet hidegén, lábodat 
„ melegen, gyomrodat hígan: ne gondolj 
„ ofztán az Orvofsak „ Tsak ezen okra 
nézve is tehát könnyű hozzá vetni, hogy 
a’ kisdednek foha nem árthat az, ha feje 
hideg vízzel meg-öntöztettetik.

Ellenbe igen is tarthatni tőle, hogy 
annak meleg vízzel való még-öntöztetéie 
nagy ártalmára , avagy tsak fájdalmára le
het néki. A’ Bábák azon kívül is mindjárt 
fziiletéfétöl fogva ügy bé-kölözgetik fedez- 
getik fejeket és öfzve ízorítják nyakokat sf

kis-
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kisdedeknek, hogy én fémműin inkább nem 
tsudálkozom niint azon, hogy mindnjájo- 
kat azontúl a’ guta meg nem üli* Mert mi 
a’ guta-ütés egyéb, hanem a’ vérnek az 
agy veiére 'való fzökelléfe, és ennek attól 
való meg-nvomattatafa ? Ki nem tudja pe
dig; hogy a’ meleg az ereket tágítja, kö- 
vetkezendőkc, pen a’ fönn benn való erek
nek meg-rnelegíttetéfek, a’ vértalólróí azok
ba fzökteti gyűjti. A’ kik a’ kisdedeknek 
Kerefzteléfekkor fel-fedezett fejekre kezeket 
téfzik , íapafztalhatták , me Ily fzörnyü hév- 
fég gözol-ki belölök.

É11 fólia nem tapafztaltam, hogj7 a’ 
leg-nagyobb hidegben is azért lírt volna, 
hogv fejét fel-fedezték, hanem ha azért , 
hogy azon közben fojtogatták; ellenbe eggy- 
nehányfzor vettem éfzre, hogy némelly 
mikor a1 vizet a’ fejére öntöttem ; még vi
gadott. Azután vizsgálván a’ v izet, lát
tam , hogy melég vala. Azólta újabban ke
ményen meg-hagytam a’ nékem fzolgáló 
Eggvházfinak, hogy foha, mikor én keresz
telek, a’ tsikorgó hidegben is  ̂ meleg vizet 
ne adjon. Mert igen is fzokás, hogy téli 

; időben meleg vagy langyos vízzel kerefztel- 
' jenek. Hozzá tehetem azt is , hogy kezem 

alatt azért nem fírt eggy gyermek is , hogy 
hideg, főt fzinte fagyos vízzel kerefzíelte- 
tett, ’S el-hifzem, hogy ez fzint ügy jól 

B b 2 efik
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eirk a’ fzoros fö-kötö és nyak-fzorltő miatt 
Iiévléget fzenvedo gyermeknek.

A ’ kik a’ ferdökkel való élésről írnak: 
azt fzokták a’ feredőknek javallani, hogy 
mikor melegen ferednek, lábbal, ellenbe 
mikor hidegen ferdenek fővel menjenek a’ 
ferdőbe, vagy azt elébb azon féle vízzel öntöz- 
tefsék-meg. Ez is avagy nem azt bizonyít
ja é , hogy a’ főnek inkább árt a* meleg , 
hogy fém a’ hideg , és hogy nem bátorfá- 
gos a’ fejet magán a7 testnek egyéb rélzei 
nélkül meg-melegíteni. Szóllok a’ termé- 
fzet rendit tartó testről, a’ minémü a’ kis 
gyermeké» Mert a’ ki fok efztendőkig pa
muttal , fzorös bőrrel éjjel nappal bé-pólál- 
va tartotta fejét, nem tsuda, ha fő-fájást, 
náthát kap , mihelyt azt meg-hüti. Azon
ban a’ terinéfzet az ollyanoknak, többire a- 
zon mértékben el-fzokta hajókat venni, a’ 
mennyiben ennek melegítő erejét egyébbel, 
p . o. vendég-hájjal pótolgatják.

