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i. A%r Írásról és Nyomtatásról

A. 2  első Betűk tsupán a Dolgoknak Képeik 
valónak. így a Napot egy egéfz Karika, a Hói* 
dat egy fél Karika, ’s a Vizet egy pár fekvő 's 
habos Vonáfok jelentették. De minthogy ezen 
Képek elégtelenek valónak mindennek kimagyará* 
zására * úgy ofztán a Hangoknak Jeleik vagyis a 
Betűk kigondoltalak. Ezeknek az első Feltaláló- 
jók vala bizonyos Fénitziabéli, vagy mások íze* 
rént .Egyiptomi, Tót, Taut, ’s Hermes nevű tu
dós Ember. Ö jelentt meg velek előfzör a ma* 
ga Hazájában a Vízözön után való iyodik Efz- 
tendóben, honnan azután az írás általvitetett A- 
rab, Káld, és Szeretsen orfzágba. Kádmus ’s a 
Pelasgusok Görögországba és Látziomba hozták 
magokkal, hol azt a Tuskusok felkapták Korinti 
Demarattól ’s Aborigyinesek Árkádiái Evander- 
től* Így ofztán laífanként elterjedett az írás az 

A 2 Eu«



Európának éjfzaki Réfzére. Az első Fénitziai 
vagy Egyiptomi Betűkből Származtak idő múlva 
a Zsidó, Görög, Deák, és Gothus vagyis a Né
met Betűk. A régi Kun-Szittyai Betűket, Litteras 
Hunno Scytbicas) Bél Mátyás ugyan közlötte ve
lünk azon Munkájában, rcelíy illy nevet visel: De 
vetett Litteratura Húr,no Scytbica Exercitatio. Lipjia 
1718. de ha valóban azok e az előhozott Betűk, 
arról méltán kételkednek fokán. — Eleinte az I- 
fásra tsupán a Kőfziklák Szolgáltak, azután Értz, 
Fa, Viafz, Elefánt-tetem, Fák Bőre ’s Levele* 
tengeri Tsiga-teknyók, Gyóits* ’s Vadak Bőre; 
végre Pergamen vagyis Hártyabör, Egyiptomi 
Nád-Papiros, Gyapott-Papiros, ’s Rongy-Papiros. 
Pergamen, mivel Pergamóban találtatott fel, ez 
okból igy neveztetett. Egyiptomi Papiros, melly 
Egyiptomban bizonyos Nádnak a Leveleiből ké
szíttetett, fokkal régiebb a Pergamennél* A Gya* 
pottból való Papiros 9dik Században kezdett ké- 
fzittecni. Az ó tellyes Megfzünése efik a i2dik 
Századba. A Pvongyokból való moílani Papiro
sunk, a mint a Tudósok tartják, 13^/cSzázadban 
találtatott fel, de a legrégibb Próbák mégis mind 
tsak a I4dik Századnak elejéből valók. A Sinai- 
ak az Ö Papirosokat Bambus Nádból tsinálják. *)

Minden bizonnyal a mi Nádunkból is Papiros fzint- 
így  kéfzülhetne. S’ot egy két tudós Német ké-

fzi-
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Az a mienknél nagyobb és finomabb, de tsak egy fe
lől irattathatik. —A Régiek az írásra éltek több
félékkel. A Kő 's Értz írásra Vésővel, a Fa ’s Vi- 
afz írásra pedig StiluíTal azaz Iró-vefzfzővel. A 
Papiros írásra eleinten Náddal éltek, melly a 
moílani író toliunk módjára fel hafittatott. Ez il- 
lyen Náddal még most is Írnak a Napkeletiek, de 
a Napnyugotiak a helyett a Lúdak , Hattyúk, 
»s Pávák Tolláit válafzták magoknak. Á Sinaiak 
Etsettel Írnak. — A régiek Téntájok jobb vala a 
moftaninál. Az igen sűrű lehetett, mert a Betűk 
még most is egéfzen fel emelve ’s kiálva látszat
nak. A mi Témánkat idővel a Gálitzkő vöröfsé 
tefzi. — A Könyvnyomtatás, a Tudományoknak 
legfőbb Elősegitője, ho l, mikor, és kitől talál
tatott fel, valóban méltó tudtunkra* Hogy ez a 
Mefterség, amint most Európában gyakoroltatik, 
nem Sinában, hanem a fzomfzéd Német orfzágban 
találtatott fel, az immár bizonyos. Mert a Sina
iak, ha elébb is nyomtattak Könyveket, azokra 
foha nem éltek fém öntött, fém mozdítható Be
tűkkel. Immár közel lefz 200 Efztcndő, hogy 
Strafzburgról, Harlemről, és Maintzról, 1430-dik- 
ró l, 1440-dikról, ’s 1457-dikröl, Gutenbergról, 
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Cofl&noI, és Faunról Vetekedés vagyon, ’s a Do
log még fints egéfzen kivégezve. ScbÖpflin Strafz- 
burgnak, Meermwn Harlemnek, 'sHeinecke Maintz- 
nak tulajdonítja ezen Meílerségnek Feltalálá
sát. De mint hogy minden Mefterséget három fe
löl lehet tekintenünk, úgymint mikor kezdetik, 
mikor raiveltetik, és mikor tettetik tökélletefsé, 
úgy ha a Nyomtatást is ez a három tudós Ember 
illyenképén tekintette volna, igen könnyen meg 
egyezhetett volna egymáffal. A Nyomtatásnak az 
Előjátéka e vala. A Játék-Kártya 1300-dik, vagy 
jnáfok fzerént 1370-dik Efztendó körül találtatott 
fel. Erre a rajzolat egy fa Táblára tsináltatott, 's 
Kellel a Forma-metfzóktől kivágatott. Ez, mi
dőn kéfz vala, Feftékkel bé kenettetett, megned- 
vefitett Kártya-papiroffal béterittetett, ’s egyfzarv- 
ból tsináltt D.örgölővel minden felől megnyomat - 
tatott, miglen a Kép a Papiroson kinyomódott«, A- 
ZUtán bizonyos Emberek ezen Nyomtatványokat 
magokhoz vették, 's azokat többféle Feftékkel ki- 
világcfitották, A Kártyák után kezdték némellyek 
a Szenteknek Képeiket is fára metfzeni ’s igy nyom
tatni. Hogy pedig kiki tudhaífa, kit jelentsenek 
ezek a Képek, tehát gyakorta a Szentnek neve a- 
lól kiinetfzetett, ’s azonkívül még Sz. írásból É- 
pületre való valamelly Textus vagy más ájtatos ’s 
ájánló Mondás. így bizonyos Sz. Kriftófnak Jé

zus*
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zufíal való akkori Képén ez az Alólirás olvaftatík: 
Cr.ifloferi faelem die quacunque tuevis, Illa nempe dié 
morte mala non morieris. Milleßmo CCCCXX tertio. 
Lattanként a Képeknek ezen Textusaik ’s Mon
dásaik meg hofzfzabbodtak, ’s több illyén Kép 
Könyv módjára öfzve köttetett* Azután a Mel- 
lyék-irás különös Táblákra metfzetett, 'sa  Képek
nek által ellenökbe helyheztetett. Végre a Képek
nél többre betsultetett, ’s a Nyomtatott Képek 
tsupán a Könyveknek Tzifráikká lettek* Ezen E- 
lőjátékit a Nyomtatásnak azon Darabok] bizonyít
ják , mellyeket fzertefzéltt a Könyvesházakban ’s 
Gyűjteményekben találtak, visgáltak, öfzve ha
sonlítottak , ’s nékünk nagy fáradsággal le írtak 
egynéhány Tudósok.

2 A z  Égben való Hajózásról.
Ez a Meílerség, mellynek a neve Németben 

Aeronautik és Aeroftatik, ’s melly által az Égben, 
*) valamint a Vízben, lehet hajózni, már régen 
lehetségesnek tartatott, **) de Próbák az Állitás- 
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-Aer Magyartíl ifg. így neveztetik a legrégibb Ma
gyar Könyvekben ’$ Kéziratokban. Ahozképest 
fzükségtelennek nézem a Levegő által való Ma* 
gyarázatját. C o e l u m  azonkívül is Mennynek 
mondatik.

**) D i f s e r t a t i o  d e a r t i f i c i o  n a v i g a n d l  
p e r a e r e m .  aut.  L o h m e i e r . j R i n t e l i i

*575



nak meg nem feleltek. Az első Próba, melly jól 
esett ki, ’s mellyet a két teftvér Montgolfier tett, 
1783'iikban Júniusnak 5dikén Annonaybm történtt 
fzámtalan Emberek jelenlétedben, A Golyó
bis Papirofíal béllett Váfzonból vala* Alatt egy 
Nyílást hagytak rajta, ’s ebbe a meg gyújtott Szal
ma Lángjából való Gőzt botsátottak, ottan ottan 
egy Marok Gyapjat vetvén a Lángok közé« Mi- 
nekutánna ezzel a Gőzzel meg telt a Golyóbis, a 
benne zárt vékony Ég azt fzerzé, hogy legottan 
fel emelkedett. Charles Párifi Tanítónak az jött 
efzébes hogy a gyúladható Eget, melly Vasból ’s 
Gálitz Savából ered, venné fegítségűl. Ez által a 
fzerentsés Találmányja által 9 Montgolfiereknek,

úgy
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*676. T h e s a u r u s  r e r u m C e l e c t a r u m ,  m a- 
g n a r u m,  d i ^ t a r u m ,  u t i l i u m ,  f a i v i u  m, 
pr o  g e n e r i s  h u m a n i  f a l u t e  o b l a t u s .  
l u t ,  P e g  el i Ä o f  P r o d r o m o  d e l i  a r t e  
m i r a b i  e. B e r g a m o  1 6 7 0 .  P r o d r o m o  
p r e m e ^ s o  a H ’ a r t e m a e f t r a .  F r a n c e 
s c o  L a n a .  B r e f c i a  1 6 7 0 .  V i r i d a r i u r a  
f a e r a e  e t  p r o f a n á é  B r u d i t i o n i s .  aut .  
M e n d o z a .  Lugd.  Bat. 1 6 g 2.  L. 4 P r 0 b 1. 
4 7. Ezeken kívül Írtak az Égihajóról L a u r e t ,  
S c h o t t ,  F a b r i,‘ S t u r m,  L e i b n i  t’z.

*) Ezen Teíivérek Papiros Fabrikások valának A n- 
n o n a y b a n ,  ’s a Terméfzet Tudományiának 
nagy fzeretoi. Lásd Fa u j a s d e St. F o n d  nak 
ezen Dologról való Könyvét.
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égy fzóíván, az Ég Hajózásának Feltalálásában 
Riválisok lett. *) A legtöbb, legfzebb, ’s leg
nagyobb Próbákat tette Blanchard, Ő vala az az 
első ’s egyetlen egy Ember, ki a levegő Egén ál
tal Ángoly orfzágból Frantzia orfzágba jött, vagy
is a Tenger-fzoroíTa felett a Golyóbisával által re- 
pultt. Többi közti gz Esés ellen valót is, Talh 
ebiem, Parachute, ő találta fel 1785-dikben. — 
Már most az Ég Meghajózásának Tökélletefségé- 
hez egyéb nem hibázik, tsak az az egy M ód, 
miként adhaffon valaki az Égi Hajójának kedve 
fzerént való Menést,

SOKFÉLE VL DARAB.
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* )  A két R o b e r t ,  azután R o z i e r  és B l a n c h a r d  
Frantz orfzágban, L u n a r d i  Angoly orfzágban * 
’s egyebek ezen Próbákat gyakran megújiitották, 
A megvékonyitott É g  helyében a gyúladható ’s- a 
Váfzon helyében a bégyántározott Tafota válafz- 
tatott. Említett P i l a t r e  de R o z i e r  első 
vala ki r7f?3dikban a Golyóbisával méréfzkedett 
fel emelkedni. Ez a nagy é  ̂ tudós Ember azu
tán i785dikben az ö É g i  Utazásában, mcllyet a 
Frantz és Angoly orfzág között való Tenger fzo- 
xúlat, az tígy nevezett C a n a l i s ,  P á s  de  Ca
l a i s  felett akart tenni R o m a i n  nevű Társá
val , olly fzerentsétlen vala, hogy a Magofság- 
ból Társával ’s Golyóbisával együtt le esett.



3. A  M átyás Királynak Budai Könyves- 
házáról.

Ezt az említett Király I476dik körül kezdte 
leginkább gyűjteni. A Könyveket belé Ázíiában 
’s Görög orfzágban nagy költséggel fzedette. Flo- 
rentziában fzüntelen négy írót ’s Budán harmin- 
tzat tartott, kik a Munkákat többnyire pergamen
re másolták, ’s végre királyi gyuros Hollóval as
zókat megjelelték. Ezen öfzvegyüjtött akkori 
Könyveknek a Száma 50 ezernyinek mondatik. A 
Könyvesházrt Ugoletus, Fontiux, GaleotiiSyés Ragú- 
zai Felix egy’ más után órzötték. Mátyásnak ha
lála után II Tjláfzló ’s a Fia Lajos a Könyvekkel 
nem gondolván, azoknak egy jó nagy Számát 
Tseheknek ’s Bétsi Németeknek elajándékozták. 
*S minthogy a Könyvesháznak a Gondja hova to
vább mind rofzabbúl viseltetett, az Udvariak kö
zül tsak az nem lopott belőle Könyveket, a ki 
nem akart. Minekutánna Buda Török Kézbeke
rült , a Könyvesház még inkább fogyton fogyott, 
Kerefztyénektöl 's Törököktől fzüntelen fofztat- 
ván. Ugyan is vitettek Könyvek belőle Velentzé™ 
be, Berlinbe, Volfenbüttelbe, Drefzdába, Koftán- 
tzinápolyba. Én igen tsudálkozora, hogy a Zápo- 
lyiak közül fém Atya fém Fiú ezen Kintset nem
iparkodott megmenteni, ’s Erdélybe által vinni*

Mond-
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Mondják, hogy Pázmán Péter a hátra való Badai 
Könyvekért 30,000Forintot akart adni, de a Tö
rökök még fém adták oda* Hidje, ki akarja. Meg
lehet, hogy akkor a Törökök a Könyveken jobban 
V a Pénzen kevesebbet kaptak mint most. Végre 
í686-dikban Budának Vifzfzavételévei fsupán 290 
Könyv jutotta TsáCzáriak Kezökbe, mellyek mind 
a Bétsi Tsáfzári Könyvesházba béhozattak.

4. A z  Angoly Félfogadásokról.

Sehultt az egéfz Világon femmiféle Nemzet 
nintsen, melly úgy fzereffen mindenre fel fogadni, 
valamint ezen Szigetiek. Ez ö nálok annyira Mó
diba jött, hogy mihent valaki valamin legkisebbet 
kételkedik, azonnal a máfik azt mondja néki: l  
lay any thing. Én felfogadok, valamiben akar. Ha 
tehát az első reá áll, gyakorta a legtsekélyebb Dol
gokon fel fogadnak, raellyeknél nagy fommák já
tékra tétetnek. Olykor a Tivornyákban nagy és 
drága Tükrök kéfz akarva öfzve', törettetnek, tsak 
hogy az eltörött Darabokat meg fzámlálhafsák, 
mellyekre felfogadtak. — Ama hires Far felfoga* 
dott egyfzer 1000 font Sterlingbe a legelső Fiá- 
kernek fzámára, ki az Ablak alatt, ahol akkor 
vala, el fogna menni. — Nem rég egy Ember 
Londonban 500 Font Sterlingbe olly balgatagúi fel
fogadott, hogy az egéfz Efztendó által minden éj

j e l .
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jel egy más Házban fogna alunni. ő  a Dolgot i- 
gen meg bánta, *s már harmadik holnap után el- 
tökéllé magát, hogy a felfogadott Pénzt kifüzeti, 
tsak hogy annak a mindennapi Nyughatatlansá- 
gának végét fzakafzfza» melly Terméfzet fzerént 
ebből a bolond Félfogadásból eredett. Ő a Dol
got eleinte könnyűnek nézte, de az Ellen társa jól 
meg fontolta. — Hogy az Ángolyoknak az.ó Fél
fogadásaikat Lovakra, Kutyákra, ’s Kakasokra ne 
említsem, valamint fzinte a közel való Háború
ra vagy Békefségre, azoknak fok balgatag Félfo
gadásaik közül tsak egyet akarok még elő hozni. 
Azt sírcbenbolz 1773-dikba helyhezteti. A Kérdés 
azt a Lehetőséget illette, ha három óra alatt le
hetséges volna e : 40 Angoly Mérttfóldet elnyar
galni, 3 Légely Bort ki inni, ’s 3 Leánynak az 
övét fel oldani. A Félfogadás 50 Ginéből állott, 
mellyeket a Felváloló fzerentsésen mégis nyert. 
— Ez illyen Balgatagságok ellen nintsen femmi 
Törvényemért belőlök fenkinek Kára nem kö
vetkezik , ki vévén magának a Balgatagnak, ki 
gyakran mellettek Értékét, Egéfségét, ’s Életét 
kotzkára tefzi« Még a Koldusok is, minthogy 
femmi Lövök nintsen, a Tetveikre fel fogadnak 
egymáíTal Serben, hogy az Ó Tetvek fzaporábban 
éri el a Tzélt ’s hamarább el nyargal, mint a másé.

SOKFELE VI. DARAB,
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5. A  Villámhárítóról.
Akármelly újonkapó, neugierig, Ingyen is az 

Ember Terméfzete fzerént, akármint fzerefíe kü
lönbben a Változást és Tserélést, olly fejes még
is rend fzerént, ha az előre kapott Vélekedéübóí 
valamit kéntelenittetik feláldozni, — Midőn a 
hafznos Himlő Béóltás Európába béhozattatott, 
azt hirdették felőle az Angolyok, hogy az ördög 
találta volna fel, ki azt Hioinak immár bé oltotta. 
Midőn az Orvos elóízör az Érvágásról fzóllott, 
a Gyávák kétség kivül azt kiáltották: Ez az lilén 
Hatalmába való Bényúlás, mert a Vérünk ő tő
le való, nékünk nem fzabad azt magunknak el
venni. Midőn a Vizi-betegnek előfzör a Hasát 
fel tsapolták, az Oftobák igy fzóllottak: Ez va
lóban az Iften Kisértése. Midőn a Villámhárító, 
Blizablciter, fel találtatott, hogy általa az Épüle
tek ’s azoknak Lakosaik a Villám Káraitól meg- 
mentetheíTenek, az emlitett Értetlenek aimak bölts 
Találóját fzidták és káromlották, ’s igy fzóllatnlot- 
tak meg : Ez valóban a Menykó Urának való Ha
tár-tevés. — Ezen ótsó, de igen hafznos Szerfzám» 
nak a Találója ama nem régen meghaltt Éjameri
kai Tudós Franklin. ’.S minthogy Proteftáns vala, 
ez okból a feltalált Villám háritóját némelly Or- 
fzagokban, hol még nem olly nagy a Derülés, hogy

SOKFÉLE VI. DAPvAB.
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minden Ember Válogatás nélkül fzerettefsék mint 
Atyafi, Eretneki Rúdnak nevezték. — Hogy egy
néhány Efztendő előtt az első Háritók Florentzi- 
ában, Tufzánói Hertzegségnek ama fzép és népes 
FŐvárofsában többféle Épületeken fel állíttattak?, 
a támadott első Égi-Háborúkor fok ezer Ember?, 
okos és gyáva, az útfzára ki tódúltt, hogy á Fo
ganatokat meg láthafsák. A Gyávák közül vala 
egy ottan Eső-ellenzővel, Parapleuvel. Láflfuk hát, 
úgymond, ha az Eretnek a vas Rúdjával a Villám
nak ellent állhat e ? Én azt tartom, hogy ez az I- 
ftennek nem tetzhetik, mert másként a Villámot 
minek teremtette? — Egy az Okosak közűi, ki 
mellette állott, mond néki: Barátom, tenéked nints 
Efzed! Mert ha Véteknek tartod a Villám hárítá
sát, tehát Véteknek tarthatod az Eső hárítását is 
Szerfzámoddal. A Villámnak ’s Esőnek egy Ura 
vagyon. — Az alatt a Villám hirtelen leüt,’smin- 
nyájok láttára a Háritón le fut a Főidbe, a hé
ján, hogy az Épületet érte volna. Akkor a Gyávák 
el pirúlván, haza ballagtak okoífabban. AzóKa a 
Háritót nem nevezik többé Eretneki Rúdnak.

6. A  Korátokról.

Ezen Nemzet Szibir orfzág végén a Karootsa 
Félfzigeten fellyül a Tsutzkik, Tungusok, és Ja- 
kútok köztt a Penzfmai Tenger Keble felett kü*

lö-
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lönösön1 lakik, ’s még eddig az Orofzok a2 Igá- 
jok alá azt egéfzen meg nem hódíthatták, A Tsutz- 
kik, kik a Jeges Tenger felé laknak Szibir orfzág- 
nak leg fzélsóbb fzegletében á Kor lkok Tartó- 
mányján túl, még eddig fzabadok, de a Kamotsa- 
iak, Tungusok, és Jakútok az Orofz Birodalom
nak immár adózó Jobbágyi* Ezen Korákok tsak 
nem egéfzen fzakállatlanok. Ámbátor pogányok 
vagyis meg nem kerefztelttek, de mégis femmi 
Bálványok nintsen, ’s tsupán egy teremtó és min
denható Iftent esmérnek, kihez, midón Vadáfzat- 
ra vagy Haláfzotra mennek, áldásért könyörögnek. 
Azomban nékik is az ó Sámányik ’s Jósaik fzint 
úgy meg vannak. Ezen Nemzetbéliek a Kunyhó
ikat nem a Fold fzinén építik, valamint egyéb 
Kún és Tatár Népek, hanem a Levegőben négy 
fa Ofzlop felett) valamint némelly Amerikaiak, 
mellyekbe lajtorjákon fel máfznak. ^Felettébb tifz- 
tátalanok, mert nem tsak otthon tefzik fzükségo- 
ket a Kalyibáikban egy fa Tsöbörbe, mellyet tsak 
akkor vifznek ki, ha egyfzer immár tele van, ha
nem vifzfza jővén vele, azt inni való tifzta Víz
zel tele hozzák. Egy egéfz Família tsupán egy 
nagy Pakrótz alatt meztelenül együtt hever. Az 
Orofzok, kik velek kereskednek, hoznak nékik 
többi Árúik között bizonyos Gombákat, mellyek 
Orofzorfzágban nyélnek) ’s orofzúl Muchamor

Gom-



Gombáknak neveztetnek. Mucbamor annyit tefz 
mint Légyölő. Azokat Pvókák, Nyufztok, ’s Vid
rák Bőröknek tseréjekkel megfzerzik magoknak 
a Korákok, kihezképest a Gazdagabbak télre min
dég jó Takarmányt kéfzitnek magoknak belőlök. 
Ha tehát Ünnepet akarnak üllni, avagy jó Napot 
magoknak tenni, legottan ezen Gombákra vizet 
öntenek, azután meg főzik, ’s végre a főtt Vízzel 
réfzegitik magokat. Akkor a Szegényebbek, kik 
ezen Gombákkal nem bírnak, a Gazdagok Kuny
hóik körül ólálkodnak, ’s várják mig valamelly 
Vendég ki jön vizelleni, legottan egy fa Tséfzét 
oda tartanak néki, ’s a Vizét meg nyervén, jó 
izüen ifzfzák. ’S mivel ezen Vízben még a Gom
bának egy kis Ereje hátra maradt > végre magok 
is ezen fzép Móddal meg réfzegednek. — A Meg- 
réfzegedésnek nálok második Efzköze illyen. Ki
keletkor és Nyárban fok Halat öfzve fogván, Főid
ben egy Vermet ásnak, azt Nyirfa héjjával kibél- 
Iclik, a Halakkal teli töltik, ’s végre földel bé 
fedik* Midőn tehát azt vélik, hogy a Halak im
már egéfzen elrothadtak, legottan a Vermet meg
nyitják, a rothadtt Halak sürü Levéből a Katlan- 
jókat meg töltik, a Lévrc Vizet öntenek, azt Ser 
módjára tüzes Kövekkel, valamint a Finoknál ízo- 
kás, meg főzik, ’s végre finom Ital gyanánt ifz
fzák, de a melly olly büdös, hogy magok az O-

ro-
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rofzok, kik oda kereskednek, ’s kik minden Bűz
höz immár alkalmaíint hozzá fzoktak, a rút fza- 
gát femmikópen el nem tűrhetik. Ez fzintúgy egy 
réfzegitö Ital. — A Megréfzegedésnek harmadik 
Módjok emez. Minthogy a Dohányt kimondha
tatlanul fzeretik, azt az Oroíz Kereskedők köven 
hordják nékik, mellynek árában leg fzebb Bore
ket kapnak tólök. A Kórákck a Dohány Füftjét 
fajnálják fzdjokból kibotsátani, hanem inkább le
nyelik , mi végre azt fzerzi nálok, hogy egélzen 
magokon kivül ragadtatnak , a hideg Veritek ki 
üt'rajtok, ’s jó darab, ideig egéfzen Érzékenység 
nélkül maradnak. Ez illyen Dohányozást ók az i- 
gaz Dohányozásnak nevezik, ’s tsupán ha ki igy 
dohányzott, az a jó Dohányozáffal kérkedik. Lásd 
Strablenberg és |Gmelin Könyveit.

A  Tátosokról.

Tátost a Pápai Szókönyve igy tefzi ki: Pro- 
tent, Vertummis, Mágus, Prafiigiator. Ugyan igy 
tefzi ki a Tündért is. Az Eleink fokát tartottak 
a Tátosokról, valamint még most is ama Kún Nem
zetek Orofz Birdalomban az ö Sámányaikról, kik 
mindenfelé Szemfényvefztést, GaucYlerey, fzoktak 
véghez vinni, ’s a Tátpfmkhoz igen hafonlók- 
Gmelin gyakorta emlegeti bűbájos Játékaikat, írel-
lyeknél jelen volt, 's tulajdon ízeméivel látta. M i.

B ként,
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ként, tudniillik, az ördögöket magok elejébe L 
dézték (kiket mindazáltal ó foha nem láthatott) 
hogy jósolhaflanak, az az: jövendőt mondhaffa- 
nak, Betegeket gyógyithaífanak, ’s elvefzett vagy 
ellopott Marhának hollétét megtudhafsák. Ezek 
a Sámányok az emlitett Népeknek a Papjaik, kik 
is nagy tekintetben vannak nálok,’s a fzegény olló
ba Népnek megtsalásából könnyen élődnek. Van-
s

nak Sámány Afzfzonyok is, az az: Pap-afzízonyok, 
kik hasonlóképen űzik ezt a Meíterségef. Gmélin 
merő tsalárd ’s hamis Embereknek mondja, kik 
a gyáva Köznépet fokfeleképen ámitják. Nékem 
úgy tetfzik, hogy Eleinknek is hajdan valának 
Sámányik vagyis Tátofik. Túrótzi János emléke
zik egy illyen Kasdi nev'u pogány Pap-alzfzonyról, 
kit Janus, egy Magyar Fő-ember, midőn a Ma
gyarok I Béla alatt a Pogányságra viíTza akartak 
térni, magával mindenütt hordozott. Nálunk a 
Tátosról azt tartották, hogy a Jövendőket tudja, 
magát láthatatlanná teheti, általváltoztathatja Ma
dárrá, Lóvá, ’s több más Állattá. Ember létében 
a Küldőké felett a Teltén egy arany Tsillagotvi- 
felne, ’s az ördögöktől és Bűbájosoktól az Em
bereket oltalmazná. Ez a Pogányságnak fetétsé- 
géból hátra maradtt Vélekedés igen fokáig tar
tott a Nemzetünknél. Miglen a II József által 
fzerzett Derülés azt is nagyobb réfzébol kigyom

lál-
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SOKFÉLE VI. DARAB. i?
Iálta. Esmértem egy Felispánt, vagy, amint ne
vezzük, Ord. Vitzispányt, ki tellyefséggel magá
val elhitette, hogy ama N — án lakott P — K 
Sz— i, ’s meg egy P. Hipp. nevű Sz. Kát. 
Szü. Ba» Tátos'ok valának, kik mindent tudtak, 
mi fog következni, egyfzersmind itt is amottis va
lának, a Jámbort ’s a Gonofzt első látásra meg
tudták külömböztetni, s ha ki hozzájok gyónni 
jött, annak a Vétkeit magok fzámlálták eló. Van
nak ezen régi Babona fzerént Tátos Gyermekek 
is, kik, amint mondják, Fogaikkal fzoktak fzület- 
rri. Azok a földalatti Kintset mindenütt azonnal 
meg látják. Láttam fiatal koromban egynéhány 
illyen Tátos Gyermeket, kiket az Annyok vagy 
más vén Afzfzony falunként hordott magával, ’s 
Pénzért a Házakba hozta, hogy a Kintset nézzék 
’s mutafsák.

8* Szvatoplugról ’s Divin Váráról.
Hogy ez a Tótok Fejedelmük, kit Árpád Ma

gyarjai Orfzágának egy jó nagy Réfzéból ki ver
tek, (mert Morva vizén is innen egéfz a Garam 
vízig uralkodott) nem Vefzprémben lakott, *) a- 

B 2 mint

Ezt állatja Gánótzi, ’s némelly más Írók, de nem 
jók Mert Vefzprémet akkor hamarább hí érnetek 
bírták ’s lakták, amiftt a neve is mutatja , mell y
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mint némelyek akarják, hanem Vellehrádon, Ber
nétől nem mefzfze, az a régiebb írókból immár 
bizonyos* De hogy ezen Fejedelemnek még egy 
más Udvarhelye is volt légyen Divinben, Pozío- 
non felyül, Morva vizének a Dunába való béfza- 
kadásánáb az hasonlóképen kitetfzik azon írók
ból. Ők ezen Várat hol Divinänak, hol Dovind- 
nak nevezik, ’s felele azt mondják, hogy annyit 
tenne mint Leány vára, mi okból némellyek, né
metül Írván Könyvöket, azt Maedcbenburgnak ne
vezik. Ezen Divina vagyis Divin most Pálfi Nem
zetséghez tartozó régi Vár a mellette fekvő kis 
VároíTal Pozfon Vármegyében. Maga a Vár egy 
felettébb régi Épület. A Nevét onnan vette, mert 
itt hajdan a pogány Tótok egy lilén afzfzonyt 
tifzteltek Áldomásokkal* Ugyan is Djiva Leányt 
tett hajdan a Tótoknál, mellynek a Kitsinyitóje

Dji-
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W e i f s b r u n n b ó l  eredett. Ama régi Ének
nek Szerzője magával akkor igen ellenkezik, mi
dőn ezekről igy versel:

Hertzeg akkor az földen Lengyel vala,
Ki mind ez Orfzágot birja vala,
Lakóhelye Vefzprém vala,
A föld népe mind Német vala,

Mert ámbár a Hertzeget Tótnak, vagy, amint 
mondja, Lengyelnek tartotta, a Székét mégis Vefz- 
prémbe helyheztette, ’s a földje Népét Német
nek vélt».
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Djivlta még most is a Tót Nyelvben fen fagyon, ’s 
Djivin annyit tefz mint Leányhoz-tartozó , az az : 
Leányvára, Ezen helyről így fzóll egy író : Die 
fchöne Göttinn ( Krasopani *) behauptete, feit 
der erílen NiederlaíTung der Slaven in dieíem Ge
biete, hier ihr unbefchränktes Anfehen. Eine Ge- 
fellfchaft von Mädchen, der Auswahl der reizend- 
ilen im Königreich, unter der Aufficht einer Obe
rinn waren die Prieilerinnen der Venus. Ihre Be- 
itimmung war, dieFeier der GeheimnilTe der Liebe, 
und die Beforgung der Opfer der Jungfraülichen 
Erillinge der himmlifchen Voriteherinn der Bevöl
kerung und der Leiterinn der zärtlichen Empfin
dungen. Jedes Frühjahr in dem Rofenmonate ka
men hier die Schönen des Königreichs zufammen, 
um der Krajopani zu huldigen. Die Prieilerinnen 
feierten das Feil durch Tänze und Gesänge, der 
Göttinn‘zu Ehren angeilellt. Das Gepräge der 
heiligen GeheimmiiTe der Liebe war verdeckt, 
und gegen jeden Ungeweihten verwahrt. Das 
männliche Gefchlecht durfte nicht zugegen feyn, 
wenn man im Innern des Tempels die Geheim- 
nifle begieng. Allein nach der Einführung des 
Chriilenthums in Mähren, hob S-watobog diefe Aus- 

B 3 fchlies-

Ez vólt a pogány Tótok Vénnsok, Magyarúl annyit 
íefz mint Szép-aflzony, vagy Szépség-aíTzonya.



fchlicífung auf,and verfchafte fich mit feinen Lieb
lingen den Zutritt in die Gemeinfchaft der Mäd
chen, deren Inftitut er ganz nach feinem Gefchma- 
cke eingerichtet, und lieh verbindlich gemacht ? da 
es in feiner Macht geilanden, nach der Sinkang 
des Heidenthums, daifelbe gänzlich zu vertilgen. 
Die Mädchenburg Hellte hier eine nach der nied- 
Jichilen Bauart errichtete Felle vor, mehr durch 
den Eindruck ihrer Beftimmung, als durch feile 
Mauern gegen Einfälle verwahrt. Nichts kam 
der Pracht gleich, die man in der innerlichen 
Verzierung des Tempels verfchwendete. Die 
Wände des in die Rundung aufgeführten Gebäudes 
waren mit Porphyr getäfelt, und mit goldenen 
Kunihverken gefchmükt. Die Decke enthielt Ma
lerei , welche die Olimpifche Venus in Wolken 
von Grazien und Liebesgöttern umgeben vorilell* 
ten* Der griechifche Gefchmack war auch hier 
durchgehends fichtbar, und man brauchte nicht 
viel Uiberdenkens, um zu entdecken, dafs die Sla- 
vifche Liebesgöttinn griechifchen Urfprungs fey, 
und von der Nazion unter gewiifer Anwendung 
auf die herrfchendenSitten und JRedgionsgebrauche 
angenommen worden. Die fchönen Slavinnen, 
denen die Gtittin auf mancherlei Art fick günllig 
erwies, bezeigten ihre Dankbarkeit durch die 
rgichfien Gefchenke, die fie nach Mädchenburg

fchiek-
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fchickten, und die meiílens zur Verzierung des 
Tempels verwendet wurden. Die Bildfäule der 
Göttinn der Liebe von weißen griechifchen Mar
mor nach der Natur verfertigt, bildete vor ein 
jurges reizendes Mädchen, von fehl anker Gellalt 
unofchmachtenden Mienen. Das Haupt bekränzte 
ein jewind von Pvofen, aus Gold gearbeitet, und 
mit Edelíléinen befezt. Die rechte Hand wies nach 
der nit einer hellpolirten goldenen Scheibe ver- 
fehenei Brüll, dem Sinnbilde der Aufrichtigkeit, 
welche durch die alles entdeckende Sonne vorge
bildet ward. Die linke offene Hand hielt eine 
goldene Kugel, gleichfam dem Zufchauer zum 
Gefchenke darbietend, und fich nach ihm hin er- 
llreckend. Die langen Haare hiengen über den 
Nacken nachläifig herab. Die Figur lland aufge
richtet , und gleichfam fortfehreitend an einem 
Triumphwagen von ein Paar Schwanen und Tur
teltauben gezogen, über einen 3 Ellen hohen mit 
gold und filberreichen Teppichen behangenen 
Fuflgeilelle. Hinter der Liebesgöttinn (landen 
drey Grazien, gleichfalls fehr reizend gebildet, 
und in der Stellung der Aufwärterinn zum Dien- 
ile ihrer Gebieterinn bellimmt. Der Triumphwa
gen vor vergoldeten Erzte prangte mit Edelftei- 
nen und Figuren von Liebesgenien in verfchie- 
dener Gcftalt, umherflatternd, und den Wink der 
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Göttin erwartend,“ Mennyire hiteles légyen ez 
a Pvománba illő befzédje egy minapi Írónak, *) 
azt nem fefzegetem. Most fzóllyunk még egyfzer 
Szvatoplűgról. Ennek a neve Tótban annyit tect 
akkor mint: Szent Gyerroe'*', A Magyaroknak az 
ő fejér Lovon vagy Lovakon való Qrfzág-Vásár
lások ezen Fejedelemből, ha igaz e , nem e, az 
még eddig nints egéfzen ki végezve. Konides 
Példák által fzépen megmutatta, hogy ez vaóban 
történhetett. Az itthoni írók bizonyítják, a kül
földiek nem emlitik. De a mi erről bizonyos, az 
ebből áll. Arnulf a Római, vagyis inkább Né- 
mer Tsáfzár, Szvatoplugofc Morvái Királyt ma
ga erejével megnem bírhatván, a Magyarokat hit
ta fegítségúl, kik már akkor a Felföldül valának. 
Ezek valóban feg its éget hoztak a jó rsáfzárnak, 
de Szvatoplug Orfzágát Garam vizétől fogva e- 
géfz a Morva vizéig magoknak elfoglalák.

9»
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*) A Nevetteti író , maga Vallásaként, ezen Könyvét 
nagyobb réfzrol fzerzette S t r z e d o v s k y  nak ’s 
B o l e l u c z k y  nak régi Krónikáikból, A Könyvé
nek Homloka ezeket mutat: S w a t o p l u k  f o n f t  
Z w e n t i b o l d  o d e r  d e r  h e i l i g e  K n a b e ,  
K ö n i g  i n  G r o f s m a e h r e n .  P r a g  u n d  
L e i p z i g  1797. Feltalálhatni benne a régi 
Tót M y t h o l o g i á t  is, melly hafcmlóképen az 

> említett írókból vettetett.



9. A  régi Deák Írókról.

A régi Deák írók három Időbe ofztatnak, 
úgymint Arany, Ezüst, és Vas Időbe. Ugyan is 
mennyivel becsesebb az Arany az Ezüílnél vagy 
pedig az Ezüst a Vasnál, annyival többre betsül- 
tetnek az Arany Időbéli írók a Deákságra néz
ve az Ezüst Időbelieknél, ’s ezek ismét a Vas I- 
dóbélieknél. Ki vévén Enniusmk ’s Plautusnik 
némelly Szavait ’s Befzéllés Módjait, mellyek most 
immár egéfzen elhagyattalak*

A z  Arany Időbeli írók.
Q, Ennius fzületett Pvudiban Kalábriában Ro* 

mának Fel épülése után y^dikben* Maga Idejé
ben jó Költő vala. Verfei közül tsak némelly 
Töredékek vannak fen.

M. A cqíus Phntus fzületett Sarfinában Umb
ria Tartományjában.- Költő lévén Vígjátékokat 
irtt, mellyek közül húfzDarabot még moílis birunk_ 
A Deáksága nem rofz , de mégis vigyázva kell 
követnünk. Meghaltt Pvóra. Felép. 569, vágy- 
mások fzerént 571, Krifztus Születése előtt 182.

M. Vqycííis Cato fzületett Tuskulum nevű 
Munitzipiumban. Törvénytudó, Orátor, i’s Fi
lozófus vala. Hagyott egy Könyvet Szántásról ’s 
Vetésről, nem különbben Pvómának Eredetiről 
hét Könyvet, Meghaltt Pvóm. Felép. 604*
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P. Terentius Afer fzületett Kártágóban.- Meg
vannak hat Vígjátéki. Meghaltt Róm. Felép« 598.

T. Lucretius”C'árus ízületeit Rómában. Filo
zófus és Költő vala. Megvannak a Dolgoknak 
Terméfzetekról való hat Könyvei. Maga magát 
megölte Életének 44dik Efztendejében, Róm. Fel
ép. 703 körül.

C. Valerius Catulus fzületett Veronában vágy- 
mások fzerént Szirmiomban Veronához közel a 
Gárdái Tónak Félfzigetében. Alagyákot ’s Pur- 
gomákat irtt. Meghaltt Róm. Felép. 705 körül.

Cornelius Nepos fzületett Veronában, vagy 
mások fzerént Hofztiliában Veronához közel. Tör
ténetíró vala, ’s le irá hires Görög Hadivezérek
nek Életjeket. Meghaltt Ágost Uralkodása alatt.

Julius Cafar Történetiró ’s Orátor vala. Az 
Ö Könyve de Bello Gallico Civilt még moftis fok
ra betsültetik. Az öfzve esküdttektól megölet- 
tetett Róm. Felép. 710* '

C. Crifpus Sdlußius fzületett Amiternumban* 
Le irá a Rómaiaknak viselt Dolgaikat hat Könyv
vel , de azoknak tsak holmi Töredékök maradit 
hátra. Megvannak egéfzen a Katalina ’s Jugurtha 
Háborúról való Könyvei. Meghalt Rom. Fel
ép. 719.

M. Tullius Cicero, a Deák Orátoroknak Fe
jedelmük 9 fzületett Arpinumban. Hagyott Leve

le-
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leket, Beízédeket,’s többféle bölts írásokat. Meg
ölettetek Életének 64<dikében, Rom. Felép. 711.

M. Terentius Varró, Reáte Városából, vala 
Tzitzerónak hiv Barátja, ’s valóban tudós Ember. 
Megvannak de Ling va Latina five de Analógia Lióyt 
fex, de Re Rufiica Libri ires. Meghaltt Rom; 
Felep. 727.

Titus Liviuf, a Deák Történetíróknak Feje
delmük, fzületett Patáviumban. Kár, hogy a Pvó- 
mai Történetekről való egéfz Munkája Kezünk
re áltál nem jött. Meghaltt Tiber Uralkodásának 
negyedik Efztendejében.

P. Virgilius Maró fzületett Mantuában , vagy 
mások fzerént Andesben közel Mantuához. Melly 
nagy Költő vala ki tetfzik vóltaképen a páfzto- 
ti, mezei, ’s hadi Verseibül, vagyis Bucdiea, Ge
orgia, ’s JEneis nevű Munkáiból. Meghaltt Rom. 
Felép. 735.

Horatius Flaecus , a Deák lantos Költők-, 
nek Fejedelmük, fzületett Venufiában Róni. Fel
ép. 683. Töhbféle Költeményes Munkát hagyott 
hátra. Meghaltt Pvóm. Felép. 74?,

Cornelius Gallus fzületett Forojúliumban, Jó 
Költő ’s Orátori vala. Maga magát öltemeg Éle
tének 44, Róm, Felép. 728.

Albius Tibullus Pvómai Nemes. Jó és könnyű 
Költő vala. Meg hal tt Róm Felép. 735.;
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Sextus Aurel. Propertius fzületetr Umbriában, 
Irtt Alagyákat, ’s némeily tréfás Verseket. Meg 
haltt R.óm. Felép. 720 körül.

Pübl, Ovidius Naso, a Deák alagyás Költőknek 
Fejedelmök, fzületett Sznlmóban Nemes Szülék
től Rom. Felép. 71-0. Ágost Tsáfzártól Kriítus 
Szül. iodikében fzámkivetésbe küldetett Tómos- 
ba a fekete Tengerhez. Holott azután az Alagyá- 
i t i r ta ,  ’s végre mégis haiti.

M. Pollio Vitruvius fzületett Veronában. 
Nagy Építő ’s Gcpelyes Meiler vala. Az Iráli 
ezen Meílerségben még mostis Pvemek-munkák*. 
nak tartatnak. Meg haltt Tiber alatt.

Álarc. Manilius fzületett Pvómában, Irtt Aßr*> 
nomicon nevű Munkát hat lábú Verfekkel.

Strabo éltt Ágost alatt, maga Idejében igen 
derék Fcldiró vala.

Ezeken kívül az Arany Időbe fzámláltatik 
Dionrfius Halicarnajfeus, Atbenodorus, ’s még egy*' 
nehány író. "

Az Ezüst Idobéli írók, leik többnyire T i
ber , ’/  annak Követői alatt virágoztak egéfz 
az Antoninoknak Idejekig.

C. Jul. Hyginus fzületett Spanyol. Törvény» 
tudó, Tudákos, és Költő vala.

C Vellejus Paterculus fzületett Római Nemes. 
Irtt Római Történetekről két Könyvet.

P boti”



Phadrus fzületett Rátz, Thrax. Irtt Tiber alatt 
Meséket öt Könyvvel.

A Cornelius Celfus fzületett Római. Orvos, 
Törvénytudó, ’s Filozófus vala.

Valerius Maximus fzületett Római. Történet
író vala Tiber alatt.

Jul. Columella fzületett Kádifi. Irtt mezei Dol
gokról tulajdon Tapafztalásából igen fzépen. ÉItt 
Kolos alatt.

Pomponius Méla fzületett Spanyol Nemes. Az 
egéfz Világot úgy irta le , amint aldtor esmere- 
tcs vala. Éltt'hasonlóképen Kolos alatt. A Mun
kájának a neve: De ßtu Orbis Lib. III.

M . Ajinxus Seneca Spanyol Nemes, ki fókák
tól az arany Időbéli írók közé fzámláltatik, mert 
már Ágost alatt virágozni kezdett. Nagy Orátor 
’s Filozófus vala.

L. Annaus Seneca, az említettnek Fia, hason-- 
lóképen hires Orátor ’s Filozófus vala. Nérónak 
hagyásából, kit kisdedkorában tanított, Fördőbert 
felvágott Erekkel meg haltt Krif2tusnak Ó5dikében.

M. Annaus Lucanus fzületett Spanyol. Néró
nak parantsolatjából hasonló Halállal múlttki. É- 
letének 27dikében, Krifztusnak pedig 65dikében. 
A munkáinak a nevek Pbarjalia és Carmen de Bel
lo Civili Pompejano.
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Tv Petvonius Arbiter ízületeit Mafíiliában. 
Meghaltt hasonlóképen Néró alatt Krifzt, 67. Sa- 
tyricon Munkáját fzepnek is mondhatni, motskos- 
nak is.

C, Silius Italiens ]6 Költő ’s Orator vaía. Ma
ga ízérzetté magának Halálát éhezéííel Életének 
57. Krifztusnak 97.

C, Plinius Senior fixe Major fzületett Veroná
ban. Maga Idejében nagy Terméízet-visgáló ’s 
Történetiró vala. Midőn egykor a tüzetvetó Ve
zúv Hegyét igen közel akarta meg fzemlélni, a 
nagy Füfttől, melly ötét körülvette, meg fulladtt 
Életének éy. Hagyott Történetiből ’s Terméfzet- 
ből 37 Könyvet.

C. Julius Solinus lzületett Rómában, Gram
maticus ’s Polihißor vala. Éítt Domitzián alatt 
Kriízt, 8i*

Pál. Flaccus fzületett Patáviumban. Jó Költő 
vala» Éltt Vefpafianus alatt, Meg haltt Kriízt. 78, 
Az Argonautica nevű verfes Munkája nevezetes.

M, Fabius Quitilianus fzületett Spanyol. Gál
ba [Tsáfzártól Hazájából kihivattatott Pvómába, 
hogy ott az Ifjúságot tanitaná.

P. Pap. Statius fzületett Nápolyban: Irtt több
féle verfes Munkákat, úgymint Sylxarum Lib. V, 
Pbebaidos Lit» XII» Arcbilleidos Lib. II»



3i
Q. Curtius Rufus jó Történetíró vala. Le ir

ta Nagy Sándornak vifeltt Dolgait igen fzépen.
D. Jun. Juvenalis fzületett Aquinóban. ÉItt 

Dorr.itián alatt. A versbe foglaltt Szatírái felet
tébb jól vannak írva.

Sex. Jul, Froníinus Történetíró vala. Hagyott 
következő Munkákat: De AquaduBibus Urbis Ro- 
ma Lib. II. Suntagematicon Lib. IV, De Coloniis 
Lib. I. De Agrorvm Limitibus Ltb. I. Meghaltt 
Krifzt. 104.

M. Val, Martialis fzületett Spanyol Biblisből. 
Igen elmés Költő vala, tsak bogy némelly Purgo- 
mákban, Katul, Tibul, ’s Propertz módjára, nem 
igen fzemérmes. Meg haltt Krifzt. 82 körül.

C. Cornelius Tacitus Római Nemes. Jó Tör
ténetíró vala. ÉItt Krifzt. 90 körül.

C. Cac. Vilnius five Junior Római Polgárme- 
íter vala Traján alatt. Hagyott többféle Levele
ket ’s Panegyirikust Trajánra,

L. Annaus Florus Spanyol. A Római Törté
neteket epitoraálta, vagyis rövidebb írásba fog
lalta, ÉItt Krifzt. 119.

C. Tran. Suetonius Grammaticus és Történet
író vala, Píinius fzerént pedig igen emberséges 
Ember. Leírta XII Tsáfzároknak az Életjeket, 
’s még egynéhány más Munkát is hagyott.

SOKFÉLE VI. DARAB.
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CaI. Jpicius Spanyol. Irtt a Konyha Dolgá
ról X Könyvet.

A  Vas Időbeli Trók> Krifztusnak ladikétól 
fogva egéfa a Deák Nyehnek telly es Rotnldsäig.
Aul. Gelliut ízületeit Római. A  Régiségek-' 

nek Visgálásokban igen fzorgalmatos vala. Éltt 
Krifzt. 140. Hagyott Noclium Atticarum. Lib. XX.

Luc. Apulejus ízületeit Afrikában. Orátor, Fi
lozófus, és Törvénytudó vala.' Éltt Krifzt. 163. 
Irtt különbbféle Könyveket. v

Jußinus Történetiró vala. Éltt Krifzt. 145:.
Valladius ízületeit Pvómai. Éltt Krifzt. 176. 

Irtt de Re Rußica Lib. X lV .
Jul. Obfequens irtt Tsudákról két Könyvet*
Cenforinus Grammatikus vala, ’s éltt Róma* 

ban Krifzt. 251,
Serems éltt Severus alatt. Irtt Orvofságrél 

’s Verseket.
Nemeßanus fzületett Kártágóban. Költő vala, 

’s hagyott egynéhány Munkát.
Calpurnitts fzületett Szitziliában, Hasonlóké

pen Költő vala.
Spartianus le irta Adorján ’s Vérus Tsáfzi- 

roknak az Életjeket.
Lampridiuslc irta Kommód, Antonin, ’s több 

naás Tsáízároknak az Életjeket.



Capitolims le irta Pertinalis Tsáfzárnak az 
Életét.

Cbalcidius Filozófus vala*
Juh Firmicus fzületett Szitziliában* Éltt Krifzt 

337 körül. Irt Tudákofságról ’s Tsillagokról. 
Vénségére Kerefztyénné lett, 's irtt a pogány 
Vallás ellen*

A uy. Vittor fzületett Afrikában* Történet
író vala, ’s -éltt Krifzt. 396. Hagyott egynéhány 
Történetes Munkát.

Flau. Eutropius Olafz. Éltt Nagy Konftantin 
alatt, kinek Titoknokja vala, Krifzt. 306 körül* 
Leírta a Római Történeteket röviden.

D. Magn. Aufonius fzületett Burdigalában. Jó 
Költő vala, ’s tudós egy Ember. Éltt Krifzt. 395* 
Némellyek Kerefztyénnek tartják, de mások po- 
gánynak vélik.

Feflus jó K ö ltő  v a la , 's éltt K rifzt. 364.

Ammianus Marcellinus Hadi-ember ’s Történet* 
iró vala. ÉlttiKrifzt. 360, Le irta a Nerva Tsá- 
fzártól Válenfig történt Dolgokat XXXI Könyv
vel. Kár, hogy ezen Munkából a XIII első 
Könyve oda vefzett.

Vegetius fzületett Konftántzinápolyi. Irtt Ha* 
di Dolgokról. Éltt Krifzt. 386.

Maerobius irtt tö b b fé lé t ,  ’s  é ltt  K rifzt. 395.

C Cl*
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Ciaudianus fzületett Alexandriában. Nem rofz 
Költő vala.

Numantianus irtt alagyás Verseket. ÉItt Krifzt.
416.

Synmaclus Rómának Préfektusa vala, ’s a Ke- 
íefztyéneknek nem kis ellenségök. Éltt Krifzt 395.

Sydonius sípol, fzü letett L ugdú n um ban . Jó  

K ö ltő  's T ö rtén etiró  va la . K erefztyén  lé v é n  P üs

p ökk é le tt . É ltt K rifzt. 4 82 .

Capella éltt Krifzt* 457.
Boetius fzületett Római. Kerefztyén Filozófus 

és Tudákos vala. Éltt Krifzt. 500 körül. Irtt 
kötött és kötetlen Befzédben.

Cajfíodorus Kerefztyén író éltt Krifzt. 562. 
Irtt fzámos Leveleket, Egyházi Történeteket, ’s 
egy Krónikát, melly Ádámon kezdődik, 's 519- 
dikén végződik.

Jormndes Gothus az az Német ’s Ravennai 
Püspök vala. Éltt Krifzt. 552. Irtt Gyétai Dol
gokról egy Könyvet.

10 . A  Mefterségeknek 's holminek Felta
lálásáról 's Kezdetéről való Folytatás.

A Szám vető Táblát vagyis az Egyfzer-egyet 
ejsö találta fel ama nagy Görög Filozófus Pithagoras, 

Az eséskorit, Fallschirm, Parachute, mellynek 
fegitségével az Ember a Magofságból lasfanként a 
Földre botsátkozhatik, i78ydikben találta fel



Blanchard, ’s Julius harmadik napján fzerentsés 
próbát tett vele Londonban.

A hamis Portzellán előfzör Faen'zában, frart* 
tzúl Fayance, Olafzorfzágban találtatott fel 1299- 
dikben, a honnan ofztán a Fajánfz nevét nyerte.