De ha a’ Görögökként a’ kisdedeknek 
egéfz testeket meg-ferefztenék is meg-ke- 
refzteltetéfekkor; még fém volna fzükféges 
a’ leg-keményebb hidegben is , azt meleg 
vagy langyos vízzel véghez vinni. Nem 
erőtlenebbek, főt annyival erőfebbek az 
Orófzok, (kiket helytelenül Múfzkáknak 
hívnak) hogy fzületéfek után hideg vízben, 
hóban ferefztetnek, ’s ugyan hideg vízbe 
mártatva kerefztéltetnek. Mind

30S ( o )



( 0 ) s£ 389

Mind ezen ’s több feí-forgathatatlarj 
okokra nézve, azon regulát lern hagyhatom 
helyben, melly ugyan azon levélben adó
do tt, hogy a’ kisdedek lafsanként fzoktat- 
taísanak a’ hideg feredohöz. Régen meg? 
tzáfolták ’s meg-hamifították ezt az Olafz 
és Anglus Orvofok. Tsak annyi az tudni
illik , mintha valaki mondaná , hogy elébb 
gyengítsék , erotelenítsék a’ gyermeket, az
után lafsa n lafsan eröíítgefsék. A5 meleg 
víz az inakat, neryufokat gyengíti, a’ hi
deg ellenbe eröfíli. Hozzá í’zokott a’ gyer
mek a’ hideghez, mikor anyja melléből ki
jött. ’S azontúl e’ mellett kell azt meg
tartani , mind inkább hozzá fzokíatni, a* 
mint Rcufjeau böltsen tanátslotta. Úgy re
mény Ihetni , hogy tököfek is keveíébben 
léfznek* i Győrről, R. M.

Ezen Levelet köziöt'.ük a’ Közönfég-* 
gél nem tsak azért, mivel hogy arra keret- 
tettünk , hanem leg-inkább azért, m érteb 
ben azon jegyzékeinkkel, melly eket a’ M. 
Gyűjteménynek XI. és Xíí. Leveleiben le- 
h(*t látni, ellenkezők vágynak, Mi is tud
juk mit tartsanak nem tsak az Anglus és O- 
iafz, hanem a’ Frantz Orvotok is a’ hideg 
víz feredöről. De hogy azt el-hallgattuk , 
azért tselekedtük, mert a’ régi bal-véleke
dést követő köz-nép, azt fém hifzi-el ( no- 
’̂ a a’ terméfzettel és fok fő Orvotoknak ér- 

\ telmekkel ízépen íáttatik meg-eggyezm) a,’ 
ß  b J jJÚt
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rnit jegyzéfeinkben fel-tettünk, fokkal in
kább hihetetlennek látfzana előtte az Anglus, 
ÖJal’z es Frantz Oryotoknak veiekedéíek.

3 9 °

A’ Találós Mefe vólt Tengerből ki- 
fzivdrgozó és ismét oda yij'zfza-menő fo
lyó vizek; a’ Kejlett Szó Lajtorja., m el Ív
ből ki-telik lajt ? tó , tor , lator , olaj» 
ajtó, ró j , dro.

Találós Mese,
Meg-ernéfzthet mindeneket,
Élefzlhet fok lételeket,

Volt fok dolgok’ kezdete 
Lefz’fok dolgok’ végzete»

Szathmárrób

Rejtett Szó»

Találd-ki mitsoda? hét tagokból állok, 
Bátrabb az a’ vitéz kire én rá fzállok. 

Vedd magán a’ három elfő tetememet, 
váz Istenek közzé fzámláltál engemet. 

Derekam ’s. lábaim nélkül ki pályát fu t, 
Bolond az, ’s jutáiméi nem nyerhet kofzorét 

Fejem három közép tagommal ha vefzed 
A’ beteg keréknek orvosává tefzed.