A Harangot, melly a hiveket a Templomba 
gyüjtené, első hoztabé Paulinus Nólai Püspök 
44odik kórül. Az előtt a Hivek bizonyos Defz* 
ka veregetéífel hivattattak a Templomba. 55odik- 
ben Frantzorfzágba , 87idikben Koftántzinápoly- 
ba, 874dikben Görögorfzágba, ’s i02odikban 
Svájtzba bé hozattattak a Harangok. Nálunk a. 
Harangokról előfzör emlékezik Túrótzi János I 
Béla alatt, ki ioóidiktól ioÓ3dikig királykodott, 
midőn a Nép a Királytól Fejérváratt ezeket kí
vánta : „ Concede nobis ritu Patrum noflrorum in Pa- 
ganismo vivere, Epifcopos lapidare, Pracsbiteros ex
terminate, Clericosßrangulare, Decimatores fuspendere, 
Eccleßas deßruere, Camp anas confringere.,,

A Gyalut bizonyos Dedalus Aténafi Ember ta
lálta fel 2739dik körül, ki egyfzersmind első Ind- 
zsellérnek tartatik.

A Holló-tsovet, Hörrohr, Kircber Jezsovita 
találta. 3 (

Az Ütközetben Ágyúkkal való leg régibb É- 
lésnek a tartatik, midőn az Angolyok módikban 
Crecy mellett a Frantzokon győzedelmeskedtek.

C a A
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A Játék-Kártyák Frantzorfzágban találtattak 
fel négy vagy öt Efztendövel V Károlynak Ha
lála előtt, melly i382dikben efett. Mások a Kár
tya Találását a Németeknek tulajdonítják , ’s azt 
mondják hogy immár iäoodik körül találtatott fel.

A Béres-Kotsik, Fiacres, Párisban a Frantzok 
által találtattak fel. ’S mivel a Találójok a Hotel 
de Saint Fiacreben lakott, ez okból neveztettek 
azután ez illyen Kotsik és Kotsisok Fiacres.

A  legrégibb Orfzág Képe vagyis Abrofza , 
mellyet a régi írók emlitnek, a vala, mellyet Se- 
foftris Egyiptomi Király a maga Népének elő mu
tatott, hogy megmutaífa néki, mitsoda Országo
kat foglaltt el. Ez az Abrofz az Indvizétól e- 
gféfz a Dunáig mutatta az Orfzágokat.

Az Élet Hafznavételét, Leibrenten, Tonti LÓ- 
rintz egy Nápolyi Olafz találta, ki is Párisban 
az elsőt fel állitá iö53dikban. Az első Frantz Loí- 
teria hasonlóképen ő tőle Származott i657dikben.

A Himlők Béóltását Európában első meges- 
mértette egy Görög Orvos Emanuel Timonus 
I7i3dikban.

Ebner Rézmán Nirembergi Tudós l a d i k 
ban első vóltt, a ki éfzré vette, hogy az akkor 
megvetett Ofengalmey, ha vörös Rézzel öfzve ke- 
vertetik, sárga Pvezet ád..

Az
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Az Indzsellér Afztalka MenfuU Vrcetoriana, 
Pretorias Jánoílól Altdorfban Földmérés Tanítójá
tól találtatott fel ióiódik korul.

Tsets-lohafztó, Milchpumpe; a jnellyel az 
Emlő a Téjtől felfzabadittatik, találtatott fel Steg• 
marti Jánoílól Marburgban i783dikban.

A Pénzverést Fénitziabéliek kezdték. Trójai 
Háborúkor, azaz Krifztus előtt 1200 Efztendók- 
kel, a Pénznek még legkiflebb említése nintsen. 
Homér mindennek az árát tsak Juhok ’s Ökrök
nek fzámokkal tefzi ki.

A varró Tőnek feltalálását némellyek Babi- 
lonbélieknek, mások Frigyiabélieknek tulajdonít
ják. Az előtt fából tsináltC Tővel, TöviíTel, 's 
Halak Szárnyaikkal éltek a varrásban.

A hamis Gyöngyöket egy Jaquin nevű Frantz 
Kereskedő véletlenül találta fel iógödikban. A 
Felesége fejér Halakat főzvén, az Ura éfzre vet
te , hogy a Halhéjak, mellyek le eílek, a Viz 
fzinén bizonyos fényes Zomántzot hagynának 
hátra. Ezt azután gyakorta próbálta, mig végre 
ezen Találmányját tökélletefségre hozta. Ezen fé
nyes Zomántznak egy Fontjához, mellyel a hamis 
Gyöngyök béborittatnak, legalábbis 18 ezer fe
jér Halak vagyis Keízegek kívántainak. Magok 
ez illy en Gyöngyök Viafzból állanak.

C 3 A



A Vendéghaj nem oily igen ú j , a mint fo
kán vélik* Ugyan is már a Rómaiak idejekben 
fen vala. Kommód Tsáfzár, Lampridius fzerént, 
Parókát vifeltt, melly fzagos Kenőtstsel meg volt 
kenve, ’s arany Porral bé porozva. Hannibál, mi
dőn az Ellenséget megakarta kémleni, Parókát 

' vett a Fejére, melly mindenféle Szinnel és Nagy
sággal kezénél vala. De azután egéfzen ki ve- 
fzett a módiból, mig XIII Lajos Frantz Király 
alatt ismét elóvétetett,

Szólló-fzerfzám, Sprachmascbine, már nagy Al
berttól találtatott fel. A mi Időnkben Kempelen 
Úr egy érdemes Hazánkfia újra kéfzitett egyet, és 
ugyan i?8Sdikban*.

A Mefzfze vagyis Távúlirót, Telegvaphe, Fern- 
fcbreiber , i'795dikben Cbiappe találta Frantz orfzág- 
ban. De egy illy Találmányról már Polibius is 
emlékezik, ’s Damoklitust és Choxenust mondja Ta
blójának: Talán ennek is a Találása ollyan mint 
az Égi-hajónak vagyis tekének, Luftfchiff, Lufi- 
halion. Mind a kettőt a Régiek lehetségesnek ál
lították, de az Állitást nem tudták véghez vinni.

A Tűz ellen való Viztsöveket, Vizpuská- 
k á t, vagyis Vizfetskendóket Ctefibiüs gondolá ki,

A Földi almát Európába első hozta bé Amé- 
rlkából néiuellyek fzerént Jago Nuvez egy Spa

nyol*
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nyol, ki Kortezzel jártt oda, mások fzerént pe
dig; I586dikban délfzaki Amerikából egy Angoly. 

A Karperetzü Tekét Archimedes találtaiéi. 
Pergamen vagyis Bőrhártya, melly Juh és 

Kutya Boréból kéfzíil, Pergamóban kis Azfiában 
találtatottfel Krifzt. fzül. előtt 300 Efzíendókkel, 
de Európában tsak a VI Században kezdtek él
ni véle.

i i # A z  Orfzágoknak Feltalálások.

Ez különbbféíe tengeri ’s földi Utazáfokkal 
történt, mellyel Kereskedésben, Hajózásban , ’s 
Emberi Erköltsökben és Tudományokban egy 
nagy Revolútzió vagyis Változás lett- Az Földes- 
méretben ez egy igen fontos Idő. Az Orfzágok, 
Szigetek, ’s Tengerek legnevezetesebb Feltalálá
saik igy következtek;

1405-dikben a Kanári Szigetek Bethencourt 
nevű Frantz által.

1419 Madera  ̂ )
1446 Capoverdi Szigetek ^
1448 Azori Szigetek % )
1452 Guineának partjai ^ 
i486 A Jó Reménynek Hegyfoka vagyis Orr- 

hegye Diaz Bertalan Portugal által.

a Portugallok 
által.
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1487 Abiflinia a Portugallok által.
1492 Amerika Colombo Kriftóf Gyénuai O- 

lafz által.
1497 Éjfzaki Amerika Cabot Sebeílyén által.
1498 Vafco de Gama Kalikútba Napkeleti Ind- 

orfzágba érkezett.
1498 Colombo a d éli A m erikát m eg  lá tta .

1500 Brazíliát vagyis Börsönorfzágot feltalál
ta Cabral Portugal.

1510 Goát a Portugallok megvették,
^511 Jávát’s Molukkai Szigeteket feltalálták 

a Portugallok.
Í513 A déli Tengerbe érkezett 5 <j/£oa]Spanyol,
1516 Péru feltaláltatott,
1517 Mezfikó feltaláltatott,
1517 Andrada Portugal Sinába érkezett.
1520 Magellan feltalálta ama Tenger-fzoros- 

sát, melJy ő tőle neveztetik, nem kü
lönbben a Fülep Szigeteket.

1526 Spanyolok akadtak Paragvájra.
1528 új Gineát.találák a Spanyolok,
*534 Kanadát a Frantzok.
1542 j porfzágba jöttek a Portugallok.
1556 Vajgáts Tenger-fzorofsát Nova-Zembla 

mellett az Angolyok,

1576
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1576 Napnyugoti Grönlandba érkezett Fro- 

bifcbey Angoly. . V
1578 Kezdték az Orofzok Szibir Orfzágoti el

foglalni
1583 Virgyiniában az Angolyok letelepedtek.
1585 vagy  m ások fzerén t 1587 D a v is  nevű 

Angoly találta fe l a Davis Útját.

1596 Spitzberg Szigetet a Hollandok,
*609 Hudfonbayt Hudfon nevű Angoly.
1673 Mifíifippit a Frantzok.
1684 K am otsát az O rofzok .

17:28 K am otsai T e n g e rb en  az O rofzok  fok  

S zigetek re  akadtak.:

1764 A Déli Tengerben az Angolyok és Fran
tzok fok Szigetet találtak, mellyeknek Ke
reséseiket azután is folytatták,

12. A  meg fa g y  ott Tagnak helyre hozása.

A meg fagyott Tagnak Jelei ezek, ha, tudni
illik, érzéketlen és femmi vörös Szine nintsen, 
hanem inkább haloványabb a többi Tagoknál. A 
Helyre hozása rend fzerént Hó által történik, mel
lyel a megfagyott Réfzt fzokás dörgölni. Mihent 
valamelly Érzékenységet tapafztalni, a Dörgölést 
folytatni kell, de a Hó helyébe hideg Vizet kell 
venni. Hogy ha a Megfagyás, kevés Idő alatt 
történt, a legfzaporább Orvofság az, ha az Em- 

C 5 bér
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bér egy darab Szór Pofzt.óval azon Tagját jól meg
dörgöli. De ha a Tagnak Meg fagyása tovább 
tartott, fern a Hóval, fern a Vízzel, fém pedig a 
Pofztóval való Dörgölés nem hafznál. Ezen Eset
ben nints jobb , mint ha a meg fagyott Tag elő- 
ízör a Hóba dugatik, azután a hideg Vízbe, és 
ugyan egy jó darab ideig benne tartatik; azután 
előfzör van a Dörgölésnek ideje. Kiváltképen 
hafznos ez illyen Tagnak, ha a Dörgölés után, 
minekutánna érzékeny lett,. Tehén ganéjjal meg 
kenetik, hogy az Életbe hozafsék, ’s a Tűz, Brand

t
belőle egéfzen ki húzafsék. Távoztatni kell leg
inkább az ollyan Embernek, hogy egy ideig a 
Tűzhöz és Kályhához'he. közelítsen, sót a meleg 
Szobát is kerüllye.

13. A  Világi Dolgok ForgandóSágokról\
v _ í '

Hogy a Világon minden. kerékben forog és 
történik, ’s hogy midőn egy Nemzet, Orfzág, 
vagy Város nyől, a máfik véfz, ’s midőn a vi
rágzó kezd oda '.lenni, akkor a máfik az ő porá
ból emelkedik, azfca&régi Történeteket figyelme- 
tesen Olvasók jól tudják, Hogy valamint min
den magányos Embernek fzületése, növése, ’s ha
lálozása történik, úgy minden Nemzetnek, Or- 
fzágnak, ’s Városnak ezen Idöfzakafzai fzint úgy
meg vannak, azt hasonlóképen az írott Történc-

; tek-
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tek bó! tanúijuk . E lő b b  u tób b  m inden N e m z e t

n ek , O rfzágnak , ’s V arp snak  el k e ll m úln i, vagy  

lega lább  eltávozn i, m int akárrnelly m agányos E m 

bernek. H o g y  valam int a R u h a , S zak á i, Bajufz* 

#s n yíre it vagy  n ö v efzte tt  H a j ,  fz in t ú g y  a T u 

dom ányok, 2>lefterségek, V é le k e d é se k , M ó d ik  és 

Szokások en n ek  a V áltozásn ak  's K erü lésnek  a- 

laja vannak v e t v e ,  azt is  éfzre vették  im m ár a 

tudós Em berek. S ó t  m ég a B ék efség  ’s H áb orú  

is , T u dás ’s T u datlan ság  is ,  Szabadság ‘s R abság  

is , m inden  N em zetn é l ’s O rizágban  fz in t ú g y  v á l

toztatják  egy m ást. M ik én t k ö ízön t b é  a H áb orú  

’s B ék efség  va lam elly  F ejed elem n él vagy  N em ze t

n e ! ,  igen  jó l e l találta egy  T u d ós ig y  fzó lv á n :  

Pjx focit Divitias, Di iitia Superbiam3 Superbia Con- 

temptum, Cantempius Bellumy Bellum Paupertatem3 Pau- 
pertas Humihtatem, Humilitas Pacem. A z a z : B é

k efség  fzerez  K in tsek e t , K in tsek  K e v é ly s é g e t ,  

K evélység  M e g v e té s t ,  M eg v etés  H á b o r ú t, H á 

ború  S zeg én y ség e t, S zeg én y ség  A lá za to ísá g o t, A - 

lázatofság  BékeCséget.

14. A  Selyemről.

S elyem  d eákúl Sericumnak onnan n ev ez te te tt , 

m ert Ázíiában lak ó , a R om aiak tó l Sere/eknek n e v e z 

tetett b izo n y o s N e m z e t, azt e lső  k éfzitette  a B o 

gara iva l. E z t  a Seres n e v ű  Népet a m oftaniak
Si-
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Sinaiaknak vélik* Ugyanis ezeknek az ö Történe» 
teik azt mondják, hogy már 2400 Efztendőkkel 
a Kerefztyén Idófzám előtt bizonyos Fejedelem 
Afzfzony vezette vólna bé közibek a Selyem Fér
gekkel való Bánást. A való, hogy még moíiis 
ezen Birodalomban kéfzittetik a Selyem legbő
vebben. A régi Rómaiak a Selyemről még mind 
úgy vélekedtek, hogy az a Fák Leveleiről feper- 
tetnék le , 's úgy teremne mint a Fa-pihe. így 
emlékezik felőle Solinus Polybist, C. 53, Plinius 
pedig, noha a Bombix nevű Bogarakat emliti, de 
egyfzersmind azt költi felölök, hogy azok a Kör
meikkel vakarnák le a Fák Leveleikről ezt a 
Gyapjat Silius Italicus is L, VI. Punic. v. 3, azt 
hitte így verselvén:

— —. — pvimique novo Phaetonte reteSli 
Seres lanigeris repetebant velleya lucis• 

Virgilius is igy vélekedett Georg. IL  v. 120* 
Quid Nemora JEthiopum molli canenti lana ?

Velleraque ut foliis depeSlant tenuia Seres ? 
Ezek tsalták meg minden bizonnyal Pétsi Lu- 

kátsot is , midőn a Tefti hét Irgalmafságokban 
mellyeket Nagy Szombatban 1598-ban adott ki, igy 
irtt: „Ho/oí amaz Seres nevű Nemzetség az erdei 
JMoboknac Jzouefeuel igen nevezetes es nemes , vizei 
mondgac hogy meg hintvén az fa agaknac regi mohát
is le fofzoluen ruhát fonnae es fzonnek belőle. “ De

hogy
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hogy a Selyem Bogarakat már ő is vóltaképen 
csmérte , ki tetfzik, mert legottan felölök értő
képen befzélltt.

Procopius de Bell. Got. L. IV . 17. azt mond
ja, 'hogy 555dik Efztendőben a Napkeletről vifz- 
fza jött némelly Barátok valának elsők, kik Ko~ 
ftantzinápolyba magokkal hozák a Selyembogár
nak Tojománját Jufiinianus Ts. alatt. De már ek
kor nem tsak a Sernek, azaz Sinaiak, hanem mind 
az Indok, mind a Kazulok vagyis Perzsák bő
ven kéfzitették a Selymet. Ennekutánna Pelopo-r 
nejut Félfziget a fok Szederfáitól, mellyek tsupán 
a Bogarak kedvéért fzaporitattak meg annyira, 
Morédnak neveztetett. Ezt a Félfzigetet XI Szá
zadban a Szitzillei Király elfoglalván, a Bogara
kat magával haza hozta, ’s innen terjedett el a 
Selyem-mivelés Olafz, Frantz, és Spanyol ,Or- 
fzágba. Már most nálunk is kezd ládánként láb
ra kapni. Sőt már amaz éjfzaki Vidékekbe Porofz 
és Svéd Orfzágbais béhozattatott nagy haízónnaí. 

15 . A z  Aranyról.
Ez a sárga, lágy, és tökélletes Értz minden 

egyéb Télieknél nehezebb, magát legjobban ki
nyújtana, ’s a Tűzben, Vizben és Égben meg 
nem változik. Szinére nézve mindenkor sárga, 
tsak hogy hol haloványabb, hol verhenyőbbr Az
Amerikai ’s Madagaskari mindég halovány, a

Ma-



Magyar és Erdélyi pedig valamennyire verhenyö 
vagyis narants fzinit. Magában az Arany igen lágy, 
>s az Ezüílnél, Pvéznél, és Vasnál jóval lágyabb, 
de a kétféle Ónnál keményebb. ’S ez a Lágysága 
tsupán az oka, mért olly keveset vifzfza rúgó, 
elaßicus, de az ónnál tsak ugyan vifzfza rúgóbb. 
Ugyan ez a Lágysága fzerzi azt is , hogy rofz a 
Hangja; hogy 651, 590-fzer mefzfzebb kinyújtat- 
hatik, hogy fém az előtt volt; egy fzem vagyis 
Grán, Drótnak húzattatván, 500 Rifet ád ; egy 
Latból 1600 Levelek verettethetnek, mellyek 
Öfzyeséggel 400 négy fzeg Nyomot tefznek; 's egy 
Aranypénz nehézségnyi ^Arannyal a Ló és Lovas 
egyfzersmind' megaranyoztathatnak. Ha tehát az 
Arany kemény, nehezen görbithető, vagy pedig 
hangzó, akkor minden bizonnyal nem tifzta, ’s 
Keménységet Vifzfzarúgóságot, és Hangot fzerzö 
más Értzekkel elegyes, úgymint Ezüíltel vagy Kéz
zel. Még a Kénesönéi is nehezebb, melly egyéb
ként a többi Értzeket ebben meg haladja. A 
Pvéznél hamarább olvad, sőt a Madagaskári olly 
könnyen olvafztható, mint az Ón* Elolvadván 
zöld fzinü, ’s tűzben lévén minden Értzeknél leg
tüzesebb, de egyfzersmind olly álhatatos benne, 
hogy a legnagyobb ’s legtartósabb Tűzben fern 
vefzt el femmit Nehézségéből. A Vízben és Ég
ben fz in t  olly á llhatatos, és foha nem fzokott h o-

m á-
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mályosodni, motskosodni, ’s rosdásodni. Ehezké- 
pest romolhatatlannak mondatik. A Kénesővel 
-.egjobban megegyez* Ezekből kitetfzik az Arany 
Előbbsége a többi Értzeknél, ’s hogy méltán tar- 
tátik leg drágább ’s legtokélletesebb Értznek. Ez 
okból nevezik a Kimikosok és Laboránsok Értzek 
Királlyának ’s ragyogó Napnak, ugyan a Napnak 
Jegyével is O jelentik. Ha lehetségese, a Me- 
fterscg által Aranyt késziteni, vagy a tökélletlen 
Értzeket Arannyá változtatni, ’s ha találkozik e 
ama melterséges Arany, Aurum alcbymicum, azt az 
Értz Olvafztáshoz'és Válafztáshoz jól Értők nem 
hifzik többé. — Az Arany a Hegyek Gyomrába te
rem többféle Kő fajban. Gyakorta mégis Tzinó- 
berrel 's Rézzel együtt találtatni. A Folyóvizek
nek Fövenyében is találják fok helyett, úgymint 
Duna, Rajna, Tág, Gángyes, Körös, és Aranyas 
partjain. De ez a fövenyi Arany is fzint ügy a 
Hegyekből való, mellyet a Zápor mosott ki. Vagy
nak ugyan Arany Bányák a Világnak minden R.é- 
fzeiben, ’s hoznak is jóféle Aranyt, tsak hogy hol 
többet ’s jobbat, hol kevesebbet ’s alábbvalóbbat* 
Az egyéb Dolgokban olly gazdag Európánk az A- 
ranyra nézve leg terméktelenebb. Német Orfzág- 
ban mostan tsak Szaltzburg, Tirol, ’s Korontály 
Tartományba nyerettetik valami kevés. Olafz és 
Frantz orfzágban még annál is kevesebb. Leg-

gaz-
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gazdagabbak Európában vek a Magyar és Erdélyi 
Bányák. Európát ’s Ázfiát az Arany termesben 
fokkal meg haladja Afrika, de ez a Világ Réfze 
az Amerikával ebben még fém tehet fel, hol a 
Peru ’s Borson orfzági és Kuba Szigeti Bányák 
leghíresebbek, A Hegyekből fzármazó Aranyon 
kívül más nem találtatik. Mert ama Szóllő-fze- 
meken találtt vagy inkább véltt Arany tsak a 
Szölloböl ki ütő sárga Nedvefség, mélly többnyi
re a Vízben cl olvad ’s a Tűzben főttbe megy. 
Ezt Raymann in Epb♦ Nat. Cur» régen megmutatta. 
A Szóllő-tókön és egyébb tsemttéken néholt ta- 
lálttt arany Drót vagy Fonál is nem egyéb, hanem 
Hegyekből eredett ’s Meílerséggel kéfzütt Jófzág, 
mellyet egykor valaki el vefztett, vagy földbe du
gott. Ezt nálunk ama hires Terméfzet ’s Bányá- 
fzat-tudónk Born Ur első mutatta meg, ’s Vefz- 
prémi Úr is nem régen igaznak találta. Ezen Do
logban melly babonások voltának légyen ez előtt 
egyébként tudós Embereink is , az a', hátra ma
radit Könyveikből kitetfzik. Volt ollyan, ki azt 
merte vitatni, Hegyallyán egy Szóllótónek min
den réfze merő termék vagyis kéfz Arany vala« 
Máfik azt mondá, hogy Nagybányán egy Kertben 
arany Ugorka termett. Sőt Furnier azt mondja, 
liogy Befztertzebányához közel egy Gyermeknek 
arapy Foga nyöltt ki. Magam is láttam Bctsben
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árúitatni egy Borjú Állat, mellyen a többi közön
séges fogak közit egy arany vagyis inkább rceg- 
aranyozott Fog lácfzatott, ’s mellyet qÁnt nagy 
Pvitkaságot jó drágán tartottak. Ezen költött Dol
gok közé tartozik a főidből ki nyóltt arany Búza- 
fó is. Melly ba valóban találtatott, minden bi
zonnyal Mefterséggel kéfzültf. Szint annyi hitelt 
érdemel, a mit egy Erdélyi Magyar Munka hir-

a

detect minapában, hogy, tudniillik, a Pafzcmá- 
nyokon és Tsipkéken való Arany, mellyet a Ha
lottal eltemettek , a Földben öfzve futott volna* 
A neveden Leveliró ezekről fzóllván azt mondja, 
hogy azok arra láttatnak mutatni, bogy a közönséges 
Anyunak a Földnek kebelébe lifzjza térvén, az Ér- 
tzek is elébbeni magok nemek Jzerént való Életeket, 
mellyt’ól az emberi Kéz nyughatatlar.sága megfcjztcttá 
vált, vijzjza vejzik. Ezt nem hifzem, hogy a
Terméfzet Titkaiban Járatosak közül valaki hely
ben hagyhaiTa.

16. A  Leoninus és ChronoßicJion Ver* 
fékről.

Ama közép-idei Verfelésnek fzegény Módja, 
az úgy neveztetett Leoninus Verjus, melly azt kí
vánja, hogy közepén ’s végén egyféle Hangja 
légyen, példáúl: More Leonino dicer e Metra fino , 
bizonyos Leo  Versfzerzótói vette a nevét, ki VII 

D La-
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, Lajos Frantz Király idejében éltt* Ezen igen 
fzoritó és fzófzapornó Verfelés Módján már min
denütt ki adtak. Á közép-idei Barátok gyönyör
ködtek benne leginkább, tfztergomban IV Bé<- 
Iának Sírjára, hova a Nejével*) és Fiával együ tt  

temettetettj a Tséri Barátok ezen Verseket hely- 
heztették:

/Ij'ptce vem ebaram, trés cingunt Virginis aram: 
Rex, Dux, Regina, quibus adfint gattdia trina. 
Már most tsak némelly izeden Hazánkfiai ez 

illyen Verselést követik ’s nagyra betsulik. **)
— A Cbronoßicon nevű Efztendót jelentő Vers a

’ Le-
-  -----------------— — _ _ ---------------—  ---------------- ,----------------------------------------------------------------—

*) Attól tartván, ne talán a Betiírakó ezen Sző: N e 
j é v e l  helyett V-ej év  e l  tegyen , röviden tsak 
azt mondom , hogy N e j é v e l  N o t o l  való, ’s 
hajdan annyit tett mint Feleségével.

* Nem tsudálhatom eleget, miként találhatta kedvét 
ezen Verselés nemében amaz egyébként igen fze- 
rentsés Trdélyi Versfzerzo Gyöngyöfi János. De 
nékem úgy tetízik, hogy ebben nem annyira a ma
ga.Izét követte, mintfem a mások kedvét akarta 
tölteni. Ha inár a mi Magyar Verseink , foképen 
a Négyesek, az Egyhangúság., M o n o t o n i a  
miatt fókáknak, leik jobb ízhez fzoktak , nemigen 
tetfzenek, hogy hogy telizhetnének ezek a lejtő
sök, mellyeknek mindenik forában már azon egy 
»Hang megkettoztetik, ’ s mellyeket lehetetlen Szó
tékozlás nélkül kéfziteni, amint ez kitetfzik önnön 
magának a most emlitett Gyöngyöfi Jánosnak Ver
seiből is, ’s amint ezt immár előttem éfzre vette 
’s kimutatta a M. Museum is II Köt. 92 lapján alól*
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Leonimis Vershez hasonló Érdem nélkül való El- 
metörés, főképen ha ki Nyelvünkön tsinállya, 
mellyhez a Pvómai fzám úgy illik, valamint a ko- 
pafz Török Fejhez a Német Kalap*

t
17. A z úgy nevezett Őriás Tsontokról,

A Pvégieknek az Óriásokról Való Meséiket a 
moftani Terméfzéttudók, Tbifki, tsak nevetik, és 
femminek tartják. Hogy még most is egy helyett 
magosabb Emberek laknak’s nevelkednek mintsem 
másutt, a bizonyos, de ebből, úgy hifzem, óriá- 
fokat fenki nem hozhat ki, mert annak többnyire 
tsupán az együgyü tejes Eledel ’s az' egéfzsé- 
ges havafi Élet az Oka. Egy fzóval, a mos
tani Tudósok nem hifzik, hogy valaha lettek vol
na óriások« Azon Tsontokról, mellyeket az Ér
tedének ő nékik tulajdonítottak, a moftani* nem 
olly könnyen hivő Tudósok azt tartják, hogy me
rő Tengeri Tsudák *) és Tzethalak Tsontjaik vol
nának, mellyek a Vizözön után, vagy mások fze-. 
rént, a Világ Vizének apadásával ( Vizi Világnak 
kiííebbedésével) az agyágban hátra maradtak, ’s 
a mellyeket most a Záporok és Folyóvizei a Par
tokból ’s Hegyekből ki fzoktak mosni. Vóltak 

D 1 ’s

A Tengeri Tsudák alatt értetnek ai ügy nevezett 
Tengeri Lovak, Tehea#k„ Borjak, Kutyák, Orofi- 
lányok, ’ $ t, af5
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,s vannak  n ém ellyek  a T u d ó so k  k ö z ü l, k ik  ezen  

T so n to k a t E lefánt T e tem én ek , tsak azért v é l ik  len 

n i, m ert azok b ól is  gyakorta fz iiit  o lly  fzép  M u n kát  

k é fz ith e tn i, m int a N a p k e le tr ő l vagy A frik ából ho

zo tt E lefánt T e te m b ő l. D e  a kik  ezen  T so n tó k a t  

jobb an  m eg v ísg á ltá b , azt ta lá lták , hogy van  m ég  

is  e z e n T so n to k  k öztt b izon yos K ü löm b b ség . A z 

után  azt is  k ell tu d n i, h ogy  a T e n g e r i L ovak n ak  

k i álló nagy A gyara ik b ó l ’s b izo n y o s  eg y  fzarvú  

T zeth a ln a k  fzép  h o fz fz ú  tek ertses S zarváb ó l k é-  

fz it lie tn i fz in t ú gy  a leg  fzeb b  Faragvárfyokat. N á 

lunk  L u kán  N y iír a  V árm egyéb en  eg y  fzeg én y  

J ob b ágyom , a H eg y o ld a lb a n  P in tz é t  ásván , találtt 

v o l t  fz in t ú g y  két aféle A g y a rra , va lam in t az E- 
le fá n té . A z  A gyarak an n y ib ó l m ég ép ek  v o lta k ,  

hogy n em  h ib ázo tt fem m i is  b e lő lü k ,  de a nagy  

I d ó  által a R em én ységök  eg é fzen  oda le t t ,  ú g y  

h ogy le v e le n k é n t  hám lottak  ’s annyira e l k önn yű i

t e k ,  h ogy  ha k i azoknak D arabját N y e lv é v e l i l 

le tte , legottan  h o zzá  ra g a d tt, és fzabadon  fü g 

g ö tt  róla. 1

18. Bétsrol, 's annak némelly Urairól.
Veneti, Vinidi, ném etü l Wenden, Winden, Win- 

difcben,  eg y  T ó tfé le  N e m z e t ,  m inekutánna K rifz- 

tus S zü letése  e lő tt  m integy hatvan  E fz te n d ö v e l  

a D un án  á lta lk e lt t , ’s a Vandalus N ém etek e t  m eg  
* g y ő z -
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győzte volna, a moftani óftriában letelepedett. *) 
Ez a Nemzet a moílani Béts helyén egy Helysé
get épített, melly a Rómaiaktól, minekutánna 
Pannóniának Uraivá lettek, Vindoboninák nevezte
tett. Ez a Hely idővel Favianának is hivattatott, 
a mint a Bétsi Benedek Szerzeteíinek fzerzemé- 
n y e s ' Levelekből kitetfzik, óftriának F ejedelm i 

eleinten Márkgrófoknak, azután Hertzegeknek, 
fs végre Fóhertzegeknek neveztették. A Laká
sok eleinten Mölken vala, azután Kallenbergén, 
ofztán Mödlingen , mig végre I I  Henrik ( kit az 
Alattavalói Jafzomirgotnak neveztek, mint hogy 

/bizonvitóképen így fzokott fzüntelenül fzóllani: 
Ja, fo mihr Gottl) 1158-dik körül Bétsbe rándúltt, 
’s ott a moftani Hof nevű Piatzon, melly onnan 
neveztetik igy, magának egy Udvarhelyt vagyis 
Székesvárat épített. Ezt az Épületet azután V I I  

Lipót oda hagyta, ’s 1220-dik körül a moftani 
Burgnak ama most is  fen álló rég i Darabját fel 
épité, melly a Könyvesház felé vagyon, és Schwei- 
tzerhofnzk neveztetik, mert a vóltt Svájtzi Gárda 
ott fzokott vóltt Őrtt állani. E mellett az újvár 
mellett még a Sz. Mihálynak is egy Templomot 

D 3 épi-

* )  Ennek a Nemzetnek Maradéka lehet ama Tót vagy
is Horvátféle Nemzet, melly még moíUs Magyar- 
orfzágtdl fogva egéfz Bétsig az Oílriának jnez'o- 
íégét lakja,
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épített, ’s azt Udvari- Farának tette. Mind ezek 
kitetfzenek azon Leveléből, mellyet 1221-ben a- 
dott ki. A Hely, hol ez a Vár ’s a Sz. Mihály 
Temploma fel építtetett, még akkor a Városon 
kivul vala. Ezen Vár Árkának hátra lévő Nyo- 
mát még most is fzemlélhetni azon Mélységben, 
melly a moftani Várnak régiebb Pvéfze előtt va
gyon, vagyis a moftani Várpiatzának oldalán lát
tatik, a mint valaki a Sclmeitzerbafba megyen. 
A régi Várból, melly a Hof Piatzon állott, Pénz- 
verőház lett, mellyet azután 1386-ban a mellette 
való Sz. János Templomával a Karmeliták nyer
ték el. Idővel azután a Jézsoviták lakták, mig 
végre ezeknek éltörlésekkel a Hadi Caicellaria 
kapta el. IV Lipót óftriai Márkgróf, ki 1136- 
ban haltt meg, ’s 1485-ben a Szentek közé íratott, 
Kallenbergzn lakott, ’s ugyan ott is haltt meg. —< 
Mátyás Király, Bétset elfoglalván, magának a’Car- 
ner útfzában egy nevezetes Házat építtetett, melly 
Nyálak Házának neveztetett azután. Ez a Ház 
akkor a Bétsi világi Házak köztt legnevezetesebb 
vala. Bótsbe jővén Mátyás , mindég ezen Ház
ba fzállott, ’s abban végre i49odoen mégis haltt. 
In Hdpav. ad Hiß. Hung, Edit Cufpiniaminak Dia- 
riumában erről a Házról ezeket találtam : Séd Rex 
fohnia dechnavit ad finiftrum, 0? in Hospitium fiu- 

infignem Domum. qua vulgo Leporum Dotnus dU
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citur, divertít. Ez a Lengyel Királynak ebben a 
Házban való Szállása történt 1515-ben. Alatt a 
Jegyzetben pedig 1741-ben ezen Házról Bél Má
tyásunk igy fzóll: Super at hodieqne Domus harc itt 
Vi:o Carrier ;ano canfevtijfimas Leporum píHuraf refe
rens. Luiicrum opus eß : quippe quod nihil non aclio- 
mm humanarum Leporibus adtribuit, facetagefiiculatione, 
quafi delirantibus. A Képirás bémefzeltetett immár, 
mert a moílani Bétsiek fzégyenlik az Eleiknek e- 
zen Gyermekségekben való Gyönyörködésüket. 
Valamint ez több illyen Irottképekkel is történt, 
úgymint a nyerges Elefánttal, a böltsős Szamár
ral, ’s több másokkal. Még az útfzának nevét 
is meg változtatták, hogy olly alatsonságtól ne 
fzármoztathafsék, úgymint Talyigától , melly né
metül Karrt. Ugyan is tsak nem régen támadtt ezen 
Útfzának ama Karnthnerftrajfe neve, mert az előtt, 
amint a régiebb Könyvekből kitetfzik, ’s amint 
még most is a Köznép nevezi, Kavnerflrajfenak ne
veztetett, mi is annyi mint Talyigások útfzájok, 
vagyis Talyigás útfza. — A legrégibb óílriai Pénz 
a Fridrik Hertzegé, ki 1198-ban a Szent Földön 
meg haltt, ’s azután óftriában Sz. Kerefzten elte- 
inettetett. Ö a Pénzét Kremfzen verette, ’s előt
te való óftriai Fejedelemnek valamelly Pénzére 
még fenki fém akadtt.

t>4 19.
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19. Görög Ilonáról,

Ez a maga Idejének Iegfzebb fejér Személye, 
vala Tyndárus \ak LatzedemonbéÜ vagyis Spártai 
Királynak Leánya. Az írók a Szépségének Teira- 
sában vetekednek egymáífal. Abban mint egy meg
egyeznek, hogy igen fzép kis Szája, ki álló vagy
is fzáró, Emlői, kerékded vagy-s Illyés Karjai és 
Tzombjai, ’s végre fejér és hofzfzú Nyaka vala. 
Ebből az utolsóból okot vettek a Költők, hogy az 
Attyának Jupitert Hattyú képében hirdették. Hogy 
felettébb fzép vala, abban nem lehet kételked
nünk, de hogy a Tifztefség ’s jó Erkólts nem i- 
gen kellett néki, azt is el hihetjük. Tsak nem 
az egéfz Élete fzerentsétlen Történetekből állott. 
Minekutánna fok Királyfiak Hitvesöknek kérték, 
regre M-nelaus nyerte meg. De már az előtt The- 
feus elragadta volt, ’s amint mondják, egy Mag
zattal mégis terhelte, mellyet Ilona titkon azö t- 
tsénél neveltetett fel, ki is a Gyermeket magájá
nak hircleté. Minekutánna Páris újra elragadta 
Meuelauxtól, valamennyi Görög Fejedelmek fel
tettek magokban, hogy ezt a Gyalázatot megbofz- 
fzúlják, ebből eredett azután ama hires Trójai 
Háború, mellyról olly fokát befzéltek immár a 
Költők. Meghalván Páris, a helyét Ilonánál az 
Öttse Deipbobus foglalá el. Ezt azután Trójának

Meg-
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Megvevésekor meg ölék a Görögök. Mondják , 
hogy maga Ilona, tsak hogy Menelaust újra ma
gába fzerettefle, akkori Urát Deipbobust a Görögök
nek elárulta volna. Menelausmk halála után, a 
hátrahagyott két Fattyai legottan Honát Latzede- 
monból elkergették, kihezképest Ródosba méné 
Poliksóhoz, a Pvódbeli Király Özvegyéhez, ki ne
műn emu Pvokonya vala. De ez a Királyné meg
emlékezvén arról, hogy a néhai Ura Trójának O- 
ílromlásakor megölettetett, melíynek a legfőbb 
oka Ilona vala, egykor midón Ilona fzokása fze- 
rént feredett, Fúriákba által öltözött egynéhány 
kamalz Afzfzonyokat reá küldött, kik ótet egy 
közel lévő Élőfára fel akafztották. Egy deák Köl
tő, ama 30 Tulajdonságokat emlegetvén, mellyek 
egy fzép Afzfzonyban meg kivántatnak, azt mond
ja , hogy Hona valóban mind azokkal birtt volt, 
A Versei így vannak : *

Triginta h'aec habeat, quae vult farmosa vocari 
Faemina, fic Helénára fama fuiíTe refert.

Minden bizonnyal ebből az Ilonából vagyis 
Helénából, Tyndarusnak Leányjából, fzármazott a 
mi Magyar Tündér Ilonánk, mellyet Argyrus ne
vű verfes Munkánk már régen köztünk hirefsé tett, 
Ez az Árgyir, a mennyire tudom, a mi legis leg
első eredeti Magyar Románunk. Benkó Józfef 
Uram ezen Költeménynek fzerzését bizonyos Ben- 
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kőnek tulajdonítja, a ki a múltc Százban éldegéltt, 
ys ezzel a Pvománnal akarta volna Erdélyt, vagyis 
inkább annak Arany bóvségét, ábrázolni. Ár- 
gyir Királyfi Traján Tsáfzárt, Tündér Ilona Dá- 
tziát, ’s a Leány arany Haja Dátzia bóv Aranyát 
jelentené* Én azomban ezekről igen kételkedem. 
Mert elófzör, ha .a Munka Verseinek alkotását jól 
meg-fontollyuk, minden bizonnyal ezen Darabot 
régiebbnek talállyuk. így például: a Négyesünk

ének vagyis Strófánknak négy végén négyfzer e- 
lőforduló vala a múltt XVII Században már el volt 
hagyva. Másodfzor, a görögből vett Argyrus e- 
züílöt jelent ’s nem aranyat, Erdély Bányái pedig 
aranyról híresek inkább, hogy fein ezüílról. ’S mi 
oka lehetett valíyon ezen Mese Szerzőjének, hogy 
Trajánról, Dátziáról, ’s annak Arannyáról titko
san fzóllyon? Be ez akármint légyen, ’s akárki 
és akar mikor tsinálta ezt a Románunkot, a leg
hihetetlenebb mégis, a mi a Magyar Nyelv-mi- 
velő Erdélyi Tárfaság I Darabjának 154-dik Le
vélfelén olvaftadk, hogy, tudnillik, Erdélyben a 
Ketskés vagyis Ketskekó Várában hajdan lakott 
Tündér Hona nem más lett légyen, hanem ama 
Páriftól el ragadtatott igen fzép teílü Görög Ilo
na. Mert a Tündér Ilona tsak ebből a Tjndar 
Helénából véttetett Név és költött Mese, ’s a Gö- 
ftig Ilona Kódosban haiti meg, amint a régi írók

je-
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jelentik. Az említett Erdélyi Munkában lévő 
Tzikkellynek írója a Tündér Ilonából, ebbőLa 
Mesés Személyből, nem tsak Görög Ilonát farag, 
ki Trójának elvefzése után Erdélyben lakozott 
volna, hanem, a mi több, még úgy gyanakodik, 
hogy Dáízia Királynéja lett légyen., Ha a régi 
Történetek Visgálásában ily ok nélkül való Gya- 
nakodások fzabadok, úgy bizony Dárius Kmtsét 
is Hunyad Vára körül 's Etele $irjat Barafzlótá-, 
ján kereshetni

fi
2,0 . Ét n ár ól 's VezúvróL

Tudva vagyon mi i nyájunk nál, hogy a föld
alatti Tűz fzerez Vulkánokat vagyis túzvető He
gyeket, Ezek a Világnak legrégibb Idejében immár 
megjelentek, de fokán közölök azután egéfzen el 
aludtak, mások ismét támadtak. Most még Euró
pánkban két illyenféle Hegyünk vagyon, úgymint 
Étna és Vezúv. Az első a legrégibb mesés Időktől 
fogva Tüzet hánytt, Pokol Kéményjének tartatott, 
melly alatt az Ég ellen támadtt Óriások az ő gonofz 
Tettekért lakolnának, a máfik pedig tsak 79-dikben 
az Urunknak Születése után kezdett tüzet vetni. 
Ugyan ekkor ama jó Titusnak Tsáfzárkodása alatt 
föveny, hamú ’s kövek alatt temettetett el a Hegyen 
alól fekvő Herculanum ’s Pompeja, a termékeny ’s
igen népes Campaniánsfc két nevezetes Városa. Szint

ak-
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akkor Vezúv alatt a Tengeren hajózván füftjétól 
’s gőzétől meg fojtatott ama Terméfzetieknek hí
res Leirójok Plinius is, ki hogy az Ifjabbiktól meg 
külömböztethefsék, öregebbiknek neveztetik* 
Hevculanum épen ott állott, hol most Portiéi vagyon, 
Pompeja pedig ottan, hol Torredell' Annunciaia 
fekfzik. A Szerentsétlenség nem volt ugyan olly 
igen véletlen. Ugyan is a rettenetes Földingás, 
melly a Vezúvnak Okádását megelőzte, a Népet 
akkor már igen fzélt kergette. Ezen Városoknak 
régi Hely ökre tsak ezen Században akadtunk , ’s 
most a Pvégiségnek ama drága ’s ritka Maradvá- 
nyi a Nápolyi Király Költségén a Düledékekből 
kelnek ki naponként. Sokan mindazáltal Diodorus- 
nak ’s Vítruviusnak némelly Helyeikből azt hoz
zák k i, hogy ez a Hegy már Urunk fzületése e- 
lőtt is tiizeltt volna, hanem az íróknak akkori 
kevés voltok, ’s a Hegy Tüzvetéséről való hal- 
gatások tsupán az oka, hogy ez a 79-dik Tűzve- 
tés tartatik elsőnek. — A földalatti Tűz Okának 
mondatnak lenni ama kénes, gálitzos, timsós, és 
földi-fzurkos igen könnyen gyúlható Szerek, mel- 
iyek bent a Földben felettébb bőven találkoznak. 
Hogy a Földünknek Gyomrában fok illy földalatti 
Túz vagyon, azt a Tcrméfzettudók jól tudják. Sót 
i'okan azt tartják, hogy a terméfzeti Hévvizek is 
ugyan ennek a Tűznek köfzönhetik Melegöket,
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s végre, ha a Napnak sütő Tüzétől a Tengerek 
igen kifzárodnak, ugyan ez a földalatti T'iiz a Föld
nek felsó Színét is fel fogná gyújtani. A tuzvetó 
Hegyek a Fliftön és Láván kívül ezeket vetik ki, 
úgymint: porképü ’s elégett feketés Fövényét, 
Követset, Salakot, Sót, Kénkövet, Tűzkövet, Taj
tékkövét, Méfzfzéváltt Követ, Üveggé váltt Kö
vet, Fagygyúkövet, ’s Fattyértzet. *) Vulkánok- 
nokról befzélvén efzembe jön, hogy mintegy tiz 
Efztendeje egy bizonyos, nem tudom mi nevű, tu
dós Vólt-jézsovita Gyöngyös mellett a Mátra He
gyekben is találtt egy ki égett Vulkánra, melly* 
nek már moítan tsak a Pohara, vagyis az úgy 
neveztetni fzokott Craters vagyon fen, de a melly 
mellett még most is fok tüzvetöhegyi Kő és Üveg 
**) találkoznék. Eféle Kövekkel a Házépítésre még 
most is élnének a Gyöngyösek. Ezen tüzvetö 
Hegyről ifemmiféle író nem emlékezik. Ki tud

ja*
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*) B i m f t e i n e ,  c a l c i n i r t e  S t e i n e ,  v e r g l a -  
l'e te  S t e i n e ,  T a l g ,  Ma r k  a f it .

**} L a v a  e t  V i t r ií m V u l c a n i c u m ,  Az első 
egy oily Szer, melly a Vulkánnak kiütésekor tü
zesen fzokott folyni, ’s minekutánna megh^ltt, bi
zonyos homályos es könnyű Keivé által keménye- 
dik. Ezzel a Kovel Nápolyban az Utfzákat te
rítik, a Pintzéket boltozzák, ’s belőle a Komét* 
fzok fok fzép Tobáktartdkat ’s többféle másmit 
kéfzitnek.
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ja, hány fzáz vagy ezer Efztendőkkel éghetett még 
az Urunkhak Születése előtt? — Fichtel ur úgy 
vélekedik, hogy Erdélyben a Székelyföldi Büdös
hegy is hajdan Vulkán vala, Némellyek fzerént 
a Magyar Hegyallyán is egykor volt egy illyen 
Tüzvetohegy, mert a Szőlló-hegyeken fzertefzélt 
fok Salak-üveg találkozik még most is. Étna, vagy, 
amint most nevezik, Mongyibello tüzvetö Hegyé
nek emlegetése alkalmatofságával el nem mulatha
tom, hogy ezen Századbeli bizonyos dolgokról ne 
emlékezzem. Hogy 1724-ben VI Károly Tsáfzár, 
vagyis ezen nevű III Magyar Király, Szitzille ’s 
Nápoly orfzág miatt a ‘Spanyolokkal Háborúba e- 
sett, ugyan akkor egynéhány Magyar lovas Eze- 
redek is“küldettek Szitzillébe. Az onnan Írott 
Magyar Levelek közül kettőt olvaítam. Az egyik 
fzóll Nagyatyámnak Sándor Albertnek, Nyitra 
Vármegye Felispánjának, *) ’s igy van:

Pa-
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Felispány annyi mint O r d. V i c e  lspány, mert 
Alispány S u b f t i t u t u s  V i c e  Co me s .  A Le
velet tsak azért hozom e4o , hogy kitefsék belő
le, ezen kevés Idei ólta a Magyar Levél írásának 
Módja mennyire az akkoritól elváltozott. A Ma
gyarságnak a Deáksággal való Spékelésétol vagyis, 
magyarán kimondván, Fextoztetését»l tsak ugyan 
régre el állottunk.



Palermo in Sicilia 11 May 1724* 
Bizodalmas nagy jó Uram, Vice Xfpán Uram, 

Sogor Uram ’s Fautorom.
Ajánlom mindenkori igaz köteles Szolgálato

mat Kegyelmednek. Jóllehet itt létemben két rend
béli alázatos Leveleimmel prajümmált&m alkalmat
lankodnom Kegyelmednek, de egyikére fe vehet
tem Válafztot, talám azon Iráíim úri Kezéhez tá
vúi létem miatt nem perceírálhattak, Továbbis tar
tozó fzolgai Kötelefségemnek meg akarván felel
nem, ezen Levelemmel alázatosan udvariok. Mint
hogy e Napokban értésemre esett itt való Regi
mentbéli Jóakaróimtól, hogy fzerelmes édes Uram 
Atyám megholt volna, de íemmi bizonyost nem 
tudhatok, mire való nézve nagy alázatosan kérem 
mint nagy jó Uramot Kegyelmedet, \néltóztafsék 
a fzegény Uram Atyám élete vagy halála felöl vól- 
taképen infomdlnu Vagyok olly reménységgel, 
ezen alázatos Inßantiamot meg nem veti Kegyel
med. Azomban, ha ugyan ( kit lilén ne adja ) ha
lála történt volna, kérem továbbis nagy jó Uramot 
Kegyelmedet, kevés hátramaradott Jófzágiban ne 
engedjen Kegyelmed rövidséget ízenvednem, hogy 
ne talántán per far ne fás- idegen Kézre vagyis
extra Competentiam, cum injuria mei, deveniáljon. In
nen más egyéb újsággal nem udvarolhatok , ha
nem hogy 6 prefen. itten egy bizonyos Pappt és

A*
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Apátzát elevenen megégettek, kik bizonyos Mo- 
linifia, és Piatifla Hitet kezdeni akartak. Annyira 
de vénült iílentelen Macbinatiójók, hogy ezekben a 
Napokban is húfz és egynéhány Embert bé fogott 
a Sacra Inquifitio. Melly Papnak es Apátzának 
Executió)a hufzon négy ezer Forintban teltt, és 
fzáz negyven ezer Ember jelenléteden lett meg. 

, lilén Fia felól femmit fém akartak az átkozottak 
tudni, úgy mfelicijjtme meg égettettenek. Az ide
való Militia tsak heveréííel és nyomorúsággal töl
ti idejét, Háborúnak femmi hire nintsen, *s a fi
zetést is ritkán kapjuk, most hatodik holnapja, 
hogy nem fizettek. Ezzel magamat Kegyelmed
nek tapafztaltt úri /boriban ’s ^raí/ijiban alázato
san devoveiIván, maradok.

Nagy jó Uramnak Kegyelmednek
Alázatos engedelmes Szolgája 

Rudnai litván m. p.
A máfik Levél íratott egy más Hazafinak, 

mellyben hofzfzan leirattatik ama rettenetes Láto- 
mány, mellyet akkor a Tengeren evező egéfz 
Magyarság az ő két élő Szemeivel látott. Amint, 
tudniillik, az Étna hegy alatt a Tengeren hajóz
tak, fok ezer Ördög a Tenger fzinén jelenttmeg 
elüttök, ’s igen fényes temetést tartott ama fzint 
Magyar Orfzágban elhalálozott felettébb hamis, 
tsalárd, ’s igazságtalan, de az Értékét igen fok e- 

\ ze-
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zerekre hozott---------- nevű Felispánnak. Sze
rettem volna ezt a Levelet is ide iktatni, amint azt 
az eredetiből le Írtam, de egy jó Barátom , kivel 
azt közlöttem, fzép Szokásunk fzerént vifzfza nem 
hozta, ’s már meg halit*

21. Sz. Margit Életéből való Jegyzetim, 
amint 177 6-ban hjött.

Azon Kéziratot, roellyból Práj ú r ezt a Sz. 
Margit Életét le'irá, ő Kegyelme, amint az írás 
és Szóllás Módjából kivehette, a XV Század ele
jéből valónak véli. De hogy egy régiebból íra
tott le (az Lás és Szóllás Módjának egy kis Vál
toztatásával ) azt is egyfzersmind gyanítja* A Kéz
irat Szerzőjének pedig gondolja lenni valamelly 
Domonkos Szerzetbdi Papot. Vannak, kik azt 
vélik, hogy ama Bátori Láfzló Sz. Pál Szerzete
se , ki az Sz. írást magyarra első fordította, ’s 
egynéhány Szentek Életét magyarul le irta, eztis 
kéfzitette volna* — A mcftani Szavainktól és Szál
lásainktól elütő Szavai és Szólláfi imezek:

Kedeg. Pedig.
Tabut. Tehát.
Cohnya. Konyha,
Bodog. Boldog.
Ezíen. Ebben.
Ezréül, Erről.
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Ezkeppen. Ekképpen,
Eznek feleiitte. Ennek fölötte. 
'vízkörön. Akkoron.
Olyba. Olykor, Akkor.
Lakodalom. Lakás. Habitation 
Ayandok* Ajándék.
Zaniok. Szándék.
Fazkodás. Foháfzkodás,
Bánt alom. Bántodás,
Tanalcb. Tanáts.
Jogya. Jobb Keze. Jobbja.
Seér. Sir.
Velag. Világ,
Kerülő. Folyosó. Ambitus.
Alc. Áts.
Aldofnas. Áldás.' Bvnediftio.
Eulefel. Ülőfel, Alfél. Podéx* 
Hatalm, Zerelm. Hatalom. Szerelem* 
Engedet. Engedés, Engedelera. 
Geryedet. Gerjedés, Gerjedelenn 
Jelenet. Jelenés.
Kevanat. Kívánás, Kívánság. 
Myelkedet. Tselekedet.
Egez. Egéfzséges. Sanus.
Secrejlyeres. Segreílyés.
Holnapozni. Halafztani.
Meltolnit Méltóztatai.



.‘Rcogatni. Rivogatni.
Vitázni. Gyógyúlni.
Verehtezni. Veritezni, Vcréjtékéziii.
Eutteni. Önteni, Ontani.
Tapaztani) Tapaztalni, Tapogatni, Tapintani* 

Illetni.
Látottá. Láttá.
Imebol. Imiid, Ihol.
Nemykeppen. Netnüképén* Quódammodo.
Nyevolyas letek. Nyavalyás beteg.
Nyevolyafsagos Zemeljek. Nyavalyás Személyek.
Tyztelneyé, JJtalnaja. Tifztelné, Utálná.
Sokzer, Mafo'dzer, Harmadzey. Sokfzor, Má* 

sodfzor, Harmadfzor,
Hogy olyba nemykeppen eu maganák keuvele ra« 

gattatott. Hogy olyha némüképenö lila- 
gának kívüle ragattatott. Hogy olykot 
bizonyos módra magán kívül ragattatott.

Imaikozyk vala mjnd eleu tyk zoyg, Imádko
zik vala mind e!ó tyúk fzóig.

Hog meltolnaya neky megmutatny, bog my toli 
az regy Zent Ágyaknak teukelleteujfegekt,

Ezenképpen ez látás el enezek, es e z  Frater fei 
ferkene eu álmából.

Flog el ne feledneye. Hogy el ne feledné, as
az felejtené,

SOKFÉLÉ VI. DAPyAB. 6?
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Ecce lignum, az az, ime hol vagyon az Zent Ke- 

veztfa.
Mert igen kevannya vala az eu Vereet ky eut- 

tenij Jefusnak az en Jegesenek Vere ky euttefecrt.
Ug bog továbbá nem leun bantalma Zent Margyl 

azzonnak.
Mykbppen az Machkasok *) magokat uonzak ve* 

la az pagymentomon.
Az eu tefteet euzteuverebty vala beuhteukel es fel 

eulteBzék Cili domb an, olyba Jyratvan mindeneknek az 
eu alnoksagokat.

Hog az Ur Mendenbato Ifién az eu Jogyanak 
latalmaval meg zorcba, es meg ebnycbe az kegyetle
neknek batalmokat,

Hog ez Hlyen gonoz nejeknek myatta ne badnaya 
Űrünk JeJiis Chriftus eu magot kavomlatny.

Tabat en vayta mynden akaratjukat msgtehetneyek. 
Jelefeul kedtg Zent Bernald Zerzeteben a vagy 

a Zeztrak **) Keuzyben.
My-

* )  Miilyen Nyavalyások lehettek ezek a Matskások , 
nem tudom.
Többhelyett az Apátzákat Ze z t r á k n a k  nevezi. 
Z e z t r a ,  vagyis a moftani írás fzerént Szefztra, 
Tót és Tseh Nyelvben annyi mint S o r o r. E 
hez a Szefztra Szóhoz épen hasonló a Barát Sza
vunk. Azt az Eleink, midőn elofzör Nyelvökbe 
fogadták, B r a t  nak mondták. E pedig Tótban

an~



Mvkoron be hochattdk volna ez zent Zúznék te- 
fleet a Jeerben.

Zerelmest meg tuddkozeék Soror Margaretatal9 
zent Margit Azzonnak Euccheteul, ky vala Béla Ky- 
ralnak Hugónak Anna Azzonnak le any a*

Zent Margyt azzon az en zuzey Kezevel az be
tegnek keuzvenyes féléét meg tapaztala».

Hog ha erezneye. Hogy ha érezné.
Hog az Kcumyrd állóknak aytatos Kenyergeferc 

vygazot volna eu meg.
A z eu Ura hagyó eutet nemely Apacch aknai avagy 

Zeztraknal ezen Zygetben, kyk lakoznak vala ez Cla- 
ftromnak mellette kiiveul, bog eutet menden napon el 
hoznayak az Köp orfokoz»

E 3 Ez-

annyi mint F r á t e r .  A L a t i a t u c  f e l  e y  m- 
ben , amint azt Koller Ur kiadta, ’s egy jó Ba
rátom az eredetiből kiirta, a Br a t  imigy olva- 
ilatik : S c e r e l m e s  B r a t y m ,  az az: Szerel
mes Barátim ! Mind Z e z t r a vagyis Szefztra , 
mind B r a t  vagyis Barát Szavakat a Tótoktól vet
tük. Az elsőt el hagytuk immár, ’s az Abba -  
t i f s á b ó l  koholtt Apátzával tseréltük f e l ,  de a 
máfikhoz úgy hozzá ragafzkodtunk, hogy nem tu
dom, mikor fzabadúlunk meg teile. A Barát ama 
fzép hajdani F e l e  Szavunk helyében-is , melly 
annyit tett mint A m i c u s .  F r e u n d ,  fzint úgy 
bétsúfzou Nyelvünkbe, valmint most kezd bétsúz- 
ni a Kémet Szó: Bi nder .

SOKFÉLE VI. DARAB. 6g
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Ez Soror Margareta vala Zent Margyt Azzon-
nők eucche. *)

Vygatzad meg ez leant,
N[d.y Ißvan Kiral vala egy ember gyermeke zent 

Margyt Azzonval, **)

22, Anekdót,

Midőn Bajzát Török Tsáfzár 1396-dik kő
iü l' Bolgár orfzágot elfoglalta, Zfigmond Tsáfzár 
Js Királyunk, tartván a Török hatalmának terje
désétől, Követeket küldött hozzá, kik által tud
tára adá, hogy azon Orfzágnak bókét hagyna, mert 

E 4 az

Ki tetfzik ebb'ol is , melly régi Szokás légyen az 
Afzfzouyinknál a kisebb leány Teftvérököt Öt
ösöknek mondani , a mii a Debretzeni Grammati- 
cusolc hibának neveztek. De hifzem, ok a f o k-  
t e r ,  m á f o d z e r ,  h a r m a d z e r  miatt fzint 
úgy nem fogják talán Magyarnak esmérni ezt a 
Szerzőt is, valamint a L a t i a t u c  f e l e y m l -  
íóját a Z u m t u c h e l ,  H a l a l n e c ,  Mü g a -  
s e c ,  F o i a n e c ,  P u c u l n e c ,  ’s P a r a d i -  
f ű m b e n  miatt. Pedig Z u m t u c h e l  nem más, 
hanem Szömtökkel, az az: Szemetekkel. ’S ha 
tvllyeíséggel nem tsalatkozom, a K ak  és B an  
Ragaf/tékok akkor esméretlenek voltak , ’s azok 
helyében az akkori Eleink tsak N e k és B en  
Ragafztékokkal éltek.

**.) A T e ily ért mindég Egy méhben fekiidttnek, vagy 
Egy ember gyermekének nevezi. A Magyar Ki
rályt zwdeniut Magyari irálynak mondja;.
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az nem ő hozzá, hanem a Magyar Koronához tar
tozna. Bajzát a Követeket mind addig magánál 
megtartóztatá, miglen az egéfz Orfzágot a maga 
Hatalmába kerité, akkor a Követeket magához 
hivatá egy nagy Szobába, mellynek a Fogaíiról 
Kardok, Török, íjak, Hándsárok, s Buzogányok 
tsúgtek, ’s igy fzóllamlék meg: cc Már most vifz- 
fza mehettek az Uratokhoz, ’s mondjátok meg 
néki, hogy nékem is elég Okom 's igazságom va
gyon, amint ti magatok látjátok ehez az Orfzág- 
hoz,, Midőn ezeket mondaná, Kezével a függő 
Fegyverre mutata, ’s az által értésökre adá, hogy 
Fegyverrel fzerzett Hatalom az Orfzág bíráshoz 
elég Igazság légyen e Világban. Ezt meghalván 
Zfigmond, legottan azon volt, hogy a Töröknek 
mindenképen ellent állhaffon, de az Igyekezete 
ally roíz következésia vala, hogy Nagy Nikápoly 
alatt tsak nem az egéfz Hadát ott vefzté. Ugyan 
c vala a Törökkel első, de igen fzerentsétlen 
Próbánk* /

2 3. A z  Ártatlanság Gyozedelme.

Salmon M ária, egy húfz efztendös fzép Le
ányka, kinek izéméiből jó és ártatlan Lélek né
zett k i, 1780-dikban Kisafzfzony havában Caen 
Városába érkezett, hogy ott magának Szolgálatot y 
kerefíeo. Még az N ap , hogy oda érkezett, bé 

E 4 fo-
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fogadtatott egy H zba, mellyben mindeneitől 
hét Ember lakott, ötödik napra meghaltt közü
lök a leg öregbik, ki immár mint egy 86 efzten- 
do$ vala. A Teile felbontatván, Méreg találta
tott benne. Más nap a többi ELzbéliek is a Has- 
rágásról panafzolkodtak, ’s úgy vélekedtek, hogy 
ók is Mérget ettek. Ehezképest az új Szolgáló
tokat, mint ezen Véteknek Szerzőjét a Törvény- 
izéknek által adták, A Birák őtet legottan a Töm
lődbe vetették, a Dolgát felvették, ’s a fzeren- 
tsétlen Leányra illyen ítéletet hoztak: hogy, tud
niillik, Karóhoz köttéfsék egy Lántztzal, ’s ele
venen megégettefsék; de előre a Tsigázáson men
nyen által.

Ez az ítélet-tétel 1782-ben Pünkösd havának 
16-dikáa a Roueni Parlamenttől helybenhagyatta- 

* tott. Az elkárhoztatott Leányka, kit Caenból Ro- 
uenbdi hurtzoltak, ismét vifzfza vitetett, hogy az 
el nem követett Véteknek Büntetését vegye. A 
Kinzóhelynek rettenetes Ajtaja megnyiltt, a Hó
hér hideg Vérrel a Tsigázás Szerfzámait kezébe 
vette, a Rakásfa kéfz volt, ’s a Fáklya égett im
már, melly azt lángba hozta. — Itt a Haláltó! 
való Rettenés a fzegény Máriát Hazugságra bírta» 
Én terhes vagyok! úgymond, *s legottan elájúltt. 
Ezen Vallásra a Hóhér vifzfza lépett, a Kinzóhely 
ajtaja bézáratott, ’s a Fáklya elóltatott. A Birák



az Executiót Sz. Jakab havának 29-dikére halafz- 
tották azon esetre, ha, tudniillik, a Terhefsége 
megnem bizonyodnék.

Szegény Leányka! Tetted 's Lelked fzerént 
tifzta mint a most esett Hó, mit hafznál néked, 
hogy a Szüzefségedet meg tagadtad ? Tsak annak a 
Napjai tefznek Tsigajárást, ki Szerentsét reményi: 
de a ki a jövendő Szerentsétlcnségét által látja, an -. 
nak a Napjai Villám-gyorsasággal múlnak. A Sz. 
Jakab havának ama rettenetes 29-dik napja meg
jelent, ?z Ártatlanság, látván elkerülhetetlen Ha
lála , a Vallás ölébe folyamodott, melly egyedül 
nem engedte Kétségbe esését, ’s jobb Világgal 
biztatta. Újra ismét a Kinzóhelynek ama rette
netes Ajtaja-megnyiltt, újra ismét lobogott a Fák
lya , melly a Rakásfát meg gyújtsa. Mária a Ha
lálhoz tántorgott. Hirtelen a Nép közé rohan egy 
Lovas, fen fzóval ezt kiáltván: Megálj Hóhér! 
én a Királynak nevében jövök ! —- A fzája-tátott 
Sokaság álmélkodik, kiki hozzája tolyakodik, o 
egy Levelet a Kebeléből kivefz, mellyet valóban 
a Rettegéftól fzerzett Izzadása mvgnedvefitett. A 
Levél magában egy Parantsolatot foglaltt, hogy 
a Koueni Parlament az Executiót még véghez ne 
vigye, ’s a Perfolyást még egyfzer vifgállya meg,

’S vallyon ki volt az elnyomattatott Ártatlan» 
Ságnak az a nagy fzivü Őr-Angyala ? Költők é- 

E 5 nek*
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nekjök nevezd meg a késó Világnak! Képírók E- 
tsetjök ábrázold le Őtet! Kép faragók Vasok vésd 
ki a Nevét Márványban! Le Kosé, Le Caucboisy 
a Roueni Parlamentnek Prókátora, egy nagy efzü 
’s reménységü fiatal ember, meg gyózettetvén a 
Máriának Ártatlanságáról, a kevés Időnek hafznát 
vefzi, mejlyet a füllentetett Terhefsége a fzeren- 
tsétlen Leánynak fzerzett, Párisba fut, ott egy 
Miniílernek a lábaihoz borúi, a Valóságot a Szá- 
nakodás Könyveivel fel adja, ’s ezekkel a Mini
ílernek Szivét meg hatja. Ő maga vala azon Lo
vas , ki izzadtan, ’s úgy fzólván lélekzet nélkül, 
a Nép közé rohantt, ’s a tántorgó Leányt a Hó
hérjainak Körmeikből kiragadta.

A Roueni Parlament a Dolgát újra fel vévé, 
5s noha ugyan a Caeni Bírák ítéletét femmivé té
vé, de egy új Visgálást rendele, melly alatt Má
ria tömlötzben marada, Lekosé ezzel meg nem 
elégedett, ’s mivel azon Bíráknak réfzre-hajlások- 
tól nagyon tartott, kik immár egyfzer az Ártatlan
ságot Halaira ítélték, ismét az Udvarhoz folya
modott. Erre,,a Király a Roueni Parlamentnek 
meghagyá, hogy az egéfz Dolgot a Párifi Parla
menthez küldje.

1786-ban Pünkösd havának 20-dikán öfzve- 
gyültek a Bírák, ’s három nap egymás után a Per-
íolyást viígálták. »3-dikon korán reggel Mária

utói-
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utoljára felhivattatott, ’s azután az úgy nevezte
tett Sz Lajos Kamarájába vezettetett, hogy ott az 
Itéltetését megvárja. Itt az Ártatlanságának Vé
delmezőjével nyóltz Órától fogva tizenegyig egye
dül maradt. Ezen Időközben, melly nem tsak a 
Vétkesnek, hanem az Ártatlannak is olly rettene
tes fzokott lenni, ki nem hitte volna, hogy a leg 
fzörnyebb Rettegés a fzegény Leányka Szivét 
el ne fogja ? de nem! a jó Lelki esméret ’s a Bi- 
rájinak Igazságokba való Bizakodás nézett ki tsen- 
des Képéből. A  Bírái közül hol egyik hol má- 
fik a mondott Kamarába bé lépett, hogy éfzre 
veheíTe, ha ezen criticus órában ötét az önnön 
Ortzája, ha valóban vétkes, el nem árulná e? 
De hijába, kiki az ő nyúgott Szivét tsudálván 
vifzfza jött, mellyet minden bizonnyal tsak Ártat
lanság fz^fezhet. Egy Példán a? Olvasó tsudáK 
kozni fog.

Mária még foha fém látott úfzó Malmokat, 
amint Parisban a Hajókon építtetnek. A Leány a 
Lekoséval az ablaknál úl vala, hol a Kilátás a 
Folyóra fzolgáltt, egynéhány illy Malmok a íze
mébe tűntek. Mitsoda Hajók azok amott ? kér- 
de Lekosét újságtól indíttatva, azt vélhetné az 
Ember, hogy Malmok volnának. — úgy is van, 
mond Lekosé, mert azok Gabona Malmok.—
Hogyhogy ? úfzó Malmok? ó azj; még foha fqn

|lát-



láttam, — Ti Férjíiak, kik Bátorsággal’s Álhata- 
tofsággal kérkedtek, álmélkodjatok.! Egy Leán- 
ka, ki immár kétfzer Tűzre ítéltetett, ezen fzem- 
pillantásban várván Élete ’s Halála iránt Biráinak 
végső rettenetes Szavokat, még elégséges arra, 
hogy magánkívül egy Tárgyra figyelmezhet, mel- 
lyet előfzör Iát, ’s egy hafznos Találmányon az 
örömét mutathatja.

Tizen egy órakor egyik a Bírák közül a Sz. 
Lajos Kamarába bé jö tt, 's a váró Ártatlanságnak 
illy ítélet - tételt hozott. A Parlament a Salmon 
Mária Apellátzióját helyben hagyja, a Caeni ’s 
Roueni Törvényfzékeknek ítélettételüket femmi- 
vé téfzi, a Bévádolttat minden Vádjaitól menti
nek hirdeti, ’s a Roueni Parlamentnek’ parantsolja, 
hogy minden Vádokat a Regyeílromából törüljön 
ki, annak izéiére a Bévádolttnak Ártatlanságát ö- 
rök emlékezetül jegyezzefel, ’s mindenét, a mije 
volt, legottan adjaki. Ezek mellett Salmon Má
riának megengedetik, hogy a Bévádolóit Törvény
be idéztethette, ’s tőlök a Betsületének és Szén-•i
védésének pénzes helyrehozását kívánhatta. Ez 
az ítélet-tétel nyomtattafsék k i, ’s nyilván füg» 
gefztefsék ki Caenben, Rouen ben, ’s Párisban*

Alig végzé el az olvasást Chupin ú r, ki a 
Birák közül az ítélet tétellel küldetett, hogy Má
ria  a Védelmezőjének ölébe dülfcf, 's könyvesen

meg-

?6 SOKFELE VI. DAPyAB*



SOKFÉLE VI. DARAB. 77

megköfzonte néki fzabadúlását. A N ép, melly 
igen Öfzve gyülekezett, ’s az Udvart és az útlzát 
bé töltötte, alig hallotta a Parlamentnek ítéletté
telét, legottan nagy üvöltéffel örömét jelentette. 
Az Entbußafmu's kimondhatatlan vala. Kiki tolya- 
kodott, hogy a felfzabadűltt Ártatlanságot meg 
láthaíTa. Az Őr meg kettőztetett, ’s mégis az U- 
rak kéntelenek valának, hogy Máriát magok kö
zé vegyék, hogy a nyomártól bátran lehetett, ’s 
kiki meg láthatta mégis.

Dionis de Sejour, egy meg élemedett Ember, 
ki a Mária Perfolyásában Relatiót tett, közeli
tett hozzá, hogy örvendezzen néki. Azonnal az 
egéfz fokaság felkiáltott: Salmon, öleld meg! ö- 
leld meg! Mária meg tévé ezt fzint azon izere- 
tetre méltó Szeméremmel, melly a Szerentsétlen» 
sége alatt is foha einem hagyta. Erre a Bírák 
közül egyik a maga Kalapját megragadá, két öreg 
Tallért bele vete, ’s a Kalapót a Lekosénak által 
adá. Tüftént minden felöl Pénz-esö lett, ’s a 
Kalap meg teltt, jminekelótte Lekosé öt lépést 
tett volna.

A Parlamentnél azon Szokás vala, hogy az 
olly Fogoly, ki ártatlannak találtatott, az úgy ne
veztetett Tifztes kapun ’s a nagy Garáditsokon 
által le vezettetett. Ez a Kapu ma is felnyiltt az 
ártatlan Máriáért. De alig mozdultt meg az Ő r,

hogy



hogy ötét kísérje, legottan az egéfz víg Sokaság 
elejébe dültt, ’s az útját olly fzorosnak tette, hogy 
egy Óra kivántatott hozzá, míg a nagy Gráditsnak 
a legalsóbb Fokát érhette, hol egy Bérkotsi vár
ta. Itt ezer Karok kinyúltak, hogy ótet bétehes- 
sék, de a Szekér a helyéből ki nem mozdulhatott, 
mert az Öfzyefutás még fzüntelenűl tartott. Az 
Ál tál men Ók, kik még femmit fe tudtak a dologról, 
látván az együgyü módra öltözött Leánykát virá
gosán a Katonák 's Parlament Tagjai között, ’s 
halván a temérdek fok Népnek Örömkiáltását, 
kívánva kívánták tudni mi történik! Kiki vála- 
fzolni akartt: “ Az egy fiatal Leányka, ki kétfzer 
tűzre Ítéltetett, kétfzer a Vefztöhelyre vitetett, 
de minekutánna a Király a dolgát a Párifi Parla
mentre bízta, ugyan attól ártatlannak találtatott, 
’s most Tifztes-kapun vifzfza vezettetett. Éllyen 
a Király! éllyen a Parlament!

Végre az Őr annyi helyt tágított mégis a Má
ria Szekerének, hogy meg mozdulhatott, de két 
(Jránális tovább tartóit, mig Pálétól a la Harpe 
Útfzába jöhetett. A Nép a Lovakat megállító, ’s 
féknél és ferénynél fogva meg tartóztató, hogy a 
fdfzabaditott fzerentsétlen Leányt még egy ideig 
fzémlélheíTe. Szinte akkor Sz. Euftáktól jött azon 
az Útfzán kerefztül egy Prótzeffió. A Pap, ki azt
vezette, kérdezé az okát ezen fzokatlan öfzvefu-

tás-
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tásnak, ’s mihent meg értette, legottan ColleBán 
rendeltt, ’s 724 Divert a Mária Kebelébe hozott. 
Ezen Sommában találkozott mint egy 15 Liver 
merő Fillérekben, a mi is nyilván való Bizony
ság, hogy a legfzegényébb Emberek is örömmel»
adakoztak néki.

Lekosé Máriát az emlitett Minifterhez élve
zeté. “ Kegyelmes Uram! úgymond néki, láfía a 
maga Munkáját. Nagyságod nélkül ez a Szeren- 
tsétíen a Lángoknak Ragadományokká lett volna. „ 
Mária a Miniíter lábaihoz borúítt, ’s hálát rebe- 
gett néki. Ö a Leányt fel emelé: “ Köfzönd az 
Ulennek, Leányom! mond barátságos le erefz- 
kedéffel, foha fe felejtsd el a Mindenható Védel
mét. Tifzteld a Biráidat, ők fzint úgy Emberek, 
’s hibázhattak. „ — A Szavai után a fzemérmes 
Leányt megölelé, ’s egy nevezetes Ajándékkal ma
gától el erefzté. A Fó-Hertzeg Ferdinánd ’s Fő- 
Hertzegné, nem különben a. Valliere Hertzeg-afz- 
fzony, a Gróf Efiaing, Suffren, és Aranda, a Párifi 
Érfek, ’s tsak nem minden Nagyai az Orfzágnak, 
a fel fzabadúltt Ártatlanságnak egy réfzesülo 
Könyvet bémutattak, nem vélvén magokat na
gyobbaknak, mintsem hogy egy közönséges Le
ányt a Szolajokon magok mellett láíTanak, ’s Jóa
karatokkal Máriát megtetézték. Az órlányi Ház 
magához hozatta Ötét Belle-ebajfe Várába, ’s mint

egy
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egy Tcftvérjét úgy fogadta. Ama hires M aimé de 
Genlis könyvesen meg ölelte, ’s kevéflel azután Le- 
kosénak ezeket irá : “ Kérem az Urat, mondjameg 
Salmon Máriának, hogy ó a Szivemben mellyen 
maradt, ’s hogy Életemben legnagyobb örömöm
nek nézném, ha elégséges lehetnék ama fzörnyü I- 
gazságtalanságnak, mellyet tapafztaltt, helyreho
zására. ,,

Mindenütt a hol mutatta magát Mária, öröm
mel fogadtatott, önnön magok a Párifi halárúló 
Afzfzonyok virágokkal fel ékefitve ’s dob fzóval 
a Szállásához érkeztek, hogy fzerentsézzenek né
ki. A frantz és olafz Teátromi Játékosok $o Lui- 
dort küldöttek néki, ’s egy mindenkorra való Sza- 
bad-billétet. Mária tehát Kisafzfzony havának 8- 
dikán életében elöfzör lépett Játéknézöházba. Ö a' 
GaJleriába felmenti, de a Játékosok Lekosé által ar
ra birták, hogy egy Lózfiba lejött. Ö ezt is meg té
vé az Öfzvegyültt fokaságnak fzüntelen való Tap
solása alatt. Épen azon Nap játfzatott Mufztafa, 's 
Utóljátékúl a komor Szerető-legény. Ezen utolsó 
Darabban a Grófné Személyét játfzá a Mile Contat, 
ki is a harmadik Felvonásnak harmadik Jelenésé
ben a Közönséghez ezen Szavakkal vala:

La Verité fércé mai aisément,
mais eile n’ a befoiu que d’ un jour favorable,
et fon triomphe en eß fiús eclatant. az az :
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Igazság nagy bajjal jő  Világoíságra,
De tsak egy kedvező álkalmatofságra 
Kaphaífon, azonnal fzunik késedelme,
’S annál nagyobb ofztán a nyertt gyözödelme. 
A Nézők mingyárt éfzre vették, mit akartt 

mondani, minnyájan a Szemeiket Máriára ’s a Sza
baditójára vetették, erre egy ideig Tapsolás kö
vetkezett, ’s magok a Játékcsok is tapsoltak néki 
a Játékhelyről. Minekutánna vége lett a Játék
nak, Mária a Lózfijában foká meg maradit, hogy 
a nyomáílól magát megmentse; de hijába, a Nép 
egéfz 10 óráig megvárta, ’s úgy ofztán fzüntelen 
való Örömkiáltás alatt a Szekerébe hágott.

Néhány Nap múlva a Páris Városa egy ül- 
lest látott, melly Máriának betsületére váltt. Az 
alatt, hogy Mária a Tömlötzöt lakta, hoztak egy, 
Leány társat néki, ki bizonyos nem kis Vétkéért 
meg fogattatott, ’s egy igen kitsapó és fendetlen 
életű Leány vala, kit a feslettség és bujaság fzin4 
te a Sirnak izéiéhez hozott; ezen Leánynak a fzá- 
raz Mellyéröl függött egy öt hónapos Tsetsemó. 
Kevés nap múlva raeghaltt az Anya, ’s Mária 
az ártatlan Kisdednek gondját magára vette. Egy
kor a Találttak Házoknak Finielbaus Papja meg
látogatván a Tömlötzben ötét, a Nyomorúságában 
és Szükségében akarta fegiteni. “ Nékem nints 
íemmire fzükségem, tifztelendö Uram! felele a 
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jó Mária, Lekosé úr mindent adat nékem, a mire 
fzükségem vagyon. De Iáfla ezt a Kisdedet! ez 
a Szegény az Annya miatt ne lakollyom Vegye 
pártfogásába, én itt Ő néki nem igen hafználha- 
tok. „ A megilletődött Pap elvitte magával a Gyer
meket a Találtt házba. — Minekutánna a Mári
ának Ártatlansága kinyilatkoztatott, 's a Népnek 
Szánakodásból eredett Entkujiasmusa 6 tét elégséges
nek tette volna, hogy másokkal is jót teheífen ; 
a gyámoltalan Kisdedjéról is megemlékezék, ki az 
0 ártatlan Mofolygásával a Szenyvedésének né
hány óráját türhctóvé tette. “ Én azt kivánom, 
úgymond Mária, hogy az elébbeni Nyomorúsá
gomnak egy fzüntelen való Tanúm légyen. Ő 
Társam vala a Tömlötzben, ö Társam, légyen É- 
letemben is* Ehezképest Magzatomnak foga
dom.,, Lekosé ezen Szándékát helyben hagyta, 
sót el is tökéllette magában, hogy a Kisdednél 
az Atya helyét kipótolja. A Fogadás Tzeremó- 
niája 1200 Személynek jelenlétében történtt. A 
Gyermek egyízersraind mégis kerefzteltetett, '* 
Mária a megnem érdemlett Szenvedéseire nézve 
nevezte Innocetttnak»

A Szive, melly öt el’ztendó által fzüntelen a 
Nyomorúság és Szenvedés által kinoztatott, ismét 
íelnyiltt a fzelid Érzeményeknek. Egy illy finom 

i «rzésü Leányka a Szerelem nagy Hatalmát elke
rül-
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rúlhette volna e mind eddig? Nem! ő immáf 
fzeretett, ő még most is fzeretett, ’s ezt bátran 
megvallotta. Kevéífel az Elfogattatása előtt kér
te ótet egy fiatal fzelid Ifjú, Meílersége fzerént 
egy Afztalos. A Szenvedésének Ideje el érkezett 
az Ifjú, a Szeretőjének Ártatlanságáról meg gyó- 
zettetvén, de a Szabaditásához elégtelen lévén * 
Kétségben esésből Katonává lett. Mária, Ártat
lanságának Győzödclmében, egy harmintz ezer li- 
veres Értékkelj mellyel a jó Efkólts Efitbu/}asTr.us2 
fzerzett néki, az öt eíztendei Távozás után is meg- 
emlékezék az ó fzeretett Károlyjáról. Ő Obfitot 
vett riéki, ’s egyetemben az ürlányi Hertzcgnél 
zfilipes hivatalt fzerzett. Most már azt vélte Má
riánk, hogy minden Kívánságának a Tárgyát el 
érte> ’s hogy a Szerelem ölében öt efztendei Szen
vedése ezerképen helyrehozódik, midőn egyfzers- 
mind Lekosénak a Képén bizonyos Szomorúságot 
vett éfzre, melly a Szabadijának Ábrázatján min* 
den örömét megkeserítette. Gyakorta a Legény* 
nek a Szeme, ha azt a Leányra fiiggefzté, ned* 
vesedni kezdett, ’s minden tekéntetéból tsendeä 
Szomorúság nézett ki.

“  Ó Férjfi! kinek Élettel ’s Betsülettel tarto
zom, mond egykor a Leány nagy megilletódéffel, 
én igen jól latora, hogy titkos Keserűség rágton 
rágja Szivet. Az ur én hozzám igen kegyetlen 
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volna, ha azt én tőlem eltitkolná, mert ha bár 
nem fegitbetem is, tsak ugyan egviitt firhatok 
mégis. „ Szív illetödéffel Lekosé a jó Leánykát 
megölelé, ’s a refzketó Ajaki a Szerelmének Val
lását rebegék. Mária elbámúltt, pirulva tekéntett 
a Szabaditójára, Szerelem ’s Háláadás köztt való 
Hartzot fzenvede egy ideig, Károlyja^után kül
dött egy Könnyet, ’s — oda nyújtá q Kezét Le- 
kosénak. De kiis érdemiette meg jobban, hogy 
Mária Ölében a Nagyfzivüségének jutalmát ve
gye, mint Lekosé > ama valóban nemes Legény , 
ki egykor minden Hafzon nézés ’s Fáradsága meg- 
füzetésének Pveménysége nélkül, a híján, hogy a 
Leányt, kinek Ártatlansága Védeímezését magára 
vette, tsak látta volna is valaha, magát Szabadi
tójának ónként tévé , bátor Szívvel ezt a fzép 
Munkát el kezdé, ’s ditsöképen inoílan véghez is 
vivé. Salmon Mária a vak Igazságnak már hato
dik Véres-Áldozatja vala, kit a Hóhér kezéből 
kiragadott. Már 1774-ben egy le Canut nevű Ifjat 
a haláltól meg fzabaditott. 1779-ben két ártat
lanul Szenvedőket a Gállya-rabságból kihozott. 
1780-ban egy Bábát a Haláltól megmentett, ki bé- 
vádoltatott, hogy a Hivatalával vifzfza éltt- 1781- 
ben' egy Borbélyt a Tüztöl meg fzabaditott, ki 
Méreg-keverőnek állíttatott. ’S végre mind ezen
Munkáit az ártatlan Máriának bátor véaelmezésé- 
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vei meg koronázta. Vallyon nem méltó e a juta
lomra egy illy Ember? Vallyon meg tagadhatta e 
a Szivét egy olly Leányka mint Maria, egy; olly 
Legénynek mint Lekosé? Nem, ó egy fzeretetre 
méltó Szeméremmel az ölébe dültt, ’s a háláadó 
Szerelemnek a legelső ízűz-leányi Tsókját azpn 
Ajaknak adá, kinek Szerentséjével, ’s Betsületér 
vei, ’s Életével, adós vala. Az egéfz Páris ezt az 
Egybenkelést örömmel értette, ’s édes Könyveket 
hullatott, midón Mária az Oltárnál, ezer öfzve- 
gyultt Bizonyságok előtt, a házafsági Szerelem 
iránt a hitét letette. A Leány fzemérmesen meg
jelenít ott az ö fzokott Köntösében, úgymint egy 
Korosban, Corfet, Carfettel, ’s egy kis Fejkötóvel; 
's ládád-! legottan más Nap a Páriíi első Dámák 
jelentek meg a Madame Le Cauchois Tiszteletére 
egy kurta Korosban, ’s egy kis Fejkötővel. Ez a 
Módi-Viselet több efztendeig fen tartotta magát* 
’s a neve vala á la Cauchoise. — Hogy- ez Parisban 
1786 ban történtt, magam is fzinte ott valék. A 
Történet legottan minden Újságokba bé iktatta^ 
tott. Kotzebue, egy nevezetes Német író, hafon- 
lóképen le irta Németül, ’s ez azon írásnak a For
dítása, r
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24. Folyó és kötött Befzédje egy 
Leánykának.

Hány gyenge Virágjzál véjz el Bimbójában!
Egy Ifjú Leányka igen fzeretvén a Virágo

kat, azoknak egy kis Ágyat fzánt Kertjében , ’s 
aftyaiképen bánt velek. De valamennyi fzerette 
Virági közűi egy fetét-piros Szegvirág nyerte el 
még is nála az Elsőséget. Ez a Szegvirág még 
igen igen kitsin vala, ’s még tsak, úgy fzólván, 
virágozni kéfzultt; a Leányka úgy forgolódott 
mellette, mint a fzerelmes Anya a Tsetsemó mel
lett. — Egykor est felé, midőn épen ezen Ked
vesének érzékeny fzemlélgetésében foglalatoskod
nék, Kívánság ’s Reménység körül vették, mel- 
lyek végre iPyen érthető Hangra fakafztották A- 
jakit: Mi igen fzeretlek, édes kis Virágom, mond 
a Leányka, mi igen aggódik a Szivem, hogy Nö
vésedet ’s Örömömet femmi meg ne háborítsa! te 
majdan reggelenként fzebb fogfz lenni, .’s én meg 
látandóm, miként fog gyenge Színed emelkedni, 
kevés Leveled bokrosodra, ’s a még most gyen
ge Szagod balzsomos Illattá változni; midőn, ó 
áldott Nap! el mondhatom: fzép kis Virágom, 
én ültette'ek téged, én neveltelek, én tápláltalak. „ 
— Ezek után ismét Gondolatokká váltak Szavai; 
Szeme tellyes bizodalommal az Ég felé tekéntett; 
az Efti-TsilUg fzépen villogott; a Láthatárnak
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kiderulése a fáradtt Terméfzetnek Békefséget ’$ 
Nyugodalmot igértt; ’s igy teli reménnyel kis 
Szobájába fietett a jó Leányka , holott a Virágán 
való ártatlan örömének boldog érzése kevés Idő 
múlva tsendes Álomba temeté őtet. — De hogy 
Éjfélkor fel ébredett, egéfzen elréműltt, midőn a 
Szélnek olly nagy zúgását hallotta, hogy az Abla
ki alig álhatták ki. Egyik Villám a máfikat űz
te, rettenetesen dörgött az Ég, a kis Szobája fzinte 
refzketett belé, ’s végre úgy látfzott, mint ha e- 
géfz Folyók omlanának az Égből, hogy a Földet 
egy új Özönbe merittsék. ó  melly igen refzke
tett a fzegény Leányka a Virági miatt! — Idő 
múlva a Szél ismét le tsendesedett; a fergeteges 
Felhők eltávoztak; már a Hajnal is az ó fzokott 
Fényjével meg feltette a Bértzekeí, midőn a Le
ányka teli félelemmel a Kertbe fietett. Millyeti 
Látomás! Valamennyi Virág mind igen igen fo
kát fzenvedett, de a Szegvirág, ah ama kedves 
Szegvirága, egy Jégnek gyilkos Tsapása által le 
vólt törve: híjába próbálta a Leányka a Kertéfz- 
ségének minden Mcílerségét; hijába tékozlotta a 
Hajnal Harmat-tsepjeit; hafztalanúl vetette reá a 
reggeli Nap az ő minden élefztő Súgárit. A kis 
Virág hova tovább mind inkább hervadóit; a 
többi Virágok mind magokhoz tértek, ’s új Élet- 
jök által még nagyobbitották a Kedvesének oda- 
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léteiéből fzármazó Fájdalmát. — „ Tsak látom 
végre is, hogy minden múlandó! mond a Leány
ka, 's nagy fzomorúan háttal fordúltt a többi Vi
rágúhoz. Ennekutánna ritkán jött a Kertbe, ’s a 
meg maradit Virágira nem is tekéntett. — Az Es- 
merofi Tsudálatosnak ’s Megátalkodottnak neve
zek, elejébe terjefztvén, hogy még elég Virága 
volna, ’s egy Szegvirággal ne gondoljon annyit. 
— O ti Emberek, kik a fájdalmas Érzeményeket 
>̂lly könnyen vefzitck, ’s ott, hol az érzékeny Sziv 

vérzik, ama hideg Tsanátstokkal akartok enyhü
lést fzerezni:

u A min lehetetlen többé fegitept,
A xt legjobb végképen el is felejteni. ,, 

tanuljatok előre érezni, tanuljatok fzeretni ’s vefz- 
ten i: ’s azután, ha lehet, maradjatok a ti hideg 
Böltselkedéíteknél ’ -----------

Az én Pveményera is^fzint úgy tsirázott, ne
velkedett, ’s kéfzultt virágozni; egy véletlen Szél- 
véfz m egjelelt!''s — oda lett az is. — Mármost’ 
egyebet nints mit tennem, hanem hogy alLeány- 
kával panafzra fakadjak , ’s a Szegvirággal her
vadj ?k. -----— —-

Ez a bús Leányka egy idő múlva a Kertjében 
fel ’s alá fordulván, ’s ott egy hervadó Rózsát meg
látván, azt íilyenképen fzóllitá megS
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Pvózsa! te ki nem rég fzcpcn virágoztál,
Melly igen fzinedben moftan elváltoztál;
Ki valál tsak emértt fok fzemek tsudája,
Te vagy életemnek eleven példája! 
Szépséggel magad it miként kcdveltetted, 
Valaki meg látott, meg állott melletted;
De most fenkit többé már meg nem állitafz, 
Mert halovány.sággal hozzám hasonlitafz, 
Mint te, mikor bimbód ki nyiltt legelsőben, 
Szint úgy virágoztam én is egy időben;
'S valamint te moftan kéfzülfz elhervadni, 
Azonk pen én is kezdek kifzáradni!
Te. rózsás éltedben meg nem maradhattál, 
Mert el jött idődnek ellent nem állhatták; 
ingem idő nem bánt, de a fzenv^edéscm 
El kerülhetlenűl fzerzi elvefzésem ! 
Külömbözés köztünk másként is igen nagy, 
Mert halálodban is, Pvózsa, te még fzép vagy; 
’S a melly életedet Terméfzettól vetted. 
Annak bőven minden ürömét érzetted.
Én él em tavafzán már is oda vagyok,
Mert Szivem kinnyai olly annyira nagyok, 
Hogy a gyenge erőm tovább nem bírhatja, 
Fon^yadtt ’s hervadtt voltom eztet kimutatja« 
Szépség nélkül való Orüzám int engemet,
No vigyem olly mefzfze vakmerőségemet; ..
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'S hogy bánattal el öltt leányka dolgával
A hasonlításra nem méltó Rózsával.

25, A  Tüneményekrőlt *)

Minden Dolgokat, mellyek az Érzeményink 
alá esnek, Tüneményeknek mondhatni, ha bár fe 
nem világolnak, fe nem ragyognak. Szint úgy 
azon Dolgokat is, mellyek mindenféléből a Gőz- 
kerékben teremnek , Égi Tüneményeknek nevez
hetni, akár világoljanak, akár nem. Azok, mel
lyek nem világolnak, vizes Tüneményeknek mon
dathatnak , azok pedig, mellyek Világofságokat 
ama Világnak nagy Világitól költsönözik, 's va
lóban villognak, világló Tüneményeknek nevez
tethetnek; valamint fzinte azok ismét tüzes Tü
neményeknek hivattathatnak, mellyek a tulajdon 
Világofságok által láttatnak, 's egyetemben a T ü 
zet vagyis Meleget magokkal hordják. — A vi
zes Tünemények közé tartoznak: a Harmat, a 
Dér harmat, a Köd, a Felhők, az Eső, a H ó, 's 
a Kő eső. A világló Tünemények közé fzámlál- 
tatnak: a-reggeli *s eftteli Hajnal ,N a Hóid Udva
ra, a Társnapok és hóldok , ’s a Szivárvány. A 
|üzes Tüneményeknek pedig ezek neveltetnek,

ugy-
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úgymint az Égi-tűz, a Villám, a Lövöldék, a Tü
zes-Sárkányok, a Tüzes-Tehék, a Bolygó-láng, ’s 
a Vörös-ég, mint hogy többnyire az Égnek ’s Fel* 
hőknek Gyántázatjokból erednek. Kezdjük a Be- 
fzédünket ezekről.

I. A z Lgit'uzrol 's Villámról. A Jegesmérete
sebb ’s legközönségesebb tüzes Tünemény az É- 
gitúz, a mellyet, leginkább Nyárban, a levegő
égben gyakorta láthatjuk, miként gyulád meg nagy 
hirtelenséggel. A-Tudósoknak Figyelmök 's Ta- 
paBtalások után tsak nem bizonyos, hogy az Egi- 
túz e^y ollyas T ű z , a mellyet egyébként Gyán- 
tásfzernek mondunk, ’s melly fzint úgy, valamint 
a közönséges Tűz, az egéfz Terméfzeten ki van 
terjelztve. «= A gyántás Szer hihetóképen nem 
egyéb, hanem a valóságos közönséges Tűzünk, 
melly fok kénes Gőzökkel meg van keverve, de 
a melly Terméfzete fzerént a Munkáiban gyakor
ta igen el üt a közönséges T űztől, ’s ez okból 
méltán tartathatik a Tűz egy különös Faiának. *) 
■*- Nyárban az egéfz Gózkerekünk tele van Tűz
zel. A Meleg fok kénes Gőzöket húz ki a Főid
ből , ott a Gózkerék Tüze ezekkel a kénes Gö-

* zök-

Nálam a G e n u s  Nem, S p e c i e s  pedig Faj. Ezt 
az utolsót Földi Uramnak Füvéfz Magyar Szavak
ról irtt kis Könyvéből tanultam. Ez előtt miná 
G e n u s ,  mind S p e c i e s  tsak Nemnek mondatott?
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zökkel öfzve kevertetik; az által a Gyantás fzer 
igen meg fzaporodik, ’s minekntánna magát egy 
máshoz súrolta, meg gyulád. ’S ugyan ebben az 
Égit’úz ’s a Gyantás fzer'a közönséges Ti'izzelegy 
féle. — Hogy többnyire tsak Nyárban dörög az 
Ég ’s villámlik, az attól jöhet, hogy a gyúló Sze
rek akkor felettébb fokát gőzölögnek. Sok min
denfele Szerek kelésbe jönnek akkor, mivel a leg
apróbb Pvéfzeik, az úgy nevezett Atomok, nagyon 
mozognak magok köztt, ’s egy mállói elválnak. 
Ugyan akkor a bézártt égi Atomok, mellyeket» 
mig bé vannak zárva, rekedtt Égnek^nevezünk, 
az Időnek hafznát vefzik ’s ki repülnek, hogy 
magokat ki terjeízthefíék, az alatt hogy magokkal 
fok más fzerü Atomokat elragadnak, mellyek köztt 
a gyúlók is mindég találkoznak, ’s a Gózkerék- 
be apró égi Hólyagotskák Képökben általmennek, 
A Minémüségek Visgálása kedvéért ez illyen Ato
mokat zártt Edényekbe fel lehet fogdosni ’s el re- 
kefzteni. Az újabb Tjjrméfzettudók meílerséges 
vagyis tsináltt Égnek nevezik azokat, mivel a 
Feloldás által Kedvünk fzerént fokféle Szerekből 
lehet őket ki húzni. Például, ha ki Gálitz-favát 
Szabókőre önti, az által az égr Atomok, mellyek 
a Kőben valának, fel fzabadúinak, kiterjednek, 
és fokkal nagyobb helyet vefznek bé, hogy fém 
U  előtti ’s innen van az, hogy gyakran egyetlen
. • * egy



egy négy fzegü hüvelyknyi Szabókőbók Vasból, 
vagy R-ézból fzáz négy fzegü hüvelyknyi Eget 
nyerhetni. Az eleven Szenek, a forró új Ser és 
Bor hasonlóképen fok illyen Eget botsátnak ma
godból, ’s azzal együtt fok gyúló és fojtó Gőzé
ket, mellyek az Embereket is megölhetnék, ha 
olly Szobákba vagy Boltokba vannak bézárva, 
hova az Emberek béjönnek. — Illyenképen nyer 
a Gózkerék nyárban, midőn minden Szerek a 
Melegtől belsóképen igen mozdittatnak, ’s gyak
ran felóldatnak, mindenféle fzerü Atomokat, mel
lyek által a Terhe nagyon meg fzaporodik» Oda 
fent ezek a felfzabadúltt égi Atomok ’s gyűlő 
Szerek ismét a Felhőktől béfzivattainak, ’s,újra 
mozgásba hozattatnak, miből a kerekedik, hogy 
Nyárban gyakorta villámlikj mivel akkor az egéfz 
Terméfzet él és mozog, télben mint egy nyúg- 
fzik, de még fém alufzik, mert még akkor is né- 
mellykor villámlik és dörög. — Ha az Ég a fel
hőktől tifzta vagy. is kiderultt, úgy hogy a Gőz- 
kerékben úfzó tuzfogható Réfzek ellenzés nélkül 
meggyúlhatnak, tehát femmi durranást nem halla
ni , valamint a Tűzporis nem durrant, ha fzabad 
helyen gyúlad íneg. Ekkor ezt fzoktuk mondani, 
hogy az Ég hüti magát. Ez hol nappal, hói éjjel 
történik. De nappal a Napnak fokkal tifztábbés
ragyogóbb Fénye miatt nem vehetni éfzre. Ha/pe-
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pedig az Ég bé van borulva, akkor a felhőkbe 
húzza bé magát; ’s ez azt fzerzi, liogy nem olly 
könnyen gyúladhat meg, ha bár a fzüntelen való 
Súrolás által, melly a felhőknek mozgások által 
egyre fzaporodik, felettébb meleggé tettetik. Vég
re még annál hatalmasabban meggyúlad , mennél 
sűrűbbek voltak a felhők, mennél nagyobb volt 
az ellenzés, rcellyet megykellett győznie* Legot* 
tan által rontja magát a leg sürüebb felhőkön , 
rend kivül való gyorsasággal a GÓzkeréknek egy 
nagy réfzéa által elterjed, vagy egy félről más 
félre fordúl, ’s az által a felső Égben a felhők 
köztt — mert gyakran több felhők fekfzenek egy 
más felett — 's az alsó Égben nagy rázást fzerez, 
melly leghangofabb D;-:rrot okoz, a mellyet Menny 
vagy Égdörgésnek hivunb. — A folytatott Dur
ranás vagyis a tartós ’s gyakran egy más után új- 
júló Tsattanás nem egyébb, hanem az első Dör
gésnek vifzfza hangzása, mert az Égitüz, mint 
egy kisütött Ágyú, tsak egyetlen egyet durranik. 
A febesen megmozdított Ég felhőtől felhőhöz ta- 
fzittatik, nem külömbben a hegyekhez ’s ezektől 
ismét a felhőkhöz. Ez okból a Mennydörgés a 
Völgyekben leginkább fzokott uralkodni, mert 
ott a Dörgés a hegytől hegyhez mégyen. Ha az 
Égitűz nem a Helység fdett, hanem óldalt támad, 
akkor nem kártékony. De ha a Helység felett



történik, akkor igen gyakorta az Épületeknek, 
Fáknak, Állatoknak, 's Embereknek fordul, ’s ront, 
dönt, gyújt, ’s öl mindent, valamit ér. Ezt tse- 
lekfzi fzint úgy a Tüzpor is hasonló Környülál* 
lásban. — Ha az Égi-háború felettünk vagyon, 
akkor az Igituz ’s a Dörgés együtt járnak. De 
mennél távúlabb efik az Égi háború, annál későb
ben halhatni a Dörgést. Ha egyfzer az Égitüzet 
megláttuk, ’s egyetlen egy Érverést megkülönb- 
böztethetünk, nyugottan lehetünk, mert nem tett 
femmi kárt benünk az Égitűz. Ha több Érverést 
is meg külömböztethetűnk, nem lehet kételked
nünk, hogy az Égi-háború távúi vagyon tőlünk» 
Ez épen hasonló az Agyú füzéhez. Az Ágyú vagy- 
*s Pattantyú mellett a Túz és Pattanás egyfzey- 
smind éfik, de a legkifebb távozásban is már egy 
bizonyos Közidőt lehet éfzre venni. — A tett Ki
sértések mutatják, hogy a Hang minden Máfony- 
ban mint egy ezer nyomnyit halad. Ez által meg 
Jeheí tudnunk, melly mefzfze van az a hely, hol 
a Villámot látjuk. Nékünk fsak azon Máfonyokat 
vagy Érveréseket kell fzámlálnunk, mellyek közte 
’s a Dörgés között múlnak el: mert a Villám ’s 
Menydörgés mindenkor egy azon időben történ
nek, mivel tulajdonképen maga a Villám fzerzi a 
Dörgést. Ha tehát tiz Máfony múlik e l, minek-
előtte a Dörgés köveífe a Villámot, úgy az Égi-

há-
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háború tiz ezer ilypmnyira vagyis mint egy fél 
Mértfölónyire vagyon távúi. De ha tsak kettőt 
fzámráhmk, akkor igen is közel vagyon. A hol 
pedig a Villámot ’s a Dörgést egyfzersmind hal
lani, a híján, hogy valami Közidöt lehefíen éfzre 
venni, ott helyben üt le az Égituz. Midón a Vil
lámot látjuk, a nélkül, hogy a Dörgését a Mefz- 
fzesége miatt hallanánk, azt mondjuk, hogy sü- 
köten vülámlik. — Az Égituz kiváltképen íze- 
réti a Vizeket. E hez képest fokán azt tartják, 
hogy ha ki a Szobájában fél az Égitűztől, az egy 
vagy több vízzel teli Tsöbört helyhezteffen abba. 
A Viz után fóképen kap az Értzeken. Az Erejét 
is olly igen ki mutatja rajtok, hogy némellykor leg- 
ottan el olváfztja. Vannak Példák, hogy az Egi- 
tuztől illetett Utazónak a pénze, mellyet a Kön- 

, töse zsebjében vifeltt, el olvadott, a hiján hogy 
a Köntösén a Tűznek legkifíebb Nyoma meglát- 
fzott volna. A Kard Vasát is el olvafztotta immár 
több Ízben, a hiján hogy a hüvelyét meg sértette 
volna. — Az Üveget ’».akármi Szurkot vagy Gyán- 

• tát nem bántja, ha nem vizesek, ’s ha a Gyánta 
nem igerí meleg. Ez okból nem kell tsudálkoz- 
nunk, ha, például, a Gyertyatartó olly helyett, 
hova az Égituz béütött, el olvadtt, ’s a Gyertya, 
mellyet tartott, egéfzen épen maradtt. — Szint
ügy a hegyes Jófzágok is igen húzzák magokhoz
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az Égitiizet. Ez okból találja olly gyakran az Élő» 
fákat, fókcpen ollyakat, mellyck magosak, ’s hofz- 
fzú ágúak. Kihezképest nem okofság, ha kit a 
Mezőn az Égiháború ott lep, hogy a fzomfzéd 
Fák alatt az eső ellen védelmét kereííe. Ugyan 
ezen okból olly gyakorta üt bé a Tornyokba, 
mellyek azonkívül hogy többnyire végok felé he
gyesek , még fok Értztzel is külol és belől meg 
vannak rakva. — Az Égit'uz által meg értetett 
Embernek Halála onnan ered leginkább, mert a 
ízabad Edényeket fzéllel fzaggatja, ’s az által fzük- 
ségképen a hirtelen Halált kell fzereznie. — Ta- 
pafztalásból tudjuk, hogy mennyivel fzörnyebb az 
Ütés, annyival kevefebbet gyújt. Mert a nagy 
Hatalma a gyúló Teltek Pvéfzeit inkább fzélt ofztja,. 
hogy femgyújcir. De a gyengébb Ütés kevefebbet 
ofzt fzélt, ’s ez okból annál hamarább gyújt. Az 
első rendbeli hidegnek, a raáfik pedig meleg Ü- 
tésnek mondatik. De ez a nevezet illetlen, 
mert egyik olly meleg vagy hideg mint a máfik, 
*s tsak a febes vóltok különbbözteti egymáítól. —• 
Ollykcr a Szélvéfz ’s Égiháború után az ollyan he
lyeken Követ is találtak, hova az Égit'uz bé ütött* 
Ebből a Tudatlanok azt vélték, hogy az odafent 
az Égben kéfzültt, ’s valóban Menykó légyen E- 
zen Kőnek hajdan fok orvofi Foganat tulajdonit- 
tatott. De az 6 dolga másként vagyon. Mert az
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Égitüz azt vagy az Épületből 's Köfziklából le
ütötte, vagy az útjában valahol felragadta, ’s újra 
levetette, vagy pedig, minthogy többnyire Kigyó- 
kü darab’s lyukas fzokott lenni, hajdana Vasnak 
ízükiben, valami efzközül ízolgáltt. — Az Égitüz 
többféle Teilet azonnal meg költet, ’s a Tejet 
legottan meg óltja. De a mély Pintzében nem oily 
hamar, ’s még kevesebbet, -ha a Téj az előtt tsak 
bár egy kevés Nádmézzel is meg hintetett. — Az 
Ágyűzáífal el lehet ollykor az Égiháborút távoz- 
tatni. Ama nagy Pvázás, mellyel az az Égben íze- 
réz, a felhőket is el éri, azokat fzéllyel kergeti, 
’s velek égy Lite a bennek találkozó Égitűzfzert* 
Sok helyett ízokásban van még most is a Haran
gozás. Midőn az Égiháború már felettünk vagyon* 
ezt nem kell tenni: mert már igen fokfzor tapaíz- 
taltatott, hogy azon Személlyeket, kik a Haran
gokat húzták, megütötte az Égitüz. — Egy más 
bátorságos Mód nem annyira az Égiháborúnak el- 
forditásara, ,mintíéhi magányos Házoknak az Égi- 

'  tüztől való mególtalmazására tsak nem rég talál* 
tatott fel. Fent a Ház fedelén egy fzurok Kaláts- 
ban fel állittatik egy értzbőlkéfzültt hegyes Nyárs, 
’s ettől fogva egy réz Darót ollyanképen botsát- 
tatik le, hegy fehol az Épületet meg ne érheffe j 
ennek a vége valami Vízbe vezettetik, vagy va- 
lamelly félre való Verembe, mcllyhez femmi Em- 
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berek nem juthatnak. Ide az Égitüz, vagyis at  
úgy nevezett Menykö, le fzál, ’s az Épületekre 
és Emberekre nézve igen kártékony Terméfzete 
meggátoltatik. Gyakorta fetét Éjjel a Nyárs he
gyén bizonyos kékellö Világ véttetik éfzre, ’s ez 
nem egyébb, hanem amaz ég dörgó Szer, melly 
a felhókból érkezik. Hafonlót vettek immár ré- 
£en éfzre a Tengerjárók is a Hajók Őrfáin, fo- 
képen az Egiháborúnak tsendesedésével; de aki
kor még nem értették, mi légyen az oka ezen 
Tüneménynek, melly tsak az igitüzivónak fel ta
lálásával tudódott ki. — Hogy az ÉgitüznekTá* 
madásáróí ’s Tulajdonságiról ezen Magyarázatom 
igen hihető, ki tetfzik abból is, hogy ama bizo
nyos Téliekből ki vontt gyantás Tűznek fegitsé- 
gével az Egi’náborút kitsinyben tökéletesen lehet 
követni. A  Dörgést is lehet majmozni többféle- 
képen; legjobban, ha több nagy Tekéket egy lej
tős ’s imitt amott gráditsos defzka Padláson gör
dítünk. Némellyek ezen Dörgést nagy Dobon réz 
Táblán apró on Tekékkel fzokták követni.