Hogy ha lejénd kardod kétlábom hijjával,
' Annak nem fok Török vért nyalatfz ya>- 

> fávai.
Pápán. Kováts Ingenieur»
‘ _ _____  " Pes-
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Pesten jött-ki leg-közelebb két Poéta! 
Munka; eggyik Deákul , a’ múlik Magya
rul: a’ Deáknak Tzím jeez: Triambeutica 
Pannonion, ViElricis. VnDIqVe CVM fe- 
LIX refonat VICtorla pVgnans. a F. R, e
P . A. A’ Magyarnak pedig e z : A vitéz- 
lő gyözödelmes Magyaroknak örök OJ'zlo- 
páról való verfek , mellyekkel édes H a z á 
j á t  meg-tifztelte eggy Pesti nevendék Pap.

M i n t  l e h e t  a z  é p í t e n i  v a l ó  f á t  k e m é n y e b 
b é  ’s  t a r t ó f a b b á  t e n n i .

A’ jó gazdálkodásnak mivolta kívánja 
azt , Fogy az ember vizsgálódjon a’ felöl , 
azon eggy dologgal , melly nálunk fzokás- 
ban vagyon, mint bánnak más Orfzágokbau. 
Kern mindenkor a’ földnek vagy Orfzágnak 
kulömbbiégétől függ a’ gazdálkodásban való 
külömbbfég, hanem az előttünk még esmé- 
re'.len próbáktól és tapafztaláfoktól. Melly 
fokán utaznak idegen Orizágokon vagy ma
gok’ vagy Uraiknak költfegeken, még is 
melly kevés gazdaságra tartozó esméretel 
izereznek magoknak. Ez az eggy tapafzta- 
lás, mellyett itt említünk, és a’ melly maga 
R'.eg-érdemlené , hogy érette valaki az ege íz 
■yilagot ofzye járja, mind eddig kilsiny ebbi ek 
tetfzett az emberek elölt , mint fém reá ii- 
gyelmeztek volna.

Angliának Stafford nevű Tartománya* 
ban , mikor .a’ nagy éiö-kánban táv ah. leié

a’
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ff nedvefség meg kezd indúlni, külfö hejjokat 
le ízokták hárítani, ’s ngy hagyják helyek
ben állam, ’s a’ következő télen vágják-le. 
A’régtöl fogva való tapafztalás tanítja,hogy az 
illyen fák , keményebbek, tömöttebbek, ne
hezebbek és eröícbbek, ’s akáy melly épü
letre nézve tartófabbak. Az egéfz munkára, 
nem kívántatik egyéb , hanem hogy a’ fák 
midőn meg-kezdenek indulni hántattafsanak- 
meg, ’s előfzör magokban fzáradjanak-ki, mi- 
pekelőtte le-vá^attatnak. A’ velek való baj
lódást a’ hafzon ki-pótolja. Hogy az illyen fák 
keményebbek, tömöttebbek, edöfebbek és tar
tófabbak legyenek, annak oka az, mert az 
ollyan fákban, a’ mellyel?et a’ közönféges fzo- 
kás fzerint nyerfen vágnak, benn fojtódik av 
nedvefség; és akár mint láttafsanak ki-fzárad- 
ni, mlnda'záltaí marad bérinek valameUy nyer- 
fefég, a’ mellyekből fzármaznak a’ férgek. 
Ellenben midőn a’ nyerfefégnek nem létele 
miatt fzárad-el valamqlly fa; midőn tudniil
lik az, meg-hántattatott lévén, a’ maga ned- 
vefségét lafsanként minden felől ki-adja; be- 
lőlről kezd az fzáradni, a’ pórufok vagy ki- 
gőzölgő lyukak minden nyerfefégtol meg-fofz- 
tattatnak, egéfzen Öfzve nyomulnak, a’ melly- 
ért a’ fának belfő refzétol fogvra a’ külfójéig 
erőfebb . nehezebb , tömöttebb és .tártófabb 
tulájdoníaga léfzen. A’ fa-vágásnak ezen mód
ját errdíti ugyan Vitruvius — de lenki az An- 
glufokon kívül még eddig nem gyakorolta — 
jni nálunk pedig talán nem is hallotta,.
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