3. A VÖrÖs-égrol. Ollykpr éjjel tifzta időben 
a tsillagos Ég késő ófzfzel ’s télben Éjfzak felé e* 
géfzen vörös. Ennek a neve Deákban Aurora Bo
realis, ’s németben "Nordlicht. Gyakorta úgy tűnik 
fzemünkbe, mint egy vékony 's általlátható vörös 
Felhő. Néha fejér Vonásokat is vehetni rajta éfz- 
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sre, sőt mindenféle tsuda Képekbe Öltözik, úgy 
hogy az ollyan Emberek, kik ifjúkorokban keve- 
set tanultak, vagy pedig babonások, a Képzelő
désektől elragadtatván* azt vélik, hogy tüzes Ko~ 
tsikat, véres Kardokat, sót egéfz Tsatákat, ’s ezer 
rbás Tsudákat látnak, mellyeket ofztán mint Sze* 
rentsétlenségnek elöljáró Jeleit úgy hirdetik* — A 
moílani Tudósok elhitették magokkal, hoyy ez is 
fzint úgy bizonyos Égitüz vagyis Gyánt.'SÍ'zer, 
mert immár éfzre vették, hogy gyakran fzint azon 
Foganatja vagyon, mint a Gyántás fzernek. A 
Napnak GŐzkereke, úgy mondják, magát olly mefz- 
fze kiterjefztheti, fóképen télben, midón a Nap 
hozzánk közelebb eük, hogy a Földünknek Gőz- 
kerekét megérintheti. Ez a Gyántásfzerben, melly 
a Gőzkerekünkben találkozik, bizonyos Súrolást 
fzerez, melly azt meleggé 's tüzefsé tefzi, de nem 
elégséges, hogy lángba hozhaífa. Az éjfzaki Or
szágokban fokkal gyakrabban láthatni, hogy fern a 
délfzakiakban. A fzelgk mindazáltal ottan ottan 
elvifzik a déli Tájokra is.

3. A  Lövöldékről 's Tüzes - tekékről, Ezeket 
fzint úgy, valamint a Vörös-eget, azon egy Ok 
fzerzi* Ollykor, tudniillik, meg történik, hogy ez 
a Szer a falétromos Gőzökkel öfzve van keverve. 
Akkor úgy tetfzik, ha valamitől meggyúlad, mint
ha a Tsillag egy helyrQlmás helyre repülne; u-
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gyan akkor a köz Emberek azt mondják, hogy a 
Tsillag lövött vagy futott volna, hogy a Taknyát 
ki fújta, a Torháját kipökte, vagyis kitifztúltt 
vólna, Melly illetlen mondások legyenek ezek, 
azt kiki által látja. A  Tsillagok, mellyek tsak az 
Ö mefzfzeségök miatt látfzatnak nékünk olly ki- 
tsinyeknek, tsak nem együl egyig fokkal nagyob
bak a mi Földünknél, ’s Evetek módjára nem 
lzökhetnek, Azonkívül ez a Tünemény rend fze- 
rént tsak az alsóbb Gőzkerékben láttatik, úgy 
hogy a magosabb Helyen, Tornyon, vagy Hegyen 
álván fzokás fzerént magunk alatt látjuk. Az e- 
géfz Túz lövésnek vagyis futásnak tsupán a Sa
létrom az oka. Tsak ritkán történik , hogy ez a 
Szer a Szelek által tekeképú nagy Teltekbe öfz- 
ve hajtatik, mellyek azután az Égben forgattac- 
ván meggyulladnak, ’s nagy durral fzéllyel pattan
nak. Ez illyen Tekék többnyire jó magosán fzok- 
íak láttatni.

4. A gyantás Tízről. Vannak olly Tellek, 
például: fekete Matskák, mellyek, ha erősen sú- 
roltatnak, fetétben kisebb vagy nagyobb Világot 
adnak. Többféle más Teltekben, főképen az ü- 
veges Tsőkben, ezt világos Nappal éfzre vehetni. 
De akkor gyántás vagy fzurkos helyen nem kell 
állatiunk, ’s a Tsöknek és Tefteknek, mellyekkel 
áúroltatnakj jó fzárazaknak kell lenni, másként 
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nem világéinak, akármennyit súroltaífanak. Ebből 
’s ez iránt elkövetett több más Kísértésekből fo
kán úgy hifzik, ’s egéfz Bizonnyal azt vitatják, 
hogy ez a Vifágofság nem egyéb, hanem hafon- 
lóképen amaz Égitüzfzer vagyis ama gyántás Tűz, 
melly kisebb vagy nagyobb Mértékben, az egéfz 
Természeten ki van terjefztve.— A gyántás Szer
nek Munkája fzint úgy ama Világofság is , mel- 
lyet néha az Egiháboriikor fent a Házakon , föké- 
pen a Háznak ki álló Pvéfzein, vagy pedig, amint 
már. emliténk, a Hajó Örfáin fzoktunk látni. De 
ennek a világló Tűznek nints femmi Melege. A 
Tenger is világol néholt, fóképen ha a habokkal 
igen játfzik, vagy a rajta úfzó Hajóktól megindit- 
tátik. De ezt nem a gyántás Tűz fzerzi, hanem 
bizonyos Férgek, mellyek noha igen kitsinyek, 
de^tsudr fokasággal a Vizet betöltik, ’s tsakl ak
kor viiágoííiak, ha kezdnek nyughatatlankodni. 
Ezek a Férgek  ̂ Tsillám vagy is Sz. Iván bo
garaihoz hasonlók, mellyek fzint úgy hol gyen
gítik hol bóvitik Világjokat.

5. A  Balygá-UtigokróL Vannak még más Tes
tek is, mellyek világolnak, a hiján hogy valamelly 
Melegök éfzre védethetnék; de a mellyekre néz
ve még nem bizonyos, ha a gyántás Szer fzerzi e 
a Világolásokat. Ezek közé tartoznak fóképen a 
Bolygó-lángok. Ezen apró ’s gyengén világló Lán-

gots-
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gotskák, leginkább a Nyár és Őfz között , efttel 
a FóMfzinén a Mezon faoktak láttatni, hol tud
niillik a Fold kövér’s motsáros. Sokfzor fzemlél- 
hetni azokat a Ganéjdomb ihlett ’s a Temető és 
Vefztóhelyeken is. A meleg Tájokon bővebben 
láttatnak mintsem- • hidegeken- Azt mondják, 
hogy ezek az erőtlen Lángok azt az Embert űzik, 
a ki fut tőlök, ’s attól távoznak, a ki nékik megy'. 
£z mind Terméfzet fzerént való. Mert minthogy 
olly könnyük és finomok, hogy az Égnek legki
sebb mozditása a helyökről elkergetheti, ehezké- 
pest, ha hozzájok megyek, az Eget magam elől 
felejek hajtom, ’s Így a lángoknak ki kell térni; 
ha pedig futok tólök, akkor magam után üres he
lyet hagyok, a mellyet ezen üres hely után talál
kozó Ég legottan elfoglalúgy hogy azon Láng
nak, melly ebben az Égben vagyon, amaz által 
elhúzattatván, mindég- nyomomban kell lennie, 
inig azt valamelly más Ég mozdulása más utra té
ríti. — Ezek a Lángok nem gyújtanak, nem isme
legek, ’s hihetóképen tsak a rodhadtt Növevé- 
nyeknek *s Állatoknak vagy valamelly raegköltt 
Tefteknek Gőzeik- így világolnak éjjel a rodhadtt 
Halak is , ’s ollykor nyárban az el nem takarított 
Ló Dögök. Látni illy Lángot néha a Gyermekek 
’s Ifjak Fejek felett is, úgy fzinte a Lovak fzóré- 
b$n is, midőn fésultetnek,
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6. A fosforoí Teftékfol. Ide tartoznak végre 
a fosforos vagyis a Világot magokkal' hordó Tes
tek. A Szónak mefzfze vitt értelme alatt mind a- 
zon Telteket fzoktuk foglalni, mellyek fetétben 
világolnak, a híján hogy melegek volnának. De 
fzoros Értelmében a Fosfor MeílerséggellS kéfzultt 
éjjel világló bizonyos Teltet jelent. Azok nem 
tartoznak ugyan az égi Tüneményekhez, de a ha
sonlóságok miatt röviden mégis előhozom azokat. 
— A Tsillám bogár, mellyet Nyárban Sz. Iván 
napja körül a Harafztokban *s Mezeinken éjjel 
Szikra módjára látunk világolni, az illyen Fosfo- 
roknak az egyike. Amerikában vannak bizonyos 
világió Legyek, mellyek alkalmas nagyságúak, ’s 
oily tifzta világot adnak, hogy annál a legapróbb 
írást is el lehet olvasni. Ha ki két vagy három 
illy Legyet egy Lámpásba bé vet, anna^t utazása
kor a Fáklyák világára nints fzüksége. Ez okból 
némellyek Lámpásadóknak vagy Lámpástartók
nak hiják, de én inkább nevezném É’o-lámpások- 
nak, — A Gyémántok is ’s egyéb Drága-kövek 
világolnak éjjel, ha bizonyos módra vannak fimit- 
va, ’s ha nappal egy ideig aVeröfényre ki voltak 
téve. — A mit többnyire Fosfornak neveznek, 
az Hugyból kéfzultt Viafz lágyságú és fejér-áárga 
fzinu Test. A Serivók Hugya legalkalmatosabb 
hozzá. A fzabad Égen olíy meleg Iéfzen, hogy

mi-
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mihent fzáraz meg gyűl. Mi okra nézve, ha meg 
akarjuk Őrizni, fzüntelen Vízben kell tartanunk, 
melly állapotban fok efztendókig minden fogyat
kozás nélkül meg marad. A .Szaga igen fokhagy
más. Nappal fejér Füfttcl látfzik körül vétetve len
ni. Éjjel vagy fetétben pedig ez a Füst egy ké- 
kelló fejér Lánggá válik, melly nem gyújt, ha
nem lattanként maga magát eméfzti. Ha a fzabad 
Égben meg hagygyuk gyűlni, nagyon súroljuk va
lamihez, vagy égő Telttel megérintjük, vagy pe
dig a Napon ki tefzfzük a Tüzporra : tehát egy 
fejér nagyon világos Lángot vet, egyet durranik, 
’s kevés Pertz alatt meg eméfzti magát. Ezzel a 
Fosforral fzint úgy írhatni ’s rajzolhatni mint író- 
ónnal. Nappal mindaz által a Vonások nem igen 
láttatnak, de éjjel és fetétben nagyon világolnak 
és fénylenek, fóképen ha feketére vannak írv a , 
’s meleg és fzáraz az Idő. A hideg ’s nedves Szél 
azonnal el óltja. Ha a Világok, gyengülni kezd, 
tsak valamelly fzáraz Telttel kell dörgölnünk, 
legottan fzint olly világosak és fényesek lefznek, 
mint az előtt. Hogy ha fél lat Szegfű vagy Szag
héj olajt fél lat Fosforral, jól egybe dörgölvén, 
öfzve keverünk, tehát ez a Kenet fzint úgy vilá- 
gol, mint a Fosför magán véve. Ezzel a Kenettel 
lehet Hajunkat, Ortzánkat, Ruhánkat, ’s akármit 
meg kenni, a mit különbben Fosforral magán vé- 
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ve nem olly könnyen tehetni. HajkenőtsoTis le
het vele világofsá tenni. — A Hugyból való Fos- 
for a nehéz és undok Kéfzülése miatt igen drága» 
Nem rég kezdték más Teltekből is tsinálni, melly 
fokkal kevesebb fáradságba ’s költségbe telik.

Az új vagy ritkább Magyar Szavaknak deák 
Értelmök így következik:

Tünemény. Phenomena, Meteorum.
Érzemény. Senfus. Mert Érzékenység. Pg\f[es- 

fio fenfnurn.
Lg. Aer. Luft. Mondják ugyan már moftan 

fokán Levegő égnek, vagy tsupa Levegőnek, 
hogy ezeket meg külömböztethefsék Aer és Ca- 
íum. De ez a Levegő tsak ollyan módra koholtt 
magyar Szó mint Adó: Trihutum. Vonó: PhSlrum. 
Hordó: Vas. ’s t. af. A legrégibb Eleink az Aert 
tsupán Égnek mondták. Célúm azonkívül is Meny
nek vagy Menyorfzágnak mondatik.

Pvekedtt ég. Aer fixus.
Égitüz. Fűimen. Menykő, Villám, Villárofu* 

lánkja, Tüzesnyil, Iílennyila.
Egitüzivó , Villáin hárító* [Blizahleiter, Wet

ter ableiter.
Gőzkerék, Gőzös-ég. Atmosfbara. Dunßkrein
Dérharmat. Pruina. Zúzmaráz, Hóharmat.
Társnap. Parelius. Neben főnné.
Táfs hóid. Parafelene. Nebenmond.

L9-



Lövöldék. Trajettio Stella, Futó-tsillag, Lu- 
dér'z.

Bolygó-láng. Tgnis fatuus. Irrlicht.
Vörösség, Éjvörös* Éjvöröfsége. Aurora lore* 

§lit. Nordlicht.
Szer. Materia.
Gyántás Szer. Materia electrica*
Gyántázat. Eleftricibűs*
Atom. Atomus.
Tüzpor. Pulvis pyreus. Puskapor.
Tüz-só. Sál nitrum. Salétrom.
Szabókő. Creta, Smeclis.
Átskő. -Rubrica fahrilis, Creta rubra*
Gálitzfava. Vitriol faUre.
Négyfzegü hüvelyk. Kubikzoll,
Kisértés, Kisértet. Experimentum, Tentmen« 

Próba.
Szaghéj, Szagoshéj. Qinnamomm. Zürnet* 

Fahéj.
Őrfa. Malus navis. Árbotz.
Durr, Patt, Tsatt, Sclopus, Bomhus. Durranás

nak, Pattanásnak, ’s Tsattanásnak a Hangja.
Apró. Minutum. A Földmérő ’s Tsillagáfz 

Tudományban annyi mint hatvanadik Réfze valak
im Egéfznek. Minutum Hóra mondatott ugyan im* 
már Pertznek ’s Pertzenésnek is, de ezek a rna* 
gyár Szavak inkább illenek Másapróhoz vagyia

Má-
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MUfonyhoz, mellyaek a deák neve: Minutum Jé- 
eundum, fecuntlo, mert ez a Máfony az, melly tsak 
annyi Időt téfzen, mint egy Óra Ingerének per- 
tzenése. Ez Hlyen 60 Máfony tefz egy Aprót.

Máfony, Másapró. MinutumJecundum, fecunda.

26. Némelly Jegyzéfek,

A Magyar Történetíróknál immár tudva va
gyon, hogy Tnrótzi János, ki Hunyadi Mátyás 
Királyunk alatt élt, Itéló-meíler volt, ’s a Magya
rok Krónikájokat irta, melly az 6 neve alatt elo- 
ízör 1488-ban két helyett, úgymint Bruna és Augu~ 
fia Várofiban, ki adódott, az ö egéfz Munkáját I 
Xajofig tsak nem fzóról fzóra vette egy más Kró
nikából, melly 135:8-ban irattatott, s azon most 
említett Királynak ajánlva vagyon, sőt még most 
is Bétsben eredetiben a Ts. Kónyvesházban tar- 
tátik. Ezt maga Turótzi fém tagadja, midőn azt 
vallya, hogy a régiebb Krónikákat mindenben kö- 
vette. Ezekből kitetfzik, hogy a jó Túrótzink 
nem azok közül vala, kik a régiebb írónak 
Kéziratban hagyott Munkáját magokénak hirde
tik, ’s a találtt Kéziratot tüzbe vagy árnyékfzék- 
be vetik. — Ez a Túrótzi azon ördöngös vagyis 
bűbájos Afzfzonyt, kit I Andrásnak idejében Vat- 
fcanak fia Janus tartott maga mellett, midőn a Ma
gyarok vifzfza kezdettek térni a Szittyái pogány

Szer-



Szertartáfaikra, R a fd in a k  nevezi, Bonfinius pedig 
V a rá jló n a k . Szekér Joafcim tehát azt hitte, hogy 
ettől neveztettek volna minden utóbbi bűbájos 

' Afzfzonyok Varáslóknak, mert azt vélte, hogy 
ez azon Boszorkánynak tulajdon neve lett volna. 
De hogy ez tsupán a Mefterségtől vett neve va- 
la, az abból ki tetfzik, hogy valamint Tótoknál 
V ra fiti annyit tefz mint Varáfolni vagyis Bájolni, 
ú g y  Orofzoknál is Vorofeja Varásolót, vagyis Bo- 
fzorkányt jelent. A hol pedig a Tótok Horvát- 
tal, Tsehhel, Lengyellel, vagy Orofzfzal meg 
egyeznek a Szóban, ’s a Magyar is ugyan annak 
kijelentésében hafonló Szóval él, azt minden bi
zonnyal ó tőlök tanultuk, amint ezt már előttem 
éfzre vette ’s vitatta Molnár János úr is a Régi 
jeles Épületinek Llóbefzédében. Hlyen Szavaink
nak látfzatnak lenni imezek: afztag, afztal, bába, 
bárány, barát, barázda, barona, dajka, defzka, 
drága, ebéd, efzterha, galagonya, ganéj, garma
da, gazda, gelefzta, gereben, gereblye, gerenda, 
gerentsér, gerezd, gerlitze, görts, hafzon, határ, 
hiba, hörtsök, ikra, kaláfz, kalitka, kaloda, ka-' 
pa, kapta, kas, kafza, keleptze, kefzótze, király, 
kolompár, komornyik, kortsma, kotzka, kováfz, 
kúlts, kurva, lapát, lapotzka, lapu, lótza, lúg , 
malafzt, málna, malota, tnatóla, máz, medentze, 
medve, méfzáros, motsár, nyavalya, onoka, ofz-

lop,
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lop, padmaly, pálinka, páltza, pára, parlag, pár
na, patak, patkány, patkó, péntek, pefzér, petse- 
nye, piótza, pohánka, pohár, póráz, pozdorja, 
rabota, raj, rák, ros, rofnok, ruha, fzakáts, fza- 
lad, fzalma, fzalonna, ízán , fzarkafzekertze , 
fzelentze, ízemét, fzerda, fzerha, ízilva, fzoba, 
fzoknya, fzojga, fzövétnek, takáts, tsólnok, tsor- 
ba, tsötörtök, tsuda, udvar, ugar, válú, vályog, 
vatsora, veder, venyike, villa, zabola, zálog. E- 
zen Tótoktól vett Szavak miatt fenki ne pirul
jon, mert nagyobb réfzét igaz Magyar Szavakkal 

\ k i  lehet mondani, ’s a többinek is helyében hason
ló értelmű Szavakat igen könnyen lehet fel találni.

Nagy Szombat a IV Béla Király Levelében 
ie Anno 1268 Szombathelynek, Zumbathel, nevez
tetik. Ha ezenJVIagyar nevét onnan kapta e , 
hogy minden Szombaton fzokott volt lenni héti 
Vásárja, azt bizonyosan nem mondhatom, ámbá
tor azt jól tudom, hogy I Béla Királyunk minden 
héti Vásárnak Szombatot rendeltt. Későbbi Le
velekben Nagy Szombathelynek neveztetik, hogy 
a Dunán túl való Szombathelytől meg külömböz- 
tefsék. Idővel a hely elhagyatott, ’s már most tsu- 
pán Nagy Szombatnak hivattatik , sőt a Mátyás
földiek ’s Tsallóköziek egyedül Szombatnak ne
vezik, úgymint: hol voltál? — Szombatban,
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Betzkó Trentsin Vármegyei Várrdf némelly 
íróink azt hirdették, hogy hajdan Bolondotznak 
hivattatott, mert Stibor 1400-dik körül építette 
volna fel Betzkó nevű Bolondja kedvéért. De 
hogy, ha ezen Mese valóban igaz is volna, nem 
Stibor, hanem más valaki jóval ö előtte építette 
fel ezt a Várat, az onnan kítetfzik, mert már Béla 
Nótáriusa ezen Várról emlékezik Blundus név a- 
latt, mellyis nem más, hanem Bolondos. Ugyanis 
hajdan Bolondosnak 's nem Bolondotznak nevez
tetett. így tehát, ha Béla Nótáriusa igazat befzéj, 
a Vár már a Magyarok Érkezésük előtt a helyén 
állott. Zfigmond Király 1437-ben a Saroknak  
Magvok fzakadásával ezt a Várat Uradalmával 
együtt Alsó Lindvai Báníi Pálnak elajándékozta , 
melly alkalmatofsággal az Adomány Levélben a 
Vár Bolondocbn&k itatott.

A Nemzetünknek első hire Európában az O- 
rofzok által történtt, midőn az Eleink az JLtöl (ez 
deákúl Rha, orofzúl Volga') vizén által kelvén, 
az Orofzok két Tartományokon SuJ’dal és Kiovon 
által kerefztul jöttek 8SJ-őik Efztendő körül. E- 
zeknél a Magyaroknak már akkori Nevek Uger 
valaj a miilyenképpen még most is többféle Tót 
Nemzetek neveznek minket. A fzomfzéd Néme
tek az Uger névből Ungert tsináltak, \  a tanúit-
tak közttök Ungerbói neveztek deákban minket

Ung-
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Ufónknak, ’s az Orfzágunkat Ungarinrtak. Ebből 
azután lett Ungari ’s Ungarin. A Hung ári ’s Hun
gária később valamivel. Hogy Hungária Hunno- 
Avariából eredett, vagy pedig hogy az Eleink 
Ungarufoknzk Ungváriéi hivattattak volna, a 
nem igaz.

Sok Magyar író vétett már abban, midőn 
Zápolyi ’s Garai helyett Zápolya Jánost ’s Gara 
Miklóst vagy Garánét emleget. 'Ez fzint ollyan 
Vétek, mintha valaki Éfzterházi vagy Illésházi 
Jánost Efzterháza vagy Illésháza Jánosnak mon
daná. Joannes de Zápolya Magyarul Zápolyi Já
nosnak mondatott, Nicolaus de Gara Garai Mik
lósnak.

Hogy az Orfzágunk Sz. Iílván Királynak i- 
dejében óílria felé egéfz Német-(j várig, raelly 
most a régi Pvómai Városnak Carnuntunrnok a he
lyén fekfzik, íerjefzkedett, az a moílani Törté
netíróinknál immár bizonyos. Ugyanis azon régi 
goibus munkájú Templom, mélly Német-Óvár fe
lett a hegyen áll, Sz. Iílván Munkája. A Tem
plomnak által ellenében vagyon Domb, amint fo
kán tartják, a Határt tette, 's emberi Kezek által 
kéfzültt. úgy tehát akkor Hamburg’s Farkasfalva 
Magyar orfzágban valónak. Ezen darab Főidet a 
Nemzetünk Aba, vagy, amint máfok akarják, I 
András Király alatt elvefzté, ’s azólta fzüntelen



óftriához tartozik. Sőt a pogány Magyaroknak 
Birodalmok vagyis az akkori Magyar orfzág (M a
gyarok Orfzága) Bétsen fellyül egéfz Mölkig va* 
la, rnáfok fzerént egéfz Enfz vizig, amint az ó- 
ftriai írók azt ónként magok megvallyák,

Probus Tsáfzár 276-dik Eíztendö táján'a Sze*> 
remi Hegyeket első ültette meg Szollo-vefzfzo* 
vei. Onnan terjedett Hazánkba idővel a Szóllő- 
termefztés. Az előtt az Árpa-fer ’s a Méz-fer vaía 
egyedül divatban a Duna vizének Oldalain. Maxi- 
?7z;?:őmak, Tbeodoßus Tsáfzár Eteléhez való Kö* 
vetjének 450-dik körül, amint Prifcus irja, ki a 
Követnek útitársa vala, út közben Barmon kívül 
Eledelre tsupán Köles és Mézfer nyújtatott, a mi
ből éfzre vehetni, hogy még akkor Bor alig ter- 
mefztetett Orfzágunkban. Sz. litván, ha jól em*' 
lékezem, említ már Leveleiben mind Szóllóket, 
Vineas, mind Szőllő-mivelőket, Vinitores, Van
nak mindazáltal, kik azt tartják, hogy már 165- 
körül, midőn Márk Antonin Tsáfzár a Márko- 
mánnokkal való Háborúját elvégzetté, Carnuntum» 
hoz közel, a Peifo Vidékébe a Szöllő töket bé- 
hozta volna, 's ezt Chuiianusnak ezen Verseivel 
támogatják:

ExfeHis, inculta dabant quas Sacula, ßiWify 
Reflituit terras, O'* opacum xitibus Iß rum 
Cotter i t ' --------- -
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Pablicarius Szavát a Deák-Magyar Szókony- 
Vünk Lexicon, MagyarúI Fukarnak nevezi, ki a 
Váróitól vagy valamelly táraságtól Vámot vagy e» 
gyéb Jövödelmet árron meg véDen nyereségre« 
Ez a Szó nálunk alkalmaíint a Fugger névtől fzár- 
mázott* Ezek a Fuggerek igen gazdag Augsburgi 
Polgárok ’s Kereskedők vajának, kiktől a Feje
delmek gyakorta fok fzáz ezereket költsönöztek. 
Ők, ha jól emlékezem, II Uláfzló ’s a F’a II La
jos alatt a Körmützi és Selmetzi Bányákot 's azok
kal a Pénzverést is árendában birak, V a Magya
roknál a Fukar Szóval örök emlékezetet hagyának 
magok után. Az akkori Orfzág-gyüléseken a Ne- 
mefség gyakorta fok panafzfzal vala ellenek, úgy
mint kik idegenek volnának, ’s tsak uzforáskod- 
nának az Orfzágban. Ezen dús Emberek a Tur- 
zókkal ’s Pálfiakkal öfzve sógorkodtak, mi által e- 
zen két nevezetes Famíliák leg inkább lábra kap
tak *s előmentek.

Trágár Szavat a Magyar-Deák Szókönyvünk 
deákúl igy tefzi k j: Circulator, Agyrta, Scurra . Pvá- 
dai azt állitá, hogy ez a Szó Mátyás Király Ud
vari Bolondjától fzármazott, ki Trag érnék nevez
tetett. Hol olvaíla légyen ezen Tragernek a ne
vét, ki nem jelentette. Én úgy vélném, hogy mi
vel Tragerek (Embert ’s egyéb holmit hordozók) 
a Németeknél többnyire goromba s moídatlan

Szá-



Szájú Emberek, ez okból nevezték a Németekhez 
közel lakó Magyarok az ollyan illetlen ’s tsúnya 
befzédet Trágár-befzédnek.

TsalatRozik 1793-diki Óílriai Merkúr, midőn 
a H írn e k  Könyvét emlegetvén a Magyar Mon
dást': Álló rajta 1 Török Állatból ízármaztatja, va
lamint fzinte Hager Ur is, követvén Kalmár Györ
gyöt, midőn a Magyar Hálát az említett Allabból 
hozza ki. Kalmáron telyefséggel nem lehet építe
ni} mert ó fzint olly Critica nélkül való író vala* 
mint hajdan Otrokótsi Foris. Szeretném mégis 
t^dni, hol légyen az a Sz. Egyház , mellynek a 
falán olvafta a Tangri nevet, melly által, amint 
mondja, a régi Magyarok Mént értettek. Azt Ur* 
tóm, nem nagy Kárát vallottuk, hogy az Etimolo- 
gicui Szókönyve kimaradtt. Álló minden bizonnyal 
frantz Alionsböl való, mellyet a Németek felkap
ván, tölök azután mi is meg tanúltuk.

Pixis Magyarban fokkal jobban möndatik To- 
báktartónak mint Szelentzének. Mert ez a Tót 
Szolnitzából eredeti fzint úgy, valamint Medentze 
Medjennitzábó], ’s Kementze Kamer.nitzábol. To- 
báktartóhoz fok jó féle Magyar Szó még moílis 
hasonlít, úgymint Sótartó, Gyertyatartó, Téhta- 
tartó, ’s t. af. /

Talán nem rofz volna az ollyan idegen Ne
veknek, mellyek két Máílal-hangzókkal kezdöd- 

H 2 nek
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bek j ys a Magyar Szájnak nehezen efnek , úgy
mint Sváb, Svéd, Spanyol, Stájer, Svájtz, Slézia, 
's t- af. egy I Betilt előre küldeni, ’s el nevezni 
Ifváb, Ifvéd, Ifpanyol, ’s a t. valamint ezt az E- 
leink már régen tselekedték ezen Szavakban 
Iskátula, Iskola, Ispék, Ispotály, Iítálló, Iíláp, 
Iftráng, Iítrázsa, ’s U af. Ezt ugyan parafzt Szo
kásnak mondják néraellyek, én mindazáltal azt 
tartom, hogy ezt a Magyar Nyelvnek Terméfzete 
meg kivánja. így tefz a Frantz is ezekben : Esca- 
licr, Efclave, Efchvonie, Efpace, Efpalier, Efpecey 
Efpe/anct, Efpion, ’s t. af. Ha pedig ezt nem akar
juk tenni, tehát egy Magánhangzót vefsünk kö
zibek imigy: Sováb, Sövéd, Sovájtz, 's t. af.

Jog hajdan annyit tett nálunk mint Jobb-kéz: 
Dextera. így nem egyfzer véttetik Sz. Margit E- 
letében ’s Bátori Láfzlónak Sz. Irásbéli Fordítá
sában. Az elsőben ezeket olvashatni: az e-w j'o- 
gyaval, az eiv iogyanak hatalmával. ’ A Sz. Iílván 
Jobbkezének Klaftroma is hajdan igy neveztetett: 
Cor.ventut de S , J o g , mellyból már moítan Sz, 
Jób lett.

Őr: Vigilix, Exculia, most tótosan Strázsá- 
nak, *s németesen Vártának mondatik. Őrből 
fzármazott Őrzöm, Őrizem, Ört-állok. Nem kü
lönbben Őrök vagyis EwrewTt: Qtßoder, Vigiles,

melly
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melly Szó a régi Királyok Leveleikben ’s Törvé
nyeikben gyakran elő jön.

Hogy a Város Vártól vette a nevét, arra BU 
zonyság talán nem kívántatik. így tehát fok nagy 
Helyek, mellyeknek femmi Várok nintsen ’s' nem 
volt, mint például: Debretzen, Kctskemét,!’s több 
más nem igazán vagyis tulajdonképen neveztetnek 
Városoknak. A Mező-Városnak nevével még il
letlenebben élünk. így nem egyfzer hallottam 
Mező-Városoknak nevezni olly Helyeket, mellyek 
réfz fzerént Hegy óldalon vagy tövén fekfzenek, 
réfz fzerint kerítve vannak. Tsekéíy ítéletem 
fzerént a Város, Urbs, Stadt, talán nem rofzúl ne
veztethetnék Magyarban Nagylaknak, ’s egyéb kis 
Város, Oppidum, Markßeclt, mellyet mind eddig 
Mező-Városnak neveztük, Vásárhelynek.

A mi Köznépünknek fok helytelen Véleke- 
défi közé tartoznak ezek is. Hogy, tudniillik, a 
Balatonban találkozó bizonyos Tsigahéjak, mel- 
Jyek a Ketske Körméhez nagyon hafonlók, haj
dan egy gazdag Tihanyinak Ketskéiből valók vol
nának, mellyeket András Király meg átkozott. — 
Hogy Óítriában fekvő Helységek Elend és Fifcba- 
tnent egykor Magyar Helységek valának. ’s onnan 
neveztettek volna igy, hogy az ellenség elmentt 
*s vifzfzament. Tifchment a nevét onnan vette, 
hogy ott a Fijcha vizének vége vagyon: Fifcbaam 
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end. Hogy Vefzprcm onnan hivattatott így, inert 
a Királyné, a Sz, Iílvánnak Hitvese, ki a Vefz- 
prémi Templomot épitette, annyit költött volna 
reá, hogy végre a Ruhájának Prémjét is el kellett 
néki adni, V.eízprém alkalmafint IVtisbrunnhó>\ 
izármazott. — Hogy I Mária, Zfigmond Királyunk
nak Hitvese, a Kis Károly Királynak megölésére 
Forgáts Baíást igy biztatta volna: Vágd, vágd For
gáts.' tiéd léfzei> Gémes és Gáts. Gémest már 
IV Béla Királytól kapta a Forgáts Nemzetség, 
Gátsot^-pedig fokkal későbben nyerte. — Hogy 
Kápofzta Káo-hoztából lett, mert Káp hozta vol
na első a Magyarok közé. De minthogy Orofzok, 
Lengyelek, és Tsehek ízint úgy nevezik, azok 
minden bizonnyal öfzve nem befzéltek, hogy mi 
tőlünk vegyék ezt a Szót.

Ez előtt Mufzkáknak neveztük az Orofzokat, 
követvén ebben a Németeket, kiknél a nevek Mo- 
fcowiter vala. De minthogy a Németek elhagyták 
immár ezt a nevet, ’s Ruffin azaz: Orofzoknak 
nevezik, méltó, hogy mink is kövefsük őket. Az 
Orofzok hajdan a Fó-várofoktól Mofzkótól, Mo- 

fcuay Mofcau, igy neveztettek a Németektől, ’s ez 
tsak ollyan, mintha a Magyarokat valaki Budaiak
nak nevezné. Az Orofzok a Mufzka vagyis Mo- 

JcoWfer nevet nem fzenvedhetik. Szint igy ne*
’ ■ ’ ~ . * VQZ-
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v ez te tett némelly Magyar íróktól (jitria Bétsor-
fzágnaK;

Zrínyinek Adriai Tenger Sirénáját, egy Ver-, 
fekben kélzitett fok tekintetre nézve jeles Mari
káját, Pvádai folyó-befzédbe ’s Kónyi m?ga Ver- 
feibe által öntötték, 's ki is nyomtatták. De né
kem úgy tetfzik, hogy ezen két jó Hazafiak lók
kal többet érdemlettek volna, ha úgy nyomtatták 
volna ki a Munkát, amint Zrínyitől kéfziiltt, *s 
tsupán az Ortográfiában tettek volna változást, 
azaz: úgy Írták volna le ’s ki nyomtatták volna, 
mint most, fzoktunk Írni's nyomtatni.

Gyöngy öfi litvánnak Verfes Munkáit egy 
íobbltQít Nyomtatásból már régen óhajtva várjuk. 
Bár tsak az eredeti Kiadások fzerént adódnának 
ki. Egyébb változást nem is kellene tenni vetek, 
hanem hogy a mái Ortográfiánkkal irattatnának 
ki, ’s az előleveli Fenirásaik megrövidittetnének. 
Le ha a Kiadások ifinél úgy efik, valamint Peilen 
Trattnemél a Bárótzi Kafsándrájának, úgy femmit 
fe nyerünk velek. Az eredeti Bétsi Magyar Kas
sandra fokkal hibátlanabb. Valóban fzégyen, hogy 
Hazánk Kebelében Nyelvünkön nyomtatott Köny
vek gyakorta hibásabbak, hogy fém a külföldi 
Nyomtatásból. Illy rúfúl nyomtatott Magyar Mun
kákat eleget említhetnék, de rútabbúl nyomtatott 
Magyar Könyv nejn akadtt még eddig Kezembe 

H  4 Gyön*
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Gyöngyösnek amafzép Munkájánál, Kemény Já
nosánál, amint Budán jött ki Länderer Özvegyé
nél az Efztendónek emlitése nélkül. E pedig több
nyire onnan élik, mivel a Betürakók idegenek, 
’s az Uraik ritkán tartanak Co.ryeciorti azaz: pén
zeké a CorreSlortól kéraétlik. így ha a Szerző nem 
tefzi önnön maga a Könyvének Correfl/óját, bizo
nyos lehet benne, hogy a Nyomtatvány rakva 
lefz tetemes hibákkal. — Ezeket hogy Írtam, már 
mint egy három Efztendeje. Most hallom, hogy 
Dugonits úr immár ki is adta Gyöngyöfit egéfzea 
Peilen Landererné 1,

Azon Betűbéli Hang, meílyet most Tr által 
Izoktunk ki tenni, az Eleinktől többféleképen íra
tott. A leg régiebb íróink S-sel tették ki* Béla 
Levelefsénél ezek: Saac, Sepel, Sunad, Surnigrad 
nem máfok, hanem Tsák, Tsepel, Tsanád, Tsur- 
nigrád* Idővel azután C/;-vel téttetett ki. An- 
nakutánna Cz-vel. Azután Cr-vel, Mig végre e- 
zen Századnak elején Tj-vel. —- Az Sz. pedig 
illyenekben: Száj, Szem, Szin ’eleinten Se által 

j tettetett ki imigy: Scay, Seem, Scin% Azután Z ál
tal illyenképen Zay, Zeia, Zin; mig végre a mos
tani Szokás jött bé.

Misánfzki Almának a neve onnan fzármazott, 
hogy mivel Száfzorfzágnak Mijitia, Meijfen Városa 
körül fok illyen Alma teremne, a Tschek pedig
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ezen Várost Mifnyaninak neveznék , így oiztán 
hivák az oda való Almát is Mifnyanfzkinák vagy 
is Mifnyanfzke Jabka. Ezt a nevet minekutánna 
az üftriai Németek is a Tsehektól felvették, ’s 
még lzokások fzerént tsúfofabban ejtenék ki, úgy
mint Mafcbanzker, felvettük végre mink is, ’s Mi- 
lAnfzki Almának mondtuk. De minthogy Magyar
ban igen jói elneveztetnék Mifnia Misnyének, 
így illőbben neveznénk talán e2t a Gyümőltsöt 
Misi^yei Almának. Ezen Almáknak a többi jobb 
nyelvű Németeknél a nevek : Borßorfcr Aepfel. Ez 
illyen. Almákból a legnagyobbakat ’s legfzebbeket 
Tirolból hozzák Bétsbq. Teremnek ugyan nálunk 
i s , de valamivel apróbbak ezeknél. A Trentsin 
Vármegyének Lakofi ezen nemű Almákat, amint 
értettem, a Füzfaba oltják,’s ez okból ofztánegy* 
kevefsé kefemyések.

Tsehelni mondatnak a Kopók, midőn a Vadat 
kergetik ’s ugatnak. Némellyek Tsehelni helyett 
Tiaholni mondják , de az elsóhb közönségesebb. 
Ezt a Szót Pápai Gannh által tefzi ki deákúl, melly 
Szót a Deák-Magyar Réfzében igy magyaráz: nyi- 
kogok mintaPvóka. Hogy ez a Szó a Tseh Nem
zetnek Tseh nevétől eredeti, azt könnyen elhifzik 
azok, kik az Eleinknek Büfzkeségöket ’s más Nem
zeteknek Megvetésüket a Történeteikből esmérik.;
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Éfzre vették immár Tudósaink, hogy a Le a 
Vagyok Igének valóságos Gyökere nálunk ezekben • 
Lefzek, Lefzei, Lefz, Lefzen, Lefzünk, Lefztek, 
Lefznek, Legyek, Legyél, Legyen, Legyünk, 
Legyetek, Legyenek, Leendek, Leendefz, Léend, 
Leendünk, Leendetek', Leendenek, Levék, Levél, 
Leve, Levénk, Levétek, Levének Lök, Lőf, 
Lön, Lónk, Lötök, Lőnek, Lettem, Lettél, Lett, 
Lettünk, Lettetek. Lettek, Lettenek, Lennék, 
Lennél, Lenne, Lennénk, Lennétek, Lennének, 
Lenni, Leendeni, Leendői így a Lapoknál is a 
Vagyok Igében tsak nem minden Mód, Idő , és 
Személy ettől a Letol Származik. Le nálok an
nyi mint nálunk: Vagyon ■ deákban: Ej?; ’s német
ben: Iß♦ Hogy nálunk is a lehetett egykor-, ki 
íetfziK leginkább ebben a lehetek, lehetfz, lehet, 
’s a t. Tehető Igében, Verbo Potentially mert ezek 
a Ragafztékok betek, hetfz, bet, ’s hatok, batfz, bat 
mindég a jelentő Mód Jelenvalójának egyes har
madik Személyéhez fzoktak ragafztatni, ad Indi- 
eati-vi Pr afent is Singularis tertiam Perfonam♦ így 
például: Nézhetek, Szerethetek, Láthatok, Olvas
hatok, ezekből lettek: Néz, Szeret, Lát, Olvas. 
Ebből kitetfzik, hogy ezek: Legyek, Lefzek, Le- 
V.e, fokkal magyarosabbak minfrfem Légyek, Léfzek, 
Léié. Illyenbépen ezek is : Nekem, Neked, Neki, 
’s lelem. Veled, Vele, énnekem magyarosabbaknak

' tét-
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tetfzenek, mintfem Nékem, Néked, Néki, ’s Vélem, 
Véled, Véle, mert ezek is ama PvagafztékoktóI e-X j o-
rednek, úgymint AT«hŐl ’s Veitől.

Kérdésben van nálunk, ha az Embereknek, 
Orfzagoknak, Vároíbknak, ’s több aféléknek ide
gen Neveiket, melyeknek ninís femmi Magyar 
Nevök, a Magyar Könyvekben és Iratokban i$ 
úgy kell e ki írni, amint egyébként a magok NyeU 
vökben irattatnak, vagy pedig Magyar Hqlyes- 
iráíTul, Onographiával, hogy a Iegtanúlatlanabb 
Magyar is el olvashaíía’s ki mondhafla? Például: 
Leibniz, Voltaire, Kmíjfeau, Schweiz, Piacenza, Bor* 
dtiux, Chalons, NIakbeuge, Schleisheim megmaradhat
nak e Hlyen IrüTal a Magyar Szavak között is, 
vagy pedig igy kellefsék e azokat; ki tenni: Lajbr 
nitz,'Voltér, R . fi fzó, Svájtz, Piatfentza, Bordó, 
S a l o n Móbös, Slajfzhajm? Én úgy gondolnám, 
hogy még moítaft, a midón Hazánkfiai közül a 
külföldi Nyelveket olly kevesen értik, jobb v óin a 
azokat magyarul ki Írni, fáképen a Hírlevelekben, 
amint ezt még Pváth úr kezdette volt tenni, Azok, 
kik az idegen Nyelveket értik, foha nem hi fzik, 
melly vifzlza tetfzik ez illyen Neveknek olvasása 
azoknak, kik ezen idegen Nyelvekben tudatla
nok. Már pedig a Magyarul irtt újhireket Olva
sóknak a legnagyobb Réfzét ollyaknak lehet bíz
vást tartani, kik ezeket a vendég Nyelveket tel

ly es-
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lyefséggel nem értik.'fc Hát ha az Afzfzonyinkat 
akarjuk tekinteni, amiat valóban méltók is a te
kintetre? Ugyan ez okból az Orfzágok ’s Váro
sok deák Neveiket is minél elébb Magyarul vagy 
legalább a FŐldnépe Nyelvén ejtsük, de Magya
réi! Írjuk ki. A Református Atyánkfiái ragafzkod- 
nak foképen ezekhez a deák Nevezetekhez, a mi
nek tsak azt az Okát adják, hogy a Földirást ná- 
lok az Ifjak deákul tanulják. A való, hogy bár 
Magyarul tanúlnák, az fokkal többet érne, de ha 
deákúl tanúlják is, a Mentség nem elégséges ar
ra, hogy az egéfz Nemzetünk miattok ezen deák 
Nevekhez kénfzerittcfsék.

A IV Darabban egy helyett azt mondtam , 
hogy ha valaki tudófitaná Német Szóra Frédink at 
az ö Nyelveken a Magyar Litteratúráról, az Ha
zájára n.'zve nem kis Érdemet fzerezne magának. 
Ezt egykor Ráth Mátyás úr meg Ígérte |vólt, ’s 
tőle valóban illy Munka ki teítt volna; Ugyan 
akkor azt is emlitém, hogy híven és igazán kel
lene előhozni, ki!; miben és miként fáradtak, tsak 
hogy az íróknak Botlásaik tellyes Emberséggel em- 
legettetnének, mert egy Szó mint fzáz: Hibát 
sninnyájan ejtünk. A Litteraturánknak Szegény-, 
ségét, főképen a Német, Frantz, és ingoly Lit- 
teratúrához képest, nem kell paláílolnunk, vagy 
jpedig azzal kérkednünk, a mivel nem bírunk,

mert



mert azzal femmit nem nyerünk. Okofabb Szem1* 
fzédink magok is meg esmérendik, hogy tsuda volt 
a Nyelvbéli Litteratúránkban tsak ennyire is jutni 
az Elómozditóknak ritkaságára nézve. Egy illy 
Kérkedékenységet olvaftam a M. Hírmondónak 
nem tudom melly Levelén a múltt Efztendókben, 
hol egy Magyar Levelezője azt Írja Prágából, hogy 
a Tsehek példát vettek volna rólunk a Nyelvők 
Mivelésében. Bár úgy volna! de minthogy nints 
úgy, minek kell hamisat hirlelni? Azon Jámbor, 
a ki ezeket irá, a Tseh Litteratúrát távúiról fém 
esmérte. A Tseheknek már XV Százban a magok 
Nyelvén fzámos és nevezetes Könyveik valának , 
midőn a Magyarok a Nyelvökbéii Könyvirásról 
még nem is álmodtak. A ki a Tseh Litteratúrát 
akarja esraérni, az olvafla által Dobrovfzkinak 
illy nevű minapiMunkáját: Gefcbicbte der Böbmifcben 
Sprache uni Litteratur. Prag 1792. vagy Addurignak a 
Tjm/inakTseh Szókönyvéhez való hofzfzú, de igen 
fzép és velős Előbefzédjéu Az emlitett Dobro- 
vfzki a Prágai Tseh Tárfaságnak Költségén eljárta 
Orofzorfzágnak Tót Pvéfzét, hogy az odavaló Tót 
Könyveket, Iratokat, ’s a Nyelvnek Dialectusait 
meg efmérteffe Hazafiaival. Bár mink is egy olly 
Tudós Eraberünköt elküldenénk oda, ki velünk 
is fzint úgy megefmértetné a Kún Nemzeteknek 
Dialectusit* 'S igy nem a Tietek vettek példát

SOKFÉLE VI. DAPvAB. 125



mi rólunk , hanem inkább nékünk kellene rólok 
példát venni. — A wifzfzajött Dobrovfzki azon 
kis Könyvében, mellynek a Nevezete: LÁiterari- 

fche Nachrichten von einer auf Verladung dev hohm, 
Gtj't llfchaft der Wijfetifchaften im Jahre 1792 unter- 
nommenen Reiß nach Schweden und, R u ß la n d . P rag  
1796. 94-dik Lapon így fzólít Es war mir ehe-, 
dem bekant, dafs die Ungrifche Sprache mit der 
Finnifchen einige Aehnlickeit habe, und gebohr- 
ne Ungern, die zu Petersburg Gelegenheit hatten* 
Finnifche Dienftboten reden zu hören, antworte
ten mir, da ich fie darum befragte, dafs ihnen der 
Ton der Finnifch redenden in der That auffal
lend gewefen wäre, dafs fie aber doch nichts hät
ten verliehen können (Hát ha ezek a fzüle ett 
Magyarok Anyai Nyelvökre nézve Tót, Rátz, O- 
rofz, Oláh, vagy Német-Magyarok vóltak? ) Des- 
fen ungeachtet fand ich, wie fchon andere vor 
mir nicht nur viele Wurzelvörter ganz oder bey- 
nahe in beyden Sprachen übereinftimmend, fon- 
dera auch einige Aehnlickeit in der grammatifchen 
Analogie. 95-dik Lapon pedig ezt mondja: Da 
ich nebil Lappländifchen und Finnifchen Sprach
lehren und Wörterbüchern, auch eine zu Peter
sburg 1775 gedruckte Wotifche, und durch die 
Güte des Herrn, D. und Kollegienraths Pallar e:ne 
gefchriebene Permifche Grammatik zum Excerpi«
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ren erhalten habe, die ich in diefer Abficht ver
glich* fo kann ich mit derZeit über die nähere 
oder entferntere Verwandschaft diefer Sprachen 
mit der Ungrifchen etwas beftimmteres fagen. 
Vielleicht bin ich im Stande, zu den neuen Be- 
weifen der Verwandfchaft der Ungarn mit den 
Lappländern von J. Hager, Wien 1793. einft ei
niges hinzuzufetzen. So geht, um doch einige 
neue Beyfpiele zu geben, der Infinitiv bey den 
Wotäken auf ni aus, wié im Ungrifchen. Jezys 
heilst Permifch Silber, und Ungrifch Ezüst, Sur 
Permifch Bier, Ungrifch Sör. Vom Permifchen 
Kert, Eifen, läfst ficht auch das Ungrifche K,ard9 
Schwert, leicht ableiten» 97-dik Lapon ifmét igy 
befzéll: Sieht man auf die allgemeine0 Charaktere, 
wornach Sprachen in Klaffen, Ordnungen, und 
Gefchlechter eingetheilt werden können, fo hebt 
mit dem Finnifchen, Lappländifchen, Permifchen, 
Wogulifchen, Ungrifchen, u. s. w. eine neue 
Klaffe von Sprachen an, die Rüdiger, in feinem 
Grundriffe einer Gefchichte der menfchlichen 
Sprache S. 68. Tfibudifib jug or ifibe nennet. Sie 
reichet, nach allgemeinen Kennzeichen betrach
tet, nach folchen ungefähr, nach welchen man 
das Teutfche, Gallifche, Griechifche, Slawifche 
auch wiederum in eine-Klaffe bringen kann, von 
den auffeffren Grenzen Lapplands, über das Kas-

pifche
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pifche Meer hinaus, bis an die Mündung des Indus. 
Die Sprachen diefer Klaffe, wir wollen fie die 
Zweyte nennen, da wir von Weilen gegen Ollen 
zurückgehen, und die bekanntem Europäifchen in 
in die erite Klafse fetzen, erkennen

1) an ihren Subilantiven keinen Unterfchied 
des Gefchlechts.

2) Sie haben keine Präpofitionen vor ihren 
Subilantiven, fondern eigentlich nur Poilpofitonen.

3) Sie haben keine Pronomina Poffefliva, 
welche von ihren Subilantiven getrennt, oder 
ihnen vorgefezt werden könnten, fondern hängen 
nur Suffixa an, um die Perfon des Befitzers zu 
bezeichnen,

98-dik Lapon ez van: So hat fich das Un- 
grifche Meny, Ey, Ovutn, Lappi. Monne Finn. Mit- 
na, :m Munde der Tfcheremiffen, Wogulen, Sa
mojeden , fail unverändert erhalten, und iil auch 
noch an den weltlichen Küften von Nordamerika 
(Mawik) kenntlich genug.

A Debretzeni Grammaticus Magyar Tdrfaság 
is azok közül való, kik nem hifzik, hogy a Latia- 
tuc Feleym írója jó Magyar lett volna, minthogy 
ezeket: halálnak, magának, fajának, pokolnak, 
paradicsomban igy ejtette ’s irta: b&lalnec, muga- 
nec, foiancc, puculnec, paradijiimhen. De nékem úgy
íetfzik, hogy ez nem elegendő Ok a rofz Ma

gyar-
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gyarságról való vádolására. Mert Vagy igen hi* 
bázok, vagy pedig való dolog, hogy a mi fégiebb 
Eleinknél a Dativuíi Nak ’s Ablátivuíi Ba> Be> 
Ban, Böl, Búi, és B'öl Pvagafztékok tellyefséggcl 
efméretlenek valának, ’s Nak helyében tsupán Aek- 
kel; Ba és Be helyében BélévéI5 Ban helyében 
Bérinéli Bői, Búi, és Bol helyében pedig Bclollel 
éltek. így az említett Halotti Befzédhen ezek: 
Wilagbele, Uruzagbele, ’s T in.nucebek'ul, azaz: Vi
lágbele, Orfzágbele,’s Timnutzbelől nem mások, 
hanem a moílani Ejtés és írás fzerént: Világba, 
Orfzágba, ’s Tömlötzból. ügy fzinte tsak nem 
bizonyos vagyok, ha bár Bizonyságot nem hoz
hatok elO a régi Kéziratok fzükiben, hogy a Val 
is illyenekben: magával, társával, homlokával, 
esméretlcn volt akkor, ’s helyében mindenütt Vei* 
lel éltek imigy : magável, társável, homlokáveP 
Velem, Veled, ’s Nekem ̂ Neked elegendóképen ki
mutatják, hogy Vei és Nek Pvagafztékoktól fzár- 
maztak, ’s hogy a Val és Nak Ragafztékok tsak 
fokkal későbben támadtak,

Bizonyos az, hogy az Eleink a Barom vagyis 
az Oktalan Állat Nóílénnyét Érnének mondták* 
Sót eleinten az Afzfzony-állatot is. Már most ez 
a Szó tsak a Gónyében maradit hátra, mellyet 
még most is Eme-difznónak, vagy t$upán Érné
nek, Emzsének nevezünk, tylveßemel a Tyúk?

l  Goit



Gallina, fzint úgy: Etne-Tyúk. Kalmükök Strab- 
lémherg fzerént a Barom Nőílénnyét hafonlóképen 
Érnének mondják. M i nálok Matska, Eme-mi pe
dig Noftéuy-matáka, Minden bizonnyal ezen E- 
inétöl fzármaztak ama két régi Igék: Emni és 
Emlenij azaz: Szopni és Szoptatni, ügy nem kü
lönbben az Emlő, azaz: Tsets. Emni Igéből e- 
fedett a Tsetsemő is, azaz: Tsets fzopó. Nőílény 
a Nőtől fzármazott. Nő annyi mint Afzfzony 
♦vagy Feleség.

Hon annyit tefz nálunk még most is mint 
deákban Domi. Innen mondatik: hon tanúltt, hon 
töltött bor, itthon, otthon, ’s t. af. De az Eleink
nél annyit is tehetett mint Patria. Honja még 
most is .divatban van, 's annyi mint: Hazája. 
Némelly íróink ebből a Honjából rofzúl nevez
ték Hazánkfiait Honjainknak 's Honnyoíinknak, 
mert Honinknak kellett volna inkább nevezniek. 
így nem mondatik otthonjai vagy otthonnyofi, 
hanem otthoni. Honjából akarták fokán Hunniái 
*s Hunnus nevet is ki fajtolni, de hogy Hunnia fe- 
holtt az íróktól nem emlittetik, ’s a Hunnusok a 
moftani Kunoknak, Jáfzoknak, és Székelyeknek 
valóságos Eleik valának, 's Kim névtől neveztet
tek imigy a Deák íróktól, abban bizonyos vagyok.

Natio és Família tőlünk eddig egyféleképen
neveztetett, úgymint Nemzetnek vagy Nemzetség

nek.
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nek. De minthogy ezek ölíy két különbbözó dől- 
gok, mellyeket a Befzédböl legottan mindég meg 
nem érthetni, ez okra való nézve meg kellene 
azokat különbböztetnünk eképen: Nem: Genus;  
Nemzés: Generatio; Nemzet: Naiio; Nemzetség: 
Família. Ehezképest Emberi Nemzet nints jól mond
va, mert ezt Emberi Nemnek kell mondani.

A  Szerzőnek írása Módját, hogy ő is velünk 
tart benne, Bizonyságul hozni a ki adott Könyvei
ből nem mindég elegendő, hogy réfzünkröl pró
bául fzolgáljon* így például lehetek magam is* 
Én a Zsákot valamint ’Soltnak úgy ’ZÁfcnak foha 
nem Írtam, ’s még is a Betürakó hol igy hol úgy 
tette. *— Az újdonúj 0 és u Betűkkel foha nem 
fzoktam élni, hanem tsupán az egyféle ö Betűvel, 
mert én azokat fzükség felett valóknak tartom* 
Mégis mindazáltal az 0 és t  hol jelentt meg, 
hol ismét fok helyett a Munkáimban kimaradtt, 
a hol fzükséges lett volna, ha immár másutt meg 
jelentt. A ízületeit Magyar úgy is tudja, hol kel- 
lefsék azokat hofzfzan vagy röviden ejteni, Az 
Idegenek pedig, kik Magyarúl kívánnak olvasni, 
hallásból tanúljákmeg, 's azt nem .kívánhatják, 
hogy az írók és Nyomtatók fzüntelen ’s annyit 
fáradjanak miattok. — A kérdező e Betűt efélék- 
ben: hallod e, hifzed e , voltál e, ’s t. af. foha 
nem ,fzoktam ének Írni imigy: balhi-é , bijzed-ét 
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*áóltál-í, mégis mindenütt annnak nyomtattatott. 
— A Szókaptsokkal efélékben: bezárom, elhívom, 
leverem, megütöm, fzint úgy foha nem élek, még 

a nyomtatott Munkáimban az efélék tsak nem 
mindenütt Kaptsokat nyertek.

Kételkedem, hogy Pápai az Alak és Hds Sza
vainkat akkor jól deákozta, midőn az elsőről azt 
irta, hogy annyi mint: Larva; a máfik pedig mint: 
futurus Sponfus, fronts. A régiebb Magyar írók
nál az Alak mindenkor tsak annyi mint: Báb, 
f*upa, Ofcillam, Kinderdocke, 'mert Lárvát Álortzá» 
nak mondták. Ehezképest nem látfzik helyesnek 
lenni egy minapi írónknak eféle Szóllása: az o 
fzép Alakát elforditá tőle. A Hős pedig Peíli- 
nél, Tinódinál, ’s Pázmánnál mindenkor annyi 
m int: Heros, Held, és foha Vitézeken kívül mást 
nem neveztek Hősnek.

Gyakorta a legnevezetesebb írónak el kell 
élőbb rothadni, hogy fern hire támadjon. Ennek 
az Oka többnyire tsupán az Irigység, mellynek 
fiai, mig Életben láthatják Tárgyokat mind addig 
meg nem fzünnek Érdemeit óltsárlani, vagy leg
alább halgatnak róla. így például nálunk : ki em
lítette, ha bár tsak egy Szóval is Gyöngyöfit É- 
letében, vagy jóval azután is? Ez a Költőinknek 
Fejedelmük tsak ezen Századnak közepén kezdett 
előfzörhiresedni, noha már 1704-dikben meghaltt.
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27. A  Költött-Befzédekrdl+

Fábula vagyis költő tt-befzéd most immár ma
gyarul Mesének mondatik, a való; de hogy a Me
se régenten tsupán annyit tett mint JEriigma, az, 
is igaz. Ezen Költött-befzédek vagy is Fabulák a 
legrégiebb Időktől fogva az Embereknél nagy di
vatban vóltak- Már a legrégiebb Böltsek a Ta
nításaikat azokkal ofztották* Európában a legré
giebb Költött-befzédek író jóknak tartatik ama gö- 
rög vagyis inkább frigyiabéli Mfopui. (3 tartatik 
fókáktól a Költött-befzéde.k első Találójoknak, 
de mások azt állítják, hogy ez a Bölts az Embe
rek köztt foha nem éltt. Azon Munkát, melly a 
Neve alatt esmértetik, a Nap-keletiek bizonyos 
Lockmannak tulajdonítják, ki fok fzáz Efztendők- 
töl fogva hires az egéfz Napkeleten, ’s Okos 
Locbmannak hivatik. Azt ezek fzint úgy egy rút 
Rabfzolgának fedik. De a dolog akármint légyen, 
a tsak nem bizonyos mégis, hogy a Költött-be
fzédek Ázfiában vagyis Indorfzágban találtattak 
fel elófzör a Brakmánoktól. A régi Romaiaknál 
hires vala Phedrus. Ezt követték idővel slphto- 
ttiur, Avienus, Gabriar, Faernus, Abßemius, Camera- 
m i, A mái Idő, meíly a régi Böltsek Munkái
kat jobban tudja betsúlni a Közép-időnél, fzültt 
ismét tsak nem minden tsinosabb Nemzetnél jő 
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fzámmal eféle írókat. Hlyen a Frantzoknál többi 
köztt La Fontaine, La Motte, Florian ; az Aqgo- 
lyoknál Gay; a Spanyoloknál Iriarté; a Németek» 
«él Gellert, Hagedorn, Pf éjfél; Nekünk, tudtom* 
ra, mind eddig tsak egy Pétzelink vagyon.

28 « A  Bölts és a Füles-Bagoly:

Egy fzegény-Bölts, ki, hogy a Dolgokat ma
gok nevén nevezte, üldöztetett, ’s Hazájából 
fzámkivettetett, faluról falura tévelygett, magávalif
hordyán az ő minden Kintsét, az Efzét. Egykor 
midőn épen elmélkedett volna a Tudománnyának 
Gyümöltsén, egy nagy Erdőben magát ta/álá, ho
lott egy Füles-Bagolyt Varjaktól, Hollóktól, és 
Tsókáktól körül véve láta, mellyek mind ellene 
támadván, teli torokkal kiáltották s Ez egy Hite
tő , egy Iftentelen, egy Haza-árúlója! fofzfzuk 
meg tolláitól elevenen, úgy, úgy, mellyefzféük, 
mellyefzfzük. Az ügye fogyott Madár az 6 nagy 
Fejét fel emelé, és fok fzép ’s hafznos Dolgokat 
elő hoza nékik, de mind hafzöntalanúL Szeren- 
tsétlenségében meg fzánvárt őtet a mi Böltsünk 
(mert a Böltsefség jó fzivüekké és fzánakodókká 
téfzen bennünket) az Ellenség Seregét elkergeté, 
*s azután a Füles-Bagolyhoz igy fzóllat Vallyon 
mi okból támadtak Életedre ezek a Gyilkosak? 
Mond meg, mit tsináltál nekik ? A Madár felele

' „ ne-
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neki: femmit fém, az én Vétkem az, hogy Peték
ben jól látok.

2 9 . A  régi Fa *# a Kertéfz.-

Egy Kertéfznek a Kertjében egy régi meddő 
Fája vala; ez egy öreg Körtvélyfa volt, melíy 
h a jd an ik  Gyümöltsöt hozott. A háládatlan Kér- 
téfz, egy reggel fel kelvén, a Fát le akará vágni. 
Az első vágásra mond a Fa néki: Tekintsd Vén- 
ségeniet, és emlékezzél meg, melly fok Gyümölts- 
tsel kedveskedtem neked minden efztendőben. 
A Halálom úgy fints mefzfze , ne légy Gyilkosa 
egy haldoklónak, ki egykor Jóakaród vala. Saj
nállak, mond a Kertéfz, de nekem most fára nagy 
Szükségem vagyon, Legottan oda repűltt egyné
hány Fülemile, Veztmondá: hagyj békét e Fá
nak, ó a mi ülésünk helye, ha a Hitvesed ár
nyékába le ül, mink Qtet mulatjuk éneklésünkkel, 
’s a komor kedvét elofzlatjuk. A Kertéfz elker- 
geté őket, ’s jó izüen neveté Szóllásokat. Ő a 
Fához ismét hozzá vágott. Erre egy Méh Raj a 
Fa derekából kitódúla, igy fzóllván hozzá: Meg 
állj, halgafs meg minket, kegyetlen Ember; ha te 
ezt a lakáfunkat nem bántod, mink naponként 
Mézzel fogunk neked füzetni, mellyet a Városbá 
el vévén jó áron eladhatfz. Akkor a fösfény Ker
téfz, megefzmélvén magát, igy fzólla: Ahlmivel 
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nem tartozom ezen fzegény Körtvélyfának, ki if
júságában gyümöltsével tartott, a Hitvesem gyak
ran alaja jár h^lgatni a Fülemilék éneklésöket, és 
tik , kik a Jövedelmemet akarjátok fzaporitani, 
tik megérdemlitek, hogy a Kedvetekért a Fát 
ne bántsam.

Tsak akkor várjdd Ember’Háládatofságát,
Ha látja hafznának alkalmatofságát.

/
30. A  TetfzeskedŰ ’$ a M éh.

Klóé, fiatal és fzép, de igen tetfzeskedö Le
ányka, Coquette, mindennap, felkelvén az ágyból, 
a Tüköréhez mentt, ’s ott eme meg hitt Barátjá
val mofoJyogva ’s katsongatva fzóllott a Lelké
nek Öröméről, Kínjairól, ’s R.eményjéról, Egykor, 
midőn épen ezen Barátjával töltötte idejét, egy 
oftoba Méh dongva bé repültt Hozzá. Segíts az 
I(lenért! Segíts ürzse, Kati, Boris! űzd el tőlem 
ezt az átkozott fzárnyas éogarat. — Ä Méh olly 
fzemtelen vala, hogy a Klóénak az Ajakához re- 
jpűltt, ’s rajta le fzáltt, Klóé legottan elájúltt, 's 
Boris, minekutánna a Méhet megkapta, azt azon
nal tnegakarta ölni. De a fzegény Méh mond re
ménykedve néki: Botsásd meg Vétkemet, a Klóé 
Ajaka nékem egy fzép Rózsának tetfzett, ‘s én azt 
Véltem, hogy — — «= Halván ezt Klóé, legott 
tan magához tértt, 'sigy fzóllott; Engedjük meg



néki, erefzd el Szegényt, az ő egygyűgyű de igaz 
Vallása megérdemli. Ofztán már a Szúrását fen 
olly igen érzem. Mit nem vihet véghez egy &is 
Hizelkedés 1

31. A  Féniks,

A Féniks, Araborfzágból hozzánk érkezvén, 
az erdeinkben egy fzép nap megjelenti. A Ma
darak mind öfzve gyűltek, hogy őtet megudva- 
rolhafsák. Mindembe figyelnezett reá. A Tolla, 
Szava, ’s Maga-vifelése mind meg tettfzett né
kik. Most az egyfzer volt látni az Irigységet, 
mint kéntelen vala ditsérni a Meggyőzőjét. A 
Fülemile mond vala: Még eddig fzebb Éneklést 
nem hallottam. A Páva monda: Még eddig fzebb 
fzinu Pvuhában femmi Madarat nem láttam. \  
többi is mind ez illyea Ditséretekkel magafztal« 
ták a Madarak ezen Királlyokat, ezt a Menny 
Magzatját; ki meg öregedvén egy fzép fzagű 
Tzédroson maga magát megeméfzti, ’s halhatat
lan módra újra ízületik. Mind ezen Belzéd alatt 
tsak a Gerlitze vala, ki egy Szót fe fzóllván, ot
tan Gttan egyet foháfzkodék. A Társa, őtet fzár- 
nyával megtsapván, kérdezé őtet, hogy miért fzo- 
inorkodnék, ha vallyon ezen fzerent'sés Madárnak 
a Sorsát kivárna e? Én! Édesem? én igen is fzá- 
nőm ö té t; ó tsak maga van fqn az ő neméből,
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32. A  Költött 's az Igaz-hefzéd.

Egykor az Igazbefzéd meztelenen megjele- 
nék, ’s minthogy a Képét az Idő igen megron
totta , kiki futott előtte. A fzegény Igazbefzéd 
feholt fe találhatott magának fzáliást. Ugyan ak
kor a Költött-befzéd ízembe jött vele, ki is gaz  ̂
dagon fel öltözve lévén, a fején, nyakán, ’s ke
zén fok Gyémántot vifeltt, mellyek többnyire 
hamisak, de igen fényesek valának. Jó Napot, 
mond a Költött-befzéd néki, vallyon, jó Afzfzo- 
nyom, mit tsinálfz itten egyedül ? — Látod, hogy 
fázom, felele az Igazbefzéd, én az Emberektől, 
kik mellettem elmennek, híjába kérek fzáliást.

- Ök mint e^y félnek tőlem. Ugyan is jól látom 
én azt, hogy a vén Afzfzony femmit fe nyér töb
bé. — Lám, mond a Költött-befzéd, én minde
nütt kedves vagyok. De, drága Afzfzony-társom, 
mért járfz illy meztelenen ? Ez nem igen diafznos. 
Kövesd tanátsomat, ’s jobb dolgod lefz. Vedd- 
fel magadra a Köntösömet, ’s járjunk együtt. Az 
Okos, miattad, engem meg nem vet, ’s az Oílo- 
ba, miattam, téged megbetsúl. Meglátod, hogy 
egy Társaságban mindenütt elkelünk, ’s kinek ki
nek Ize fzerént léfzünk*
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33. A  Fíilemile a Királyfi.

Egy Királyfi a Kormányosával a fzomfzéd 
Ligetbe $étálni mentt, minthogy el únta magát. 
Halván a Fülemilét a sűrűben tsattogni, az ének
lése igen meg tetfzett néki, és, amint Királyfi va- 
la, legottan megakarta fogni, ’s Kalitkába dugni. 
De a Madár, éfzre vévén ótet, el repultt. Val- 
Jyon mi okból lakik magányosan, mond harago
san 6 Hertzegsége, ez a fzépen éneklő Madár 
az Erdőben, holott a mi Várunk tele van a Ve
rebekkel? —■ Azért mond a Mentora néki, hogy 
Hertzegséged lálfa előre, a mit egykor tapafzta!« 
ni fog; hogy, tudniillik, a hitván Emberek min
denütt mutatják magokat, az Érdem pedig magát 
meghúzza, kihezképest keresni kell.

34. A  Nyúl, az o Baráti, 's a két Ö ze\a

Egy Nyúl magának fok Barátot kivántt. Sok 
Barátot! mondhatdfza nékem, ez nem kis dolog 5 
tsak egy is ritka nálunk. Én ezt megengedem, 
de a Nyulam egy illy Bolond vala, 's nem tudta, 
hogy Arifloteles a Tanitványinak már régen meg
mondta: Barátim, nints Baráti A Nyulam tehát 
ízüntelen másoknak kedvét kerefte ’s tetízeni kU 
vántt. Ha néha egy Tengeri-Nyúlat látott, leg
ottan futott hozzá: Barátom, úgymond, légyen

fzí-



fzerentsém hozzád, jöjj hozzám, én mellettem 
mingyárt Kápofztára találfz. Ha Lovat látott a 
Mezőn, azonnal kérdező: Uram, ha talán fzom* 
jús vagy, én amott a Hegy alatt egy tifzta Víz
hez vezetlek* így minden Állathoz, ökörhöz, 
Szarvashoz, Bárányhoz kéfz Szolgálatját mutatta, 
Hi'ert mindenikéből jó Barátot reménylett, és azt 
vélte, hogy őtet fzeretik, mivel ő fzerette őket.' 
Egykor, midőn tsendesen alunnék, a Kürtölés fel 
ébrefztette, 's nyugvó helyéből felköltötte. Leg- 
ottan négy Kopó megfzagolván őtet űzőbe vette. 
A fzegény Nyúl fut, ugrik, hol ide hol oda tér, 
’s iparkodik, miként tsalhaífa meg a Kopókat. 
Végre egy vjfzfza ugrásával az Ebeket rá fzedi, 
félre tsap, ’s jó távúi meg áll. Itt le ülvén fel 
emelkedik, fzemével’s fülével vigyáz, a fejét kö
rül fordítja, ha a Barátjai közül valakit nem lát e. 
Nem mefzfze magától lát egy Tengeri-nyulat, ki
vel mindég úgy bántt mint Teílvérjével, ’s fut 
hozzá,: Szányj meg, fegíts, úgymond, botsáfs a 
Lyukadba, mert vefzedelemben forgok, — Ah, 
be bánom, felel a Tengeri-nyúl tsendesen néki, 
én a Lyukamban moítan Szállást nem adhatok né
ked, mert a Feleségem a fzülésben vagyon, ö ’s 
a magzatim a Lakhelyemet azonkivül is fzorofsá 
tefzik; énfzánakodom rajtad! lilén hozzád, édes 
Barátom! Ezt mondván elmegy, a Kopók tsehel-
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ve közelgetnek, a’ fzegény Nyúl kéntelen ismét 
lábaihoz folyamodni. Futtában egy Bikát véfzen 
éfzre, kivel fzázfzor tett jót, ’s kérifzépen ótet, 
hogy az Ebeket a fzarvaival támadja meg, ’s tar
tóztatta egykevefsé, mig el távozhatik. Szívesen, 
mond a Bika, de most nem lehet, mert egy igen 
fzép Űfzö az Erdőből utánnam bőg, énnékem Ö . 
hozzá kell fietnem. így válafzolván a Nyulat ott 
hagyja. Ez, lélekzetét vefztvén, efedezik újra egy 
Szarvas előtt, de hafztalanúl. A legbátor'ságosabb 
Baráti alig halják fzavait, hogy legottan el hagy
ják. A ízegény Nyúl végre magát az Ebeknek 
elfzánja, midőn egyfzersmind a fzomfzéd Berek
ben, hol két Őz nyugodott együtt, az egyik, hal
ván a Kopók tsehelésöket, fel ugrik; ezt éfzre 
vévén az Ebek, a Nyulat el hagyják, ’s utánna 

%esnek. Az öz az Ebeket maga után mefzfzére el 
vifzi, egy nagy kerületet tsinál, ’s vifzfza fordul 
ismét, a hol elhagyta társát, legottan fel váltván 
ötét helyében áll. Ez hasonlót téfzen, ’s a két 
Őz, egymást velváltYán, egéfz Nap a megátalko
dott Ebeket .fárafztják. E végre a Vadáfzok is 
elfáradnak* ’s minden Vad nélkül haza fordúlnak. 
Az Őzek éjjel felkerefik egy mást. Más nap a 
Nyúl is őket meglátogatja, ’s örömét mutatván 
a tegnapi Szerentséjeken, meg befzélli nékik, hogy
az ő fzámos Baráti ótet vefzedelmében egéfzen

el*



elhagyták. Én nem tsudálkozom, mond egyik az 
Özek közül, mert minek annyi Barát? Egy Ba- 
fát is elég, ha igaz Barát, ’s valóban fzeret minket.

35. A  Vadkan és a Fülemilék.
!$

Egy gazdag, oítoba, ’s hívságqs Ember elhi
tette magával, hogy néki mindenekben finom I- 
ze légyen, 's azt vélte, hogy az Aránnyá néki 
Tudományt adna. Mindennap az Afztalánál volt 
látni Tudósokat, Képírókat, Képfaragókat, Réz
metszőket, ’s Építőket, kik őtet tifztelék, a Raj
zokat 's Ábrázokat megmutaták néki, a Munkái
kat előtte olvasák, a Tanátsát, mellyet ő nékik 
adni méltóztatott, elfogadók, ’s ebédelvén nála, 
Metzénásnak nevezek. Egykor a Ligetjében a 
Kertéfzével egyedül sétálván, látott egy Vadkant, 
ki a földet túrta, hogy a fogait élefitse. A Vad
kan körül Rigók, Pintyek, ’s Fülemilék Szünte
len repdeftek, az éneklésben váltogatták egymást, 
"i énekelve követték mindenütt. Az Állat, mint 
valamelly Értő, a fzép éneklésüket magát reá 
tartva halgatta, hol fejét le suté helyben hagyá
sa jeléül, hol azt megrázá, hogy nem tetfzését je
lentse. Mi ez? mond a dús Ember, hát a Ligeti 
fzép Éneklések illy vad Állatot válafztanak Birá- 
joknak? ■— Nem, Uram, mond a Kertéfz, a föld
ben, mellyet ő most fel túr tt, többféle Férgek ta

lál-
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lálkoznak, mellyek e Madaraknak kedves Falat- 
jok. Tsak ez az , a mi vonja őket hozzája, ’s a 
gyáva azt hifzi, hogy az ö érdeme az.

■ 36. A  Gyermekek V a Foglyok•

Egy parafztnak két gyermeki, féfzkeket ke
resvén a Kertben, apró foglyokra akadtak, mel
lyek még tsak repesni kezdettek az annyok előtt* 
Kiki el gondolhatja örömöket. Legottan elfogták 
az apró foglyoknak útjokat, ’s a fzegény nemzet- 
tséget egyes egyig fel fzedték. Az annyok oda 
repülvén, eleget igyekezett őket megmenteni, de 
a gyermekek femmit nem gondoltak vele. Ők 
tehát mint \ jó barátok fel akarák magok köztt a 
fogolyfiakat ofztani; kiki hatot kapott, tsak a ti
zenharmadik vala még hátra. Ezt mind a ketten 
örömest magokévá tették vólna. Add ide, mond 
az öregbik, egyébként búját látod. Tsak te vi
gyázz magadra, íelele az ifjabbik. Szóról fzóra 
mind inkább öfzvekaptak, mig az öregbik, fel 
fortyanván harágjában, a kérdésben lévő kis fog
lyot az öttse fejéhez tsapja. Az Ifjabbik is bofz- 
fzújában legottan egyet a magáé közül a báttyá- 
hoz dob. Az öregbik újra felkap egy máfikat, ’s 
feléje hagyitja, ’S ez a játék, melly ó nékik meg 
tetfzett, a földet körülöttök egéfzen bé fedé refz- 
ketü 's haldokló fzegény kis foglyokkal A pa-

rafzt, j
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rafzt, ki fzintén akkor jöddögeltt vifzfza a me
zőről , látván e véres történetet, oda fut, ’s a 
gyermekihez igy fzóll: Hogyhogy! ti kegyetle
nek, a ti rút vefzekedéílek Í2erzi, hogy annyi ár
tatlan véfz el miattatok! Vallyon mi törvény hoz
za magával, hogy érettetek meghaljon valaki!

37. A z  öreg Ponty's a kis Pontyok.

Vigyázzatok, fiaim, a parttól el ne távozza
tok, maradjatok továbbis a folyónak öblében, fél
jetek a horogtól ’s gyalomtól. így fzóllott egykor 
a Dunának egy meg élemedett Pontya a halfiak- 
hoz, kik alig halgatták. Éppen Kikelet vala: a 
havak és jegek a Zefirektól fel olvadván a he
gyekből alá fiettck; a folyó velek megtelvén nagy 
habokkal kitérít az Öbléből, ’s a mezzőséget el 
öntötte. Oh, oh, igy fzólinak vala aPontyfiak, 
mit intefz minket, te gyáva ö reg ! ne félts te min-< 1
két. Legények , mink most lakofi lettünk a nagy 
Tengernek; láfsátok, a vizeknél’s egeknél egye
bet nem láthatni, az élöfákja vízbe buktak, mink 
a világnak urai vagyunk; e valóban a közönsé
ges Vizözön. Ne hidjétek ezt, mondá az üreg 
ismét, a víznek viízfza térése niats olly igen 
mefzfze. Ne tartsatok ki felé, a folyó árkában tar
tózkodjatok. Jól van, jól, feleiének a fiatal halak, 
te fzüntelen tsak egyet darálfz. Xílen veled, mink
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a mi új birodalmunkat akarjuk látni. Ezeket 
mondvánf a balgatagok ki mennek a Duna ágyá
ból, ’s a mezöségfe kitértt vizekbe fzállanak. Mi 
lefz belőle ? A Vizek vifzfza térnek, *s a Ponty- 
fiák apró tótsákban maradnak. Kis idő múlva 
hálóban kerülnek, ’s azután megrántatnak. — 
Miért hagyák el a folyót? kérdezed talán. Azért, 
mert az öregnél okofabbaknak vélték magokat 5 
mert a magok Svérájokból ki akartak lépni; mert
igen elbizták magokat; mert — — mert —---- -
— m e rt----- - —

38* A  M atska *s o. Tükör.

T i Világi*böltsek, kik abban töritek fejeié- 
k é t, hogy azt megmagyarázhafsátok, a ml meg» 
magyarázhatatlan, hallyátok, kérlek , egy okoá 
Matskánák Történetét. A TukÖrfzéken, mellyet 
egyébbként Toaletnek neveznek, éfzre vett volt 
ez a Matska egy álló Tükröt. Legottan fel ugrik 
hozzá, bele tekint; ‘s azt véli, hogy vaíamelly 
Teftvérét fzemléli benne. Feléje mégyen tehát, 
de meg tsalatkozik; éltsudálkofcva hátra lép, 'S 
azt gondolja, hogy azt tsak az által látható Üveg 
tartóztatta meg, ’s a Tükröt meg kerüli. De fem- 
mit nem talál, viízfza jön, ’s a Képmatska ismét 
meg jelenik előtte. Erre kezd efzmélkedni; fél
tében, ne hogy az Állat addig elmennyéri, mig ő 
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egyet fordulna, fel ugrik az erősen állá nagy 
Tükörre, ’s túl vetvén két lábát, mint a lovat ál
tal üli* Ekkor ezt gondolván, hogy felette vagyon 
s megtartóztathatja, a fejével az Üveg felé hajlik, 
jpellyben megpillantja eleinten egyik fülét, azu
tán mind a kettőt, ’s igy tovább* Legottan, hogy 
a véltt Társát megkaphaífa, ide's tova tsapdos 
kormos lábaival: de egyfzersmind az Egyenlő- 
terhét, ^Equilibrium, elvefzti, le efik, a nélkül 
hogy valamit el foghatott volna. Ezek után, a hi- 
ján hogy azt tovább kereífe, a mit meg nem fog» 
hatott, oda hagygya a Tükröt, 's az Egerekhez vifz» 
fza megy. Mi közöm, úgymond, ehez a Titok
hoz? Egy olly dologra, mellyet fok erőlködés u- 
tán fém foghat meg Efzünk , nints femmi fzük- 
ségünk*.

39* d  Hutáig

A Halál, ama rettentő Király-afzfzonya a Vi
lágnak, egykor az egéfz Udvarát öfzve gyújtó az 
Alvilágban, hogy egy jó Eő-vezért, vagy, amint 
nálunk nevezik, első Miniftert válafzthaífon ma
gának, ki a Birodalmát még virágzóbbá tegye* 
Legottan ezen fő Tifztségre az alvilági Tatár- 
Orfzágból meg jelennek előtte a Mirigydög, a 
Bújadög, a Köfzvény, ’s. a Hideglelés. Ezen Ö 
Felsége négy hiv Szolgáinak fok Érdemeit nem

* ‘ * ‘ ’ tsak
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tsak az Alvilág, hanem az egéfz Felvilágis, mellyé 
ben mi élünk, megesinérte* A Halál őket ked
vesen fogadja. Kevés idő múlva a Hartz is ott 
terem. Sfcnki nem tagadhatta, hogy ez is kivált
képen meg fzokta a Halál Jövedelmét fzaporita- 
ni. Ezekután jött egy Orvos* ki hal'onlóképen 6 
Felségének megmutatta, hogy az 0 Küldöttjei fém 
kevesek. A Halál ennyi érdemes Szolgái közül 
kit válafzfzon, bizonytalan vala: midőn egyfzer-  ̂
smind a Vétkek érkeztek hozzá. Hogy őket meg
látta , azonnal el hagyá a tétovázást, ’s Fővezé
rének a MértékJetlenséget válafztá.

40i A  Juh 's ai, Éh*,

A Juh és az Eb* régtől fogva jó Barátok lé
vén , egykor azt emlegették magok közit, melly 
fzerentsétlen légyen az Életök. Ah, mond a Juh, 
én mindenkor firok ’s bofzfzonkodom, valahány- 
fzor Sorsunknak Szerentsétlenségiről gondolkof 
zom. Te, az Embernek Pvabfzolgája, ki a hálá-. 
datlanokaf imádod, hozzájok alázatofsággalj .hiv-1 
séggel, sót fzeretettel viseltetel, íe mind ezekért 
jutalmul tsak Verést fzcktál kapni, ’s végre ha
lállal fizetnek. Én, ki őket ruházom, ki nékik 
tejemet adom, ’s ki földjeiket trágyázom, én tsak 
nem mindennap látóin hol egyiket hol máfikoé 
Nemzetségemből ezen gonofzok által meg öietnn 

K a  , Az
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Az attyokfiok a Farkas a hátramaradttakat belő
lünk fel efzi. Mink ezen Vérfzomjúhozóknak ál* 
dozatjaik vagyunk. Mi tsak őnékik dolgozunk 
és élünk, ’s végre Kezeik által halunk meg. I- 

,hcl ez a mi firalmas Sorsunk! ■— Az igaz, mond 
az E b, de hifzed e, hogy nyomorúságunknak e- 
zen Szerzői fzerentsésebbek nálunknál? Hidd 
el, Hugóm, jobb rofzfzat fzenvedni, mintsem 
tselekedni*

4 1 . A  két Matskák.

Két him Matskák,- egy Urat fzolgálván, a 
teftökre nézve nagyon el ütöttek egy mállói. Az 
öregebbik fzép kövér vala, az ifjabbik pedig tsu* 
pán bőrből és tsontból állott. Mégis ez a kisebb 
Teli vér reggeltől elitéiig fzüntelénul futkosott a 
pintzéböl pallásra* ’s onnan ismét vifzfza, hogy 
valami Egeret kaphaífon* de tsak igen ritkán bol
dogulhatott. Végre, kétségben esvén, így fzól! 
vala az öregebbik Tellvéréhez: Ugyan mond meg, 
Bátya', mitől jön az, hogy ámbár te femrait fe 
tselékfze!, még is olly jól táplálnak; engem' pe
dig bátor fzüntelenúl dolgozok, olly'íofzfzúl tar
tanak. Az oka ennek nem más* mond az őre- * >
gebbik, hanem hogy te egéfz nap futkofol á ház
ban, hogy néhakor egy fovány Egeret kaphafs.
----------- Hát nem a Kötelefségem e? —-Jó l van,

meg
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meg engedem, de én az Urunk mellett maradok, 
én ótet mulatom íurtsá mozgáSimiftal. Az ebéd
kor mindég mellette vagyok, azért gyakran jó fa
latokat nyerek. De te mást nem tudfz, hanem tsak 
Szolgálni. Értsed azért, hogy a ki fzerentsés akar 
lenni, annak nem annyira kell hafznosnak lenni, 
mint hizelkedonek ’s hamisnak.

4 2 ,  A  Ptrütsok ’s a Pille .

Egy Szegény kis Ptrütsök* a füvek közttel
rejtve, közel egy Pillét vett éfzre, midőn a virá
gos Pvét felett repdesett. Ezen Szárnyas kis illa t 
a legelevenebb Színekkel volt fel ékefitve. Lazúr, 
tsigavér, és arany tündöklöttek mindenfelől a 
Szárnyain, Fiatal, Szép, és virgontz lévén, egy 
Virágtól más Virághoz repúltt, hágván és el hagy
ván a leg Szebbeket. — Ah! mond a Ptrütsök, 
melly külömbözők a mi Sorsaink! A Nagy-anyánk 
TerméSzet ő érette mindent véghez vitt, ’s én 
érettem Semmit Se tett. Az én Elmém nem Sokat 
ér, ’s a Képem még kevesebbet. Senki nem ü- 
gyel reám, én tsak nem esméretlen vagyok. Bár 
ne is Születtem volna I — így beSzélvén, egyné
hány Gyermeket láta a Rétre érkezni. Ezen Gyer
mekek alig vették ama Szép Pillét éSzre, legottan 
utánna eltek. Kalap, Sipka, Kezkenó, mind eSz-
közök lettek a Pillének le verésére. A Bogár hi> 
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jába igyekezett meg fzabadülni tölök. Kevés idő 
múlva -Nyereségek lett. Az egyik fzámyát, ma
iik derekát, harmadik'fejét megragadd, A fzegény 
pogáí, naelly annakelótte olly büfzke vala, most 
egyszeriben legnyomorúlttabb véget éré. Oh, oh, 
snond a Ptrütsök, már most nem gondolok vele, 
hogy a Szépségben réfzem nem lett; ő valóban 
meg adta az árát a Világban való. ragyogásának! 
Többre betsülem esméretlen raagányofságomat. — 
Úgy van; a fzerenísés Életre Szükséges a Ma
ga-megvonás.

4 3 .  A  K ötéltántzos 's a R údja.

A felhúzott Kötelén egy ifjú Tántzos olly 
nagy Meiler vala, hogy a Játékfzin mindenkor 
megtekt Nézőkkel. Az egyenes útján mentt, jött, 

'  ugrott, a Rudját kezében tartván, ’s hasonló va
la ama Madarakhoz, meliyek reptekben a Viz 
fzinét fzokták illegni, mert a lábával úgy érte a 
Kötelét, hogy a Nézők alig vehették éfzre, a Kö
tél pedig vifzlza rúgván ötét, a fzabad égbe ta- 
ízitotta* Ez a mi fiatal Tántzofunk, nagyon el
hízván magát, monda egykor: Minek nékem ez a 
nehéz Pvúd, melly engem tsak hafztalanúl terhel? 
ha majd nála nélkül járom a tántzomat, fokkal 
jobban fogok tetfzeni, ’s könnyebb és fzabadabb 
jtéfzek. Ezt kimondván, efaét követte. Elveti te- 
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hát a Rúdját, de bohónk alig íordúl egyet hogy 
a lába meg tsúfzik, 's maga le hull a Köteléről, 
Bé törte a fejét, ’s az egéfz Város kinevette. —, 
Ifjak, Ifjak! nem hallottátok e, hogy a kormány 
és fék nélkül az eséílek elkerülhetetlen ? Az Éfz, 
Tifztefség, Törvény, ’s a Felső-hatalom a ti [fzi-' 
laj Kivánságtoknak nem tetfzenek, mert annak 
ellent állanak ; de ezek teízik ama fen tartó Ru
dat, melly egyedül fzerezheti bátorságokat,

4 4 , A  Tyúkfi 's az agg Róka ,
♦

Egy Tyúkfi, melly még életében keveset ta- 
pafztaltt, igen eltávozék egykor lakhelyétől a 
Tyúkóltól, úgy hogy tsak akkor vette magát éfz- 
re, midőn már kezdett alkonyodni. Amint tehát 
vifzfca akartt térni, ihol egy meg aggott Róka 
akad fzeme közé. A meg ijjedtt fzegény Tyúkfi 
már halálfiának vélte magát, de a Róka közelít
vén hozzá, így fzóll néki: édes kis Ötsém, ne 
félj femmit tőlem, én egéfzen más vagyok, mint
sem a rokonim. Ezek a vérfzomjas Latrok ifzo- 
nyatosak előttem, kik a legártatlanabb Állatnak 
fém hagynak békét. De vailyon mit tehetek én 
róla, hogy az atyámfiai olly gonofzok? én leg
alább azon vagyok mindég, hogy a fzegény ár
tatlan és gyenge Szárnyas Népet meg óltalmaz- 
haífam ellenek. Én tsak akkor tartom fzerentsés- 
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nek magamat, ha hafználhatok, Epen most is ab
ban járok, hogy, hozzátok jővén, meg intsem 
Teftvéridet, hogy magokra vigyázzanak. Mert 
egy igen gonofz nagy Róka kéfziil az éjjel reá- 
jok ütni, Én az alatt tinálatok Őrt akarok álla- 
ni. A könnyen hivó ’s ártatlan Tyúkfi elvifzi Ótet 
az ólba magával. Alig lépett bé a Vendég, hogy 
azonnal nékik eük a Tyúkfiaknak; öl, fújt, mar, 
fzaggat, mig elevent fzemlél maga körül. — A 
Képmutatók mindég leg gonofzabbak.

45* A  F ösvény 's  a F ia .

Nem tudom, mi történet fzerzé, hogy egy 
fzép nap bizonyos Föfvény, jól akarván lakozni, 
a piatzon egy Kosár almát vett magának. Haza 
hozván ókét, tűiként almáriomáoa létévé, meg 
fzámlálá, fórba helyező, ’s újra megolvasá. Azu-> 
tán kettős lakatot vete reájok, el nem mulatván 
okét mindennap meg látogatni. Ez a fzerentsét- 
len, nagy balgatagságában, a jó almákat meg ké
méllé , de mihelyt valamelyiket rothadni látá, 
azt nágy foháftkodva meg évé. A Fia, egy ta
nuló fiatal Deák, fokát koplalván mellette, egykor 
az almáit meg fajditá. 'S minthogy az attya az el-i
távozásakor a Kúltsokat otthon felejté, legottan 
két más tárfaival az almáriomhoz mégyen, fel nyitja 
azt, ’s] mind a hárman a fzép almáknak efnek.

Meg
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Meg gondolhatni, mitsoda pufztitásj tehetett itten 
ez az egészséges fogú ’s tüzes gyomrú három Su- 
hantz, ’s mennyi ízép és ép alma lett oda kevés 
idő alatt’ A Fösvény azon pillantatban ott te- 
rem, ’s nagy fájdalmától el fogazatván fel kiáltt: 
Jaj átkozott gaz Gyerekek, az almáimat most min- 
gyárt adjátok vifzfza, vagy* fel akafztalak azonnal 
beneteket. Atyám, édg£ Atyám, ugymond a Fia, 
kérem ne haragudjék, mi mind a hárman jó Gye
rekek vagyunk: ’S vallyon mivel bántottuk meg 
Rendet? mi az almáknak tsak a javát ettük még«

4 6 . A  Harlekin Ruhája.

Egy vagyonos ember, a Madarakban gyö
nyörködvén , Szobájában három különbbféle fid- 
nü Madarat tartott, ugymint Tengeri-fzajkót, Ha- 
vafi'pintyet, és Sárga-rigót. *) Ezek az ablakban 
egy más mellett fügvén, megláttak az útfzán 
(fzinte a Fársángnak farka lehetett") egy Harlekint, 
ki a fa Kardjával igen könnyen és tsúfosan fel ’s 
alá ugrándoz vala, A Tengeri-fzajkó mondá a 

K' S töb-

Tengeri-fzajkó, egyébként Publikán: P f i t t a c u s .  
P a p a g e y. Havafi-pinty, egyébként Vér-pinty» 
Süvöltő: P y r r h u l a .  G i m p e l .  Sárga-rigó* 
egyébként Gáborka: O r i o l u s .  G o l d a m f c h e l ,  
Harlekint Tarka Palinak neveztük vólt immáí 
egyhelyett.
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többjnek: Ezen Embernek Ortzáját nem fzeretem, 
de a fzép .Ruhájának foha nem láttam rnáfsát; az 
olly fzép Zöld! Zöld! mond a Havail-pinty, Bá
tya! te, amint látom, nem jól látfz; mert hiddel, 
hogy a Köntöse olly fzép vörös, valamint a Be
gyem, ’s ez az, a mi Ötét fzépnek tefzi. — Ó! 
ezért, Komám, ne magafztald, úgymond a Sárga
rigó, mert a Ruhája olly fzép sárga, m intaTzit- 
rom. ’S ugyan ebben a sárgaságában áll minden 
érdeme. — Ö zöld — Ö sárga — Ő vörös, legot- 
tan mind egyik haraggal fel kiált, ’s a háromság egy 
más ellen kezd bofzfzonkodni. Édes feleim, tsen- 
desedjetek le, mond egy fzomfzéd Seregély nékik, 
a Ruhája zöld, vörös, ég sárga* Ezen tsudálkoz- 
tok talán? ihol a Titok: Valamint fok tudós Em
ber tsak egy felöl fzemlélvén a dolgot, azt, amint 
látja, úgy vitatja; azonképen tik is tsak azt a 
Szint látjátok rajta, a mellyet mind egyiktök fzeret»

47- A% ölyv  \? a Galamb,

Egy Ölyv, a Galambot mellyefztvén, mondja 
valanéki: te rofzPára! én jól esmérlek, ’s azt is 
tudom, mint utálnak engem a te feleid; ihol most 
kezemben vagy! már el hiheted azt is , hogy él 
még a bofzfzút álló lilén. — Azt, azt kívánnám, 
felele a Galamb. — Ó meg tetézett Gc-nofzság E- 
f^nnye! felkiált az Qlyv, hogy hogy? hát a te

go-
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gonofz Vakmerőséged még mer kételkedni, ha 
vagyon e Iíten? Én lásd, meg akartam néked bo- 
tsátani, de ezért a fzörnvü Kételkedésedért fel 
áldozlak

4 §. A  Gcrlitze ’s a Nevel A  je.

Egy Gerlitze azon igen búsúltt, hogy nem 
lehetett anyává: ő azt fzázfzor megtette, a mit 
f ükség meg tenni, hogy valaki a ta rg e t el érje, 
de híjában. Egykor, az erdőben egyedül sétál
ván, eg)’ régi féltekben egy elhagyatott Monyra 
akadtt, melly fe nagyobb fe kifebb nem vala egy 
Gerlitze Tojományjánál. Ah háiá Iftennek ! úgy
mond, én tehát mégis költhetek egyfzer, ’s azu
tán táplálhatom és nevelhetem a Kisdedet, ki 
egykor életemet meg édefitendi! Minden gondok 
és bajok, mcllyeket fzerzend, bőven meg fognak 
nékem fúzettetni. Mert miilyen nagy Öröm kö
veti majdan ezen gondokat? Ezt mondván, a fé
ltekbe helyezi magát, a Monyát megmelegiti, ’s, 
oily fzorgaimatosan üli, hogy még az eledelért fe 
hagyhatja el. Végre hufzon négy Nap múlva 
meg látja a Kisdedet, kiben egykor vigafztalása, 
fzerentséje, ’s mindene állyon. Nagy örömétől 
tsak nem meg fojtatik. Éjjel nappal vigyáz mel
lette; nézi, miként alfzik; halgatja, miként lehel, 
’s azon van, miként táplálhatta leg jobban. \

ÍZ5-
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fzeretett Pitzin kevés idő múlva nagyobbodik. 
De az orra, fzeroei, és fzárnyai a Gerlitzééto! i- 
gen különbböznek. Az annya mindazáítal hafon- 
lóknak nézi. Hogy a Jórerkóltset korán meg 
fzoktaffa vele, gyakorta arra inti, hogy okosan, 
mértékletesen, ’s békefségesen vifellye magát. 
Hogy fzerentsések legyünk, édes Magzatom, mon- 
dá fokfzor néki, tsak kettőre vagyon fzükségünk, 
úgymint a magunkkal való békeíségre, ’s két vagy 
három jó Társra, kik fzereffenek. Hogy pedig 
máfok fzereffenek minket, fzükség, hogy mi is 
fzerefsük őket. így fzóltt a Gerlitze, midőn be- 
fzédje köztt egy fzegény Pintyfi le efik a maga 
féfzkéből a Gerlitze mellé, A Nevelék alig vet
te Ötét éfzre, legottan hozzá fiet, Az annya azt 
vélvén, hogy majd az új Vendégét úgy fogadja 
mint Jóbarátját, ’s hogy a Jövevényt fzállásra ma
gához fogja hivni, immár Örvendez vala: de melly 
fájdalom éri, midőn meg látja, hogy a fia, kit 
fzüntelenül tsak a jó erkóltsre ’s békefségre ok“ 
tatott, a gyenge Madárfit meg ragadja, mejíyefz- 
t i ,  ’s felfalja, ’s hogy ezen fzörnyü Vérengezés 
alatt hideg és tsendes Vérrel vagyon, a mi min
denkor a javúlhatatlan Szivnek bizonyos jele. A 
fzegény anya meghaltt bújában, Melly fzomorú 
jutalmát vévé a jó Gerlitze ezen Magzatra té- 
Jtoalott fok gondjának! De tudnunk kell azt is,

hogy
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hogy az Héjafi vala. «— Nints a Világon ferarai, 
a mi a Nemzésnek béllyegct megváltoztathaífa.

4 9 . A  Szamár 's a Sip.

A dőrék ’s öftobák a Világnak fzámos Né* 
pét tefziki Ok azt hifzik, hogy mindent meg te* 
hétnek. — Egy Szamár, faldofván bogátskóróját, 
egy Sípoló Juháfzt látott, ki alevélfzin alatt Sip-, 
jának édes hangjával fok Embereket magához vo- 
ná ’s azokat mulatá. A kedve-vefzett Szamár igy 
morog magában: Ihol a fok Bolond! láíTad, mi
ként tátott fzájjal tsudálják ama nagy Bohót, ki 
amott azon fárafztja magát, hogy egy kis lyukba 
fújhaífon. Tsak illyen fzegénységek által meg
tétfzhetünk nékik , az alatt hogy én -----------
Mennyünk innen, mert nem fzenvedhetem to
vábbá.. A T satsi,igy  böltselkedvén, alig tefz 
egy két lépést, hogy egy kis bokron egy Sipot 
vefz éfzre, mellyet valamelly fzerelmes Juháfz ott 
felejtett. Legottan feléje mégyen, az egyik fülét 
előre veti, az orrát a Sip lyukához tartja, 's úgy 
fújja, a mint tudja. Ó hihetetlen Véletlenségí 
a fip még a Szamár által is kedvesen hangzott. 
Már most a Tsatsi azt tartja magáról, hogy ö va
lóban derék Sipos, *s egyet ugorván, (kömmel 
fel kiált: Lám.' én is tudok fipolnií
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5 0  A  Parafzc s a Folyóvíz.

Meg jobbítom magamat, meg akarom élete
met változtatni, úgymönd egy Barátom, már te
ltem lelkem meg unta a gyalázatos Életem mód
ját. Balgatagságomtól vezéreltetvén, örömet ott 
bereitem, a hol a Szivem tsak bánatot taíáltt» Éli 
immár magamban elvégeztem, hogy Mátkámtól 
bútsút vefzek, ki engem meg nem érdemíett, *s 
a kit mind eddig imádtam, de foha nem betsul- 
hetteim Te tudod a Játékban való gyarlóságomat 
is. Jól van, most mind a kettőnek végére járok. 
Én a Világot itt hagyom, ’s minden gondoktól 
fel fzabaditván magamat, egy mélly Magányofság- 
ba megyek lakni, hol majdan tsak az Okofságnak 
’s Barátimnak fogok élni. Hányfzor Ígérted ezt! 
de mind hijában, felelék néki; ’s most mikor 
kezded el? —k Minden bizonnyal nyóltz nap múl
v a . — Hát miért nem moílan? a halafztásodat 
nem fzeretem. — óh! nékem lehetetlen, hogy a- 
zonnal egy olly erős lámzot ízéit törheffek, va
lami fzin alatt kell hozzá kezdenem. — Jól van, 
jól; mondám. így befzélgetvén, a Duna partjá
ra jutánk, hol egy Parafztot iuive találánk egy Kő- 
fziklán, ki a le folyó Vizre nyughatatlanúl tekin« 
getett. — Jámbor! mit tsinálfz itt? — Uram, 
bizonyos dologban kell járnom a fzomfzéd fa- 

v lu-
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luba túl a vizen, és fémmi módot nem látok, 
miként meheífek által a vizen ; én azt várom, 
hogy éz a viz egy fzet meg-fzünnyön folyni. •—
-------Barátom! ihol ládd magadat, ez» az Ember
a te fzakafztott Képed ; te is fzint úgy vefztege- 
ted legfzebb idődet a püfzta feltételekben: ha el 
akarod érni tárgyodat, tehát eredj véle, úfzfz ál-4 
tál» mert ez a viz fzüntelcn folyand»

g i*  A  Bar ás a M éh

Égy Virág kelyhében meglátván egykor a Dar 
rás a Méhet, hozzája repül, ’s húgának nevezi* 
Ez a név meg sérté a Méhnek füleit, a ki is igy 
felel reá: Ugyan, édesem, mondd meg nékem4 
miólta kezdődött rokonságunk ? —- Hát nem va
gyunk e hasonlók egy máshoz, mondá haraggal a 
Darás; tekints reám, kérlek, lám a fzárnyom, Iá« 
bőm, és termetem fzint ollyáh mint a magadé, ’s 
hogy ha többet kiváníz, még a fullánkunk is e- 
gyenlök. — Az igaz, vifzfzanozá a Méh, a mi 
fegyverünk igen hasonló egymáshoz, de a Vele 
való élésünk nagyon különbbözík, A tied néked 
tsupán sértésre fzolgál, az enyém tsak a bántáílóí 
való védelniezésre. Te ingerietlenűl is kéfz vagy 
fzúrni, én magamat tsak óltalroazni fzoktam*

SOKFLE VI. DARAB. 159



5 2 .  A  Kurittyolő.

Velentzében a Sz. Márk piatzán, körül vé
tetvén a bohóktól, teli torokkal egykor igy kiált 
vala egy Kurittyoló: Jertek ide, Urak, vegyetek 
tőlem egy Orvofságot, mclly mindenről fegit. 
Ez egy olly tsuda Por, melly az Oftöbáknak Ér
telmet, a Szegre valóknak Tifzteletet, a Vétke- 
feknek Ártatlanságot, a vén Afzfzonyoknak vir- 
gontz Legényeket, a vén Férjfiaknak fürge Le
ányokat, a Bolondoknak Okofságot, 's a Tudat
lanoknak Tudományt fzerez legottan. Nints Vi
lágon femmi, a mit a Porommal az Ember azon
nal meg ne kaphaffon. Azzal mindet nyerhetni, 
mindent érthetni, ’s mindent tehetni. Ez egy Po
rok Pora, !s ama nagy E ncyclopaedia. *) — Én te
hát hamar odaülték, hogy ezt a nagy Kintset meg 
láthaífam. — Hát egy kevés arany Por vala*

53* Jupiter és Minos»

Fiam, úgymond Jupiter egykor Minosnak, 
te, ki az emberi Nemet Ítéled, magyarázd meg

né-

Pápai a deák - magyar Szókönyvében az Tntziklo- 
pédiátigy magyarázza: Tudományoknak kerékde« 
den egy más után le Írások. De én a .Német és 
frantz Szókönyvekben találom tolmátsolva: min* 
den lehetséges Tudományoknak ’s Mefterségek- 
nét magában való foglalása.
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nékem, mitói jón az, hogy az Alvilág alig fog* 
lalhatja magába azon fzcmtalan gonofzokat, kiket 
Atrópos küld hozzád. Hol a jó Erkőltsnek az 
a fzörnyü Ellensége, ki a gyarló Embereket meg 
fzokta rontani? nékem úgy tetfzik, hogy az, a 
nyerekedés. — A nyerekedés? Nem^ atyám. — 
Hát mi? — A henyélés.

54. B é fe je ié s .
Fel'tettem magamban, hogy ez légyen elég, 
Noha vétkeinkről többet /zólhatnék még,
De egy más valaki tán jobban meg mondja, 
A mit én el hagytrm, arra is lefz gondja. 
Azomban irjcn bár maga Böltsefség i?,
A Világ tsak mindég ollyan marad még is 
Mint eddig volt. Tsalárd, irigy, kevély, ravafz 
Lefz ezután is úgy mint nyár, ófz, és tavafz. 
A Bóltsek hijába intnek minduntalan,
Mind kötött mind folj ó Befzédjök hafztalan; 
Embert javítani igen ritkán lehet,
Hagygyuk a Világot menni, amint mehető 
Ellyünk tsendefségben távúi a lármától; , 
Szabadok, ha lehet, más Ember jármától; 
Ha ki ezek mellett Ó tifzra Szivének 
Örülhet még, mi kell több Szerenjséjének?

SS*L



55* A  Sokfélémnek 111 's I V  Darahjá• 
ban nyomtatás és irásbéli Hibák' Job- 

bit ás ok»
Harmadik Darabban.
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Lvp, Sor, Hibák, Jobbítások,
4 — 4 talállyon tálollyon
6 — 1 Tokson Takson
9 — 16 14 Fcb. 15 Feb*

13 — 3 Authemius Anthemiui
16 — 19 Juvenes Irene
28 — 16 meg tartásra meg tartása 
2 9 — 11 magok viselésében magok viselésén 
34 — 24 miként 1 miként?
37 — 1 Szalaminiai Szalamankai
~  — 14 Ferentz Frantz

✓ 41 — 8 íbraim Ibrahim
41 — 20 Kolfovfzki Koltsitzki - '
43 — %7 Ételnek Életnek
45 — 16 Qftriai Öftriai
46 — 11 i  Conde á Coude
48 — 24 Tsákós Tsákos
53 — 17 minekutánna minekelötte
55 — 17 Montagne Montague
-------18 Kikája Kihaja
57 — 17 Suliu te* Su lim é ,

59 — 13 Judoinak Indiának
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Lap. Sör. Hiba. Jobbításoké
— — 22 nálunk is mondják nálunk is. Mondják
62 — 9 ’s add iozzá ’s ez
63 — 8 Törököknek Töröknek
■= — 18 Rabinus (Sklár) Rab-inas (Skláv)
66 — 15 érkezett ' érkeztek
— — 29 mcllyekbe mellybé
70 — 18 ez az
----- -^23 Herembe Harembé
74 — 26 Írónak íróknak
77 — 24 mint mit
79 — 7 étkeztek érkeztek
$0 — 15 bálványozóknák báíványozdnak
-------16 mint valamint
82 — 15 angelettt angeleut
85 . 6 alatt előtt 1
— -r- 17 ViElor V ic to t '• *■
90 — 18 Keseö Késew
91 — 10 modta módra
-------15 tigyátt itt
91 — 2? más mái ' < ‘
92 — 10 vigafztáltatni gyógyulni ’
93 — 16 meséjét meséit
— — 19 PeÉi is PelHt is

108 — 2? Ciitoenius Conienius
109 — 21 Afttakából - Afztrakánbó!
110 — 13 Nevén Neve»
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hap. Sor. Hiba. “Jobbítások
i i8  — 4 Eme’ Eme
12 2  —■ 4 ex e t

123 — 13 Kardujel Kardnjel
— 15 Kidujel Kidnjél

125 5— 16 Implerere Implere
12 6 — 21 Lapponico Lapponica
128 — 23 72, *$7 72, 327
129 — 10 addig eddig
Í34 — 14 Győrb* Győrib.'
138 — 6 110-dik 100-dik
— — 9 azt az

142 — 11 leánykák leánykákat
144 — 4 Szeglet követ Szegletköve.’
148 — 10 bivást bizvást
152 — 7 velamely valamely
155 — 27 mindennek mindennel
160 — 7 italokat italok

------- 22 az ez
$64 — 6 Tirannus Tirannusnak
165 — 11 jelentettek mit jelentettek
I71 — 2 ^nnyokon Attyokon
174 — 5 közönséges . Közönség 
i 83 — 1? kövekből köböl
*87 — 13 melly mellyek
196 — 6 alatt lelett
202 — 35 foha foka

205 —. 26 éjjeli látások eílvéli fzállások
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'Lap. Sor. Hiba. Jobbítások,
208 — 16 kinálodás kinálkodás
2i2 — 23 tsikija •/ tsikaja
221 — 9 borjával botjával
224 — 6 gazdabb gazdagabb
226 — 25 rokonyink rokonyik

V. É. A 2-dik Lapon Szabóból való három 
Sort két fórba kellett volnä nyomtatni, mert az 
egy Dißicbon.

N egyedik Darabban.

3 — 5 bofzfzúból bofzfzú kívánásból
4 — 9 tifztátalanságit tsintalanságif

------ 23 le ejtette , le ejtetett
5 — 19 hét két
6 — 26 Serházat Serházakat

10 — 12 ki hirdettem ki hirdettetem
12 — 7 foganatosabbnak legfoganatosabbtiak
------ 19 hadakozásra hadakozásnak
15 — 9 felül fellyül
20 — 2 Diktároknak Diktátoroknak
26 — 18 admittente dimittente
------ 20 teutigine tentigine
42 — 19 Táborban Tábornak
44 — 12 valami valamit
48 — 13 próbát fzobát
— -— 18 lehett lehetett
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£<*/>♦ Sor. Hiba, Jobbítások.
53 — 20 mind mint
54 —r $ Gyűlésnek Gyűlésnek
56 —- 25 Indít Indien
*71 — i i  fionbours Boubours
-------17 bonte
77 — 21 eíznek vefznqk
$2 — 14 Tzimerbeti Tzimer
-------17 Famíliáké * Familiáé
-90 — 16 nyoma lábnyomac • ■ - '

J05 — 3 kíbefzélt ki befzélte
lofS — 15 ez a?
-------16 nevelkedésnél nevelkedésednél

J07 — J7 Autiana Antianae
n o  — 2 cllentalálhatatlanúl'ellent-állbsitratlasiúl
----- — 4 Kiöli $ci.oli

118 —, 19 Kpöfel Köp fel
119, —̂ 18. Halafztó halastó
X20 — g a* hulló L Hulló
122 — 2 nyelvek nyelveknek
-------: 17 az a’

124 — ? bél bé
127 — 5 IJertzegnek Hcrtzqgeknek
130 — 1 hegyest kegyest
-------14 Mese-játékok Játék-mesék
-r- — 23 magunkról magunktól

131 — 18 Antbalt Antid
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Lap. Sor. Hiba. Jobbítások
133 — 5 luprico ' \  lubrico
— — 18 Bolonyába Bolonyában

135 —  5 Palotátá]ban P alotájában

------ 11 lanniftca lanifica
136 — 17 Pexerborughnak íeterborugbnak
137 — 26 az a’
138 —  G T se lek ed tü n k et T se lek ed e tü n k et

139 — 26 ig e n  add bozzd két ig en

142 — 16 F am etfzést Faraetfzetet

-------------- M etfzett  fát hagyd el
150 — 18 T ifztá tan láságo t T ifz tá ta lan ságot  

154 —  3 G ondatójával G yóntatójával 

160 —  26 honnét tsak, h onn ét, tsak  

162 — 8 Catalinát Catilinát é
164 — 5 mozgatfsáal mozgatáflal
— — 7 Azutáni Azután

166 — 31 Rafzenncl Rafzinnak
170 — 9 a* az
171 —* 9 Tűvel Tüvc
— — ia a* ’s

173 — 24 az azt
174 — 16 fájttól fajtól
180 — 14 Gangenelli Ganganelli
188 — 15 bét két
191 — 15 mecbe me, ebe
193 — 2 ók hogy ők
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Lap. Sor. Hiba. Jobbítások
------- 4 az - hogy az
-------ö oily fzint olly

202 —• 2 Dendumoger Dentu.noger
2°3 — 3 Europa Europea

— — 9 Lofchovice Mojcbovice
2-5 —• 9 Büßng B’üßbingl
—  — 24 Harhályból Harkályból
208 — 8 Ad At
210 — 10 Degnigucsböl Degmgnesból
211 — 2 mindazonáltal én mindazonáltal
212 — 7 Tsenigrád Tsernigrád

-------15 Sanungrad Surnigrad
314 — 3 BlakofzIavU BlahofzlavU

— —■ 6 Choffeti Chofzen
-------Szoptad Szoptató

216 22 Zuop Szuop Znop Sznop
217 — 22 Ajtó állók Ajtónállók
22t —* i Magyampak tvlagamnak
224 — 11 Vandulosoknak Vandalusoknak

— 21 Pomponeus Pompcnius
226 — 10 és 11 ki- ki után a kapots maradjon ki, 
230 — 22 máfik maiikban
236 — 5 még míg

-------7 fzfásálta fztrázsálta
33S — 22 helyheztetette helyheztette

— 36 dohányozni dohányoznom
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V. É. A 193-dik Lapon való Deákságot két 
fórba kellett volna nyomtatni, mert az egy deák 
Diflicbon. A Peíli által Nyelvünkre forditott É- 
zóp Meséiből ki Írott Szavak Betűin való Accen- 
tusok mind Nyomtatás Hibái, mert azok az ere« 
detiben feholt nintsenek.

56. A Sokfélémnek 111 's IV  Darabjához 
való Jegyzések.

I l i  Darabnak Ii-dik Tzikkelyébez, A siiltt 
Pávának elrepülését Eggerer a Sz. Pál Pvemete 
Szerzetének Történetiben igy adja eló : Exceptus 
tandem a Rege Omni humanitatis officio, regioque epu~ 
lo ajfiiens, a carnibus omnino abfiinuit; rogatus tarnen 
precibus a Rege, ut aliquid ex Pavone appofito de- 
guflaret, negavit Je id facluríim, ftatimque arrepto Pa
vone Dei Qmnipotentiam provocabat, quatenus fiúé of- 
Jensa Regis avis illa revivifeeret; fa01 um eft, nampro- 
tinus rediviva Volucris e patina ingenti prodigio avo- 
lavits Fragmen Panis Corvi Prothoeremitici five An
nales Ordiuis S. Pauli, Vienna, 1663. pag¥ 20.

18 Tzik. Amint hallom, Mátyás Királynak 
írna hires Mesés Könyve is , melly a Brüfzfzeli 
Könyvesházban tartatott, úgy jártt, mint az Er
délyből Maroson ki vitt Római Kövek. Ezek is; 
az is több drága Társaival vízbe vefztek. Ugyan 
is az a hire, hogy azon a Hajón találkozott vól- 

L 5 na9
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na, melly a Gröningi partoktól nem mefzfze Al
bert Hertzegnek több más Drágaságival Tenger
be süllyedtt.

2i Tzik. A régi Magyar Kéziratoknak közön
ségesekké tételök vagy is kinyomtattatások Nyel
vünkre nézve igen hafznos volna, Nem is ké
telkedem, hogy itt is amott is ne találkoznának 
holmi régenten Írott Imádságok, Énekek, Szentek
nek Életök, Sz. írásból fordított Darabok, Imád- 
ságos Könyvek, ’s apró vijági Iftóriák és Versek, 
ír,ellyékből fzámtalan ki vefzett eredeti Magyar 
Szavakat, Szóllásokat, Közmondásokat, és fok e- 
gyebet tanulhatnánk. Mind eddig a Látjátok fe~ 
Veim 's Emlékezzünk régiekről két igen apró régi 
Magyar Kéziratok mellett a Sz. Margit Élete va
ja a legnevezetesebb régi Magyar Kéziratunk, ü- 
römmel jelenthetem, hogy Révai Miklós Barátom 
most egy illy nevezetes Kintsre akadtt Dénis úr
nak Jóakaratjából a Bétsi Tsáfzári Könyvesházban* 
A Kézirat az Ó Törvénynek egy jó Pvéfzét fog
lalja magában. Ki légyen a Fordító, ha Paulinus 
Bátori Láfzló e, vagy Francifcatus Fitos Pélbárt, 
vagy más valaki, arról most nem fzóllok. Ha egy* 
fzer a Munka ki lefz adva, ’s a Tudós Leiró ki
nyilatkoztatta felőle való ítéletét, megtörténhetik, 
hogy magam is mondok valamit iránta. Bátori 
Láízlóról Eggerer a Sz, Pál Remete Szerzetének

Tör- '
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Történetiben azt mondja, hogy Budához közel 
való Sz. Lórintz Monoítorában lakott, a? egéf? 
Sz. Írást és. fok Szenteknek Életöket deákból ma
gyarra fordította, ’s 1456-dik körül végezte igen 
ízemül folytatott Életét. így tehát vétettem, mi» 
dón azt Írtam, hogy Hunyadi Mátyásnak idejé
ben tette Fordítását, mert illyenképen régiebb. ■*— 
A régi Érd nevű Helység most. Hanzsabégnak ne
veztetik bizonyos Hanzsa nevű igen hamis Tö
rök -Bégtől.

24 Tz:k, t n  el hitettem magammal, hogy a 
Palitírnál feltaláltt Tsuvasok Labti nevű Lábbeli
nek, Calceur, nem egyéb, hanem a mi írásunk fze-' 
yépt való Lábtyú, Ez pedig ollyan mint Keztyü, 
Cbirotbeca. — A Nyelvrokonyinknak tartatnak töb
bi közit Finok, Lapok, Tsuvasok, Tsereraiffek, 
Vogulok, Szamojédek, Vottyákok, Ofztyákok, 
Kalmükök, Permiaiak, Morduánok, Baskírok, Si- 
ránok, Tungusok, *s még egynéhány Nemzet.

25 Tzik. Az Ibri Úrnak Lap Szókönyvéből, 
Mexico Lapponicomég ezen Szavakat jegyzem k i:

Aggé: Floccus. Nálunk Agy: Lettus,
Aite: Repoßtorium, Harreum. Pajta.
A{atet; Pracreari, Prop ugari. Dicitu,r de Am~ 

malibur. Nálunk Állat: Animal.
Aides: Gratia, Grates. Áldás,

A



Állatéi: Quod rét alicui fupponitur, ut altiul at- 
tollatur. Nálunk Allatásf: Statutio, Alattas pedig 
lehetne talán, ha akarnók Subßaculum.

AUelt A latere occidentali.
Allen : In occidente.
Allét: Ab occidente. Nálunk Alkonyodni. Oc- 

cidere3 ’s Alkonyodat. Occafui.
Ape : Campusuliginofus, Láp, Lápa, Láposhely.
Appar: Infigne ligneum vetibus pifcatoriis fune an- 

nexum, ut reperiagtur. Nálunk Para a Háló fzélérc 
aggatott, ’s a Viz fzinén lebegő könnyű fa*

Ara: M atums. Érett.
Ajjnel Aridul. Afzfzú.
Beres •’ l'romeritus. Nálunk Béres : Mércén*- 

vius. Elvette bérét: \Accepit, quod meruit.
Bod: Tabema. Bolt, Bőt.
Dai gen 3 Daig : Farina aqua fubaBa, M affa. Ná

lunk Dagafztani: Maffam fubigere.
Do« : Pulvinar. Donyha.
Ewet; Hera. Nálunk Eme: Foemella.
Fadda: Id quod igni alendo aptum eß. Nálunk 

Fa: Lignum. Faggyú. Sevum.
FiffeTt : Parvulus. Dicitur C? de infantibus id de 

pullis imprimis avium. Nálunk Fi, Féfzek pedig 
Nidus.

Fuorkes: Lepidus, Jocofus. Fura, Furtsa.
Haddo: VItio, lindiBa. Nálunk Had : Bellum.

Haik:
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Haile: Finus procera  ̂Nálunk Hajó: Navis,
Udo: Repofitorium. Nálunk Ildomos: Frovidur.
Ijfct. Herns. Nálunk Ifién: Deus.
fittet: Vrovenire, in apertum venire- Jönni.
Kadsl Manus. Nálunk Kats, Ka.só. Manns 

parva.
Kaiwotakes: Curvus3 Flexuofus. Kajáts, Kajla, 

Kajfza.
Kaptet Tunica, Veßis. Nálunk Kaptza: Tibi- 

ah vei Soccus.
Kare: Vas. Nálunk Kárt, Kártos, Kártya: 

Culigna. Fa-edény.
Kare-nialoje: Paraßtus. Tányér-nyaló.
Karra : Dira, Execratio. Nálunk Káromkodni: 

Bhfphem&re. Káromlani: Vituperare.
Karra nialme: Os ad dir as agendas pronum 

Káromkodó Nyelv.
Kartjes : Angußus, ArElus. Kartsú. Tudni kell 

pedig, hogy azon Ortográfiában, mellyel Írattak 
ezen Szókönyvben a Lap Szavak Tj annyi min
dég mint nálunk Tf. ' ,

Kafka: Inter♦ Közit, Között.
Katket: Colli gare, Conflr ingere. Kötni.
Kava: Flexura, Sinus, Curvamen. Nálunk Káva: 

Annulus, Circulus.
Kednet: Re ti a conntSlere. Kötni 
Kelés: Mendacium. Költés.

Ke-



174
Kefunja : Fibula vei Anfa, qua prebensa quidquam 

tfahimus. Látfzatik a Kéztől fzármazni.
Kiljatet: Vociferari. Kiáltani.
Kifa: Clitelía, Sarcina. Nálunk Kifafdnak ne

vezik azt a fát, mellyre akafztják a Koisi húzó 
lovak kötelüket.

Kiffjok: Pronus, Promptus. Kéfz.
Kifia : Chirotheca. Keztyu.
Kitse: Hadus. Nálunk K e ts k e Capra.
Kial: Vox, Lingua. Nálunk Kiáltani: Vociferari,
Kottjotet: Gravitev vöt art, fedulo invitare. Ná

lunk Kotyogni. Garrire -vei Glocitare. Kottyanni." 
Sonum edere.

Ká: Quis. Ki.
Kár, Kdtai Manns. Kats, Katsó.
Kata lápo: Vola. Kéz lapja, Tenyéf.
Kát juoks : Arcus manuarius. Kéz*ij, Kéz-iv.
Laike, Laikesz Pigér. Lajha, Lajhár.
Laka; Formativum Adverbiorum ccrtum judicartt 

módúm, Mainetes: Inculpattts. MaineteslaVa: IncuU 
pata more. Nálunk fzint illyen a Lag ezekben: 
Óldalaslag, Múlalólag, óltalmazólag, ’s t. af.

Lakkula: Clavis. Nálunk Lakat: Sera.\
f>autja: Oefirum. Nálunk Légy: Mufia,
Lemen Jus. Lé, Lév, Leves.
Luitatem: Descensus. Nálunk Lejtő: Defiensus 

prceceps.
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Luoddenet: Diet túr de Sclopetis, dum cum fra- 
gore exonerantur. LŐnni, Lódözni.

Lujskos: Fluidus. Lutskos, Lotskos.
Lágga, Lágges: Tepiáuí, Calidus. Lágymeleg, 

Lagymatag, Langyos.
Maikatet: Defpondere. Mátkáíitani,
Manje: Nurus vei Uxor Fratris. Nálunk Meny 

hasonlóképen Nurus, Ángy pedig Fratria.
Mamiét: Profié ifiéi, Iter facéré. Menni»
Manneje : Iter faciens, Viator. Menő.
Mannos: Ifér. Nálunk Menés. ProfeÜio, Itio,
Menő: Fortuna. Nálunk Menny: beatorum*
Mere: Menfura. Mérték.
Mer etet: Determinare, Prafnire. Ki mérni.
A//. , (>2cz. Mi. Mi dolog ? Mi lehet

belőle?
Monon Cj3 Mono: génit. cas. fron. dual. Mo

no taiver: Utriusque noflrutn bona.
Mállatet: Teri. Mállani.
NalyNala: pr*p. In. Nálunk, Nál, Nála : A p u d .

Nelgoml Efuriens. Nálunk Nyelés. Glutio, 
Voratio.

Niallkatakes: InconfiaKs, Levis. Nálunk Nyalka ,* 
Levis, Vanus.

Niammet: Sngere, Laid ere. Nálunk Nyámmog- 
ni annyit tefz mint: evésben kényeskedni, vagy 
iraméi áramai enni.

Ni a-
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Nia-walak: Tinea, Nálunk Nyü vagy Nyiv: 
Vermii, Termes.

Njálet *, Deglutire, D evőmre. Nyelni.
Njáletet: Deghtitndum prabere, facer«, ut quit 

deglutiat. Nyeletni.
Nj'alem: Deglutitio. Nyelés.
Njálejel Deglutiens. Nyelő.
Orrom, Orra, Orrot l Habitatio, Locus manßonisy 

Nálunk Orfzág : Regmim.
Peele: Dimidius. Fele. Attje-pelel Vitricus« 

Moftoha-Atya. Endne-pele: Noverca. Moíloha-A- 
nya. Bizony nálunk is jobban hangzanék a Fél
atya ’s Fél-anya, mert Moftoha a Tót Matzochá- 
búl való,

Pejfe: Nidus avium. Féfzek. Már megjegyzet- 
tem, hogy az éjfraki Kun Nemzetek a mi F Be
tűnk helyében P Betűvel élnek.

Pin: Cruciatus. Kin.
Puotja: Penis. Pets, — Leem és Sajnoviís 

Könyveikből ki tetfzik, hogy ezt a Lapok Potsá- 
nak mondják.

Pattanes: Vomica, Ulcus. Pattanás.
Queis: Dolores ijcbiatici, A mi írásunk fze- 

rént minden bizonnyal Kefz vagy Köfz. Nálunk 
Kefzvény vagy Köfzvény: Podagra,

Ruobbe: Cicatrix, vei Scabiesf Petigo. Nálunk
Ripats annyi mint Himlőhely, Scabies pedig Rü.

Sad-
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Sadhet: Entehre. Sadkelet i Sufurratc. Nálunk 
Száj: Os. f

Sogr.ast Vetigo, Scabies. Sennyedék*
Sílet : Finder e. Nálunk Szelni. Se ír. dere.
Seiptg: Cauda inßrutlus, transl. lupus. Nálunk 

fzint úgv a Farkas Farktól neveztetik,
Sjálb, Sjálbes: Blafus. Selyp, Selypes.
Sora. Bellum, Pugri. Tsata»
Suots: Vermis. Nálunk Szú: Teredo.
Saks: Ni dór. Nálunk Szag: Odor..
Sáurom: Qculilaerymantes. Nálunk Sirni. Pleret 
Tajfetl Ahigere, P ropere. Nálunk Tofznij 

Tofzitani, vagy Tafzitani: Trudere, Deturbare.
Tatrh.«: Qui a litt őre lange dtßatin lacu aut mari. 

Nálunk Távúi: Large. Tavi pedig Lacufiris.
Telel Nix compaHa duriuscula. Nálunk Te

le: Pler.us, vei Spijfos, Derrus, azaz: Tömött, Tel 
pedig Hirns.

T  etelesl No tus. Nálunk Tételes aünyi lehetne 
mint Facir.orofus,

T j ajetet, vagyis If álunk fzerént Ts ájetet-. Tsá* 
bitani.

T illctcllet, Tilloteti Fcciexdum curare. Nálunk 
Tiltani épen ellenkezőt jelent, azaz: Probibere 9 
Vetőre.

Tjokkoldet, vagyis írásunk fzerént Tsoikoldetz 
T  it illőre, Tsiklándani. Tsókolni pedig Ojculari.

M Tju-M)
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Tjuw} vagyis írásunk fzerént Tsuv: Gulaa 
Guttur, vei Alveus amnis. Náluak TsO, Tsü: Sí- 
tula, Tubulus? Canalis. , *

Tják, vagyis írásunk fzerént Tsák: Angulus♦
Nálunk Tsák annyi mint Angulusßve Cuj'pis Veßist
Vilii, Vexilli ♦

Tokor: Crepundia. Nálunk Tükör: Speculum.
T sabbe: Sura ßve crus pedum ant éri or um quadru- 

pedurn. Nálunk Tsipó : Femur.
• Tsabmet: Puls are, Tun dere. Tsapni.

Titggjeul Aliquid, quod ereElum eß, Signum. Ná
lunk Tsüggő: Propendens.

Tsipaj Tsinna: Membtum genitale Muliertm. Ma* 
gyárul a Képmutatók, miatt nem merem ide Írni.

Tsiwna* Ni dór, Odor ingratus rei aduftae. Ná
lunk Tsúnya: Turpis, 's Tsúnya Szag: Fator.

Tsáke: Vaaum, Brevia. Tsekély.
T uodde: Additamentum. Toldás, Toldalék.
Táppet: Prebendere. Nálunk Tapogatni: Pál- 

pare. '
T állói Mappa, qua flernitur Mcnfa, vei ipfa 

Menfa. Nálunk Afztal: Menfa, Tál pedig Patina.
Unne: Parvus. Nálunk Ünő: Vitula, Juvenca♦
Unto t Abundantia. Nálunk untig: Abunde.
Ufs: Nomen eß generale Injeftorum omnium aqua- 

tieorum* Nálunk Úfzná: Nature.



XJtse: Parvus. Nálunk Ötse: Frater Hath Mi
nor. Méltán gyanakodhatunk, hogy az ötse haj
dan az Eleinknél is tsak annyit tett mint Kis, 
Kisded, Kitsin. ’S ugyan innen fzármaznatott áfc 
Ötgém Afzfzonyis,

Waggé : Vailis. Völgy.
Vaj: Marvr, LuElus. Nálunk Vajúdni: Lang* 

mere, arumnas perpcti.
Wajes: Trift is , Mceßusi Nálunk Vaj i\*tt an

nyi mint Fonnyadttá
Hraker: Natu minimus, VakartS.
Walat: Media pars córporis, Nálunk V ál: Hu*

mertus, V -------g pedig az Afzfzonyok’ Szeiné-
rem-tagjok.

Ware: Mons. Nálunk Vár, melly hajdan tsak 
hegyen épittetett, Arx. Caßrum. Sőt régenten Arx 
a deákban is tsak Magofságot jelentett. Lásd 
Kirfcbnek Cornucopia Ling. Lat.

Wardo: Mons arboribus conßtus, aut ([ui irt 
conßnio efi ßlva. Nálunk egynéhány Várad és 
Várda nevű Helységek találkoznak, mellyek talán 
onnan neveztettek igy.'

Wikke: Causa, Culpa. Ok,
Willok: Or tus aut Occajiis Solis. Nálunk Vi

lág: Lux, Lumen. Villáin: Fulgur, Villogó : Mi* 
fawr, Coruscans.

Wuoratjes; Cornix. Varjú,
M a
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Wuórtja: Idem.
Wuowd, JVuowda: Arbor Cava. Odú* Udó.
Wáj. interj .  Ab! Vab! - Vaj, Jaj» Vajha pedig 

0  f i i  Utinam.
Agg: Hamut pifcariut. Nálunk Ág: Rdrnus* 
o . ,

Akfe: Kamut arbont* Ag. 
o .
Alóli Maxilla. All.o
Antos: Claudut. Sánta.
o
A ri Hordeum♦ Árpa.3'

rena. Er.
o ,
Arbet: Orbut. Árva.O - .
./írre/: Mafculut• Nálunk Artány. V eneí+  

Kandifznó,
A Lapoknál a Kitsinyitő mindég végződik 

iífj Szótagon illyenképen:
Akkatt. - Akka - Uxor.
Ausritt. - Auwe - Cingulut.

- Kifiatt. - Ki ft a, - Cbirotbeca.
Monnatt. - Mone. - Ovum.
Warattá - IU «>«♦ - Mont:
Hogy nálunk is hajdan a Kitsinyitő fzínt úgy 

tsupán yíí/tsal vagy .Emsei végződött, azt fokán 
vélik. Néhány Kitsinyitő még most is úgy fzo- 
kott ejtetni, úgymint: Dugats, 'Likats, Varats* 
Követs. A hozzájok adatni fzokott Ka vagy Kí , 
ugymint: Likatska, Uratska, Követske, Szémets- 
ke, Szívetske TótosnaK tartatik.

Leem-
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Leemnek illy nevű Munkájából: Canuti Leé
rni Profejfoyis Lingva Lappontca de Lapponibus Fin- 
marchice, eorumciue Lingva, Vita, £í Religions priflina 
Commentatio, mnltis Tabulis aneis illuftrata. Hafnice 
1767. *) ezeket fzedtemki:

69 Lev. alól a Jegyzetben: Notandum efl 
Lagopum hunc a Laponibus Nial, in plur. Nia- 
lak, appellari. Lagos, honnan Lagopus lett, görö
gül Nyulat tefz.

126 Lev. 13 Sor. Aliud Jusculum, Vuorra- 
maelle dictum, ex aqua, fangvine, confuso febo fa
rina — compoßtum apui Montanos in ußi efl. Talán 
Vérmáié.

252 Lev. 1 Sor. Avis qusedam Lapponice:
Sagan; Latiné: Pica marina d ic ta------ in Fin-
marchia etiara occurrit. Heltai a Krónikájában 

M 3  . ein-

Ez nálunk igen ritka Könyv. Ama híres Tsillagáfz 
H e 11 nevű Jézfovita, ki Selmetzen fzületett, és 
Sajnoritstsal Dán, Nór, i$ Lap*orfzágba járt, hogy 
ott a Vénus Tsillagnak a Nappal való öfzvejövé- 
sét fzemlélhefTe, ezt a Könyvet onnan hozta ma
gával ide, mellyet én holta után megvettem. A 
Könyv fzinte roo Képet foglal magában, mellye- 
ken a mind a két nemű Lapoknak Ruhájok, Sá
torok , Vadáfzatjok , Haláfzatjok , Lófzarvafaikkal 
való bánások, azokkal való Szánozások, némelly 
Vidékeknek tsudálatos Látatjok, Jósaiknak Dob 
képű Szerfzámok (mellybol jövendölni fzoktak) 
és fok egyéb Dolgok adattatnak elő.
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emlékezik valami Zakan nevű Madarakról, mellyek
Szittyában bőven volnának:.

383 Lev. 16 Sor. Si Puellse illiusque Párén- 
tum afíenfum obtineat, ipíi Munuscuíum apporta- 
tum, Gilbe dithim, tradit, ipüusque eíiarn Párén- 
tjbus Veítirnenta nova muneri conferenda promit- 
tit, quod Lappones Biejatas vocant. Talán Bejutás.

415 Lev. 21 Sor. Qui vei pretio ab aliis 
Noaaidis ideit Magis, vei etiam ftngulari quadam 
Artis Noaaidicaa ideit Magicte peritia eos fibi corn- 
pararunt* Talán a mi írásunk ízerent Nagyok
nak neveztettek ezek az q Tátosaik vagyis Bu- 
bájofik*

421 Lev, 13 Sor. Jouh-Gad%é omnibus Lap- 
ponlbus, Finmarchiam inhabitantibus, adeo. noti 
funt, ut qui no tiflimu Fuere hi Joulct-Gadze, ft 
Lappones audias, Cacodaamones quidam, quibus 
Vigília Feíti Nativkatis Chrifti, Styli veteris, re- 
lig ose olim Sacriíxcia ftebant. Noaaide-Gadze, feU 
focii Noaaidi, ita nuncupati ab informitione & 
ope, quas Noaaido, ideit Maga presítare crede- 
bantur. Hi aaque ac Joulo-Gadze Lapponibus no- 
tifftmi funt, quos inter, qui prudentiores & fide- 
digniores erant, unó ore affirinarunt, Noaaide-Gad- 
rce fen focios Magi Daemones fuiífe, infantum Spe
cie 3? habitu Lapponico, vei per infoinnia, vei 
etiam dara luce Lapponibus apparere folitos, ope-



ram fuara & officia commendantes, interpofita fide, 
fe, modo admittefentur, effetluros, ut Dotnini fűi 
fagaces & folertes hant, profperaque in Venatio- 
ie, Pifcatione, Morbörumque in hominibus & pe* 
cude curatione uterentur fortuna; & quo facilius 
fűi admiffionem impetrent, adjeciífe, fe antea Pa- 
rentibus eorum cominodalfe, nihil propterea sequi
ns effe, quam ut filiis & nepotibus eadem prae- 
ftarent officia, utpote jure quodam haereditario ad 
eos pertinentes. Si ultro & benevole officiofos hofce 
Spiritus admiferit Noaaidus----- - — Admiffi tan
dere vei ultro vei ingratiis Noaaidum fuum omnem 
facrificandi rationem, Artisque Magicae Myfteria > 
atque Juoige, ideit módúm Carmina magica rite
canendi-------edocebant- Éfzre kell itt venni,
hogy a Juoige nem más, hanem Jó*ige. E pedig 
« Lapoknál búbájos Éneket vagyis Ördög kinfze- 
ritő Beízédet jelent. Hogy a Jó az Eleinknél is 
annyit tett mint Magia, Incantatio, ki tetfzik a 
MáfTal-érthetőjéből, Adjcttivo, Jósból, melly Pá
pai fzerént annyit tefz mint Magus , Incantator, 
Incantatrix, Pytko, Vates, Saga. Jósoló mint Fa- 
tidicus, Divinator, Vates. Jófoló-Afzfzony mint 
Fatidica mutier. Igézni pedig Magyarban még most 
is annyi mint Fafcinare. Ezek a Jófok vagy isTá- 
tosok a Pogány Eleinknek Papjaik, vagyis magya
rán mondván, Ámitóik valának, valamint még 

M 4 most
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most is azok fok Orofz Birodalomban lakó Kun 
Nemzeteknél, holott az Oroszoktól La/Híiwoknak 
neveztetnek. Pallas ezen Embereknek fzemfény- 
vefztó Tselekedeteiknél gyakran jelen volt, ’s a* 
gokat hoízfzan leírja. A Nagy Karátson még mosi 
is a Lapoktól Jólónak, Joulo, neveztetik, azaz. 
hajóiénak. Hogy nálunk is, föképen a Tót Ta* 
jokon, a Nagy Karátson eltin fok Varázfolások és 
Bájolasok történnek, azt igen jól tudom.

435 Lev. i i  Sor, Tó Jaoigen Cantum figni- 
ficat, quem Lapponum ncnnulli per Intervall» 
edere folent, fed adeo confusuvn & inconditum, 
nt ululatui, quam articulatse voci fnnilio.r fit, 
Dantur Lappanes, qui innocenter & folius animi 
gratia fuum Jiioigem cant3nt, hi Maargos appel- 
Jintur, aíiorum verő Jmigers prorfus fuperílitio- 
sum élt. A Lapoknak ezen pogány Szertartáfik- 
ró.l, Bálványikról) ’s az emlitett Nagyokról ’s Jó* 
igéről hoízfzasan befzélgct Lsem. Hogy ez a Szer* 
zó igen tsúfos és alkalmatlan Ortográfiává! él a 
Lap Szavak ki írásában, azt előttem említette ira* 
már Sajnovits is. így mi reánk nézve igen hibás
ban írják a többi Dán, Svéd, Orofz, és Német I- 
yók is a Lap Szavakat. A Fin és Magyar Nyel
vek köztt való hafonlóságot már^Sajnovits előtt 
emlegették Comcnius, Eccardus T Rubeck 1, F.'fehér és 
Btijfbing, de Tudófaink nemigen ügyeltek reájok,

tnig
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mig Sajnovjts, egy ízületeit Magyar Jézfovita, 
Laporfzágba jutván, a Lap Nyelvet, melly a Fin 
Nyelvvel tsak nem egyféle , a mi Nyelvünkhöz 
nagyon hafonlónak meg mutatta azon Könyvében, 
jnellyet eláfzör Kappanhájában 1770-ben, ’s azu
tán Nagy Szombatban kiadott illy Fenirás alatt: 
Dem.onfiratid Idióma Ungar ovum id Lapponum idem 
effe. — JPá/kí azon Munkában, mellyet Oroíz Be
tűkkel adott ki, ’s a Homlokánigy nevezi:- Ling- 
varum totius Orbis Vaoabularia comparativa. Petro- 
poli 1786. 4. A Deák Élőbeszédjében igy fzóll: 
PilUnui autem Avaricam a Bialeöo ílirpis Chun- 
sag, quas Sedes tarnen eil Principis Auar-Chan\ 
quia acceptum fub titulo Avarici Vocabularium * 
ab altero fatis diveríum perfpexi, Kár, hogy ezt 
a Könyvet Orofz vagyis Glagoli Betűkkel nyom
tatták. Abban többi köztt a mi Szavaink is meg 
vannak fok egyéb Kún Nemzeteknek Szavaikkal^

41 Tzik. Smutzer Bétsben nem Képfaragó, 
hanem RézmetfzQ.

43 Tzi)t. Az igaz Gyöngyök nálunk is talál
tatnak Berettyóban , foképen Bakony Szegnél. E- 
zek az édesvízi Gyöngyök hofzfzúkás Tsigahéjak* 
ban találkoznak, de a tengerieK kerékded Béka- 
teknyókben,

44 Tzik. A Hayfifcb és Schwerdtfifeh Szörnyű 
nagyságú Halakat a moílaniak a Tzethalak közé
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nem fzámlálják többé. Én Egedét követtem volt 
akkor, midőn ezeket is Tzethalaknak mondtam. 
A Tzethalaknak tsak azok a rettenetes nagy Ha
lak neveztetnek, mellyek eleven Fiakat fzülnek, 
’s belső Tagjaikra, Tsontjaikra, Lehellésökre, ’s 
meleg Vérökre nézve a négylábú földi illatokhoz 
nagyon hafonlitanak.

45 Tzik. Amint látom, már nékünk (vagy a- 
karjuk, vagy fém) tsak Kalmukoknak kell lennünk, 
vagy is inKáb ő tolök fzármaznunk. Ez előtt 
fzégyenlettük, vagyis inkább tsak néhány büfz- 
ke Földink fzégyenlette, hogy Lapokkal rokonság
ba hoztak, meíly Európának a leg fzegényebb Né
pe. De legyünk bár Rokonyik mind a Lapoknak 
mind a Kalmukoknak, az femmi íkégyénünkre nem 
válik. Ama nevezetes Spittler GÖttingi Tanáts úr 
azon hres Munkájában, mellynek neve * Entwurf 
der Gefcbicbte der Europaeifcben Staaten, igy ir Eleink
ről : Eine große zahlreiche Horde Kalmyckifcben 
Stamms, dießcb Magyaren nannten und im Lande der 
Baskírén am Fuß'e des Ural berumtrieben, zog in fe 
len kleinere Haufen getbeilt weßlicb nach den Ufern 
der Wolga bin, — Von dort aus giengs den alten 
Hordenweg nach dem Don zu, und von Don aus nach 
dem Dneper bin. Hier aber kauften ßch die zu Kiew 
’von ihnen ab, und fchickten ße weiter nach Süden, das 
ße im Süden zwifcben der Theiß und Donau das Reich

•wie
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wieder aufrichten Jolit se , das ehedem der KaJmycke 
A tihi, dejfsn Name unter ihnen noch grofs war %u~ 
J'ammtn erobert hatte. így tehát Spittler br azt 
tartja mégis, hogy Etele Nemzetjére nézve mifé
lénk volt. Mert tudni való, hogy a moílani leg 
több Német írók a Hunnusokat erőn erővel Tó
toknak vagy Németeknek tefzik.

lV  Dir. 2S Tzik. Demailletnek a Világ’s Em
berek Eredetéről való tsudálatos Vélekedése nem 
olly igen új, amint fokán gondolták. Mert már 
Plutárk azt mondja, hogy Anaximander után fokán 
azt hittak, hogy az Emberek hajdan a fzárazra ki
vettetett Halakból lettek volna, ’s az ótzán, Ocea- 
nus, lett volna mindennek az Annya.

33 Tzik. A moftani Magyar Ruháról el lehet 
mondani, hogy az a régitől ( nem mondom Sz. 
litván idejebclitól, hanem tsak Első Lajos, Zfig- 
mond, vagy Mátyás Király korbélitóO már is igen 
el üt. Az akkori Magyar Nadrág olly bóv vala, 
hegy, amint mondják, Zsellért lehetett volna fo
gadni beTe. A Mente földig ért. A Dolmány tsak 
nem térdig. A Nyakravalóról femmit fe tudtak. 
A fa vagy bőr Sark - emelőt azaz : Stéklit vagy 
Abfzetzet még a híréről fém elmérték, mert an
nak helyében avas Patkó fzolgáltt. Az öt rend
beli Gombokat vagyis az Ezer-gombot még fzeren- 
tséjökre fel nem találták, valamint feinte a fok fuj-
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tású Taifrákat fém. Ezek mindazáltal, ha jól meg 
fontollyuk, ki vévén hogy az Értékünknek árta
nak, egyébként mind ártatlan dolgok. Tsak hogy 
a Magyarságunkot ne tsupán azokban helyheztes- 
sük, mert ezek a Konyhánkra femmit fe hoznak, 
hanem inkább k iv in ek  belőle,

35 T z ii , A meg jelenó Lelkeket vagy is aa 
úgy nevezett Geißer erfcbeimingot minap Ensten ne* 
vü Stutgárdi Német; a Világ és Árnyét Meftersé- 
ge által, itt Bétsben oly jól elő adta, hogy ebben 
Pbilidort is fellyül múlta. Ugyan is a Lelkei, 
vagyis inkább Ember Árnyékai, mozgó lábokkal 
’s kezekkel valónak, nem oly iáfok mint a Pbili- 
doré; jártak, keltek,’s kezöket illendöképen moz
gatták. A Ruhájok fzine is jól meg látfzott. De 
leginkább a Kötélen magát fel ’s alá hányó vető 
Alakja igen megtetfzett kinek kinek. Tsalatko- 
zik a Delibába Eíóhozója, midőn a Magyar Nyelv
mi velő Erdélyi Társaságnak I Darabjában pag, 
162. Pbilidort, ama minapi hires Bétsi Szemfény- 
vefztőt, Amerikainak mondja, ’s azt írja róla, 
hogy a Holtaknak Képeiket nem tsak elő hozta, 
hanem egyfzersmind befzéltette is a Nézőkkel, Mert 
Ó Augsburgifi, ’s az Árnyékai mindenkor némák va* 
Iának.

47 Tzik. Valamint Pi/o és Sempronius kente* 
len volt oda engedni nevét, hogy némelly Törté

net*

j88 SOKFÉLE VI. DARAB.



net-irók kitalálják Pofonium és Sopronium Várofok 
nevöknek eredetét, úgy Teí-ení/arnak is oda kel
lett kóltsönözni nevét, hogy Trentsinnek tegye 
felépítőjét. Ezek a Jámborok éfzre nem vették, 
hogy Trentsint a Rómaiak fzint úgy nem bírták, 
valamint Pozfont. Szint illyen az Egernek fzár- 
maztatása is az ^grianusoktól, Peítnek P£/Lj;»íok- 
tól, Budának Budinuroktól, Kalotsának Co/o/fcafok- 
tál* hogy a Bonfinnak több Álmait ne említsem. 
Valamint Frolich Dávid, Hager, ’s még egynéhány 
írók mindenütt Német Nemzetet, Nyelvet, és E- 
redetet találtak, Otrokotsi Foris ellenben Magyart, 
Kollár Tótot, úgy Bonfin is mindenütt Deákra 
vagyis Rmraaira akadtt. Az egéfz Könyvéből tsak 
a Mátyás Királynak Ideje méltó arra hogy az u- 
tóbbi Világnak fen maradjon, mert ebben fzem- 
mel-látta Bizonyságunk, noha itt is az Olafz Hi- 
zelkedés kilát fzik mindenütt.

48 Tzik. Azon régi Pénzt, melly egy ezüst* 
bői kéfzültt régi Német Gombhoz hafonlit, mel* 
Iyen egyfelől egy emberi Fej, más felől pedig egy 
Ló, *s azon egy alig elmérhető íifakos Ember 
fzemléltetik, ámbár a Sokfélémnek IV Darabjá
ban immár említettem, *s rézzel kiis nyomtattat* 
tam, de mivel egy más Társától valamiben különb- 
bözik, most újra kivágattam ugyan azon jobban 
meg tartatott Társából. Mind a két előadott Pénz- 
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Xiek ezüst Eredetije birtokomban vagyon. Ki lett 
légyen ezen Pénznek Veretöje, azt eltalálni nem 
olly könnyű dolog. En, a Főnek tótosan nyirett 
Hajára, Fülgyürüjére, ’s a Pénznek vaíbgságára 
nézve, kéfz vagyok azt inkább valamelly Szva- 
toplug vérű Morvái vagyis Tót Úrnak tulajdo
nítani, hogysem Kún vagy Magyar Fejedelemnek. 
Még egy ezüst tsak egy felöl veretett apró Pénzt 
is kivágottam melléje, kívánván meg tudni, mit 
kellefsék róla tartani. A tsuklyás fejű Állat rajta 
Mefe-tsudának, Sphinxnek, látfzik. Lásd hátúi a Ké
peiket. Az Efztendö Számmal megjelenő első Pén
zünknek tarthatjuk II Uláfzlónak ama ritka Tallér
ját, mellyen egyfelől Sz* Láfzlót láthatni lóháton, 
más felöl pedig a Tzimereket. A Ló alatt vagyon 
1499-dik Efztendónek a-Száma, de a 4 Szám az ak
kori Szokás fzerént egy fel fordított 8 Számból áll. 
— A Magyar KörüliráíTal még eddig femmiféle 
Pénzünk nem kérkedhetik, sőt, a mennyire tu
dora, a Nyelvünket még eddig femmiféle Értz nem 
efméri. — A Magyar Nyelvmiveló Erdélyi Tár-, 
saságnak I Darabja pag. 126. emlékezik ugyan II 
Béla Arannyairól, mellyek Száfz Harafztoson ta
láltattak, ’s G. Beden Sándorné kezeinél volná
nak, de ez hihetetlen mindazoknál, kik a Magyar 
Pénzefmérethez valamit tudnak, mert azoknál már 
jégen bizonyos dolog, hogy I Károly előtt a Pénz.
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nek való Arany verésről egy Magyar Királyiéra 
álmodott. Bízvást tehát kívánhatjuk még a Nem
zetünk Rágalmazóinak is, hogy az lilén áldja meg 
őket Béla Királynak fzámos Aranyival. — A leg
ritkább Arányinknak lehet tartani I ’s II Károly 
nevű Királyinknak Aranyakat. Főképen ezen IJ 
Károlynak, iki másként Kis Károlynak neveztetett, 
’s tsak egynéhány hónapig királykodott, az Arany 
Pénze olly ritka, hogy 15 Arannyal is immár fel 
váltatott. Ezek után a ritkább Arányink im ezek: 
I  Máriáé, Alberté, I Uiáfzlóé, ’s Hunyadi Jánosé; 
az Erdélyiek között pedig Székely Mózesé, ’s Tö
köli Imréé. — Ama Tallér nagyságú Etele Képét 
vifeló ezüst Pénzt, mellyról megemlékeztem a 
Sokf. IV Dar. 220. Levélf. nem tsak Bél említet
te 's rézzel ki nyomtatta, hanem Kabler is fzint 
úgy a Münibclufiigungen nevű Munkájában. Ez az 
író a leírásában azt mondja, hogy minekutánna 
Etelét a közép-idei kevés favű Barát Történetírók 
olly-rútúl le irák, nem tsuda, hogy egy Tudatlan 
Olafz Pénzvas-metfző, Medailleur, egy valóságos 
barom Képpel ábrázolta. Ez a Vertelék minden 
bizonnnyal Velentzében kéfzülít, — Scbönvifner 
Úr a Szombathelyi Régiségekről irtt Könyvében 
hoz ugyan elő Győri öreg Templomnak falán ta
lálkozó bizonyos réz Táblát, mellyen Sz. litván 
fzeraléltetik, miként ajánlja a Győri Templomát
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B. Afzfzonynak. Ezen a Táblán, mellyet említett 
Úr tsak úgy ád elő, amint Révai le rajzolta néki, 
mert maga önnön Szemeivel azt akkur'még nem 
látta, fzemléltetik ő Kegyelme fzerént a Hazánk 
Tzimere ollyanképen. hogy a kettős Kerefzt a 
Koronából emelkedik, ’s a Tábla fzélén 1460-dik 
Efztendő találtatik. Ha ez úgy van, ’s a Korona 
a Kerefzt alatt valóban ki van öntve, úgy bizo
nyos vagyok benne, hogy ez Ja Tábla 1460-dikban

\

flera kéfzültt, hanem tsak mondva tsináltt 's tol
dott vagyis hibás Máfla egy valamelly régiebbnek. 
Legalább magamról mondhatom, hogy Hazánk 
Tzimerét, amint Habsburgi Mátyás Királyunk e- 
lőtt értzen, kövön, viafzon, hártyán, vagy papi* 
foson jelenít meg, fzáznál több Darabon láttam, 
de mindég a Kerefzt alatt való Korona nélkül*

50 Tziké Midőn azt mondottam, hogy 3  

Könyvesház vagy Könyveftár jobb mint Könyv
ház vagy Könyvtár, ezt a két utolsót még nem 
hirdettem rofznak. Az igaz, hogy hajdan fzokat- 
lanabbak voltak, az illyenek, de már ma igen is 
divatban vannak, így mondatik: Borház, Serház, 
Sóház, Llésház, Tyúkól, Méhkas, Tűzkő, Menny- 
k ő , ’s t. af. Az-elött fzokás vóltt az egyik Ma
gán-érthetőből Máffal érthetőt *) tsinálni ekkép

pen :
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pen: Irösvaj, Gomboílő, Túróstsik, ’s t* af. AzC 
vitattam ugyan egy helyett Sajnovits ellen , hogy 
abban még meg nem győződtem, amit ő állított* 
hogy, tudniillik a nyelvünk megváltozott volna; 
de most imtnár a fok régi Könyveink olvasása u* 
tán nagy réfzént igaznak találom, Pedig a leg
régibb nyomtatott Könyveink még 300 Efzten- 
dőt fém értek el. Hát ha régiebbek Volnának ? 
Az írott régi Könyveinkre nézve olly fzegények 
vagyunk, hogy Sz. Margit Életénél, Bétsben fel* 
találtt Ó Törvénynél, 's Öt vagy hat Imádságos 
és Szentekről való Könyveknél többet nem tudok. 
Az egy Sz. Margit Életén kivül a többiek még 
»intsenek ki nyomtatva. Értek pedig itt ollyan 
Írott Könyveket, mellyek 1533 előtt írattak ma
gyarul, a melly Efztendóben jelenttineg az első 
nyomtatott Magyar Könyv, úgy mint a Komjáti- 
tól fordított Sz. Pál Levelei Krakkóban* A Sza* 
vak föképen igen meg, változtak, ’s a Szóllás és 
Ejtés Módja gyakorta egéfzen más. A való, hogy 
a hajdaniak a moílaniaknál fókákat jobban ejtet* 
tek, de hogy az újak a régieknél ismét fokakat 
helyesebben mondanak ;s neveznek, az is igaz. 
Sok fzabad volt a mi Nyelvünkben régenten, a 
mi most tilos; ellenben fokát lehet már mostmon* 
dani, a mi ennekelótte hibásnak tartatott. Eféle 
cégi Szavakból és Szóllásokból Példa kedvéért ezt 
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a Levelet *) ele a moílani írásmód
jával Írtam le : Éppen megvillamék , mikoron 
Pozfomba értem. A fzertelen járó Pétörnek fzintc 
most hóit meg az Anyája, !ct az Orvok az Igaz
iatoknak fok dolgot adnak, kik közül nékiket fel 
akafztanak, nékiket a Sántz Munkára a Végvá
rakba le küldenek. Endrét minden oknál kül egy 
a Németeknek közüle * a Hegyestőrével úgy meg- 
gyaká, hogy azonnal meg hóit. Dózsát tegeten a- 
Katonák főbe lőtték. Mondják, hogy a Törökök 
a Vég-Szendrö táját egéfzen ki rabolták. Ezféle 
hirek ugyan nem igen kedvesek, de most mások- 
val nem udvarhatok. Szeretnék esmét lenni az 
Úrval, mert az ide való Nyájaskodásoin nem fokát 
ér. Már tized Nap múlik, miólta az új Magya- 
ri Király innen Budára vifzfza meűtt. Mikoron 
az Borval le jövök Kegyelmetekhez, azkoron 
megjelentendem, kik itt a felföldön zaklatnak mün- 
•köt. Valóban bódog az,' kinek nints fetnini Pure, 
de nagyval inkább bódogabb, ki az Nejével hon 
ülhet a Kandallónál. Pétört a gonofz Szellet es- 
még megfzállotta, kóborol faluk fzerte, réizeges- 
kedik, ma holnap minden Marháját eltékozolja. 
Az Atyáját fzüntelenül búfitja, hogy pénzt adjon
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ő néki. Én attól tartok, ne talán el végre oroz
zon. Hallom, az Tömöli Hősek Budára jöttek, és 
az Király ókét megjutalmazta. Itt mind azt üvöl- 
tik, hogy az Tsehekvel háborúnk leend. Az Al
isok az Vár Héjazatjával kéfzek immár. Az deá- 
ki Nyelv Megyénkben annyira lábra kap , hogy 
már nékik nem is akarnak magyarul ízóllani. 
Mózsa Erdélyi-Vajda Vasárnap itt vala* Pózsa, 
az Király Solymáfza, teget nálam ön’ Kegyelmed 
felól fzép emlékezetet tón, ma regvei kegyig bú~ 
tsút vön én tólem. Itt nagy fokán fzeretik ö t,  
és azt mondják ő róla, hogy még ő tőiénél jobb 
Embert nem láttak* tn  azképen tök, az mint Ke
gyelmed kivánta, bennettem nem volt legkisebb 
fogyatkozás. Holdá kelve nagy hajnalban Bodrog 
elvé megyek, hogy a Királyképével fzömben le
hellek . Itt olly nagy Pénz ízüké és Óltsóság va
gyon, ki nem volt ez ideig, fém léfzen is. A Tö
rökök mindenfelől diadalmaskodnak az Végeken;, 
's az Eleinknek Világ fzerte hires Vitézségük vé
lek együtt már régen porrá lett. Tegettöl fogva 
abban töröm a főmet, mi lehet az oka ennek. 
Pirul Személyem, hogy a Szavamat mollan a Nyest 
bórök iránt meg nem tarthatom, de legyek Ke* 
gyclmednél ok adott Ember. Józsa az Kopó Köly- 
keket lehozandja, kiket Kegyelmed fzámára a leg
jo b b  Fajból fel neveltem. Az múltt napokban 
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Bánk, Béla, Gerő, és Iván nálom öttenek, a Bu
dai legújabb Intézeteket mövették, Kegyelmedről 
gyakran fzót tőnek, mi időn együtt Ónk és ivánk. 
Itt most a Jós Afzfzonyok faluk fzerte járnak, ’s 
minden bokorban a Tátosokra akadhatni» Tsak 
azkort botsáífa ide Tsaládját, mikort Szürethez 
lógunk. Az Nádorifpánynönak Nemberi már itt 
▼agynak, mondják, hogy holdá kelve maga is itt 
leend. — Még egy régi barátságos Levél Képe: 
Bajtárs! Az Nőm fzinte most emli negyed Mag
zatját, ’s te még ezkorig femmire mentél. Hogy 
az te Kerted olly meddő* annak az az oka, mert 
ritkán kapálod, és rest munkás vagy. Tudod, az 
Kertet ásni és öttözni kell* hogy Virágot hozzon. 
A z tsal Embereket tapafztalásomból jól esmérem 
én már régen, mellyek^tsak az ideig jó Barátok 
mühozzánk, miiglen hafznokat látják. Bajtárs! 
az minapi Tetteddel bizony te is 6 félék vagy* 
Szeretném minél elébb látni az megújított Vizfe* 
grádi Várat* Mondják, hogy Lülöl és belöl az 
Kertjével együtt igen kazdagon néz ki. Tütököt 
ottanék tsak a fok Vadáfzat, Nyargalás, és Tántz 
fárafzt fzüntelenül. Ha bátor mindennel rakvak 
vagytok, tahát az müenknél még fints bódogabb 
forfotok. Kérdezd Gyulától, haefmég vifzfzajőn 
tühozzátok. Tőiétől meghallandafz, hogy ez Fold
itten az igaz Paraditsom. Mert mi látni ottan
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övésre és ivásra, az mi itt is bőven nem volna ? 
Mire nem íríz énnekem a Haláfzoknak általa mi
ként vagy? Bátya! még egyfzer mondom, mire 
tol velem ezképen ? Hányad most mii nálunk 
az igaz jó Barát ? Láffadfza, ez a tettedért a leg
utolsó Szömrevetésem. Én velágiglan maradok jó 
Barátod. — A  moílani Magyarság fzerént ezek 
igy ejtetnek: Éppen megvirradtt, mikor Pozfonba 
értem. A feslett Péternek fzinte most haltt meg 
Annya. Itt a Tolvajok a Bíráknak fok dolgot ad
nak, kik közül némellyeket fel akafztanak, némel- 
lyeket aSántz Munkára a Végvárakba Ieküldenek. 
Andrást minden ok nélkül egy a Németek közül 
a Kofzperdjével úgy meg fzúrta, hogy tüfcént meg 
haltt. Domonkost tegnap a Katonák fejbe lőtték. 
Mondják, hogy a Törökök a Vég-Szendró táját 
egéfzen elpufztiták. Eféle hírek ugyan nem igen 
kedvesek, de most másokkal nem udvarolhatok. 
Szeretnék ismét lenni az Úrral, mert az idevaló 
Társalkodásom nem fokát ér  ̂ Már tizedik napja 
lefz, miólta az új Magyar Király innen Budára 
vifzfza menti. Mikor a Borral lejövök Kegyelme
tekhez, akkor meg fogom jelenteni, kik zaklatnak 
minket itt a felföldön. Valóban boldog az, kinek 
nints femmi pőre, de fokkal inkább boldogabb, 
ki a feleségével ott bon ülhet a Kandallónál. Pé
tert a gonofz Lélek újra meg fzállotta, kóborol 
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falunként, réfzegeskedik, ma holnap minden Ér
tékét eltékozolja. Az Attyát a pénz iránt fzünte- 
Jcn'nl bűfitja. En attól tartok, ne talán végre lop
jon. Hallom, a Temeti Vitézek Budára jöttek, ’s 
a Király Ókét megjutalmazta. Itt mind azt kiált
ják, hogy a Tsehekkel háborúnk léfzen. Az Á- 
tsok a Vár fedelével kéfzek immár. A deák Nyelv 
a Vármegyénkben annyira lábra kap, hogy már 
némellyek nem is akarnak magyarul fzóllani. 
Mózses Erdélyi Gubernator Vasárnap itt vala. 
Pál, a Király Solymáfza, tegnap nálam evett, Ke
gyelmed felól fzép emlékezetet tett, ma reggel 
pedig bútsut vett tóiéra^ Itt igen fokán fzeretik 
ötét, és azt mondják róla, hogy még nálánál jobb 
Embert nem láttak. Én ákképen tévék, amint Ke
gyelmed kiv-ánta, bennem legkisebb Fogyatkozás 
nem volt. Elónap igen korán Bodrogon túl me
gyek , hogy a Királyi Helytartóval ízembe lehes
sek. Itt olly nagy Pénz Szűke és Óltsöság vagyon, 
a miilyen nem volt eddig, ’s nem is léfzen. A 
Törökök mindenfelől gyózödelmeskednek a Szé
leken, ’s az Eleinknek az egéfz Világ előtt hires 
Vitézségük velek együtt már régén porrá lett. 
Tegnaptól fogva abba töröm a fejemet mi ennek 
az oka. Pirul az Ortzám, hogy a Szavamat mos
tan a Nyest Bőrök iránt meg nem tarthatom, de 
vagyon igaz mentségem. Józfef a Kopó Kölyke-
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két le fogja hozni, mellyeket Kegyelmed fzáraára 
a leg jobb Fajból fel neveltem. A minap Benedek, 
Albert, Gergely, és János nálam ettek, a Budai 
legújabb Rendeléseket nevették, Kegyelmedről 
gyakran fzót tettek, midőn együtt ettünk és it
tunk. Itt most a Varázfolók falunként járnak , 
’s minden bokorban a Tatotokra akadhatni. Tsak 
akkor botsáfsa ide Tse-lédjét, mikor Szürethez" 
fogunk. A Nádorispányné Fejérnépe már itt va. 
gyón; mondják, hogy hónap maga is itt leíTz 
— A máfik Levél moílant igy hangzanék : Paj
tás! A Tárfom fzinte most a’ negyedik Magzat
ját fzoptatja, ’s te még mind ekkorig femmire 
fém mentél. Hogy a te Kerted olly meddő, an
nak azaz oka, mert ritkán kapálod, ’s rest mun
kás vagy. Tudod, a Kertet ásni és öntözni kell, 
hogy Virágot hozzon. A hamis Embereket ta- 
pafztaláfomból jól esmérem én már régtől fogva, 
kik tsak addig jó Barátok hozzánk, mig a ma
gok hafznát látják. Pajtás! a minapi Tselekede- 
teddel bizony te is közülök való vagy. Szeret
ném mentői elébb látni a megújitott Vizsegrá- 
di Várat. Mondják, hogy kivul és bév'ul a Kert
jével együtt igen gazdagon nézki. Titeket ottan 
tsak a fok Vadáfzat, Nyargalás, és Tántz fárafzt 
íziintelenűl. De bővelkedjetek bár mindennel, 
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a mienknél még fém boldogabb forfotok. Kér
dezd Gyulától, ha ismét vifzfza tér hozzátok, 
Megfogod tőle hallani, hogy e fold itten az igaz 
Paraditsom. Mert mit látni ottan evésre 's ivás- 
ra valót, a’ mi itt is bóven nem volna? Mért 
nem irod-meg a haláfzok által mint vagy ? Bá
ty a , még egyfzer mondom, mért bántál így ve
lőin? Kitsoda most köztünk az igaz jó Barát? 
Láfsad, ez a Tselekedetedért a legutolsó fzem- 
sevetésem. É n , míg a Világ ta rt, jó Barátod 
lefzek. — Azon Szavak közé, mellyek noha egy- 
Léppn hangzanak, de mégis többfélét jelentenek, 
tartoznak ezek is : Nap : Sei et Dies. V ilág: 
jyiundus et Lumen. Megy: Merafum et Pergit. 
Légy : Musca et Sis. Nyom : Veßigium et Premit. 
Szeg : Cla-uus , Aagului, Fufc^s, Frangit, Sciniit. 
Szél: Fentus, May go, Latitudo, Inßita, Limes,

62, Tzik, A Tót eredetű Magyar Helyeknek 
Neveik közé tartoznak ezek i s : Debretzen, tíz* 
lár , Konyár, Kráfzna , Rufzka, Tsorna, mel- 
Jyek ezektől látfzatnak fzárm azn iDobra - tzena, 
Ojzlár, Konyár , Krdfzná, Rufzká, Tserná -Djed- 
jina. — Itt egy helyett azt állitottam, hogy Ete
lénknek fából, tsinofan épültt Udvarhelye, melly- 
fCü a Görög Priskus emlékezik, ’s mellyben M<&

amiül



í̂WM/sal a’ Görög Tsáízár Követjével önnön fze- 
jnélye fzcrént forgott, nem ó  Budán, Moldvá
ban, vagy Havasalföldéin, amint némellyek akar
ták , hanem Jáfzberényben vala; most megfontol
ván Priskus Könyvének hátrahagyott Töredékeit, 
’s azokban leirtt Utazását, azt Tifza partjára he
lyezem Szegeden fellyül. Priskus, minekutánna 
elbefzélte volna, hogy a Dunán által jövéméjfzak 
felé tartottak, ’s nagy téren járván fok folyóvi
zekre akadtak, végre azt emliti, hogy Etelével 
$átor alatt a Mezon öfzvejöttek, ’s vele együtt 
bellyebb utaztak volna, j,Cum verő nobis, úgy
mond, eadem via eundum fórét, qua Attilas, 
jparumper morati, dum praecederet, non multo 
poll fequuti cum reliqua multitudine, traje£tís 
quibusdam amnibus, ad quemdam magnum per- 
•\enimus- Hic erant Attiláé aedes, quae reliquis 
omnibus, ubicumque locorum , eminentiores et 
praeftantiores eífe ferebantur. prant hae ex lignis 
et tabulis eximie politis exílruclae, et ambituli- 
gneo circumdatae, non ad munimentum , fed ad 
ornatum comparato. Proxima regiae erat Onese« 
gii Domus, et ipfa quoque ambitu ligneo qon- 
ftans, non tarnen aeque ac Attiláé Turribüs in- 
fignis et confpicua. Longo fatis intervallo a cir- 
ouitu Domus diftabat Balneum, quod OncsegiusH 
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qui fecundum Attilára pluriraum apud Scyt^as o- 
pibus et authoritate valebat, lapidibus ex Peó
nia *) adveftis aedificaverat. Nec enim apud eor, 
qui in ea parte Scythiae habitant, ullus eft aut 
lapis aut arbos, fed materia aliunde adve&a utun- 
tur. “

Görögöknél Pannónia annak neveltetett.
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E z e n  V e r fe k e t  r é fz  fze r é n t  F ra n tzb ó l é s  

N é m e tb ő l  fo r d íto t ta m , r é fz  fze r é n t m a 

g a m  fz e r z e t te m . A z o k a t  jobbára  n e m  

m o s t ,  h a n em  m ár r é g en  k é fz it e t t e m . A  

F ord íto ttak ró l a m a  F ra n tz  ír ó v a l ta r t o k ,  

k i  a z t  m o n d ja :  En poéfie^ comme á la 

guerre, ce q u on prend a fes freres eft 

vol, mais ce qu on enleve aux entrangers 

eft conquéte.
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A  U s Fiú.

A z  Attyá halálát oily igen íiratja,
Hogy, mit hagyott néki, aliglan várhatja»

- 1 „i
A  Szerelemhez.

Szerelem, Szerelem ! tőled az nagy gazság, 
Hogy, ha vezetfz minket, oda az Okofság.

Morgondi Orvosról.

Morgondi tsak akkor Szive fzerént örül,
Ha fok Betegeket láthat maga körűi;
Új Világ lelését tsak azért fzereti,
Mert Frantzot a régi annak köfzönheti.

Egy olly Orvosról, kinek a Hitveje 15dik 
M agzatját fzülte.

Ti Orvofok példát ira ettől vegyetek ,
Mint kétféleképen hafznoíok legyetek 
Mert lám ő Kegyelme nem tsak Betegeket 
Gyógyít, de állít is Egéfzségefeket»
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Sir>rás.

Mi vagy most te , én is ez előtt az voltam, 
Mig biryán magammal lábomat hurtzoltam; 1  
Mi légyek most? hogy ha nékem kérdést tefzel, 
Felelek: a vagyok, a mi te is lefzel.

Egy Kutyának Siriráfa.

Boldog valék, ’s éltem kedvem fzerént eltelt, 
Uram és Afzfzonyom engem igen kedvelt;
Mert a Tolvajokra legottan ugattam,
De a Legényeket foha nem bolygattam. *

v . . ' ' -
Martzihoz.

Nem tűrhetem, Martzi, kevély Erköltsidet, 
Igen jól esmérem a te Szüléidét;
Ujjaival egyik Orrát törülgeti,
Máfik tsak Vasárnap Nyálát földre veti.

A  Barátomhoz.

Pajtás! amint látod, fogyton fogy Életünk, 
Tudod, hogy minnyájan egy Tárgyhoz hetünk; 
Vedd hafznát, mig lehet, e múló Világnak,
A Gondot ’s Bánatot tartsd Oftobaságnak.

A  Feslettckrol.

Feslett erköltsüek be fok kárt okoztok,
Valahol a földön köztünk találkoztok:

Ki



Ki nyiltt új Rózsátskát alig éfzre Vefztek ,
Hogy m á r  is ó  r e á  Vadáfzatot te fz te k »

i
Egy Gőgöshöz,

Ortzádon virágzik Tavafznak Szépsége* 
Szemeidből kinéz Nyárnak Tüzefsége *
Az Őfznek Bóvsége Mellyeden van veled ,
Melly Kár* hogy a Telét Szivedben vifelei!

Egy Forrásról,

Szüntelen tsurdogál vize e Forrásnak*
Soha nem befzélli Ajándékát másnak;
Utazó ! e Forrás vizéhez pihenni 
Jöfzte, ’s tanulj tőle halgatva jót tenni;

Kupidó,

Látod ezt az íjat ihol óldalomon 
Hogy ha boldogulni ak3rfz tanátsomon *
Tehát félben hagyván mindent, fzaladj és fuís 
De mégis mit hafznál ám akár hova jufs;
Előbb avagy utóbb Pvabom légy, nem bánom, 
Néked egy Szived van, ’s az áz én Zsákmányom!

A z Emberi Szívről.

Amint a Malomkő korül forgattatik,
Az Emberi Szív is fzint úgy ragadtatik 
K e r é k b e n  S z ü n t e l e n ,  hol e z t  hol azt várván*

O M o s  u n

VERSEK*
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Moílan majd ez után, majd az után járván;
'S ha Kőnek vagy Szívnek nintsen mit Őrölni, 
Úgy azután tnagát fzokta el dörgölni. ^

Julin való Gyczedelmem,

Meggyőztem, Julim már ő magába ízállott, 
Mert noha eleget nékem ellent állott,
De miként lehetett volna győzedelmes ?
Hol ketten támadnak egyre , vefzedelmes t 
Ütközetnél jelen vólt Ámor, ő , és én ,
’S Ámor velem tartott, ügyemet fegitvén,

Úrfiból lett Katona,

György úrfi hadba megy 's Mátkáját el hagyja, 
A fzerelmes Szivét zálogul od adja; 
Mindazáltal alig jut Ellenségéhez,
Tüftént ismét vifzfza fut Szeretőjéhez.
Azt gondolná ollyik, hogy tán félelmében,
Ó nem, valóban nem! hanem jut cfzében,
Hogy hartzhoz főképen a Szív kívántatik,
'S az á Mátkájától moítan birattatik.

Leány Pirúlásról*

Az Anyára feltalált engem mínapában 
Józfival egyedül a fák árnyékában;
Mi okból mint a Tűz ollyan piros lettem,
'S tőle egy jó hofzfzú pirongatást vettem*

Én
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Én nem találhatom ezt tsudálatosrak,
Hogy néki látfzattam akkor olly pirosnak^
Jelért ha ötét vele egyedül találnám',
Jól tudom, hogy fzint úgy pirosnak tsinálnám.

A  Tsókok Számáról.

Olvasd meg, én Julim, egyfzer Tsókjainkat, 
Mellyek fárafztani fzokták Ajakinkat,
Ha ezt kedvem fzerént én nékem meg tefzed, 
Tőlem kedved fzerént jutalmodat vefzed.
De ezt, tudom, akkor viheted tsak véghez.
Ha hafonlitani fog a Tűz a Jéghez,
Midőn fel fzánilálod az Ég Tsillagait,
Erdő Leveleit, ’s Mező Virágait.

Vénushgz*
Vénusi hogy ha kivánfz valaha éngeníet 

Érzékenyiteni, 's meg nyerni Szivemet;
Tehát a Julimnak jelenj meg Képében, 
ú g y  könnyen hozhatod Szivemet tüzében. — 
De ha tsak Képének bírod Ékefségét,
Nem pedig egyfzersmird Léikének Szépségét, 
Még akkor hijába tartfz fzámót Szivemre,
’S méltóvá nem tetted magad Szerelmemre.

A z esküvő Szeret'c-legéry.
Én efzküfzöni néked, Laura* hogy gyűlölni ■- 

Foglak, ’s amint lehet, mindenütt kerülni;
O  * Es-

fti i
i
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Esküfzök gyülölést minden Leányoknak,
Te hozzád hasonló álhatatlanoknak.
Én esküfzöm néked (Ámor úgy fegéljen, 49 
Az ő'Iftensége engem úgy kéméljen,
Olly fzerentsés légyen mindegyik lépésem)
Hogy — ah! hamis vala minden Esküvésem*

Hirnen és Ámor.
Hirnen egykor Ámort útközben találta,

Midőn puzdrájában nyilait fzámlálta,
Mond néki: add ide, ötsém, Kefzkenődet,' 
Jobban válafzthatod majdan Szeretődet.
Kösd bé nékem inkább, Ötsém, a Szememet, 
EÍogy ne láffam minden kis sértődésemet;
Meg lásd, hogy igy véled hafznos Tserét tefzek, 
Ha te jól fogfz látni, én pedig vak lcfzek.

A  Bor és Sterelem.

Szerelem ’s Bor nélkül mit érne Életünk ?
Tsak ezek okozzák, hogy ókor nevetünk. 
Kedveket az Urak vetik mi dolgokban?
Egyedül jó Borban és fzép Leányokban.
Mi oka, hogy mindég mi nem vigadozunk ? 
Mert fzegény létünkre mindég fzomjúhozunk. 
Adjatok tsak nékünk Bort és Leányokat,
Fogtok majd belőlünk tenni Királyokat,

A
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A  Jóakarat.

Miilyen boldogoknak érezik magokat 
%  Gazdagok midón Jóakaratokat 
Ofztják, ’s laktatják a fzegény Éhesekét,
Avagy meg ruházzák a Mezteleneket.
Bár Julim is egyfzer ebből példát venne, 
Könyörülne rajtam, és velem jót tenne;
Szép kis Szája termett úgy is tsak Tsokokrä,
’S nékem épen volna fzükségem azokra*

A  Rigóhoz.

Te Rigó, ki ugrálfz Szöllók köztt kényedre, 
Hogy a leg ízebb Szőllőt nyerhesd evésedre; 
Vigyázz jól magadra, Szőllók köztt ugrálván, 
Hogy úgy ne járj mint én, ott Tőrre találván* 
Engem is Julinak vonfzott fzép Ortzája,
Szeme, tellyes Méllyé, kis Lába, és Szája;
Én néki tréfából egykor Tsókot adtam,
Alomba én Tőrbe fzint akkor akadtam.

A  Tapafzcalás.

Látzi és Ilonka.
Latzi.

Ilonkám, én Szivem, mit futfz úgy én tőlem? 
Tudod, hogy azt tehetfz, mit akarfz belőlem.
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Ilonka^

Félek tpled, Latzi, mivelhogy fzeretlek,
,S tsak egyedül vélem itten fzemlélhetlek. :+  

Latzi,
Te nem fzeretfz engem úgy mint én tégedet, 

Meg tankoltál volna külörab’oen engemet,
Ilonka,

Úgy ha tsak a Tsóknál meg maradnál, kérlek, 
Titeket, Madarak, már régen esmérlek.

Mi okbél ?
Jantsinak rabházban adatott lakása:

Mert fokakat meg tsalt 6 nagy tékozlása«
Józíi írásáért mirap ditsértetett:
De tsak attól, a kit ezért meg füzetett.
Katin fenki még nem gyózödelraeskedctt:
Mert fenki utánna még nem törekedett.
Boris a Templomba napjában többfzör jár;
De tsak azon okból, mert ott Gyurira vár. <

A  Szerelemnek Nyelve«

Páfosba utaztam dolgában Szivemnek,
Hogy meg tanúlhaíTam Nyelvét Szerelemnek ;
De mi tö'rténtt vélem? én ott néma lettem,
’S végre a helytől is némán bútsút vettem«
Ez felettébb kezdett engem búfitani,
Midón Vénust hallom hozzám igy fzóllani:

ó  '
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(5 Ifjú, mond nékem, a ki háborgatni 
Kezd fzerelme miatt, az fzokott halgatni*

Katinak Sirirása.

Ő éltt és fzeretett, ’s most már oda vagyoii.%
Sok legény rajnaija ötét igen nagyon, 
Meghaladta Ninont fzabad Erkőltsével,
Láist, Flórát, ’s Frinét buja Életével,
■Ö meg elégedett azzal, hogy éltében 
Férkezett fok derék legénynek fzivében;
’S nem volt irigy femmi Uralkodónkra ,
Ki vévén Méhek köztt vald Királynéra,

Fíllishez,
Hogy téged Fillifem kelletik tifztelnero,

Azt ezerfzer mondtam, de^ha fzabad kelnem 
Még más Valíáfomra, én nem tsak tifztellek, 
De ha nem fzerétfz is , én mégis kedvellek. 
Meglehet, hogy tsupán kínomra fzeretlek: 
Arról bizonyofsá azonban tehetlek :
Hogy hivséggel foglak mind addig fzeretni, 
Míg a Halál véget fog Éltemnek vetni;
Ha bár nem vefzem is Hajlandóságodat,
’S megtagadod tőlem továbbis Tsókodat,

Rofzúl válafztott Tanító.

Még ma kell Zsófinak befedni Hajait,
*S fel venni magára Himénnek Lántzait,

' O 4 Ráf
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Bár még olly ártatlan, hogy a Szegénykének 
tízébe fém tűnik, mit igér Férjének,
Ez okhói Annyinak kell tanítania, ff
De az tsak azt mondja, mire vigyáznia 
Ke^l néki Gazdaság, Ház, és Konyha korul,
De nem azt, a minek leányi Szív Örül.
6  ha Zsófi bennem bizodalmot vetne,
Én tőlem fokkal jobb Tanítást vehetne!

A z  Á fzfzory  okról.

Anákr&anüak. If. Ód'ija.

Terméfzet ökröknek adott nagy Szarvakata 
A félénk Nyulaknak igen gyors Lábakat 
Halaknak úfzásra alkalmas Tagokat, 
Madaraknak tollal fel kéfzükt Szárny okát. 
Nekünk Férjhaknak Elménk Bölt&eíségét, 
Afzízonyoknak az ó Télieknek Szépségét,

E z

t l ő

Anákreonnak ódáit ez előtt nem régen Magyar, 
ra fordította, ’s Prágában, amint hallom, ki is 
nyomtatta Gyenerál Z e h e n t n e r  Ur, de én azo
kat még eddig nem olvaílam. Vannak a Magyar M u- 
i e u m ban ’s O r p h e u s  ban is némelly Darabok 
Magyarra fordítva. Nem különbben R a j n i s  Úr
tól is a, M. Helikonra övezető Kalauzában. De 
Anákreonnak egy egéfzen. új Fordítását kéfziti , 
vagy talán már el is kéfzitette egy Valaki, melly- 
nek a Sajtóból való kijövését méltán kívánhatja 
kiki közölünk.



Ez fzolgál ő nékik Fegyvernek helyében,
Ezzel kárt okoznak fok Férjfi Szivében,

JVlívei fera Atzél, fém Túz ellent nem állhat 
Afzfzonyi Szépségnek, az mindent által hat»

A z  álmos Trézsi.

B’zvást nevezzetek álmosnak engemet *'
Azzal nein sértitek femmiben hiremet,
Én tudom jól, miért akarok az lenni,
Más azt tegye, a mit néki tetfzik tenni.
M art ami történik álmomban én vélem ,
Az kora lefekvést érdemli, úgy vélem. 
Álmomban - - - értsétek gyönyörködéfemet, 
Á mámban a Jantsi tsókolgat engemet.
Ha eg)fzer ébredten fogom Tsókját venni, 
Majd azután én fém fogok álmos lenni.

A  D itsö ségn ek  M iv Ságéról.

Azt mondiák némeüyek Arifztotelesrol, 
Platóról, Likurgról, és Demofztenesről,
Hogy még most is nálunk nagy hírekben élnek, 
’S feledékenységtól ók foha nem félnek.
De hát azon Jámbor kinek hivattatott,
A kitol a hafznoiS Eke találtatott?
Többnyire vérontó ’s hamis gonofzokról 
írnak a fok Könyvek, ’s nem a jámborokról. 
Való, hogy az író a Történetekben 

O  5
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Él egy jó darabig mint Égettvizekben 
A vefzo Test, tsak hogy később valamivel 
El vefzfzen örökre Történeteivel.

A z  Orofzlány, Sas, és Galamb.

Orofzlány egy Dögön a Sast éfzre vette, 
Midőn azt fzaporán 's jó izüen ette,
Mond néki: e Dögöt kérlek hogy falhatod,
'S a fok Madarakat repülni láthatod.
Jól látom én Ókét, mond a Sas, de Szómat 
Akarom tartani, nem tekintvén jómat;
Nem tudod hát te az t, hogy Szabadságokra 
Esküdtem, ’s nem lennék többé bántáfokra. 
Semmi Madárnak már Életét nem vefzem ,
Ha mi hol meg döglik, egyedül azt efzem — — 
Úgy, úgy, mond egy Galamb, ö már nem kegyetlen. 
Ha femmi nem repül Torkába véletlen.

Klóris a Fülemiléhez.

Lakosa e sürü és hives Ligetnek,
Kit a Szerelmefek annyira fzeretnek 
Éjfélkor halgatni, ne távozz még innen 
Szép Fülcmilétském , hanem mulafs itten* ‘
Majd megjön Alekfzis kevés idő múlva, 
Éneklését fogod hallani bámúlva,
Barátságot veled , akarom, hogy veíTen,
Te még nem énekelfz mint 6 olly édeíTen*

' Tsu-
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Tsudálom , hegy femmit még nem tudfz felőle, 
Tanulj, fzép kis Madár, énekelni tőle;
Ö pedig tanuljon, egyedül kedvemért,
Tőled majd fzeretni, mert ó ehez nem ért.

Klóé,

Apró Patakotskák laffan tseregjetefc,
Vizek hullástokkal lármát ne tegyetek,
Hogy Alekfzisomat fel ne ferkentsétek,
’S ízes alvásában meg ne ijefzfzétek.

■

Ti virgontz Szeletskék tsendeiTen legyetek, 
Pihenést most egyfzer kedvemért vegyetek, 
Jubáfzomnak nyugtáf, kérlek, ne rontsátok, 
Virágok illatját feléje hozzátok.
Mcrfeus jó lilén, ki fáradtt Tagokat 
Friűitefz, Ö néki adj kedves Álmokat,
’S hogy itt is ne légyen dolga panafzosan,
Tehát mutasd néki Klóét magányosam

A  Májushoz.

Minden Hónapok köztt legkedvesbb Hónapom, 
Általad virradtt tel egyedül a Napom,
Mert hogy a Julimnak Méllyé rejtőkébe 
Bújtál, tüílént tüzet gyújtottál Szivébe.
Nem hafználtt, hogy annyit utánna fáradtam, 
Könyveztera, zokogtam, kértem, ’s meg támadtam, 
Nem hafználtt az Efzem, fém a Tudományom,

Bök-
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Bokrétáin, Verseim, vagy más Adományom* 
Nem haíználtt hozzája mutatott Hivségem,
Fém előtte fzinlett én Hivtelenségem.
Áldott Május, tsupán te vagy, ki hafználtál, 

v Mikoron Julimon értein bofzfzút áltál.

Egy Borifzfzának VcrfelS

A Parafzt törődik, hogy majd minduntalaa 
Efik, ’s azért súlyos Munkája hafztalan;
Nem bánom én, Pajtás, Iften úgy fzereíTen, 
Tsak a Borom közé az Eső ne eífen.
Ha holnap élek e, aztat megmondani 
Nem tudómé mert ízómmal nem fzoktam játfzanií 
De, ha holnap élek,, aztat bizonyosan 
Tudom, hogy dél után látfz engem borosán. 
Midón áz Eg dörög 's fenyeget tüzével,
Akkor én Szobámat fel váltom Pintzével;
De nem léptet oda az, hogy el bújhaíTak», 
Hanem hogy a Borból kényemre ihaíTak,

Amor Tanátsa.

Barátim 1 ha nékíek tanátsot adhatok,
Mig iffiak vagytok mindennek hagyjatok 
Most békét, ’s Leányok után fordúljatok,
Mert meg fém vélitek, midőn majd rajtatpk 
Itt terem a Halál. Akkor majd híjába 
Kívánkoztok ismét Élet igájába,

sso KÜLÖNBBFÉLE
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Kedvetlenül fzáltok Káron hajójába ,
Bánáttal érkeztek hóittak Orfzágába.
Éfzre vefzitek majd Efztelenségteket,
El nem titkolhatván Kedvetlenségteket,
Ha Ifjúságtoknak hafznát nem vettétek,
Időt elmulatni, tudjátok hogy vétek.

A  Barátság Kívánására való Válajz*

Szép Leányka! miként kivánhatod tőlem, 
Hogy mint Barátodról fzóílhafs én felőlem? 
Eredj, a Vilá£nt látom nem esméred,
Tsak Barátságomat midőn tőlem kéred!
Nézd Flórát a Mezon, nézd a Zefireket,
Ha Barátsággal tsak mulatják Sziveket? 
Kikeletkor hozzánk aliglan érkeznek,
Vifzfzont Szerelmekben már is meg egyeznek* 
Inkább azt akarom , hogy engemet gyűlölj, 
Mintsem Barát névvel 's vifelettel megölj.
Ha még húfzTél itten találja lábodat,
Akkor elfogadom a Barátságodat.

Laurá a Mennyekzfi után való Reggel*

Édes álmaiból épen fel ébredett,
Egy kis Halaványság Képén el terjedett,
Le járul a Kertbe még áfmos Szegével,
Fát füvet ölelne fzerelmes Szivével.
Dám onja utolsó Éjnek egy M agzatját

Egf
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Egy Rózsát le fzakafzt, 's azzal fzo!g.'Iattyát 
Mutatja Kintséhez, ötét megtsókolván, 
Mofolyogva hozzá illyenképen fzólván *
Ó Laura! én Kintsem, Lelkem, és Szerelmem 
E kérdésre tőled légyen engedelmem ,
Mikor fogfz utolsó Éjnek egy Magzatját 
Te is nékem hozni? jutalmazván Attyát.

A  Jövendőt tudni Kívánság.

Jövendőt az lilén magának tartotta,
Sűrű fetétséggel azt bé boritotta ,
A való, hogy a mi Jövendő értésünk
Nem más Dolgunk volna, hanem Büntetésünk*
M ert ha Szerentsémet érteném előre,
Mi volnék más hanem luíta ’s kevély Dőre; 
Úgy, ha tudva lenne Szerentsétlenségem, 
Mindég refzkettetne jövendő ínségem.
A mivel most birok, annak hafznát vefzem, 
Hogy ha Húst ehetek a Kását nem efzem : 
Jövendőn Bolondok bizvást aggódjanak, 
Kintset ’s Boldogságot időtől várjanak.

Katinak efti Sóhajtó fi é

Kivántam Éj! egyfzer a Napot tüntesd el, 
Kik reánk vigyáznak ágyokba kergesd el,
Hogy védelmed alatt Jantsim itt találjon, 
rS dolgunkért az Irigy minket ne roftáljon.

Tér.



Terraéfzettőí néked adott hatalmodat 
Mutasd meg, 's terjefzd el kormos Fátyolodat; 
Jantsim fetétben is engem majd fel talál,
Légy hozzánk is olly jó mint fókákhoz valál.

\i - „ '
Morfeus! kegyesen tekints dolgainkra,
Mély álmot most egyfzer botsáfs Szomszédinkra, 
Hogy Ámoron kívül legyünk tsak mi ketten 
Ébren, ’s kik álomba nem merültünk itten.

H ilas a Kakasához.

Anákreonnak 12-dik ódája. 
Nyughatatlan Kakas, te veled mit tegyek, 

Rólad, gonofz Állat, mi büntetést vegyek?
Mitől fofzfzalak/meg? vallyon Taréjodtól,
Vagy tán Sarkantyúdtól, avagy Szakállodtól ? 
Kukorikolásod a leg fzebb Álmomat 
El kergette tőlsm, mellyben Irisomat 
Kedvemre öleltem, ’s a Boldogságomnak 
Tetejéről vetett Szomorúságomnak*
De tudom már téged miként bünteíTelek,
Hogy házomnál tovább el fzenvedheffelek,
Vénus örömétől meg foglak fofztani,
Tzibele Papjai *) közé fzállitani.

2) 6*
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Bzea Papok mind meg Valinak kerülve.
\



324 KüLöNBBFÉLE

D óriihoz.
Valamint Szegfüvek Y Rózsák el hervadnak 

Ányékos Élófák pedig ki fzáradnak,
Tövén édes Szolló végre rodhadást vefz, 
ügy Szépséged egykor időtől oda lefz!
Te addig fzakafztafz Kertben Virágokat 
Mig nem látod ottan hervadni azokat; 
Árnyékot keresni fzoktál az Erdőben 
Tsak a meleg Nyárban* ’s nem téli időben. 
Sző’lőt a Hegyeken addig fzedfz magadnak. 
Esőtől és Dértől mig el nem rothadnak;
*S én addig engedjek a te Tetszésednek,
Mig bottal üthetem nyomát Szépségednek?

A  Menyctskéknek Leg fzehhike.
Ha e Menyetske nem Vénus önnön maga* 

Ez itt* kinek mint Túz ragyog két Tsillaga* 
Kinek mint a Pvózsa Virágzik Ortzája,
Mint tengeri Kláris piros fzép kis Szája*
Ki mint Pßcbe kartsu, fiatal mint HtU,
Mint a Fülemile olly éneklésébe,
Valóságos Sváda ó befzellésébe, 
dglája pediglen jártába ’s léptébe*
Ha ez ittenék nem Vénus önnön maga,
*S engem ámitott el tsak Szépsége Szaga,
Tehát tudjátok meg, hogy az hamisat fzólt,
Ki azt állította* hogy Vénus legfzebb volt.

Á p o l -
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Apollóval való Hafonlatofsdgom, 
Julim mond a minap énnekem ezeket:

Iftók, hogy ha kéfzitfz rólam fzép Verseket* 
Énnekem felettébb kedves dolgot tefzel, . 
Szeretőmnek foglak héznij ’s enyém lefzeh 
Én tüftént tsiháltam ö róla Versekét,
Meg tetfzett'k, ’s mondá énnekem ezeket: 
Moftan már enyém vagy, érdemeid nagyok 
Én előttem, de én tied még nem vagyok. , 
Valamint én jártam, .Apolló is úgy járt*
Midőn egykor Dafiié ölelésére várt,
Mert fzép Leányjában féfze néki fém lett* • 
Hanem ő helyében tsupán Boroílyánt vett*

A  kis K a ti.

Tizenharmadikban Kai! még tsak léfzen,
De femmi gyermekest ó immár neth téfzen|
Szép kék Szemeivel jól tud már játfzani, 
líjakra gyöny-örűn velek pillantani:

Ö ért hozza immár, '
Ha melly fiatal bár; •

Nem rég meg találtam «Kezét fizoritanij 
Mintha éreznék mit ’s nem merném mondani^ 
Legottan Szemétem Ortzáját piritá, i
S pirulva kezemet 6 is meg fzoritá.

Ő ért hozzá immár,
. .Ha melly fiatal bár. \ *

F A



A Bokrétájával aztat el rejtette,
Mi magát még könnyen nála el tehette;
Egy fzép Rózsa Bimbót ditsérni találtam,
Melly által egéízen pirofsá tsináltam.

Ö ért hozzá immár,
Ha melly fiatal bár«.

A  kis Örzfike.
Idővel meg érnek még Apróságok is,

Valamint minden más fzint úgy Leányok is; 
Egyfzeri időben mi egy kis Makkot tett,
Abból idő múlva egy derék Tölgyfa lett.
Már régen mfg untam én is Alakomat,
Leány társaimmal gyermek Játékomat;
Inkább botsátkozom Jantsival Játékban, 
ő  ezért meg tsókol gyakran Ajándékban. 
Ollykor midőn véle Kertünkben tréfálok,
’S tréfából fzaladni Ő tőle találok,
Tüftént meg kap, ’s tsókol tizfzer is engeraet^ 
M i Boldogság éri akkor én Szivemet. I

Klóéhoz Horátz után fzabadon.
Klóé, mint félénk Őz, mért futfz úgy engemet ? 

Hogy ha nem fzerethatfz, add vifzfza Szívemet, 
Szunyj meg egyfzer immár Anyádat követni,
Ne engedd magadat, kérlek, kinevetnií 
Te immár Férjfihoz illefz, ’s nints fzükséged, 
Hogy igy őriztefsék a te Szüzefséged;

A *
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Az Őz méltán Annyát erdőkben követi,
Mert fzegényt jó úton tsak az vezetheti»
En farkas módjára téged nem követlek,
Mivel mint Lelkemet Szivemből fzeretlek^
Elég koros vagy már hogy a Tetfzésedet 
KÖvethesd, ’s le tehesd gyermek függésedet*

A  Kort,

Ánakreonnak n d ili Ó d á ja ♦
Leányim azt mondják: mi lelte Agyadat 

Anákreon? nézzed Tükörbe magadat,
Minő kopaíz lettél; hova lett a Hajad,
Ugye bár Öregség néked is a Bajad? —
Ha a Hajam nékem még meg maradott c,
Vagy pedig Fejemről immár lehullott ej 
Azt magam fém tudom, de nem is visgálortij 
Mert azt hafztalannak valóban találom.
De hogy Tréfák, mellyek Olajat öntenek 
Sebeinkre, jobban Öreghez illenek*
Mennyivel közelebb vég-orájához jár*
Arról én meg vagyok győzve régólta mán

A z  Élet Ideje.

Az Idő úgy múlik mint Hab a Vizekben* 
Vagy mint ama Felhő amott az Egekben, 
Bolond, ki elmúltát annyiból megbánta,
Hogy Uafznát nem vette, 's újjolag kívánta*

P a Okos
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Okos Ember fzokott élni mái napért*
A balgatag pedig 's fösvény a hónapért.
Az Okos, ámbátor az Idó futton fut,

\

Hafznát vefzí mégis, ’s kivántt Tárgyához jut* 
Ha tehát olly rövid itten az Életünk,
’S e földön kedvünkre olly ritkán élhetünk,
E rövid Éltünket vallyon vig órákkal
Mért nem édefitjük, ’s nem hintjük Rózsákkal?

A  Férjfi Nemnek Háládat lanság a 's Á ll• 
hatatlansága.

Tavafzkor Mezőre az ő Mátkájával 
Ki fordulván egykor Iftók Júliával,
Közel két Galambot egy Házon fzemléltck, 
Midőn épen édes Tsókokat tseréltek.
Ezen roifld a ketten érzékenyek lettek,
Fogadást egymásnak örömökben tettek;
De a Tsókok után kevés időben telt,
Hogy egyik elrepült onnan, ’s más házra kelt. 
Nézd Iftók, mond Juli, nézd a háládatlant,
Nézd a Társát búban hagyó állhatatlant,
Az» melly most el repült, fel mernék fogadni, 
Hogy Him, ki Nőfténnyel nem akar maradni»

A z  Élet Fut am at ja .
Anákreonnak 24dik Ódája.

Mint fzegény Halandót fzülltt Anyám cngeinet,
Hogy én is töltenem itten Életemet,

' ' '8
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'S mennyi fzép Efztendőt itt immár töltöttem, 
Miólta Anyámnak méhéből ki jöttem!
Mit töltöttem, tudom, de nints értésemben 
Ezután még mennyi van hátra éltemben — —
T i fetét ’s rút Gondok távozzatok tőlem, 
Fogasam, nem tefzték bolondot belőlem*
Mig utói ér engem Életemnek vége,
’S földbe járni léfzen Teltemnek fziiksége,
Addig hafznát vefzem jó kedvű Bakkusnak,"
’S a gyönyörködtető Anyánknak Vénusnak.

*■ A  Ltldmivelbnek Boldogsága. 
Boldog, ki magától neveltt Tulkaival 

Szántogat, ’s dolgozik az ő Fiaival,
Kinek az édes Téj az ő Elesége,
’S Füfzerfzámra nintsen leg kisebb fzüksége*
Ki midón véget ér az ő Munkájában,
Lágy gyepre le fekfzik a fák árnyékában; 
Tengernek habjai kit nem rettentenek,
•S álmából Trombiták fel nem ferkentenek.
Ki a mije vagyon, meg elégfzik azzal,
Mafla! pedig nem bir, hanem tsak igazzal,
Egy ollyannak forsa meg jobbithatatlan,/
Élete boldogság, Halála váratlan.

ui fzép vadáfz Leányhoz.
Hintsem! ne járj, kérlek, annyit az Erdőbe,* 

Való, ha tekintünk a régi Időbe,
P 3 Diá-
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Diána fzeretett fzintúgy Vadáfzatot,
De ó nem birtt, mint te, olly f?ép Ábrázatot.
A te nagy Szépséged Szivek lövéséért 
Teremtetett,, ’s nem a Vadak ejtéséért;
A gyenge Ábrázat nem illik Erdőbe,
Sokkal inkább illik az a Mennyegzőbe*
De ha ezután is tőlem Erdőbe mégy,
Tehát é,n miattam a Vadakhoz vad légy,
Tsak az Szerelmeshez mutasd Szerelmedet,
Ki buzgón kereti meg nyerni Szivedet.
Légy, Szivem Afzfzqnya ’s gyönyörű Gyermekem, 
Diana Vadaknak, píoné énnekem!

^írnor és az E jzH

Az Efzünk gyakorta merő» Efztelenscg,:
O nein gondol vele, mi az Érzékenység,
Noha mint dítséri a fzép Leányokat,
De még fém engedi venni a hafznokat..
Ámor pedig nékünk mind tsak azt javalja,
Hogy-mig a Vérünket Vénség nem fagylaíja, 
Addig- mást ne tegyünk, hanem tsak neveísünk, 
Tántzoljunk, tréfáljunk, tsókoljunk, fzerefsunk* 
JVlert az Öreg Káron gyakran tsónakjával 
Igen korán kínál, ’s vifzen el magával’;
Kezébe akadván pedig, oktalanul 
Töltött Életünket bánnyuk hafztalanúf.
Erről már valóban Ámor ízóll böltsebben*
A? ŐJavallása hangzik kedvesebben.
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VERSEK* •31

A  Kívánságok.
Anákreonnak 30 dit Ódája.

Niobe kővé vált hajdan Frigyiában;,
Fetskévé Téreus Társa Trátziában;
Én fzeretném tenni tsupán Tuköredet, 
Mellyben fzüntelenúl látnád Személyedet*
Én a te Ruháddá fzeretnék változni,
Hogy mindég* engemet kék néked hordozni j 
Kedvem volna Vízzé változást fzynvedni,
Tsak hogy ollykor jönnél én belém ferednh 
Kenedéked lenni többbi köztt fzeretnék,
Hogy minden áldott Nap reád kenettetnék. 
Fátyolod vagy Gyöngyöd hó-fejér Mellyeden, 
Arany Gyúru puha kerékded Kezeden,
Peretzed fzép fejér gömbölyű Karodon,
Vagy tsak Tzipellősöd te kitsiny Lábodon.

Egy gyakran meg es$ Történet.

Tirzis minap ellve Kati ajtajához 
Érkezett, és kérte, botsáíTa magához,
£n vagyok, mond, hozzám bizodalmas lehetfz, 
Erre igy mond Kati: ide bé nem jöhetfz 1 
A Legény továbbis nála esedezik, 
pe a Leány ebben mind tsak ellenkezik,
&em lehet, mond néki, akár mennyit kérj bár, 
Mert én félek tőled, ’s az Éj itt van immár. 
Erre fzcgény Tirzis vólt már indulóban,

p 4 Hogy



Hogy forogni halja Kulcsot az ajtóban,,
’S egyfzersmind e fzókat: egy Szempillantásra 
Bé jöhetf.^ de ofztáh kérlek távozásra,
Szomfzéd izgattatván tudni kívánástól,
A Szeretők mikor válnak el egymáílól,
Kedves nevetésben végtére ofztozik,
Látván, hogy a Legény tsak reggel távozik«

Iris a Billent Juháfzhoz.
Nó.ftény Fülemile tsattog fzerelmesen,

Halván a Him, regiül feléje febesen,
*S mihent terméfzeti Társát fel találja,
Azonnal kis Szivét Szerelem meg fzálja.
Te egy.edül vagy az egéfz Terméfzethen,
Ki fzerelmes lenni nem akarfz Életben;
Fillent, tsak te akarfz a Hajlandóságnak 
Mindég ellent állni mint egy Gonoszságnak,
Mert nem hgyélmezel fém a panafzomra,
Sem megvetésemen való futásomra,
Sok zokogáftman meg nem illetódöl,
Sót, hogy Szivem fzeret, azon mérgelődök 
Ha a mezöve méfzfz, kérlek Iítenekre,
Tekints bár tsak egyfzer ottan a Rétekre, 
P cld á b ó l  gyakorta tanulhatni fokát,
Látni fosfz ott téged intó Nártzofzok^t. *),

/ -  f  2 .  ' A
*.) Ama kevély ’s magába bele fzere.tet| NártiQfz % 

»aga íieyii Virágába változott,
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VERSEK. 335

A  HafonlithcLtatlan,

Tsillagok, kik éne! fzép v:!ágotokka!
Szolgáltak minekünk, ’s a fokaságtokkal 
Szemeinket gyakran meg vidámujátok,
Fénylő Naphoz képest mik vagytok? mondjátok* 
Ibolyák, ti zöldes Réteknek Kintsei,
Keló Terméfzetnel; első Szülöttei, v
Az Utazót gyakran kik megállítjátok,
A Rózsához képest mik vagytok? mondjátok! 
Madarak, kik vígan az Erdőt lakjátok,
ÉneklcíTel egymást ottan mulatjátok,
A Fulemiléhez képest, hogy ha Szátok 
Igazat befzél’net, mik vagytok ? mondjátok!

"Ti Szépek, kik Vénust éritek fzépsóggel, 
Grátziákat pedig tetfző. kedVefséggel ,
A fzép Tündéreket kik fellyul múljátok , 
Szeretomhöz képest mik vagytok? mondjátok!r

Ä  isintalan parafzt Leányka.

Látván sövény mellől Iftokot fát vágni, 
Fütyülni, ’s majd-megint a Kenyerét rágni V 
Várj, mondám magamban, épen jó hogy igt vagy*. 
Te rend a fogam régtől fogva már nagy, 
Legottan egy Almát ki vefzek Zsebemből ^
»S oda fojtom néki hátára kezemből,- t  -
Ismét a. fülénél találom egy máűal,
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ygy hogy magán tsak nem fegitett fütáfíal.
Ö engem nem látott, mert míbent vetettem, 
Sövény megé magam legottan el tettem;
Végre a katzagást már meg nem álhattam ,
'S azért is magamat néki meg mutattam.
Várj, úgymond, most mingyárt büntető Kezemet 

' Meg érzed, ’s meg fogván, meg tsókolt engeme*- 
Én rútúl le hordtam, fzidtam, ’s fenyegettem, 
De Szivemben immár néki meg engedtem.

A  Válaf%tás.

Szorafzédotn, egy igen jó Ember, mond nekem 
Mint hogy még hajadon két leány Gyermekem, 
Nézd meg okét, ’s ofztán mellyik fog tetfzeni 
Jobban, azt magadnak el lehet jegyzeni.
Nehéz a Válafztás közöttök, meg vallom,
Mind a kettő igen erkőjtsös, azt hallom;
E fzÓke, a barna Szépséggel kínáló.
Mind eztet, mind aztat fzeretném, a való* 
Szomfzédom még fokkal jobb ember lehetne, 
Ha mind a kettővel engem meg büntetne; 
Mert azután hátra tsak két Próba lenne,
Hogy nagyobb Örömet köztök mellyik tenne, 
Esküfzöm még eddig nem sértett Hitemre, 
Mindenütt jól esraért én Emberségemre;
Hogy ismét eggyikét majd vifzfza vehetné,
’S végre mind a kettőt tőlem meg nyerhetné.

Klóé
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Klóé Dámonhoz.

Nem, Dámon! már tovább ellent nem állhatok, 
Meg győztél, magammal többé nem bírhatok, 
Mint hogy elárulta már úgyis Titkomat 
Az Ortzám, fogadjad ihol Vallásomat.
Meg győztél, mint mondám, a-Szivem tied már, 
Egy fzerentsés Élet ezután reánk vár,
Elégedj most ezzel, ’s e Tsókomat vidd el,
Első, mellyet tóiéin kapott Férjfi, hidd eh 
Tsak többet ne kívánj tőlem néked adni,
Mivel gyenge volnék talán meg tagadni, 
Szivemnek jobb Fele! ha fzeretíz engemet, 
Engedd, megtarthaffam én jó Erkőltsemet. 
További fzerentséra te Kezedben vagyon,
Tsak Halál válafzt el, midőn majd ver agyon, 
Mindazálta! addig, mig Pap egybe nem ád,
Én teak ollyan légyek néked mint egy Mátkád»

Jó Példák.

Melly boldogul élnek Madarak Erdőkben, » 
Soha nem keveri magát örömökben 
Irigység, mindenik ő dolgát követi,
'S tollas Társát irigy Szem nélkül nézheti. 
Patsirta Ég felé vefzi repülését,
Földről emelkedve tefzi éneklését,
De a Szarka ezért meg- nem izigyleíte,
Közel lévő dombról ugrálva nézhette.
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bol otromba nagy Állóképeket tsinálnak magok
nak, rnellyek nyomorultul vannak kivésve ’s meg 
aranyozva, ’s többnyire két felól a Pagodák ele

dén állanak, Tsinálnak némelly Képeket Agyag
ból is. A Házaiknak leírásából, mellyet már 
fellyebb elő adtam , lehet ítéletet tennünk az 
Épitó MeílerségÖkröl. A való, hogy a Törökök 
is rofz Épitő Mefterek, de a Metsetjeiknek mégis 
ízembe tűnő fzép Látfzatot tudnak adni. Híjá
ban kerefsük ezt a Sinaiak Pagodájoknál. Ezek
nek a Pagodáknak nints Tornyok, ámbátor a 
Falukon néhol olty Pagodák is vannak, rnellyek 
az apró Tornyokhoz hasonlítanak. A helyett a 
Pagodák Héjjain Tz’fráúl nagy Sárkányok hever
nek , ’s kívülről fokféle fa Képofzlopok állanak. 
•— Az apró-Hajóikat ’s Tsólnakjaikat a fok féle 
Hafznokvételökre nézve igen fzépen kéfzitik, 
de a Kereskedő s Hadi Hajóikat olly rofzúl, 
hogy nem tsak kevés idő múlva hafzontalanok- 
ká lefznek, hanem gyakorta el is merülnek. A 
Köteleik többnyire Hárshéjjából és Kákából va
lók , a Vitorláik pedig Gyékényből. A Hadi
hajóik tsak kevés és apró Ágyúkat hordanak ma
gokkal. — Ha bár ezen Nemzetnek, a mi a Tu- 

. dományokat ’s Meílerségeket illeti, a magáról 
való kevély Vélekedése olly helytelen legyenis,
hogy az Európaiakkal hasonlítani fe lehet őketj

mind-
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SOKFÉLE V. DAPvAB
mindazonáltal kora Találmányit, munkás fzorgal- 
matofságok, ’s nagy Takarékofságok meg érdem
lik a ditséretet. Ezen Nemzet fok ízép Dolgo
kat fel talált - már előttünk, némellyeket velünk 
egyfzersmind, a nélkül hogy általunk fegittetett 
volna. — Például lehet a Portzellán, a Selyem, 
a Tüzpor, a Könyvnyomtatás, ’s a fzép nagy 
Hidak. De az is igaz, hogy többnyire minde
nekben az első Találmánynál maradtak ’s állot
tak. így Könyveiket még most is a mozdítha
tatlan Jegyekkel nyomtatják 0  eleinte nálunk is 
úgy volt:) az az fa Táblákkal, mellyekre a 
Könyv Levelei egéfzen ki vannak ásva. — Most 
kéfzitenek Zsebórákat is, de azok többnyire hi
bások ’s durvák. A legrofzabb Angoly órák is 
fokkal különbbek azoknál; kihezképest nints 
nagy keletök. Találkoznak nálok fokféle Műhe
lyek felyem és gyapott Szövetekre nézve, nem 
különbben ama töredékeny, de igen fzép és drá
ga Portzellánra nézve is, mellyből fzámtalan írott 
’s Íratlan Edény kéfzen van mindenkor a Vevők 
kedvökért. A Meíter-embereík köztt legjobbak 
az Arany, Ezüst, ’s á Gyöngyház míveseik. Van
nak Borbélyaik, kik nem tsak Fejet és Szakállat 
borotválnak, hanem a Füleiket *s Körmeiket is 
tifztitják, ’s a Vért, a kinek tetfzik, dörgöléffel
vagy öklözéfíel mozgásba %s kerülésbe hozzák.

Van-
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Szőke kis Leánykám mclly fzemérmes légyen, 
Arról többi között bizonyságot tégyen 
Még ez is, hogy midőn más nap voltam nála,
S meg tsókoltam, tüílént imigy megdorgála: 
Szemtelen, mittsinálfz! a Szomfzéd reánk néz, 
Majd az egéfz Város mi felőlünk meséz. 
Legottan bé tévé az Ablak Tábláját,
Én pedig cl óltám az égó Gyertyáját*

Fillis éjjeli Ruhájában.
Fillis ihit fzégyenled magadat mutatni 

Éjjeli Ruhádban? tudjuk, hogy fitatni 
Magad nem fzokásod; méltán fzégyenlhetedj 
Hogy még fok" Szépedet véle el temeted.
Lám Vénus a Mellyét fátyollal nem fedte,
Haját a Szellőnek ingatni engedte,
Soha nem takarta Karjait Pvuhával,
Tsak Ágyékát fzokta könnyű Pántlikával 
Övedzeni. Mégis minnyájan hódoltak 
Mint Jobbágyok néki, ’s utánna lángoltak;
Az Emberi Nemünk imádva tifztelte,1!
Az egéfz Ég pedig felettébb kedvelte* 
Iíten-afzfzonyokkal te bízvást fel tehetfz 
’S miritEraberfzégyenlést,kérlek,hogy hogy vehetfz?

jí Favafznak közelgetése.
Én Gyönyörködésem a Tél majd oda lefz,

Két meg egyező Szív egy máitól bútsút vefz, 
i ? Az
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VERSEK.

Az újra fz'ult Világ nevet rám híjába,
Mert Szeretőm mégyen tőlem a Tsatába.
Hol majd a Virágok fognak„.illatozni,
Ott fog új Fájdalmom nékem virágozni;
Hol Virágok nyitják majdan Kebeleket,
Ott fognak hullatni Szemeim Könyveket* 
Madaraknak fzerez Tavafz vigafságot,
De az én Szivemnek tsak Szomorúságot;
Mihent megváltozik az idő 's léfzen lágy,
Én minden Örömöm engemis majd itt hágy*
Te másokra nézve kedves ’s áldott Tavafz! 
Vallyon mit vétettem, hogy hozzám vagy ravaíz ? 
Az egéfz Világnak Szerelmet te ofztafz,
Mond .meg, miért tóle tsak engemet fofztafz?

A z Anyának kése Jövetele.

Kertben a zöld Ágok. hi vés Árnyékában 
Egy tifzta forrásnak tsendes le folytában
Le feküdtt a Kati a Patak partjára,>
S közel hozzá Jantsi ott az ő jobbjára.
Ők ott énekléífel mulatták magokat,
A Leány Jantsira dobott Virágokat,
Ez ismét rá vifzfza, 's mind addig tréfálni 
Meg nem fziintek, miglen volt mit hagyigálni. 
Végre a fzép Kati Jantsit meghajolta,
Ki meg kapván ötét, hamar meg tsókota,
’S a Leányt olly buzgón ízoritá magához,

Hogy
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Hogy ez fegitségérí kiáltott Annyához,
Erre a bús Anya tiillént nálok ott lett, 
Kérdező Leánvját Jantsí néki mit tett ?
Mond a Leány erre: minthogy megesett már, 
Kend is haza mehet, ’s ott maradt volna bár*

A  vén Ember,
Sok Időm engem is erőtlennek teve,

Már keveset ébrefzt Tréfa 's Szólló leve,
Oda van Képemrek utolsó Szépsége,
Oda a Teftemnek minden volt épsége«
A Halál kopogat immár az ajtómon, 
Nyugodaímot nékem mutat Koporsómon,
Hogy helyet engedjek jövő Vendégeknek,
Kik mint én vehefsék hafznát Életjeknek*
Itt vagyok, nyitom már néked az ajtómat, 
Jöfzte ide Halál, mint Szabaditómat 
Hadd ölelheiíelek! nem félek én tőled,
Hamis Képpel vannak Emberek felőled, 
Kedvem ’s Kényem fzerént eltöltött Életem 
Szerzi, hogy most könnyen éfífc Enyéfzetem* 
Életet magamra ha még egyfzer vennék,
Akkor is, mi voltam eddig, tsak a lennék» 

Féniks.
Kati ét Gyuri.

Katii
Azon Férjfi, a ki három hónap múlva 

Lakodalma után Hitvesét vidúlva
Tsd-



Tsókolgatjá, á ki valamint Jegyesét 
Szerette volt, fzint úgy fzereti Hitvesét i 
Ki öregségéért Társát meg nem veti, 
ötét mint az előtt buzgón ölelgeti.
Egy olly Férjfit méltán Féniksnek mondhatni} 
Tsak kár, hogy a földön olly ritkán láthatni« 

Gyuri,
Azon Afzfzohy, a ki Férje halálával 

Nem tsujpa fzokásból járkál gyáfz ruhával*
'S mikor azt le veti ínég meg emlékezik 
Róla, 's ollykor Szeme utánna könyVezik j 
Sót ha Özvegység is elhagyatik tőle,
Meg emlékezik még akkor is felőle* **
Egy olly Afzfzonyt méltán Féniksnek mondhatni} 
Tsak kár, hogy a földön olly ritkán láthatni.

Egy mindenütt FekalálhatóróL

Barátom! én téged talállak Pródefben,
Én reád akadok a Szigeti Kertben,
Grábenen is látlak minden ellve járni,
Hol Vadáfziiik fzoktak a Sneíekre várni*
Hogy ha ki találok lépni a Báítyára,
Téged már sétálni látlak ott jobbára,
Ha pedig ki megyek olykor Kasperlihei, 
Tudom bizonyosan lefz fzerentsém kihez. 
Sönbrunba kitérek, hogy ha unalmora nagy. 
Vélvén, hogy otthon légy, de te immár ott vagy 

Q Vea*
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Vendégházba megyek, ha kezdtem éhezni,
De legottan látlak- utánnam érkezni.
Mindenütt fzerentsém lehet Személyedhez, 
Szeretném érteni mikor látfz tifztedhez?
Illy fok futkározást hogy győzhetfz tsudállak, 
Mond meg, édes Ötsém, hogy hol nem talállak

M i tűrhető 's mi nem.
Hogy Pál az Ő öreg Hitvese truttzára 

Szép Szobaleányját a mulatságára 
Válafztotta nem rég, az könnyen hihető,
’S többi hibák között még igen tűrhető*
De hogy Péter az Ő fzép Társát megveti,
’S helyében egy Öröm-Leányját fzereti,
*S éppen nem áltálja véle vefztegetni 
Magát és Értékét, azt el nem tűrhetni.
Hogy Leánykák gyakran lesnek Legényeket, 
Tsókoltatják velek Kezeket ’s Képeket,
’S némellykor Ő nálok réfzes a Szerető 
Még másban is lehet, az még mind tűrhető* 
De ha vén Aízfzonyok meztelen Mellyekkel 
Vijják az Ifjakat, akarván tüzekkel 
őket felgyújtani, azt el nem tűrhetni, 
Tselekedeteken méltán nevethetni*

A  Rózsához.
Te Virágok között Király-aízízony Rózsa! 

Eredj a Finishez, légy Méllyé lakosa,
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VEPvSFK,

Tudja meg, ö reá mennyi fzépet hinté 
A Terméfzet, 's hogy úgy virágozik mint te* 
Mondraeg néki, hozzád hasonló Ortzáját 
Mennyi Szépség üli, 's az 6 fzép kis Száját 
Hányfzor óhajtottam Szivemből tsókolni,
Drága Személyjének mint Rabja hódolni.
Ha te én Kezembe nem akadtál volna,
Szép Mellyén hervadást te fém vettél volnaj 
Tsak akkor van hafzna leányi Szépségnek,
Ha érzékeny Szivek ő utánna égnek.
Nem adta Világnak azt büntetésére 
Az áldott Terméfzet, hanem örömére.
Ezt mondmeg ő néki, 's éltednek vedd végét, 
Hogy tettében láffa, mi várja Szépségét.
'S hogy addig, mig iíjú meg nem fzunik lenni,
Siefíen boldoggá magát ’s engem tenni*

*

A  fzaladáshan való Vdvpfség.

Tirzisem, tsak merném értésedre adni 
Tőled Kedvesemtől mért fzoktam fzaladni? 
Valóban panafzid nem lennének nagyok, ' 
Hogy érzékenytelen teád nézve vagyok. 
Tirzisem, magamon kegyetlenkedem én, 
Szerelemből téged, Édesem, kerülvén] 
Ligetben nem egyfzer illy főhajtást tettem í 
Tirzisem, bár tsak most volnál itt mellettem 1 
De mihent leg kiilebb tserdulést hallottam,
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Vélvén, hogy te ott légy, tüftént elfutottam* 
Magamon én akkor tsak kegyetlenkedem, 
Midőn Szerelemből tóled őrizkedem. — 
Szivemnél egyebet ha üem kivánfz tőlem, 
Szép Ifjúi! vidd el azt bizvást én előlem.
Azt úgy is már régen tsak te néked fzántam, 
Midőn még te veled keményebben bántam. 
De, boldog Iflenem! ha meg elégedni 
Nem fogfz ezzel, mit nem fogok me ;̂ engedni í

Egy fiatal Leánykához.

Te fzőke kis Leány! már is meg bájoltál 
Sokakat, a kikről nem is gondolkodtál,
Szólló Szemed eggyütt kérhet ’s fenyegethet, 
Amint jutalmazhat, fzint úgy meg büntethet 
Fátyolodat már is, amint fzemlélhetni, 
Nyóldögcló Mellyed kezdi emelgetni;
Szemed pillogása, mondhatom, merő Tűz, 
Melly fok Legényeket néked rabfzijra fűz*
Már Tsókra kinálgat dagadó Ajakad,
Ölelésre pedig gyönyörű fzép Nyakad,
Hattyú fejér Mellyed, úgy fzólván, boltozik® 
Minden gömbölyűvé Telteden változik.
Melly fzép Éneklésed, melly fzép Tántzolásod® 
Melly fzép Nevetésed, melly fzép búsúlásod; 
*S a mire érzésed fzokott már is vinni,
Azt önnön magadnak fém akarod hinni.

Az
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Az Anyád mondhatja, hogy te még kitsin vagy, 
De te ne hidj néki, mert vagy már elég nagy, 
Valamelly Ifjúval hogy fzerelmeskedhefs,
S Ámorral már egyfzer mégis esinérkedfyefs*

A  Tsókok.

Egy Tsók, mellyet egy kis Gyermek ád fzokálTal, 
Ki még tsak játfzani fzokott tsdkoláífal,
’S tsókolásnál femmit még nem tud képezni,. ~ 
Egy ollyan Tsók, mellyet nem fzoktunk érezni. 
Egy Tsók, mellyet kapok némellykor- Társomtól, 
Egy olly Tsók, melly tsupán fzármazik forsomtól, 
Ez illyen Tsóknak nints nálam nagy kelete, 
Mert azt fzerzé tsak a hafzon tekéntete.
Egy Tsók, mellyet Atyám énnékem akkor ofzt, 
Midőn távozásom engem tóle meg fofzt,
Egy jót akaró Tsók, mellyel Fiát Atya 
Meg fzokta áldani, ’s magától botsátja.
Egy Tsók, mellyet reám a Hugóm férkeztet,
Tsak egy ollyan Tsók, melly arra emlékeztet, 
Hogy Mátkámnak Tsókját már régen nem vettem, 
Mint hogy régóltától véle nem lehettem.
Egy Tsók, mellyel Juli illeti Képemet,
Midőn Karjaival meg ölel engemet,
Ez az egy ollyan Tsók, mellyet érezhetni,
*$ Tsóknak valójában tsak ezt nevezhetni.

VERSEK, 345
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A  Pározás.
Minden, a mi Földön köztünk találkozik, 

Vagy levegő Égben ’s Vizekben lakozik,
Az egéfz nagy Világ Vénusnak áldozik, 
Valami eleven, mind fzeret 's pározik.
Vadak az Erdőkben nyomozzák párjokat, 
Halak a Vizekben kerefik azokat,
Gerlitze magához Társát hívogatja,
’S míhent el érkezik' buzgón Csókolgatja, 
Virágok megnyitják fz-agós, Kebeleket 
Ä déli Szeleknek, ’s vefzik Szerelmeket; 
Fcffolyó Boroftyán Öleli Hársfáját, 
Szőll'Óveíkfző ’s Komló fzeretett Szilfáját 
Bogár az Éló fán midón ide ’s tova 
Máfzkál, azt kérdezed tólem, vallyonhova 
Igyekfzik, felelek, hogy Társat magának 
Keres, ki eleget teíz kívánságának.
Hegyek köztt ia Patak lefíet fejesen,
Egy más Patak után pillog fzerelmesen,
Azon van, hogy mennél elébb el érhefle,
S magát a Társával öfzve kevcrheíle.

Jantsi és Kati.
Hét Efztendő előtt a Szerelem érte 

Jantsit, ’s a Katinak mindenét ígérte 
Egy Éjjelért, de az azt el nem fogadta,
’S kérését egéfzen néki meg' tagadta.
Három Efztendőnek hogy történt elfolyta.

\  'Ka*
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Kati is végtére magát meg gondolta,
’S a Szeretőjének fele Értékéért 
Egyfzer valahára egy Ejtfzakát ígért.
De Jantsi már akkor, ki gondolta volna ?
Ő magát úgy tette mintha tréfált volna.
Mint egy két Efztendő ismét eltsúfzkála,
Hogy Kati újólag megjelent ő nála,
S a harmad rélzéért az ,ó Értékének 

Egy Ejtfzakát Ígért a Szeretőjének:
De Jantsi ez illyen két úntatáfira 
Már meg haragudott a késő Katira.
Két Efztendő ismét magát elmulatta,
Kati Jantsit újra hegy meg látogatta,
Tsak egy Éjtfzakára Ótet igen kérvén,
Mindenét már moítan Ó néki ígérvén:
De Jantsi, hogy eztet tőle meg értette,
Már most kegyetlenül őtet ki nevette.

Tomeom Olafz Énekes-afzfzonynak Di~ 
tséretére. Bétsben \791-dikben.

Terméfzet ’s Meíterség fzültek egy Remeket, 
Énekes Játéknak adtak egy Gyermeket 
Az Afzfzonyi Nemből a te Személyedben, 
Másodat keresni kell éneklésedben.
De Teltednek ékes Maga-viselése 
Még fokkal hóditóbb mint Szád éneklése,
A tréfás Játékban fzolgálhat muítrának,

• 1 .  Q 4 A-



Akár melly Teátrom első Leányjának.
Láttuk ’s tsudáUuk is már itt Morikel’it,
Az 6 Férje után nevet nyert Mombellit, 
Sztaratsét, a kit Bits annyira fzeretett,
'S Ferrarezét, a ki bátyút nem régen vett,
De a Publikumnak még eddig kedvére 
Egy fetp volt annyira 's tellyes tetfzésére 
Mint te, ki azt fzint úgy gyakran fzép Szavaddal 
Bájolod* valamint ékes Ajak óddal.
Szeretném, ha, tudnád hány Szív érez érted,
Mi rajtunk tárgyadat már hányízor el érted, 
Öröm Könyvet hánynak faísartál fzeméból,
»S hánynak egy más Személyt toltál ki Szivéből* 
Ezután is mulafs minket fzép Szavaddal,
'S gyönyörköd tefs addig ékes Ajakaddal,
Miglen a Tennéfzet meg fogja engedni,
*S teneked is nem hagy változást fzenvedni.

Paris Juháfz az A lm ájával, 's a három 
Ißen-afzfzonyok Pallós ,  Júnór Vénus*

Paliás.
Jöjj ide fzép Ifjú! hogy ha kedved veted 

Nagy Éfzben, azt tólem ihol meg nyerheted.
Add ide az Almát, azt a Tsekélységet,/
t n  néked Jielyébea adok Bőltsefséget.

^48 KÜLÖNBBFÉLE
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i>áris.
Bőltsefséget? ahoz még fiatal vagyok,

Hafznát nem vehetem, 's azért békét hagyok« 
Tartsd magadnak, ebben én réfzt nem vehetek, 
Mert még ifjú lévén vigadni fietek.

JíltlÓ.
Jupiter a Férjem, nintsen feholt másom, 

Földön ’s Tengereken van uralkodásom;
Hogy ha az Almádat id ajándékozod,
Tüftcnt a Koronát fejeden hordozod*

Pír«,
Hát val’yon mint Király vigabb lehetnék e? 

OHy boldogul mint most vallyon élhetnék e? 
Nem hifzera; továbbis én Juháfz maradok,
A te Koronádért egy fa pénzt nem adok.

Vér.us.

Boltsefség’s Gazdagság minthogy nints kedvedre 
Mond meg, én Szerelmem, mi lehet ínyedre? 
Akarod e venni Jóakaratomat,
Egy fziv$s ölelést, ’s e buzgó Tsókomat?

Pariig
Egek! miilyenTsók ez, ’s melly édes Szivemnek 

Tsak te vagy egyedül, ki felelfz kedvemnek; 
Tsak ez hibázott még Szerentsémnek, hidd el. 
Te vagy nyertes, ihol az Almámot vidd e l !
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A  Juháfznak egy Várojival való 
Beszélgetése,

Te az alvásodat veízed puha Ágyon,
Énnékem az enyém puha Gyepen vagyon.
Te nézed magadat Tükör üvegekben,
Én pedig magamat a tsendes Vizekben.
Te sétálfz Szobádban tzifra Szőnyegeken,
Én kint lépdegelek zöldellő Pvéteken.
Te iddogálfz drága külföldi Borokból,
Én ivásom efik tifzta Forrásokból.
Te olly Házban lakói, melly keltt fok Költségen, 
Én fzabad hg alatt kint a Mezöségen.
Néked tud Mefterség Tavafzt ábrázolni,
Nékem a Terméfzet fzokta azt [rajzolni.
Te fok zabálláftól betegfzel gyakorta,
Én Egéfzségem jobb tiednél fzázfzorta.
Téged Hajdú fzokott pénzedért őrizni,
Én magamat fzoktam hiv Ebemre bízni.
Te merülfz álmodba vig Muzfikálásnár,
Én el fzenderedem hegyi Vizomlásnál.
Te gyakran Énekét hallod Heréltteknek*
Én Fülemiléknek, Rigóknak, Pintyeknek.
Te pelyhes ágyodból fzoktál kelni délben,
En korán fzakafztom alvásomat félben.
Te Leánykád fénylik tsupán Feliekétől.
Én Leánykám pedig Forrásnak Vizétől.

*5° KÜLÖNBBFLLÉ



VEPvSEK. 251

A  Terméfaetnek három Orfzága.

Tsak három Orfzágá van a Terméfzetnek, 
Meltyekbe mindenek jól téríttethetnek,
Rólok a Tudósok imigy bcfzélgetnek:
Emberek ’s Állatok ifznak és ízeretnek.
Sas, Kuty a, és Bolha /valamint iddogáf,
Úgy fzerelmesen is egymáífal játfzdogál«
Mi tehát iddogál és fzerelmeskedik,
AJegelső Orfzág abból kerekedik. —
A Fák 's Füvek tefznek második Orfzágot,
Nem találni bennek már annyi jóságot,
Mert ámbátor ifznak akkor, midőn élik,
De már Szerelemre egymást nem kerefik. 
így iízik a Fenyő, Bük, Tölgy a Gyertyánná^ 
Kápofzta,-Foghagyma, Tárkony a Tsalánnal, 
így a mi még ífeik, noha nem pározik,
Az immár második Orfzágba tartozik. —
A Kövek tsinálnaK harmadik Orízágot, 
Magokban foglalnak fok n3gy drágaságot, 
Semmiféle Kőnek nintsen Szomjúsága,
'S társához Szerelme vagy Hajlandósága.
A mi hát feni Italt fern Hajlandóságot 
Nem esmér, az tefzen^harmadik Or’fzágot. 
Mert a mi Szerelem ’s Bor nélkül él és nő, 
Az, ha bár Ember is, nem egyéb, hanem-Kő*.

Az



A z  Ártatlanság,

Anya.

Szép Gyermekem! eddig még megőriztelek, 
Mert el ámittatni meg nem engedtelek,
Tizenhat Ef2tendö fzállott már vállodra,
Magad vigyázz immár ezután magadra.
Fullad, amint lehet, a rofz Legényeket, 
ő k  majd megesküfznek, hogy te a Sziveket 
Nékik el rablottad, ’s Ortzád melly igen fzépa 
Szád és Szemed légyen Sziveket fogó lép.
De te ne hidj nékik, mert ók hízelkednek,
Tsak Ártatlanságod után törekednek,
Ha tsak egy Tsókot is enged Gyávaságod, 
Felében oda van már Ártatlanságod.

Leány.
igaz e az, Anyám? mért ezt nem mondattad 

Immár regen, hanem titokban tartottad,
Vallyon én tudatlan róla mit tehetek,
Hogy ártatlan már tsak felében lehetek ?
Mert Dámon játék koztt már fzázfzor meg tsókoltt, 
Pirongatásommal egy tseppet fe gondoltt.- 
De mond meg már, Anyám, a Legény mit téfzen, 
Midőn meg fofzt tőle bennünket egéfzen?
Mond meg, édes Anyám, mond meg, mert másképen 
Halgatok, ha Dámon látogatóképen

i ■
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Jon hozzám, 's én velem tsak egyedül léfzen, 
’S attól majd megakar fofztani egéfzen*

A  Szerentsé és Kati.
/ ,

Nem rég Szerentséhez igy kezdtem fzóllani: 
Te tsalárd, felöled tsak panafzt hallani!
Mit reggel adfz, azt már efttel vifzfza vefzed, 
Ezzel fzomorúvá hánynak Szivét tefzed.- 
Szerentse felele: ha minden Rabjaim 
Egyfzersmind volnának énnékera Fiaim,
Úgy én Szerentsének nem hivattathatnék, 
Uralkodásomnak jele nem látszatnék*
’S ofztán a mit egynek a minap elvettem,
Azt nem de nem ismét már máma vetettem 
Egy másnak nyakába, 's mitől foványodik 
Egyik, attól ismét máfik vaítagodik.
Éztet forrói fórra tsintalán Katimmal 
Közlöttem, ’s illettem illyen fzavaimmal: 
SzerentséneK bizvást minden fzabad légyen, 
Tsak a te hiv Szived változást ne végyen. 
ö  ofzfzá, mint tetfzik, itten a javait* 
Boldogokká tegye tulajdon fiait,
Tsak kivülem fzép kis Szád mást ne illeíTen, 
Hanem engem tsupán Tsókjára kereflen* 
Mofolyogva feleltt Kati illy fzavamrat 
Barátom, ha eggyet tekintek magamra,
Én a Szerentséhez hasonlítok nagyon,

Mi-
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Mivel énnékem is fok Tifztelóm vagyon. 
Valamint Szerentse fzint ollyan fzép vagyok, 
Ltánnam fókáknak fzint úgy törik agyok; 
Mond fneg, miért ísnpán Változásban legyek 
Másféle, mintsem ő, ’s hasonlót ne tegyek?

Bolt sefs ég \? Bolondság.

Egykor Bóltsefséggel fzorosan tartottam, 
Sima homlokomat meg rántzofitottam, 
Mindenütt egyedül mély dolgokról fzólltam, 
Tsak Tudományokra figyelraetes voltam.
De végre el úntam ezt a Bóltsefséget,
Mert ámbár általa nyertem Békefséget,
De Leányok ’s Ifjak fzint úgy békét hagytak, 
’S társalkodásomra már többé nem vágyták. 
Boldogabbnak, mondék, tett a Bolondságom, 
Úgy is vége felé fiet Ifjúságom,
Nevetés, Tántz, Játék, Tréfa, és Szerelem, 
Tik léfztek ezután fzüntelen én velem. 
Legottan játfzottam, tántzoltam, nevettem, 
Tréfáltam; danoltam, ittam, és fzerettem,
Mig minden Tagomban fájdalmat érzettem, 
Köfzvényt és Főfájást magamnak fzerzettem. 
A Játék ürefsé tette Erfzényemet,
Bor ivása pedig rezefsé Képemet,
Tántznál mulatságot hijába bereitem, 
Szerelmeskedéítől betegségbe ellem.

Most
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Most immár mind á b̂ ét Afzfzonysággal tartok* 
Hol Bóltsefségbe, hol Bolondságba mártok,
Az első már moílan az én Feleségem,
A máfik pediglen mulató Vendégem.
Dél előtt Böltsefség fzokott vezérleni,
Dél után Bolondság ismét ferkenteni,
’S ha a Feleségem komor kedvet okoz,
Mulató Vendégem ismétlen helyre hoz,

Ámornak éjjeli Látogatását

Atoákreonnak 3-dik Ódája*
Éjfélkor, midőn már kiki jól hortyogott, 

Hozzám jón az Ámor, 's ajtómon kopogott*
Ki vagy, mondók, hogy most kergeted álmomat? 
Nyisd fel, mond az Ámor, meg hallod bajomat. 
Én egy Gyermek vagyok, a ki elhibáztam 
Utamat fetétben, ’s moílan jól meg áztam. 
Szánakodváil rajta világot gyújtottam,
’S ajtómat legottan néki megnyitottam*
Kis barna Gyermek volt, ki fzemembe akadtt, 
Hátán, láttam, viseltt két galamb fzárnyakat,
"S egy íjat és Tegzet Nyilakkal meg töltve, 
Maga pedig igen könnyen vala öltve.
Azonnal a Tűzhöz oda állitottam,
Mert megvallom, hogy ót nagyon fajnállottam, 
Hideg kis Ujjait Kezem közé Vettem,
Azokat mint tudtam úgy melegitettem.

Sár-
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Sárga fzép Hajából a Vizpt fatsartam,
Hátúi a Mentémmel ötét bé takartam*
Hogy a Hideg immár többé nem bántotta. 
Hozzám a befzédjét imigy fordította:
Próbállyuk meg, Bátsi, ha az Idegemnek 
Eső neitt ártott e? legottan Szivemnek 
Erányzott, ’s a Nyilat el is botsátotta*
Melly mint Darás fúlánk azt meg is fzállottai 
Örömében ottan kezdett nevetkezni,
Édes Gazdám* úgymond, jöfzte örvendezni*
Lám íjam még most is Szölgálatját tefzi, 
Ámbátor a Szived tőle Sebét vefzi.
Ifjaknak s Leányoknak egy fia tat Vitéz* 

re való Sir-énekjek.
Ifjak,

El «sett egy Ifjú, mi kedves Barátunk,
El dültt egy Vitéz, kit már foha nem látunk! 

Haldoklása köztt is vágta Ellenségét, ^
Mint győző dűltt reá* *s ofztán vette végét* 

Leányok«
Tsak nem minden Leány utánna epedétt* 

Tsak nem minden Férjfi reá irigykedett* 
Valóságos Márs volt mezei Tsatában,
Apolló pediglen otthon a Szobábam 

Kát.
Mint Barátotokról meg emlékezzetek,

Sírja körül Tzipros fákat ülteífetek,
Ú*
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Éneket felőle tüftént fzerezzetek,
Szomorú Sírhelyén Könyveket ejtsetek.

JffA
Míg éltt, Kardjával fok Ellenséget le tett* 

Maga Hazájáért vérzett és halált vett,
Leányok,

Kevély lován mint Márs magát úgy forgatta.; 
Szüléinkért ’s értünk Vérét kifolyatta,

Kar. í. \
Énekkel érdeme fzerént tifztellyétek, 

Jámbornak ’s Vitéznek őtet hirdeísétek.
Ifjak»

Kőfalak és Báftyák meg nem ijjefztették*
Sőt Szivét még annál inkább gerjefztették* 

Leányok,
Akkor is még fzép volt, midőn feküdtt halva* 

Mert tsak úgy látfzatott mintha volna alva.
ú r .

Hintsétek meg gyáfzos-Sírhelyét Rizsákkal, 
Ültefsétek bé azt Tzipros ’s Mirtos fákkal* l 
Végtére többi közti öntsétek meg Borral, 
Tegyetek illatot néki Puskaporral t 
Virágos Kofzorú Sirra fűggefztefsék, 
Halhatatlanok köztt neve emlitefsék.

~  s - f
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A z ártatlan Menyetske.
Ó Férjem ! mindenbői Vétket) kérlek, ne tégy, 

Külső Szint mindenkor tekintetbe ne végy, 
Hanem Szivemre nézz. Az én Mulatságom 
Bár miilyen, tsak te vagy minden Boldogságom* 
Kintsem, máfíal akár mibe botsátkozom,
Tehát tsak te rólad mindég gondolkozom. — 
Hitvesét annyira egy Férj fém ílrázsálja, 
Minden lépéseit úgy egy fém fzamlálja,
Alig intek ollykor a mi Szomfzédunknak*
Már is T'uz lepi el tetejét Házunknak. 
Tuddmeg, valahányfzor tréfálkodik vélem.
Mind annyifzor, véled hogy légyek, azt vélem* — 
Látom, nem fzereted, midőn nevetkezünk 
Eggyütt, de azt tartom, ezzel nem vétkezünk, 
Ki az, ki nevetés nélkül a Tréfáját 
El állhafía, midőn felnyitja a Száját*
Lám a Tréfát te is gyakorta kedveled,
’S Hitvesed azt véli, hogy tréfál te veled. —. 
Hogy ha ollykor megkap ’s meg nyomja Kezemet, 

én azt vifzfza nyomom, tehát fzidfz engemet; 
Ezt, Kintsem Galambom, bizvást eltűrheted, 
Különbben magadat majd meg Ítélteted.
Édes Lelkem, erről újra tudófitlak,
Hogy én mind azt vélem, hogy téged fzoritlak. — 
Érzékenységimbe fogadlak tsak téged*
Soha mást fzeretni nem fog Feleséged,
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Ez okból engedd meg nékem Szomszédomat 
Néki előtted is adhattam Tsókomat*

Amor Nyilairól Julimhoz.

Ez Éjjel Ámorral találtam álmodni,
Mintha ama Kőrös fa alatt nyugodni
Láttam vólna, melly olly gyakran fzolgált nékünk
Árnyékával, ’s vala a mi Menedékünk.
Fel fordúltt Puzdrája latfzatott mellette,
Melly is a Nyilait ottan ki ejtette,
A Nyíl ugyan látfzott lenni mind egyféle,
De a Tollazotjok vala különbbféle.
A Gyermek fel ferkentt, ’s meglátván engemet . 
Mond: tsudálod úgy e tarka Fegyveremet ?
Én annak, Bátsikám, hogy ha hafznát venni 
Akarom nyertesen, annak igy kell lennie 
A fekete tollú Nyíllal tsak azokat 
Lövöm, kik gyűlölik emberi Társokat:
E Nyilam a tollát egy Bagolytól vette,
Mert az a Társait foha nem Szerette.
Azon Embereket, kik, öii a Szerelem 
Nem értik, hanem tsak mi a Gerjedelem,
Ezen Nyilam lövi, mellyis nem egyébnek 
Tollát vette, hanem a búja Verébnek.
Sas tolfaffal fzoktam lőnni vakmerőket,
Szarkából valóval fokát fetsegóket,
Páva .tollast küldöm a hivságosokba,

R  *
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A  Fetskéböl valót fzorgalmatosokba.
Ezen Nyilam azon Szivet fzokta fzálni, 
Mellynek tsak egy fzokotí Örömet tsinálni, 
Melly hogy mindég hiv lefz magában fel tette, 
Az a maga tollát Gerlitzéből vette*
Minden Nyilak között, mellyeket lőhetek, 
Tsak ez ai y a mellyet valóban fzeretek — 
AhJ mondék, ah Ámor! ezzel meg fujtottál 
Engemt akkor, midőn Julimhoz gyújtották

A  Rágalmazók

János véfz és épit gazdag Kaftéíyokat,
Táplál Udvarában fzámos Inasokat,
Üttet mindenféle nagy Vigafságokat,
Mint egy igen nagy u f tart több Ágyasokat 
Mégis mindazáltal fokán azt hirdetik:
Hogy a Hitelűi már régen kergetik, —
József fitogatja az ő Tifztségeit,
Mint Hazája körül fzerzett Érdemeit,
’S az Ő nagy Efzének bizonyos Jeleit, 
Mellyekkel meg győzte volna az Őseit*
Mégis mindazáltal fokán azt hirdetik:
Hogy Érdem és az Éfz őtet nem illetik.
Péter kevélykedik nagy Nemzetségével, 
Mindent jegyez háznál fényes Tzimefével, 
Kire kire hegykén tekint fél Szemével,

* Senki nem tehet fel, úgymond,, a Vérével.
í Még-
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Mégis mindazálfal fokán azt hirdetik:
Hogy nagy Urak közit is fok dore ízületik. —» 
György Házafságának fzámlálja áldását,
Kilentz gyermekiben látja újúlását,
Boldognak nevezi a házasodását,
Mert meg jutalmazta tett fáradozását.
Mégis mindazáltal fokán azt hirdetik:
Hogy Szarvak homlokát régen ékesgetik, —í 
Kati Társaságban le süti fzemeit,
Utálja a Tántznak ő minden Nemeit,
Gyakorta forgatja iftenes Könyveit,
’S tsókolgatja buzgón Szenteknek Képeit»
Mégis mindazáltal fokán azt hirdetik:
Hogy még mostis gyakran fok Fattyú fzületik. — 
Örzsét minduntalan I&ak követik,
Szemeiket reá fzerelmesen vetik,
Hogy ha távúi vagyon, gyakran emlegetik,
Ha pedig jelen van, tsókolni fzeretik.
Mégis mindazáltal fokán azt hirdetik:
Hogy végre mint Leányt ötét el temetik. —

Tomeőniróimég egyfzer. Bétsben 1795«
Négy efztendő raúltt már, hogy rólad fzóílottam» 

’S a mit érze Szivem, bátran megvallottam, 
Azólta fzerzője gyönyörködésünknek 
Hányfzor valál ismét, ’s oka jó kedvünknek!
Te vagy únalmunknak gyakran ofzlatója,

'  R 3 El



VI múlltt vigságunknak vifzfza állitója, 
Búnknak és bajunknak elfelejtetője,
Fülünknek ’s Szemünknek gyönyörködtetője. 
Ki a Teátromon téged hallott ’s látott,
Az, tudom utánnad főhajtást botsátott, 
Tsudálkozott nem tsak Szád fzép éneklésén, 
Hanem tréfás ’s fúrtsa magad viselésén. 
Szépséged gerjefztóbb fokkal mint azoké 
A ferdülni kezdő gyermek Leányoké,
Kiknek, amint tudjuk, ördögi Szépségek*) 
Tsak addig állandó, míg tart gyermekségek, 
Terinéfzet 's Mefterség énekelésedet 
Vezetik, ’s egyaránt fzeretnek-tégedet; 
Ezeknek valóban te fokkal tartozol,
Mert, midőn énekelfz, velek barátkozol.
Leg jobban tetfzettél kinek miilyenképpen,
Le vagy ábrázolva Szivében akképpen,
Jennél le vagy fefcve mint egy Juháfz leány, 
Amannál pediglen mint egy Haláfz-Ieány. 
Ollyiknáí mint fzökött Katona Mátkája,
Vagy Szerelem miatt raegbódúlt Ninája,
Nálam Mólnáf-leány képében helyt vettél,

i Mi-.
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Mivel ollyanképen leg inkább tetfzettél. *) 
Elmeneteleddel ne fzomorits minket,
Továbbis mint eddig múlasd füleinket,
'S legalább bennünket addiglan el ne hagy, 
Mig éneked tetfzib, ’s magad is kedves vagy*

Szerelemből való Kétségben-esés*

Az fzánakodásra méltó bizonnyára,
Kinek a Mátkája nem hajt panafzára,
Ki hafzontalanúl tefzi Sóhajtását,
Az olíyan nem vefzi íoha jó alvását.
Ő fog firánkozni ’s a forsát fájlalni,
Végtére Kétségbe esni és meg halni.
Te kegyetlen Laura, mond Pedril zokogva, 
Kegyetlen ki nézed tsupán mosolyogva 
Meg fzánásra méltó nyomorúltt forsomat,
Meg fogod hallani még ma Halálomat. 
Legottan a Háznak felfut Padlására —
’S ofztán onnan fellyul le néz az útfzára. 
Ebédhez hogy le ultt Társaival nem rég, 
Búson kérdi magát: hát ugyan élek még? 
Tüftént maga előtt fekvő Kést meg kapja,

R 4 ó

*)  Többféle Operák közül, mellyekben Tomeófti éne
kelő, foképen ezek tetfzettek meg: i 1 D e f e r -  
t o r e ;  i l M a t r i m o n i o  [ f e g r e t o ;  Mi n a ,  
o í i a  p a z i a  par  Á m o r é ;  1 a P i f c a t r i c e ; 
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ó  Szerelem, úgymond, ez utolsó napja 
Életemnek, többé meg nem fogfz ejteni 
’S a Kenyerét kezdi Késével metfzeni.
Ebéd után Kinnyát újra megfontollya,
Ismét Halálának nemét megmásollya,
Jobb, úgymond, Méreggel Világtól el válnom. 
Úgy fints itt a Földön többé mit tsínálnom.
Sok derék Emberek igy már meghalának —
’S Tokai Bort hozat legottan magáhak.
Erre Széket, Szeget ’s Kötelet Szobába 
Bá hoz, könnyű Halál ez, úgymond magába: 
Gőgösem, a Bofzfzú mit tefz, megláthatja,
'S velem, ha akarja, magát mulathatja.
Azonnal a Szeggel a falat likafztja —
*S a maga Portréját reá felakasztja*
Ö ismét Halálnak más módját válafztja,
’S azt véli, ki magát ágyban meg fullafzíja,
Az Pénzét kémélli ’s takarékoskodik,
Méregről ’s Kötélről az nem gondoskodik.
Erre fohajt eggyet, áfit, ’s ágyba tsúfzik —»
*S ott egéfz reggelig jó Ízűt alufzik.

E gy  Barátomhoz j fgi-ben.

Mit tsinálfz Barátom, élfz e vagy meghóltál? 
Régen Leveleddel nálam már nem voltál, 
Győrben fogfz e majdan ezután is lakni,
Vagy már másutt fogod Sátorodat rakni ?

Jár*
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Jártál e Budára, ’s mit láttál ott glatt ? -------
Most itt Bétsben egy Könyv nagyon olvaílatik, 
Mellyben a Nemzetünk úgy le irattatik 
Mint pártütő, durva, hamis, háládatlan,
Ollóba, goromba, hitetlen, ’s tudatlan.
Ezen gonofz Német Könyvnek neve Bábel,
Hol rágalmaztatok fzörnyen Magyar Ábel 
A Német Káintól, mert hogy irta volna 
Azt Magyar, az a jó Éfz ellen hartzolna* — =? 
Mikorra adod ki Anákreonodat?
Pengeffed továbbis még Magyar Lantodat, 
Meghagyod Magyarnál ő benne híredet,
E nliteni fogja örökre nevedet, 
jere egy két napra ide fel, ha lehet,
Ki tudja, Szerentséd miilyen rúgást vehet,
Ha mit keresned kell, Béts annak a helye.
Sok vígan mentt innen, ki jött búval tele. 
Barátom, vénülni kezdünk mind a ketten, 
Fejünk kopafzodik, mit tsinállyunk itten? 
Nyugodalmas helyet kerefsünk magunknak,
Hol bátran ízemébe nézzünk Halálunknak. 
Mondhatjuk már bízvást: mink is virágoztunk 
Világ java után úntig fáradoztunk,
El múltt már a Nyarunk, a Tél majd itt terem 
Ezt pedig követi a temető Verem.
Mindazáltal addig, valamerre fzakadfz,
Annyi Rozsát fzakafzfz, amennyire akadfz,

R 5 Bo-
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Bolond, ki hervadást enged a Rózsának,
*S mig lehet, nem vefzi hafznát illatjának.
Az Egéfzségedre különös gonddal légy,
Munka után mindég egy kis pihenést végy, 
Szüntelen melegen tartsad a Teltedet,
Másként a beteg Test elnyomja Lelkedet,

Piréneus 's a M ú zs á k .

Múzsák a Mezőre egykor ki sétáltak,
De ők ottan nem fok ideig járkáltak,*
Hogy egy zápor Eső magát jelentette,
Melly nagy megázáffal ókét fenyegette.
K*zel ott egy Várban tartotta lakását 
Piréneus, ki hogy Múzsák sétálását 
Megértette, tűiként hivatta magához,
Kik tehát bé tértek ő Uraságához.
O a fzép Szüzeket felettébb fzerette,
Azokat Esőtől ázni nem nézhette,
A gondos Anyáknak rettenetes vala,
Mert fok Leány immár megromlott általa.
Az Udvara vala hasonló hozzája,
Bujasághoz fzokott ízűit úgy*a Szolgája;
Leány, Afzfzony, özvegy nékik mind egy vala, 
Kiki tsak fajtalan Életet javala.
Kilentz fzép Szüzeket Kézbe keríteni,
Valóban nem mindég lehet reményleni,
Kibezképest egy nagy Vendégség üttetett,

’S
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'S kiki maga mellé egy Szüzet? ültetett.
Ebéd után ámbár a Tántz elő kerúltt,
De minthogy újólag az idő ki derúltt,
A fzép Szüzek bútsút akartak hát venni,
’S magok dolgaikra ismét haza menni«
De a Gazda tólök az árát kívánta 
A Vendégségének, ’s őket meg nem fzánta  ̂
Miilyen Pénz nemében könnyen gondolhatni. 
Szüzek ijedését nem magyarázhatni.
Mihent ez Ő nékik tu ótokra adatott, * 
Legottan elottök ajtó b.é tsykatott,
Három puha Szofa volt a palotában,
Szint annyi Kanapé a máfik Szobában.
Gazda Melpomenét Karjánál megkapta,
’S ámbár mint íivitott ’s Kezét is harapta, 
De még fém akarta többé botsátani,
Illy fzép prédájától magát meg fofztanű 
Thália, fzerzője fok fzép vig Mesének, 
Rcfze lett Teátrom ittas Költőjének,
Ki úgy meg ragadta mint egy Ellenséget, 
Hogy ritkán nyerhetett tőle fegitséget.
A gonófzok immár az*á Szándékjokat 
Véghez is akarták vinni, ’s már magokat 
A Munka kezdéshez fzinte kéfzitették, 
Midón a Búbájnak Múzsák hafznát vették. 
Mert egyfzersraind tarka Madarakká váltak, 
Egy nyitott ablakon a Várból ki fzáltak,



Ezt látván a Gazda ő is utánnok keltt,
De Szárnya nem lévén» törött Nyakkal helyt leltfe. 
Ti, kik e Mesével megesmérkedtetek,
Belőle illy hafznos Oktatást vegyetek,
Hogyha nem találnak a Múzsák fzeretni, 
Hafztalan fáradság őket erőltetni*

Pandora•

Itten egy fzép Mesét foglaltam Versémbe, 
Mellyet hol hallottam, már nem jut efzembe, 
Miként fzármazott el, Zeus *) Tetfzéséből, 
Köztünk minden ínség egy kis Szelentzéból. 
Prómétheus vala hajdani Világban 
Egy hires Fazekas nagy GÖrogorfzágban*
A h! maradtt volna bár Meftersége mellett,
De nem, Teremtőnek néki lenni kellett. ✓  
Agyagból egy Leányt kezével kéfzitett,
Mellyet minden Tagja felettébb fzépitett,
Úgy hogy közel érte Yénust fzépségével,
’S meg is fzerettette magát Meílerével, 
Prómétheus tüfhént Jupiterhez mégyen,
Kéri nagyon ötét, hogy ollpn jó légyen,
’S az agyagos Szépét tegye elevennek,
De ebben tetfzését nem vefzi Iftennek*\
A Fazekas ezen meg telik mérgével,

Laj-
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Lajtorját ’s lámpását ragadja kezével,
Egyenesen Menybe felmáfz, ’s mihelyt ott lett, 
Világot magának egy fzép Tsillagból vett.
Haza fordul ismét méréfz Zsákipányjával, 
Tsillagból el lopott mennyei lángjával,
Legottan próbát tefz fzeretett Képével,

,’S ki égeti aztat le hozott tüzével.
A Leány kezd élni ’s látja Nap világát,
Nints e földön femmi, mi e boldogságát 
Prómétheusunknak fellyül fulladhatta,
’S örömét Világon meg fzaporithaffa.
Lám Jupiter / úgymond, reád nints fzükségem, 
Te nálad nélkül is él immár fzépségem.
Halván ezt Jupiter megharagudtt nagyon, 
Bofzfzút állni rajta kivánsága vagyon.
De hogy a Bofzfzúját jobban el rejthette, 
Biztosabban rajta tsapását teheJTe,
Magára fel véfzen barátságos Képet,
’S látogatni mégyen az emlitett Szépet.
Néhány líteneket el hitt még magával,
Kik útközben ötét tartanák tréfával*
Ajándékot hoznak Pgpméth Mátkájának 
Minnyájan, ’s nevezik Ötét Pandorának. 
Merkúr kedveskedik néki egy Erfzénnyel, 
Vulkán mindenféle afztáli Edénnyel,
Fébus a Konyhába hozott egy Túzokot,
Ifzák Bakkus egy nagy boros Pintzetokot* -

Egy.
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Egy igen fzép Könyvet kapott Minervától, 
Rózsát a Szerelem Iden-afzfzonyától. 
Megajándékozza Júnó fzép Mentével,
Jupiter egy fzép kis arany Szelentzével.
Látván eztet Prómétli, mingyárt éfzbe vette, 
Hogy Jupiter nékik horgát elrejtette 
Az Ajándékában, mond a Kedvesének i 
Kintsem, hogy ha fzeretfz, ezen Szelentzéüek 
Hagyj békét, ’s ne nyisd fel, mert Vefzedelmünkfő 
Léfzen; esküdj nékem a mi Szerelmünkre,
Hogy azt fel nem nyitod foha életedben*
Ö esküfzik: ihol Hitemet kezedben 
Le tefzcm, hogy foha látni nem kívánom,
Mi van benne, inkább hallyak meg, nem bánom. 
Erre egéfz három Nap a Szelentzének 
Békét hagyott, ’s nézte mint Vefzedelmének,
De negyedik Napon kedve jón hozzája,
Hogy láífa kívülről millyeö a Munkája*
Miilyen Meder-remek! úgymond, miilyen fzépen 
Játfzik itt az Arany, ’s ragyog millyenképen!
Ah! fzép kis Szelentzém, rá nem fzedfz engemet, 
Mert Férjem kezébe le tegem hitemet.
De bár ha femmíként engem rá nem fzedhetfz, 
Szeretném azt tudni ̂ mégis, hogy mit fedhetfz? 
Tüdént egynehányfzor afztalról felvefzi,
’S egynehányfzor ismét azt arra le tefzi. 
Semmihez ő magát nem határozhatja,
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De végre az öfztönt már el nem bírhatja; 
Minthogy á Szobában tsak magát láthatja,
Az én Fériem, úgymond, ezt meg nem tudhatja. 
A Szelentzét tüftént meg nyitja méréfzen,
De vágyódása melly nagy büntetést Véfzen!
Az átkozott Pikfis azon hevenyébe 
Halál hozó Tüzet okád elejébe.
S a Tűzzel, melly öfcet. eméfzti ott helyben*
El terjed a földön mindenféle jelben 
ínség ’s Nyomorúság;, Ttgyminr az" Éhségben, 
Véres Háborúban, ’s kínos Betegségben.. 
’Százfzor többet kafzál azólta a Halál,
A főidet mint rontsa ezer módot talál* 
Számtalan a nevek gyötrő Nyavalyáknak, 
Nintsen, ki visellye gondját az Árváknak.
Azon Szelentzébol még több Rofz fzárraazott, 
Gonofzság azólta úgy el hatalmazott,
Hogy Tsalás, Er^fzak, Gyilkofság, Kevélység, 
Pvágalmazás, Verés, Lopás, tsak Tsekélység, 
Afzfzonyi Ragyásnak ezek Gyümpltsei,
Ezekért húllanak lók Jámbor könyvei:
Ti Menyetskék, látván e Gonofzságokat* 
Jobbítsátok meg már egyfzer magatokat*

271






	1. Az Irásról és Nyomtatásról������������������������������������
	2. Az Égben való Hajózásról����������������������������������
	3. A Mátyás Királynak Budai Könyvesházáról�������������������������������������������������
	4. Az Angoly felfogadásokról�����������������������������������
	5. A Villám háritóról����������������������������
	6. A Korákokról����������������������
	7. A Tátosokról����������������������
	8. szvatoplugról 's Divin váráról����������������������������������������
	9. A régi Deák Irókról�����������������������������
	10. A Mesterségeknek 's holminek feltalálásáról 's kezdetéről való folytatás�����������������������������������������������������������������������������������
	11. Az Országoknak feltalálások��������������������������������������
	12. A megfagyott Tagnak helyrehozatása���������������������������������������������
	13. A' világi Dolgok forgandóságokról��������������������������������������������
	14. A Selyemről����������������������
	15. Az Aranyról����������������������
	16. A Leoninus és Chronostichon Versekről������������������������������������������������
	17. Az úgy nevezetetett Oriás Tsontokról�����������������������������������������������
	18. Bétsról, 's annak némelly Urairól��������������������������������������������
	19. Görög Ilonáról�������������������������
	20. Étnáról 's Vezúvról������������������������������
	21. Sz. Margit Életéből való Jegyzetim���������������������������������������������
	22. Anekdót������������������
	23. Az Ártatlanság Gyözedelme������������������������������������
	24. Folyó és kötött Beszédje egy Leánykának��������������������������������������������������
	25. A Tüneményekről��������������������������
	26. Némelly Jegyzések����������������������������
	27. A Költött Beszédről������������������������������
	28. A Bőlts 's a Füles-Bagoly������������������������������������
	29. A régi Fa 's a Kertész���������������������������������
	30. A Tetszeskedő 's a Méh���������������������������������
	31. A Féniks�������������������
	32. A Költött 's az Igaz-Beszéd��������������������������������������
	33. A Fülemile 's a Királyfi�����������������������������������
	34. A Nyúl, az ő Baráti, 's a két Őzek���������������������������������������������
	35. A Vadkan 's a Fülemilék����������������������������������
	36. A Gyermekek 's a Foglyok�����������������������������������
	37. Az öreg Ponty 's a kis Pontyok�����������������������������������������
	38. A Matska 's a Tükör������������������������������
	39. A Halál������������������
	40. A Juh 's az Eb�������������������������
	41. A két Matskák������������������������
	42. A Ptrütsök 's a Pille��������������������������������
	43. A Kötéltántzos�������������������������
	44. A Tyúkfi 's az agg Róka����������������������������������
	45. A Fösvény 's a Fia�����������������������������
	46. A Harlekin Ruhája����������������������������
	47. Az Ölyv 's a Galamb������������������������������
	48. A Gerlitze 's a Nevelékje������������������������������������
	49. A Szamár 's a Síp����������������������������
	50. A Paraszt 's a Folyóviz����������������������������������
	51. A Darás 's a Méh���������������������������
	52. A Kurittyoló�����������������������
	53. Jupiter és Minos���������������������������
	54. Befejezés��������������������
	55. A Sokfélémnek III 's IV Darabjában nyomtatás és irásbéli Hibák' Jobbitások�������������������������������������������������������������������������������������
	56. A Sokfélémnek III 's IV Darabjához való Jegyzések������������������������������������������������������������
	Oldalszámok������������������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	273����������


