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Magyar!; hajnal Kafad; dé .még riéiii virfadt 
. /ídég-.' 

Hát eft'ig ki tudja miíi/étf iéízéá áz ég? 
Sok napnak víg volt már reggele 's fel-kolté } 

„Nyugtáig azonban fök keferiit tojte. 
Örülj, de okofan;ne hirtelenkedjél't 
Sok .vagyon. ínég hárr̂ i l azon törekedjél 
Hogy több febeíd is mind bé-gyógyüljanak ' 
Ugy hogy foha többé ki: ne űjjiiljanak. 
Igaz hogy kezedben van már a:z a*, nagy /kinti 
Meily nélkül ügy látfzik állandóságod nínts.: 

:• t A % ; Igaö 
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Igaz a z i s , fzépek a' tett ajánláfok ^ 
De mi könnyen férnek azokhoz rontáfok/ 
'S bár moft fokát nyerj is , ha nem leflz ál

landó , 
*S az idők' forsával bátran truttzolandó 9 

Mit nyerfz, Szegény , hanem újjabb keferveket* 
Múlttaknál nehézbben eméfztendoeket ? 

Ha jobb lábra téfzeffz Netneft és Paráfztot p 

Kire fokféle mód fok bajt 's terhi: árafztott, 
Ha rendbe tétCz Királyt, Grófot, Bárót, Papot, 
Le-mentéve} akkor ...cjítsérhet'd a' Napot* — 
Oxfzág* Gyűlésének kell hát elébb lenni, 
*S abban mind ezeket lábra jobbra venni 5 

Melly úgy lefíz, *s Mennyből is úgy jo -fege* 
• delem % 

Ha fokfelé nem yon a5 fzív 's az értelem* 
Ha koronás Fődet mint illik tifzteled, 
aS. Magyar Véreidet eggy formán öleled* 

/ " DARVAS FERENTZ, 
Hellytartói Tanátsos* 

n. 
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A; S Z É P S Z E M E I 
OlafebiSL 

Szem , halál tsillagjai! *) 
Fájdalmimnak okai S 

Kik alva is mutatjátok 
Hogy halálom' kívánjátok, 
Ha hunyva ki - végeztek • 
'Fel - nyitva majd mit tefztek ? 

• D A T K Á * 

A j ; • • ! « , 

*) Stélle mortali* 
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-, S Z E R E N T S E - K Í V Á N Á S 

A' M A G Y A R O E H 0 Z. 

[agyarok! nemes Nép! íme Koronátok ' 
Pompa 3s dirsoség közt tér-vilTza hozzátok? 

Nagy Nemzet! tenéked fzíve mellékerül 
Sok fzerentsét kíván eggy jo Ember bérül* , 
Örvendj, *s nézd Romában egykori máííbdat! 
JSfézz-fel̂  nézz! 's ísavard-meg férjfi bajuíizodatf 

Gonofz Tanáts f álnok boríték fzinében, 
Hirtelenkedtette Jófefet lépteben : 
Hol határt nem tudd akarat jár kénnyén ; 
Gázolván a9 minden Nemzetek Türvénnyéíi* 
Koronátok el volt vitetve tőletek 
Ifsak azért, mert hitték, hogy nints Védelmetek^ 

A* tsendes el-nézés tzéljához érkezett 
Qkofság hallgatott, 's időhöz mérkezett* 
Era elől, ha ki-tér a' Türedekm: 
(Bár nagy meflze. láfsék még a' Segedelem; ^ 
A^kor eűk-meg az véletlen ?. és önként a 

A' mi mö&mihm ti értetek történt* . 
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III, 
'""• G L Ü C K W . Ü K S 0 H 

A N D I É U N G A R N , ' 

Y^dle Ungarn ! Eure Krone 

^ . l o m m t mit Pracht und Ruhm 'zixrüek ; 

Landesvater ! Euch zuin Lohne 

Wünscht ein Biederníann Euch Glitek% 

VcJk ! von altér Römer A r t , 

Haupt emporJ und ftreicht den, Bárt l 

Böfer Rath in falscher Hulle^ 

UebereiLten jofeph^ Schritt :• 

W o ein • unumschrankter WiUe* I 

Völkerrecht mit Fíiffen tritu 

Eure K|one ward geraübt, * 

Nur ^ei i , i&w Eftch. wehrbs glaub&, -

Nachíicht hat den 2we.ck erreichef:* 

löughek fchwieg zii rechtec Zeit> 

*Wenn Geduld dem Starken weichet:% 

(Scheint die Hilfe nocfr £t> w e i t ; ) 

Dánn geschieht imVorgefehn, 

» D$s , was jetzt fór Euch gefchéltfiv: 
: ; A 4 .'••• K F i e -
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Alatson Szív tsak olly Férfiban férkezik 9 

Nagy Vefzély, *s romláfon a' * ki ijjetkezik. 
Világunk forgáfa igaz estneroje 
Fülelj melly per tzentés^ lehet ferkentője? 
Hunyorít az idó, nevetve el-érti 
•A* Magyar; vigyázván Juffait M sérti? 

íízerenként rántván -fegyvert, - fenekedni; 
*S annak, ki parantsolt, éppen nem engedni f 

Nehezen eshetett volna Szerentsével, 
Ot t , a* hol motskolnak Pártütés Szennyével* 
Ti a' Járomban is hívek maradátok 
Mi légyen a' Magyar ? már moft ínutafsátok* 

Jófef lám öromeft máfolá végzését t 
Jlihelyeft fzemlélé el-tévelyedését* 
JMoft már fzemeitek fő gyönyörűsége 
Koronátok ott áll, *s ott van Tsendefsége 
Hol minden y a' kiben forr a' hazafi vér f 

$sat el-vínni vonfző fzívbe félelmet vér* 

Örvendj Magyar Verség! diadalmas vag$t 
m á r * .'..•:'.'.' 

Szerentséd tsillaga meg-ájjúltt fénnyel jár: 
Komoruld1Szablyádat! légy víg; fs nyugott fővel 
Bgy«ít érts! Vijj közös Atyafi erővelI ' 
" •• ; H Í " " 
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Nie.dertracMg fínd mir Manner 
Die ein groffer Unfall fchreckt; 
Un-sres Weltlanfs achte Kenaer 
Wachen, wenn der Zeitpunkt wekt* 
Diefer winkt: der IJngar lacht* 
Der fur feine Rechte wacht. 

Tauftnd Sabel kühn ?x\ zücken; 
Droh'n, wo man ' gehorchen heift 
Hatte íchwerlik köntien glücken, 
W Q man uns Rebellen heift. 
Auch im Joch bliebt Ibr getreu* 
Jetzt zeigt was ein Ungar fey l 

Jofeph wiederrief mit Freudé» 
Da Er„ Seinen Irthum fah : 
Nun fteht Eure Augenweide , 

• Eure Irone wirklich da, 
Wo ein jeder Patriot 
Ihren Raubern Schrecken droht* 

Brúder jauchzt! Ihr habt gefiegt* 
Nun glanzt Euer Olüctefterh wieder s 
Schleift, die-Sabel! Seyd vergnügt í 
WSJhlt die Eintracht! Kampft als Brúder I 

A 5 Droht 
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Ha Torok feisyeget hoSzús dúhofséggel: 
Magyar l Yitéz véred akkor ontsd bővséggel^ ' 

Azt a* Vért, mellyet ottfoha nem kénekéi 
A* bot' Atyáidban példákat fzemieltél-
Azt a? Vén, nielly mind azt,hírrel r&eg-.tiízteltea 

Ki' a* nagy Vitézek" féregét nevelte ; 
Azt a' Vért, mellyet ott örömmel lotsoltál, 
Hol Vért dicsőséggel omlani gojadoltál. 

A* Viadalt, >s kufzdéft tartjátok elégnek r 
Boldogok, keblében vagyok tsendefségnek ? 
Vélitek, hogy Iften moft áldozatot kér ? 
Munkátokban nagy fzív légyen Örök Vezéri 
Ne áll boffzűt Magyar ! de az Irigységet 
Szégyenítsd! 9s így mutasd a' Magyar vérséget^ 

Bekefség (Kívánom) bírja hajlékotok*,, 
*S Békefséghez menten leheífen bíztatok* , 
Békefségct kérni kéntelen a' légyen % ' 
Ki a' Magyart 'bájíja, hogy hafonláft tegyen. g 

Gondold megi f̂ .hol.aÚLtŝ  atyafi fzeijetet*, 
Ott a9 jő ember él. gyotrelmas.. .életet. 

A" Hunnusok! durva erkoksé't^ki látja:-
Nem követi, hogyha emberek barátja* 

. - Kik 
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Dröljt.' der. Türk mit 'Rach. und W^tb § 

XJngarnl dann f̂tr-qmt Heldenhlut. .... •• / 

•"•" ,Blut, das.- Ihr nocb nie gefchoiiet, " •;•' 
Wo der Yater Vorbild - leirt; 
Blut, das den mit Éhre lohnet* 
Der die Reldenzahl vermehrt » 
Blut ? das da mit Freudé fiiest, 
Wo imn es mit Ruhra vergiest, 

Seyd ihr fatt vom Kampf und ringen; 
Glücklich, in der Ruhe Schos ? 
Wollt ihr Gott ein Opfer bringen?. 
Freunde ! handeit ewig gros l 
Racht Eíich nie; befchamt den Neid! 
Zeiget das Ihr XIngarn Xeyd! 

Friede herrfcht in Euren Hüttení -
Friede fey Euch bald gevsrahrt! 
Fri^den müffe der erbitten, 
Der in XIngarn Zwietracht nalirk 
Denkt! wo -BruderHebe fehlt,' 
J*ebt ein guter Menfch gequalto 

Roher Hunnen alté Sitten 9 -
Reizen Mejifchenfreunde. nicht: . 

Dk 
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ICiV hajdan feenvédték rab Korbáts sulyjaít* 
Tanulják emberek Tifzteit 's JníTait. 
Tudni való az is , a' ditso Mennyekben 
Egyenlőség vagyon minden emberekben* 

Barátim hidjétek ! Szelíd Szív:, nemesít w 

A9 Feneség Vitézt nem formál; — dühösít* 
Jó Rend kénfzerito Erejét ki fzóllja, 
A ' büfzke Dagálynak oka 's táplálója. 
fia a' Polgár-Virtus ébren vigyázván kéízf 

A* Király hatalma érezhetetlen léíz% 

EeferveS panafztok titán fordítsátok 
Javatokra azt, hogy meg-tért Koronátok^ 
Leopoldnak bátran adjátok hordozni ; 
Könnyű léfz terhével ott annak birkózni * 
Hol Hívei közzül akarniéllyk fejenként 
Királlyi Teíéhben lehet gyámöl Önként̂  

Hogy koronát tifztelfe s méltán nagyra vél-
vén 

Mit ér a* Szabadság? érezd vele élvén.' 
De annak gyalázat maradjon béribe, 
A* ki irigységet tart3, 's táplál Szívifae ? » 
Lesben Gyűlölői álnak Auítriának, 
Magyar! kerüld Jármát idegen igának. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



Die fotilt Sklavenpeitschen litten^ 
Lenien jetzt die Menschfcnpflicht , 
In Sem fchoiieti Himmelreich g 

Sind ja allé Menfchen gleictú*. 

Freunde! glaubt mir,: Sanftmuíh adelt* 
Wildheit bildet Kriegerwuth"; 
Wer den Zwatig der Ordnung tadelt % 
Nahret nur den TJebermutL 
Wo die Bürgertugetid wacht t 

Fülalt inán keine Fürílenmacht. \ l 

So geniest nach bitiem Klagcn s 

Eurer Krone Widerkeíir I *'. 
Gebt fie Leopold zu tragen! 
Ihre Laft ift da nicbt fcliwers y 
Wo.ein jeder Unterthan 
Könígsburde Üützen kmü» ' '" 

Stolz r mit Ehrfurcht für die Krone -, 
FüHt Ihr nun der Freyheit Werth, 
Aber dem bleibt Schmach zum Lohnef 

Der im Herzen Misgunft máhrt* 
Oeftreicfas Feinde lauern noch; 
XJngarn flielat ein fremdes JocL 

• Fea 
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Anftria Záfzíói lévén egyesülve* 

Yélfed; az Irigység hátra áll rémülve; 
Hazátok Atyjai;! régi Őseitek 
Tzélját fel-fedezve iátváii Szemeitek; 
Markotokban nyugvó Szerentsés Magyar Sors 
Boldog Hazátokat koronázni l&fz gyors; 

'• '• ,-'•• "SÁRÁT SÁMUEL. 

1Y. 
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j?eft vereint mit Oeflreichs Fabaes^ 
Bleibt der Neid zurück gefchrecit^ 
Landesvater í Éurer/Áhtieii 

'Abfiehtj liegt nuíí anfgedecktá 
Ungarns'Gíück in Éurer M&ni$ 

Kiont éin glilckíibh Vatérla&da " 

• • : . '.FRIEDRICH' FREYHERR 
'tón de^TREMCS-. 

11V 
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Ü G O T S A I FÖ - ISPÁN 

GRÓF TELEKY JÓZSEF 
ÚRNAK. BESZÉDE 

' A Z O N 

VÁRMEGYE RENDÉIHEZ. 
Nagy ~ Szőlősön 5 ApriL ^dikén* 1790® 

H
a eggy* av. feélvefzek által a* 'kor

mányról le-uttetett ? * és a' ©aga ked
ves Seregétől^ azzal köz hajó törés ál
tal el-fzakafctott Kormányosnak $ nem le
het örömmel meg-nem telni, a' midőn* 
&* kegyetlen fergeteg meg-tsendefedésével; 
magát 5 és iitúlsó vefzedelmek között 
Mnykódott tárfait,• az el~ romlott hajó tö-
redékjeihez fogózkodva? a* rév-partban 
ifzve-jöni, és már vefzedelmen kívül len
ni íkemlélheti; nem tsudálkozhatik f azt 

v'\: , vé-
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* vélem | én-'fajtául is fenki, "ha stoft er 

inai napon $ magamat ismét ezeo velea 
eggyütt hajé toréit fzenvedett kedves ha-
jótskámnak korináhyja mellett látván $ Öro-

" möm nagyságát eNnéiú^ titkolhatom $ ?s 
el-titkolninem-is kívánom* Melly örö
mömnek ámbátor ? nem tagadhatom* hogy 
eggyáily fzép nemes Seregnek igazgat-* 
hatásából reám-, háromló $ .és';a? .magáin fze^ 
reteténék olly nyájaffan hízelkedő ditsős-

jégnek íneg-gofldoláfa is 9 fzerzo oká né 
lett légyen; Te tudod, mindazonáltal fzi-
vemben' olvasni .tudó Iften! melly kitsiny--
nejfc tartsam én ezt-a* 'magában nem ki
tsiny okot is , ahhoz képeit $ a9 mellyet 
-ezen;, itt' íilhetéfemmél egyben köttetett 
édes Hazám forsának jobbra fordúlásábaii 

• fel-találok* Sülömben is y ha a? Hazánk 
'dolgai mellett a'" magunkéról el-felejtkezni; 
akármikor is a* leg-fzebb neme a? feledé
kenységnek 9 nintsen5 kivált moft5 hogy 
illy közönséges'örömben réfet vegyünk $ 
femmi fóiikságuiik a'-magunkra való tekiiF 

IL Kötedé . B tttr&t -
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tette. Elég tsák Hazafiakitak lennünk, 
sőt elég tsak'embereknek'is, hogy. ebben 
az Ifteni gőudvifelésnek 5 Hazánk •'•körül 
véghez vitt és ízemben tíinÖ nagy remek 
munkájában gyönyörködjünk, és annak be-
tsét méltóképpen érezvén, a' háládatos-
ságra fel felkenjünk. Igaz ugyan, hogy 
tsak a' termeiket világánál is mentől to
vább „ tapogatózunk, annál inkább meg
kell győződnünk az Ifteni gőudvifelésnek 
bizonyos voltáról, de minthogy annak 
rendízerént való munkája tsendes ,• és a' 
visgálásra nem. alkalmatos fzemek előtt3 

könnyen el-bújhatá erővel fzokott foly
dogálni 5 úgy járunk mi azzal gyakorta-, 
mint a' hajón utazó eggyíígyíi ember? 

tudni illik-, hogy .valamint Őnéki r ha' a'" 
hajója a' fzelektől nem tsapdostatván,' 
annak fenekén tsendefen illhet-, efzébefeni 
jut ? hogy van kormány•, ,van magnefes 
to ? van hajós Meíter, a', ki őtet fel - tett 
tzéljáia' vezérli y h^nem azt, gondolja az 

^qftoba, hogy- a,J hajó 'magétól, mégyen 
abba 
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abba a' rév-partba, a* axellybe ő igyeke
zik; így mi is, az Ifieni gondvifelésiiek 
mindennapi tanúbizonyságaihoz igen hoz* 
zá fzókván, a', nagy Hajós-Mefternek kö« 
rülottüijk való gondoskodásáról gyakorta 
vagy egéfzen elfelejtkezünk r vagy leg-
alább azt eléggé betsíílni nem tudjuk« 
Hogy a^ért bennünket 3 az illyen eggyü-
gyü andalgásból,., a' maga jótéteményé
nek meg-esmérésére fel-ébrefízen a' Világ
nak nagy Hájós-Meftere, ki-mégyen néha 
a' maga gondvifelésének üzokott útjából 5 

és rend kívül való, 's mind az értelemre, 
mind a5 fzívre ellene álhatatlan erővel ha
tó 5 példákban akarja -a' maga erejét 3 és 
böltsefségét -élőnkbe terjefzteni* És már 
kétség kívül a' Mennyei fő böltsefségnek 
illyen okokból eredett munkájának lehet 5 

és kell azt tartani 5 a' mellypt, ez egy
nehány el-múltt efztendőkben két,Magyar ; 
Hazánk5 forfa forgatásában tápafztalhat-
tünk. Mellyben akár nyomorúságunkat,: .' 

; akár az abból lett k i - ízabiditatáíunkat 
• ' : ~ ' \ ' B 2 • •'. .,.:_,.•:= . v i s - . 
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. visgáljám* mind á* kettőben stiftéül gond-
•vifelésnefc nem réndfeerént való. folyamat-

. ját; hanem kézzel fogható* nagy tstidáít 
fzesnlélem. Mert, hogy elébb nyomorú* 
ságunkat-'említsem-^ M ne tartaná tsüdá* 
nak leg-előfzör. is., hogy eggy fok • efzten-
dok fzázadjaitól fogva a5 fzabadság ízihez 

<* hoz2áfzokott, *s ahhoz édefedet' Nemes. 
Nemzet igen kevés efztendők '-.alatt azt' 
egéffzen el - vefztheffe 5 és törvényeitől •,3 

azokoíi \fundáltt fzokáfaitól nyelvétől , 
gondolkozáfa* sőt étzéfe módjától is meg-' 
fofztathaffon* Lafsú munkája fzokott • az • 
illyen romlás rendfzerént lenni az időnek, 
és egynehány egymáft követő emberi -nyo
mokban az Uralkodóknak eggy tzélra ; 's 
sinór - mértéire s intézett dolgoz^fok- - kí
vántatik az illyen nagy '-történeteknek vég
hez vitelére. De moll, .hogy az-Urlfien 
meg - mutáffa , a9 mi büntetésünkben f a*' 
maga erejét rövidítette ézt-,,az'ütát, és 
a' 'nyomorúság örvényébe nem le-botsa-; 
tott * hanem hanyatt;, homlok rohantatott. 

: t " Ki' 
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Ki ne tartaná a* mi feerentsétlenségunk-
ben nagy tsudának továbbá még azc is , 
hogy az épp^n abból az okból fzárma-
zott vala5 a? meliyboi a' népeknek hói-* 
dogsága föokott rendfzerént • ízitmmm y 

tudriwllik , ama • fzerentsétlen Fejedelem
nek a? MII boldogságunkra felettébb íieco 
igyekezetéből, aV melly 6'tet az'efzko-
zök-meg-.váiafetásárá elegendőképpen fi
gyelmezni nem .engedte, Harmadik, és 
a* •boldogtalanságunkat annak fzégyanével 
ixeveío leg-fzoinoriibb taudát abban látom 
én, hogy aáon Hazánk romlásának, melly-
tiSl . annyira• •. ifeonyodtunk;., * hogy arról 
kÖiiyliBlla$áfok nélkül nem is emlékezhe
tünk, Ömön magmk% és, tsak nem mind-' 
anyáján: oh!' mennyiben kerül ezt. meg-
.vallanom! efzko?;eivé válii nem ifeoqyod-
nunk. . Abban látom , mondom % -a' nagy 
tsudátj hogy a1 midőn eggy illy maga-
Szabadságát fzereto -Nemes Nemzettől azt 
lehetett / és kellet volna,, várni 3 hogy af 

vefzedelmek által a5" maga -feabadsága* ól-
B,g tal-
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talmazására még jobban fel-ébredjen V és 
arra ízükséges illendő bátorsága zz aka
dályok'.által nevekedj em 5> minket még-is a* 
vefkedelemnek tsak az" árnyéka i s , éppen 
•ollyan Fejedelem alatt; a' ki.még az előt
te leg kedvetlenebb igazságoknak ki motí-
mondását is el-fzenvedte , juffainknak tsak 
janaffzal való oltalmazásától is el-ijefz-
tett. Szerentsétlen tsuda! a' melyet' bár 
vagy a' Hazánk történeteinek Iróji", azok
nak le-irásából"" hagyhatnának - ki , vágyba 
azt az o 1eg~fobb törvények 9 az igazsága 
nem engedi , bár, tsak, midőn a' maiadé-
kaink régi jó Eleinknek fzabadságok' fenn 
tartáfa' körííl nagy lelkekhez illő, Yki 
nem fárafztható fzofgaimatofságokat ol-
ya^sák, és" azt a* mi magunk vifelésével-
egybeii vetik, ollyannak láfsék ez Ő "elŐt-
tok, a*'miilyen Önnön magában,- tudni-
il ik 3 olly meg-foghatatlan dolognak, hogy 
hitelt nálok tellyefséggel iie^s-találjon. 

Sfo 
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De-ha e* fzerent a' nyomorúságba' 
lett merulesünket"méltán a' tennéfzet ren
des útjából ki-térttnek y és tsudálatösnak 
nevezhetem 9 nem találom keveffebb tsu-
dáját a5 Mennyei gondvifelesnek az .abból.. 
lett ki-fzabadáláfunknak módjában* Mert 
itt is ki ne látná, leg-elsoben-is 5 azt af 

tsudát, hogy nem elégedett-meg az Urak
nak Ura azzal f hogy r az orfzágok for« 
sának rendes folyamatjá fzerent 9 az eg« 
gyik igazgatásnak hibáit a' következendő 
igazgatás hozza helybe 5 hanem, hogy a* 
maga Királyok fzívén való hatalmát egé-
fzen5 ki mutaffa^ magával azzal a5 maga 
akafatját, akár meliy akadályok között 
is 3 ki-vinni fzerető Fejedelemmel f a* mar 
ga talán leg-kedveffébb munkáját el -ron
tatta." . Meg-állítá. 9 tudni-ilíik, azt a* füg
getlen igazgatásra febes lépéíekkel fieit.8 
Fejedelmet éppen a' halál küfzÖbén *, V 
ott az Örökké-valóságnak elé-mutatásával 
uralkodásának el-múltt éfeteadeire viffza 
nézni keíifzerité 9 és as által ama moftaní' 

, B 4 . . ' örö-
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örömünket okozó nagy áldozatot • téteté 
véle aá igafságnak. 'Nagy áldozatot2 mon
dom 3 mert- -eggy .ollyan Fejedelem a'L ki
nek leg-eroífebb indulatja volt V''dits'Ss-
?égre való töíekedés, mitsoda nagyobb-
"áldozatot vihetett válna az Igafság Iftea 
Áffeonyának oltárára minf mikor azt az 
indulatját a9 Hazánk*' boldogságának. olly 
.jnaya meg- tagadásával fel.-r áldozta.? 
A' melly- áldozatj-ának füstje valamint két-. 
$sésaj Jkívul az Üt literi előtt kedves volt s 

úgy- mi is méltónak ítélhetjük , hogy min
ket is ennek .a' Fejedelemnek porával egé-
fzen meg - békélteffen. Tsuda továbbá a* 
mi halálos febeJnkből lett fel - gyógyúlá-
íbnk-ban még az -is, l hogy rend&érént^ 

áfámat' 2% emberi teft \ úgy az orföégok 
is vfoMíg-?meg-izokták;. íiiiletii a? el-múltt 
. nyavalyát i abból lett' fel - gyógyóláfok 
Vtán-ís '̂. mi-aállunk" pedig a- nyavalya na
gy ohb erőt, és »Vboldogtalanság.nagyobb 
boldogságot termett-i ilgy hogy mi mond-
latjuk el azt.igazáa: te folt- duriim pa~ 
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ti., memifiiffe dulce eCt Orvofság vélt 
bizony nálunk a' nyavalya., és á* boldogi 
talanság ...által tanúltunk - meg boldogokká 
lenni. Meg-tanúltuk y tudni-iílik , %z egye
netlenség káraiból az éggyefségnek faaíih 
nát. Meg-tánúltuk-, hogy a' Vallás .'néni 
"a5 gyülölségre., .hanem'a' feeretetre yalőy 
•és* hogy 'azt,, annak Jfteni. fzerzőjének 
tzélja ellen 9 gyűlölség és viffea vonás in
dító okának tenni , a* mi két • Magyar Ha
zánkban , nem tsak erköltsi, hanem-Polk 
tlkai 9 Hazánk boldogságát , 5s mind a* két 
fél juffait fel-forgató, és- eggy 'foóval Ha«* 
•za áraláft magában fogkló, ?s annak bűn-?. 
tetését érdemlő, nagy véteknMeg-tanuk 
tuk a5 magúnk példáján , és kárán, hogy 
az Ifteni félelemnek 'meg-hírléfe, és m 
erköltsök fejlettsége el-lágyítja m' embê  
rek feívének rúgójit, és a' nagy tseleke^ 
eletekre alkalmatlanokká téfzi. . Meg-tanúl-
tuk, mondom, mind -ezeket, és bár úgy 
tanultuk volna taeg, hogy foha orokki 
•el íe felejtsük. Akkor mondhatnók _mâ  
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gimkat valósággal ^ 'és-állandóképpen bol
dogoknak. Mellyet engedjen is a' Magya
rok' nagy Iftene fzívembol óhajtom. .De 
ha ezen tanúságaink áltál nevekedett a' bol
dogságunk > és annak állandóságáról való 
reménységünk * nevekedett kétség kívül 
nagy mértékben még az által is9 hogy 
az Uralkodóink fok, emberi nyomokig tar
tó tanúságot vehetnek közelebb ki.múltt 
Fejedelmünknek mind Uralkodásának pél
dájából , -innád; pedig.. halála előtt kevéífel 
(és így éppen akkor5 mikor a\ tettetés-
írek minden okai már -meg - fzüntek ) az 
egéfz Világ'-előtt tett gyónásából., hogy 
az Uralkodók > ha fzinte a' Népek bol
dogságára fzükséges fok virtufokkal bír
nak is 5 ha fzinte azt elé mozdítani igye
keznek is j és ha fzinte arra tzélozó fok 
valófággal ~jó rendeléfeket téfznek is, még 
is a' törvények -tifztelstériek fenn-tartáfa 
nélkül, foha el-nem érhetik 3 fe a5 Népeik 
boldogságát y fe az attól el-válhatatlan 
magok ditsőfségét* Mit1 mondjak boldog-

sá-
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ságunk íievekedésének arról a* reménysé
géről 5 a' mellyet ama Királyi Székünkbe 
ülendő nagy Fejedelemnek mind elméje ^ 
mind fzíve fzép' tulajdonságaiból vehetünk? 
A' ki nem tsak eddig is nagy remekjét 
mutatta igazgatásbéli tudományának**, az 
eddig keze alatt lévő kitsiny tartomány
nak gazdagításával 5 boldogságával, és kö* 
zönséges fzeretetével folytatott uralkodá
sában s hanem nékünk is még előre, hogy 
a' törvényeinket akarja igazgatáfa finór-
mértékéül venni;, meg-igérte,.' V igéretét 
mind egyéb eddig tett lép éfeib en / mind 
pedig már is Orfzágunk oíly esdekelve 
kivántt .Gyűlésének ki hirdetésébeü tel-
lyefiteni elkezdette. A' mellyból ki ne 
reménlyhetné méltán azt* hogy ízeretet-
tel 5 ígaíHággal, esnem erővel kijáu ben-" 
nütiket igazgatni, tudván jnelly. igaz lé
gyen ama régi mondás tf 

tfbi non eft pudor* 
Nec cura juris., fan&itasr pietas* fida/'."'"' 

. Inftabiie ••• Regnum eft .':;; ' •'• • 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



Be melltől 'nagyobb okaink vágynak a' 
feerént y Tekintetes .Nemes Vármegye Sta-
tuffái í. és. Rendjeií hogy. Hazánk közön
séges 5 és oliy méltó 'örömében réfzt vé- . 
gyünk.5 annál- több :okont vagyon énné
kem hogy ti ..Nen*es • Vármegyének, eggy 
Romai Vers-írónak ama fkép intését: —* 

.̂ Eqttam' mementó rebusin Árduis ' " 
Servare mentem, non fecus in bonis\ 
Ab infoleati temparatam ísetitia* 

^feébe Juttaffam,,' és .mindenre valami ' 
fzenty '$ minthogy föeiitebbet:femii|it: feni, . 

, találok y a'.Haza jfeeretetére kérjem,, hogy .. 
magunkat az. öröm között olly . mértékkel 
vifeljiik3 hogyannak, okát,-úgymint édes 

'"Hazánk boldogságai .ineg-ne •sértsük.' >YU 
féljük. ev végrg magúnkat,, toryényeffea,. 
iüendöeti,- qkoffany'és; tsen4.es bátorság-., 
gal ElöTzöí is azt mondom. >: • törvényen; , 
mert' kinek illik magit inkább ti törvény 
fóerént- yiftím, mint annakV a1 ki V tör-.-
V^nytelenség- ellen panafeol ? Kétféle- pe- . 

d ig- - ' . 
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Sg a* tor-vény, eggyik a'.term'éfeeti, má* 
fik -a? polgári* Az első miöden • polgári 
törvényeknél régibb^ fzei|tebb 3 és 'vál* 
tózhatatlanabb. • Mellynek , úZ'- egéfz em- ' 

'béri -Nemzettől ineg-esmértt. törvénye az t 

hogy a' ki nékünk nem -vétett; azt meg-' 
sérteni m kívánjuk* Tartsuk azétt leg^ 
fzentebb köteléfsegünknek 7 hogy ezt a" 

• mi nékünk nem vétett ? sot 5 hogy'- "föha 
véteni feni kíván, olly •ézenű\l:' ígérő, é$ 
ígéretének "hitelére., elŐbbeni iitsiny or :̂ 
fzágának. egéfz Európa, előtt tudva lévő 
boldogitásával $ kénfzerítő fzeiid. Fejedel
münket^ y kinek ..éggy hízelkedni nem 

" fzokott , ?s nem is tudó nagy ember - olly 
méltán adta nem régen a' Filofofíis Ki
rály nevet f femmi tselekedetünkkel meg-
né sértsük. SÖt vifeltefsünk inkább' Ö 
hozzá az?al a1 háládatos tlíztdettel y \ a* 

• mellyet eddig hozzánk való maga vXelé* 
fe bizonnyal íreg-érdemei Melly inté*-
fémmel koránt fem arra' tzélozok 3 • hogy 

• a*" leg-méltóbb és- leg *£sebb reménység 
mel* 
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mellett [is elaludjunk , mert meg - tanul
tam én azt Piatotól, és még inkább a* 
tapafctalásból, hogy a'reménység az éb
ren lévőknek álma* Nem is arra tzélo-
zok y hogy a' háládatofság -t annyira ter-
jeffzem? hogy annak > kedv*kei esésből 5 

fzabadságainknak akár melly réfzét is fei-
áldozzuk. Mert tudom , hogy az i lyen 
helytelen kedvezés által nem ártanánk 
kevefebbet a* Fejedelemnek (mint a' kinek 
valóságos hafzna és kára elválhatatlan a' 
miénktől) mint magunknak és maradékaink
nak. Nem az , mondom, a' tzélom , ha-
nem tsak az^ hogy a' hol femmi férelem 
nints y. mint a" kísértettől féló ember ne 
képzeljünk magunknak sérelmét, és ezért 
a' képzeltt sérelemért ne illeísük valósá
gos sérelemmel a' minékünk nem vétett 
Fejedelmet. Ezt kívánja tőlünk a' termé-
fzet törvénye* I)e tartsuk-meg fzentül a* 
Hazánk törvényeit is. Látjuk ugyan is 
azokban a5 Nemes Vármegyéknek, orfzá-
gunk fel - állásával eggy idejű törvényes 

' ha-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



hsta'mát,. és míg az, újjabb törvényej; -
&túy meg-nem'vá:.tözik? ne kívánjunk an
nak határán túl-lépni, és, a' magunk kü
lönös tzéljaink el-érésének indú atjából, ne 
alacsonyodjunk el-anuyira, hogy törvénye
inknél eröffeb bek lenni, kivánjunk. 

Szükség, továbbá/ hogy , mindén 
tselekedeteinkben illendő álhatatofsággal 
ugyatí 5 de tsendefen * és egymás alá-yaló 
áskálódás., erofeák, 9$ lárma nélkül vifel-

- jtik magunkat. Eggy fzóvai az illendő
ségnek törvényére fzoroffon vigyázzunk^ -
efzünkbe jutván? hogy. 'nékünk* Nemefi 
rendnek .kevefebb fzabad e' tekintetben a* 

• k Ö z - j n é p n é L ; ; ' - ' - • ' . '. . "v ' ' * • 

. A5 Clazoineniuíbk régen a" Spártai ,, 
Ephorufok thronusát korommai való bé* 
mázoláfíal meg-tsúfolni nem átalván, ezen 
igen illetlen tselekedetekért elégnek tar
tották a1 Spartabéliek azzal büntetni okét, 
hogy közöBségcffen kihirdettették , hogy 

fza-
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.föabad iégyeö a' 'Clazoméniufoksak mago-
lkat illetlenül vifelni. Szomorú". Priviiegi- , 
ura ! .a' mellyel Valamint kéttség kívül ok .' 
föigyenlettek élni,-ügy• mi/is arra .foha"; • 
Te vádgyódjunké • 

Legyünk továbbá okofak, az az mind .. 
a'.tzélt, mind az arra"vivő efzközöket 
igyekezzünk minden' 'Hkaánkrk- intézett .. 
tseíekedeteinkben másíkor is ugyan # de*-' ! 

Myák .-ttiőft '̂ebben..-az j.ánüak. jó- vagy ; 

bal fecreniséjévéi vifelas 9 időben-jól meg- . 
': válafztatii $ .és- • hogy. mindnyájan azon, eggy •" 
tzélra j és. eggyesultt erővel . fiethefsünk * ' 

• igyekezzük az eggyefséget $ minden ma
gunkra való tekintetnek fel - áldozásával i 

tóagnnkévá tenni^ m ég-gondolván r hogy 
ezzel •,minden jóra mehetünk f': -e* nélkül 
femmire .fenu ,'BIzony ha valaha $;• moft . 
vagyon j . aoia fok tekintetben - nagy; Gy'ü* 
lésben % fzökség&nk ' az okofságra $ és az , 
eggyeslutt akaratra* .Mert úgy vagyon a^ 
érköksi világban az indulatoknak, miiait; a* [ 

-ter-
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33 
terméfzeti világban i a? mozgásban, lévő 
télieknek a* dolga , hogy tudni-íllik , men
től inkább egymásba ütköznek, annál in-
k-bb el-rontják eggymás erejét , és kevés-
febbel fiethetíiek a* fel tett tzélrá* A* 
Haza Örökös átkát érdemlő ember azért 
áz, sot a' Hazának: örökös átka, a' ki* 
ínásfzör is ugyan , dé kiváltt moft$ a' föe-
retetlenséget s gyűlölséget $ eggymás alá 
való ' áskálódáft'j "bóffiííá* áiláű: (uaíiii néni 
irtózik -. 

Utoljáira azt mónáám3 hogy legyünk 
bátrak ,< 's viffza fe mondom , de úgy $ 
hogy a' valóságos bátorságot az azt maj-
snozó détzégségtol i a' tifzta .aranyat az 
aranyfüftol meg-tudjuk jól külömböztétni. 
Legyünk bátrak* de tsak ott, a' hol an
nak hellyé, oka, és fzüksége vari. Egye
bütt bátorságot mutatai, tsak félénkségünk' 
titloláfa, és hijjába való magmik vetéte* 
Es már ugyan ezért nem tagadhatom én'$ 
hogy valamint eggyfelol, a' midőn efgy 

IL Kötet* • -' C " ' j ó 
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• jó Hazafit, a' nyomorúságok ide;én , af 

Hazája mel.'ett, miiideír vefcedeimekkel 
küfzködni, és maga nen;es megtagadásá
val „ magi: minden fzerentsédé&ségnek ki
tenni Utok^ nem áfíyatom meg , hogy ü-
íyen viaskocásnak tekintetére fel r,e iiiál-
twa SenecáVal: Ecce Spe&aculam tíigmxm 
ad qnod refpiciat intentus ô  eri fao De-

• us! ecce par Deo d'gr.um! Vir bonra cam 
mala fortuna• compofitus; úgy más "íelŐJ , 
a' midőn szokat a' vefzedelmek idején 
mottzamii fém merő , féltekben el ájult 
embereket , a* ve zedelmek el mú ásá .1 , 
egy fzer, mind néki vkézülni, és meg-an
nyi Világ győző Nagy Sándorokká vání, 
9s mind ennél,; a' mit elől utol kapnak, és . 
ha egyebet nem találnak, a' levegő éggel 
is nagy méréfzen vagdalkozni látom , ha 
nem akarnám is, lehetetlen, hogy a*"nagy 
hegynek kinos nyögéfe, és fajdalmai után 
lett apró ízüleménye efcembe né juffocu 
Legyünk azért bátrak, de ne hevefek; 
legyünk bátrak., de úgy hogy bátorsá

gunk-
i 
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gunktiak • fihór - mértéke Jégjeii nz okos
ság j • as törvény *" és azzal" meg - éggyezo 
Király, 's Hazához való íkoros köteles
ségünk* Ekkor pedig már ollyaii bátfak 
tudjunk lenni b hogy kofceleíságünk el-raii-
látásától inkább féljünk,.mint a" rcéak Öfz* 
ve-omló- világnak töredékeitől'így léfzbn'. 
ofktán 9 hogy 5 Ha Haza-* fiúi kötelefsé* 
gilnkben jó lelki - esmérettel \ illendőség
gel, okofían, és bátran el-jártink* mofta* 
ni Örömünknek késő maradékainkra m 
által - menő állandóságát reménlyL etjük* 
MeSly kedves reménység $ ki nem mond* 
hatom ,. mennyire nevelje moílani örö* 
mömnek érzését-is* A' melly, hogy egé-
fzen , és minden kifogás nélkül tokélle* 
tes lehefíen, tsalc az a' hijja vagyon f 

hogy valamint siioft FŐ - Ispáni fzékembe 
viííza tétettem f ügy azt a' Nemes Vár* 
megye Tekintetes Statuffai hozzám muta* 
tott feeretetét is , mellyel ez előtt ditse-*, 
kedni méltó okom volt, ezen Székkel 
eggyütt viffza ~ nyerh'effem. Melly fzere* 

C a . tétet $ 
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tetet ^ valamint minden vallás és fzemély 
válogatás nélkül, egyedül ezen Nemes 
Vármegyének boldogságára-^ a* törvények 
finck mértéke feerént intézendő igazgstá-. 
fommal meg-érdemleni igyekezem/ úgy 
azon fzeretetbe magamat, a' magaménak 
fzíves 3 és bizonnyal téryefiten&Ő ígérete 
mellett 9 állandóképpeií ajánlom. 

-IW 
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GYŐZEDELEM JÖVENDÖLÉS, 

/M. DCCLXXXVIIL 

*— — fato prudentia major* VIRGL 

F ittam Olympus* téres határiból 
• i ^ A' merre Phoebus kergeti' fellegét 

A' kormos Éjnek,. *s a' homályos 
Földre lövelli febes világát, *^ 

Indáin! Pairáft; mint mikor Aeoluis 
Szélyéfzt akarván hajtani, zárjait 

Meg-nyitja tömlöttzének, és a* 
Déli Tzelet fzabadon botsátja* 

Pántzél borítá mennyei tagjait; 
• Dárdát..fzorított jobbja, 3s arany paizs 

Terhelte balját.̂  's élet-oltó . 
: Szikra fzökött haragos fzemébőL 

^ C 3 - KI 

*) Mivel á9 Török Birodalom Nap-kelet felé 
vagyon, azért költetik arra indülni Pallás* 
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SS ellen índúlfe? AíTzonyom, Afízonyom! 
íJiízd-yHTza dárdád í — Hadnak az Iftene 

Ámbár hatalmas fegyverére f 

Színed elcítt eHjedne Mars is* - -

Így fzdlla nyelvem* Többre nem engede 
Fakadni fziVem; (fzívemet ,el4epé 

A' félelem 9 ) *$ az Iften : afízony 
Ezt feleié |>anafzQmra: Lcátadt 

DMsna fzkryát? meg-veti frigyemet % 

,F«l*YQnja ívját, '$ ellenem el-lóvi: 
D§ fzent Atyámnak homlokára 

Esjtüf^om fcqgy klemet meg-émt 

Monda, *s paizsán ts^ttogatá tőrét, 
*S ropü]e -— nyomban rettenete$ tsapás 

Követte, melly a' holdi félbe * 
Sárga h&l&l i]Qdelm,et oiite* —» 

• Hazám :-ae búsulj! mert ha 'Vitézidet 
Vezérli, 9s eggyütt fzáll - viadala-fel ."^". '. 

Erős Leányja • Jupiternek \ 
Annyi lehet valamint, a'* bangya* , 

Ite 
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De hátát adni kéntelen a' Török , 
>S kezedben a' fzép Győzedelem, Magyatj 

Az w'tta-Trója Vhosit-xmg, 
A' ü feléhez hajolt Minerva, -* 

, Űjhelyí-
PAYKA OÁJBOR^ 

C4 V* 
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Á* S. Z :E/R E T a 
17 8 7- K. . V 

Többé reá fe9 nézek; 
>A Nem kell nekem Személye i 

Mond Miska Jantsikának* 
,^z átkozott jofepha 
Előbb miket nem ígért. 
Mézzel folyó befzéde ? •. 
Hányfzor borúit nyakamba ? 
Moft -mis* .oléW nyugfzikj 
Másnak pillant ízemével, .. •! 
Mail nyal, fal; én reám tsak 
Mellék tekintetet vét. 
Nem keli nekem fzemélye l 
Többé reá £V nézek í. 
Nem én* • • • • • BeTlép Jofepha —. 
Moft ( a5- fülébe Jantsi) . 
Moft tőltsd-ki rajta bofízád! 
Jól van felel, —- Jofepha 
Eggyet tekint reája — 
*S tsókot nyer ajakára 1 

'" ' / D A Y K A , 

'" . VI. • 
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A Z O N O K O K R Ó L , 
• V 

MELLYEK SZERINT 

ÚJ TÖRVÉNYEKET SZABNI, 
V A G Y A ' 

R É G I E K E T E L - T Ö R L E N I 
K E L L E T I K? 

A' Ildik F R I D R I GH : 
P R U S S Z I A I K I R Á L Y 

Í R Á S A I K Ö Z Z Ü L . 

71 z^knak, a* kik ezen .kérdés eránt 
•*- *• világoíbdáft keresnek, vezető Ka
lauzul a' Történetek' jegyző könyveit 
kell venniek. Meg-tanúljuk ezekből, hogy 
minden Nemzeteknek különös és külöm-
"böző törvényeik voltának; hogy azok 
nem egyízerre, hanem idő jártával, 's 
igazítáíbk 's változtatáíbk által fzabattat-. 

C ő tak} 
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tak; és hogy arra, hogy az emberek 
val mi tökélleteft niutatfaaffaiiak , minden
kor ido5 niég pedig nem kevés- ido kí
vántat ttv Meg-tanúljuk. ezen'felül azok-
bél 5 hogy azoknak a' Törvény fzabók-
nak Rendeléfeik". tartottak leg-tovább 3 .a* 
kik szoknak fzabáíbkban nem a' magok 
hafznát, tekintetét 's hatalmát, hanem a* 
közönség javat tették tárgyúi; és a' kik. 
annak a' Nemzenek hajlandóságait, indú-

. latját > terméfzetét, a* melJynek törvényt 
fzabtanak* az elégségig esmérték* 

Ezen meg-jegyzésből egykevéfsé ki
keli térnünk, hogy aT törvények hiftóriá-
jának némelly fzakafzait 5 és azt, hogy 
ezek "-a' íendefebb Tartományokban ".mi- j 
képpen hozattak- légyen-bé ? meg - tekint-
jhefsiik* • • 

Úgy láfcfeik, hogy az ..első Törvény* 
feahók a5 Háznépeknek. fejelj "az Atyák f " 
váltak* "Hogy házakban rend-tartaffon-? •? 

' '* kén-
" - • " . - \ 
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kénteleüek valának némeily házi rendelé-
/ féket terüli. De ezek'a5 házi remáeléfek, 

minekutáiina az emberek Várofokba kezd
tek eggyüvé gyfilni, 7s meg-feaporodtak5 

fzámoíabb tagokból álló tárfaság' rendben 
tartására elégfeeienek levének* 

Az emberi fzív gonofzsága a* maga* 
nofságban haiáli - álmot • fztmnyadni látízik, 
de • máfok között érezvén magát 9 fel-

" éled; 's ha az emberekkel való társalko
dás a' hafbfiló iudulatúaknak eggyüvé fu-
zéfe áital eggy réCgrol a' jó fzívueknek 
fzámát fzaporitja is5 de más réfzrol a* 
jgoiiofzoknak .új pajtáíbkat fearez* 

A' Rendetlenség meg-folafoda &' Vi-
Tofokban. ti] gonofzságok iitotték-ki ma
gokat 5 *s az Atyák 's Házi gazdák 9 a* 
kifenek ezen el-fajúlttság el-nyomáfa. eránt 
Jeg-inkább kellé gondoskodniuk 3 abhan 

^állapodtak-meg a hogy ezen undokság ár
ját öízve-vetett vállal igyekezzenek • meg* 

géo". 
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gátiam. Törvényeket tettek tehát, 's effll 
já:ókat állították-ki 9 a' kik ezen törvé
nyeknek áltaHiágóira vigyázzanak. Iliyeti ' 
nagy az emberi fzív romlottsága 5 hogy 
törvényi hatalom és erof2ak kívántatott-
meg arra 5 hogy az ember az emberek 
közt ' tsendefségben és bátorságban ék 
hefíén.'-

Az első Törvények tsak a* leg*tete-. 
pxe'ebb fedettség' é'.-iradá a ellen Szegez
tetek. A' Polgári tör vények az líieni 
tifitektét 9 a5 birtokok íel-öfztását., a' há-. 
zaf ágba-lépéft\> és azt a' rendet -határoz*, 
ták-nrég 5 a' mellyen eggy valaki másnak 
jóMgi-birtokába íéphefíen: a' Büntetéíi • 
törvények pedig tsak azon tselekedeteket l 

tilalmazták ? a* mellyeknek el - terjedéfek-
tol leg-inkább lehete tarcani: idő jártával K 

pedig az új rendetlenségek a' fzerént ad
tak új" törvény tételre alkalmatosságot,, a* ' 
"mint valaméliy előre nem látott történet 
UtÖtte-elo' magát? 

" , " . •. \ A * 
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A' mint az előtt ház-n^pefc. állottak 
hizn ép ékhez , úgy állottak moft már .Vá
rótok Várótokhoz; V ebból az iitólséb-
bikból lettek az k az Orfzágláfok 1 a' 
mdiy éknek, igazgaiáfokbeli mó.ja azon 
vákózandóság felé vonízó hajlandóság 
miatt y a' mellyet minden einbeii dolgok
ban tapafztahmk 9 gyakorta változott. El
unván a* nép a* Demöeratiát d) az Ari-
fto.cratiát ;t>) válafztotta; sot ebben fera 
iiyügodhatván-meg végtére még a' Monar
chiát c) állította-fel* 

A^Monárchial igazgatás két-féle-kép-
pen kapott lábra; így t. i. hogy vagy 
eggy polgár jóságába vitézségébe 's okos
ságába vetette egéfz bizodalmát eggy 
Nép, *s néki határtalanul adta által a* 
kormányt; vagy pedig úgy, hogy eggy 

Nagy-

a) As Népnek öimön-maga által való igazga^ 
táía. b) A' Nép Nagyjainak, igazgaíáfa, c) 
Eggy Uralkodó igazgatáfa, 
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Nagyra'vágyó iften.elen és titkos mefier-
' gégékkel fezébe kaparította a' Nép zábo-* . 
Iáját. Kevés Tartomány van olIyan ?a ' ' 
jnélly -fezeket az egymáftói ' kü;Ömbözo 
igazgatás . módjait ne esriieraé; de az Ő 
Törvényeik igen küloinbozők égymáfióL" 

Azon Törvényfzabók közt$ Y kikét 
a' Profanus Írók említenek" O S I R I S v a* 

' leg-elsŐ. 6 Egyptufi Király v'ók", '$ ŰZ 
Ö Törvényeinek niagok az Orfzag Igaz
gatói is alája voltak vetve,. 'Ezek a' Tör
vények , mellyek által m Orfzág igazga-'^ 
fáfa 'Vala ' meg - határozva 9 minden íke-> ; 

mélynek maga vifeletére is ki terjedtek* 

A* Királyok tsak ezen törvényeknek 
bé-tellyesítéfék által nyerték-meg a' Nép 
fzerétetét. : OSIRIS (némelly" írók mel* •• 
léje'' téfeik" Isift i s ) harmintz Törvény 
Bírót állítótt-fel 9 kiknek nyakokon arany 
lántzon függött az Igafság képe. d) Af 

• : - • ' ... . •• • k i t •'• 

, a) Görögül. AAEQ^IA. 
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kit azzal megsértettek, az meg-nyerte 
ü g y é t . ' . . ' • • ' 

0 S'IKIS rendeléfeket tett az Ifteni 
tífetelet, a* Tartományok fel - ofötáfa és 
a' Nép küíömbözo Rendéi etánt. Nem en
gedte-meg, hogy valaki adófság miatt 
fogságba rekefzteffen, 's el-tiltott a' per
lekedésből minden tsábító rhetori mefter-
ségeket. Az .Egyptufiak fziiléiknek 's 
Rokonjaiknak hóltt tetemeiket adták zá
logban annak, a' kitol pénzt vettek-fel, 
's a' ki azt életébenl viffza nem váltotta, 
az közönségefen betsteleniiek infámisnak 
tartatott, : 

. - ' . • . ' • i 

Ez a' Tönnényfzabó azt éllítá hogy 
nem elég az embereket életekben büntet
ni; mi végett olly Törvény fzéket áSIita-
fel, a' melly Őket még hóitok után. is 
kárhoztaíía • hogy ügy az illyen kárhoz
tatás betstelen béilyege az élőknek a' vir
tus követésére öfztön légyen. 
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Áz Égyptufiaknak törvényeik után 
'nyomban követkéz: ek a' Cretaiaké. Mí-
iiós vak az o Torvényfzabójok. . Ó ma
gáé a' .Jupiter fijának "hazudta # /s el hitet
te a Népet9 hogy ezeket.a Rendeléfé-
ket néki az Át)ja íii^alldttá t hogy így" 
ezeket'a* Nép elől annál tifztteltebbé te-
h e f f e . • . ." 

Lycurgus Lacedsemoni Király fzemei. 
előtt tartá a* Miíiós Törvényeit 's mellé
jek veté az Ofiriséit^ mellyeket o Egyp-
tufi útazáfa alatt maga jegyzet vala-feL 

hz Aranyat 5 Ezüfiot, a* pénzt9 a* 
nem éppen fzükséges meíterségeket el* 
íizie tartományaiból 5

 ?s Orfzágát egyenlő 
rélzekre fzaggatva ofztá ki polgárai kö
zött 

Lycurgus ^ katonákat fzándékozván 
neveim 5 nem akarta hogy polgárai a* 
ízíraek gyengébb érzéfei által el-puhít-

taíla-
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taffanak. Ez indítá ot arra^ hogy a' há-
zafsági élet heljett az Affzonyokkal való 
jcözös éléffc állítsa^feh így eggy* Férjft 
fem fzoktattatott a' házafságí élet érzé
keny és gyenge édefségéifaez; Örízága 
meg-is népesíttetétt 3 's &' gyeMékék kö
zönséges költségen neveltettek* Ha a* 
fzüléji as gyermeknek meg - bizonyíthatta 
hogy ' a2 égéfségteleníii jött a9 Viíégrá $ 
fzabadságot kapták* azt iiifeg-öini. Lycur* 
gns a2t tartotta hogy a' Fegyver vifeletré 
alkalmatlaii eiiibef ínegsnélü étdémli hogf 

„Ázt réiidéíé továbbá* * hogy a1főidet 
ü' Helöíák.*. (hadi foglyok) mivéljék SL 
Spártaiak pedig fegyver föfgátasban gyá^ 
koroltaffanaíci 

Á? Legények és Leányok köz helyért 
mezítelenül gyakorlottak ftiagokat a? bir~ 
kozásbaiié 

IL &ms • 1> Ebéd* 
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Ebédjeik igen mértékletes yól t , *s "a* 
Polgárok':> minden' fzülétés ? ' birtok5- vagy 
más tekintetbeli külömbség nélkül •« eggyüit 
ettek a' mellett - ^ mert az 6 ebédjeik 
köz költségen-kéfzültek. ' '• 

A' külföldieknek nem vala fzabad 
Spártában lakni, hogy az 6 erkőltseik a* 
Lycurgus által bé - hozatott erkőltsoket, 
meg-ne vefktegefsék. 

Tsak azokat a' Tolvajokat büntet-
tette-meg5 a' kik rajta vefztettek a' tse-
lekedeten. Lycurgus katonai Orfzágot 
akart fel állítani s *s el érte a5 tárgyát-

Braco lvala az első- TÖrvényízabó 
Athénében* Az 6 torvénye o ly kemény 

• vólc hogy azt állították felőle, hogy azok, 
vérrel és nem tentával" voltak. írva. «— 0 
a? leg-feenvedhetőbb törvénytelenséget"' is 
haláilal büntettette: söc még a' lelketlen 
dolgokat is perbe' idézte.- Így hányatta-

tott-
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K-KK ^ 5 f 

to.tt-ki aV többek közt eggy Mlvmyt^ a* 
melly le-díilvén talpkövéről eggy embert 
oda olt 5 a' Városból 

' Láttuk már mint fzabattaka* Törvé
nyek Egyptusban és Spártában ? laffuk 
már mint vitettek tökéiletefségre -Athé
nében. . = , 

Azok a- rendellenségek i a1 mellyek 
Átticában Uralkodtak 's azok a' fzomorú 
következéfek 5 a' mellyeket bizonyofatt 
lehetett az említett rendetlenségek utált 
várni v arra indíták a' Lakoíbkat, hogy 
eggy BŐltsfaez folyamodjanak, a' ki m 
említett helytelenségeket el 4 törölhéffé. 
Azon ízegények 5 a-kik adóíságaik miatt 
kegyetlenül nyomattak a' Gazdagok által, 
azon igyekeztek, hogy eggy olly Fot 
kaphaííanak, a? ki Őket a* Gazdagok ty-
rannismiifa alól íel-ízaba4íthaffe* 

. D Í • '"Ezen 
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Ezen kavarodásban eggy fzájjal lélek
kel Sólon válafztatott Archönnak *s leg
felsőbb íté.Ő Bírónak. A7 Gazdagok öröm
mel nézték az Ő válafztatá:;át a2ért, meit 
Gazdag volt; a' fzegényck • pedig azért 
mert betsíiletes ember volt; azt mondja 
felőle Ptatarchus* -

Sólon le-vette az adófok nyakából 
a*- terhet, Va' Polgároknak meg-engedte 
hogy Teftamentomot teheffenek.. 

A' melly Affzonyoknak magtalan fér
jek volt meg-engedte hogy Rokonaik közt 
niáfokat valáfizanak. 

A' Törvény meg -büntette a* henyé
ket ^ fzabadon "bőtsátotta a'házafság torS 
férjfi Gyilkosát D Vnem engedte-meg hogy 
az árván maradott gyermekeknek Véd-
Atyja (Tútora) a' leg-közelébb való Atya
fi légyen. "' - • 
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A' ki a' fél-feemli- ember eggy fze-
mét ki-fzúrta arra ítéltetett, hogy azért a* 
maga két ízemét vefzíttse-eL Nem volt 
fzabad fel-nyitni fzájokat a' Gyűlésben. 

Solon az Atyák meg-Öléfe ellen nem 
tett törvéiyt. Ezt a' védet Ö elkövet-
hetetlennek tartotta, 's azt áilítá, hogy 
%zt tilalmazni 9 #annyi mint azt tanítani. 

Azt akarta hogy az ö torvényei az 
Areopagusban téíteffenek-le. Ez a'Ceerops 
által felállított ítélő-fzékelejéntéa tsak 
30, Bírákból álla, de már ekkor $oora 
fzapqrodott. Az .Areopagus éjtfzakai órá. 
kon tartotta gyíiléíeit, Y az ügyéfzek az 
ügyet rövideden adták elo. Az indulatok 
gerjefztgetéfe nem vala fzabad. 

Az Athénéi Törvények idovél Ro
mába mentek által: Minthogy pedig ezen 
Nép Törvényei íiuór mértékévé lettek 
mind azon Népeknek, a' melíyekei: ez a*-

D 3 î agy 
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nagy Bemzzt meg-hódoltatott: fzükséges 
leffe hogy erről bővebben fzóljimk. 

, Rómiilns vetette-meg első talpkövét 
Rómának, 's 6"-volt. első Törvényfzabója 
is* Imé itt vannak némelly maradvány-
jai az ö Rendeléfeinek. 

• • • • . . . " • : ^ • | 

Azt akarta ? hogy av Királyoknak az 
igafság kiszolgáltatásában 's "Vallásbeli dol
gokban határtalan hatalmok légyen; hogy 
azon Meséknek ? mellyeket az Ménről kiK j 
zönségefen befzéilnek^ hitel ne adattas-
fon; hogy az Iftenek felöl a' Nép fzent 
gondolatokat képezzen 9 következéskép
pen ezen boldog Valóságok felől femmit* 
ne tartson 5 a' ml az illendőséggel ellen
kezik. Plutarchus ezt veti hozzá > hogy 
vétkes dolog azt. hinni hogy az Iften eggy 
Affzony vagy Leány fzépségében gyö
nyörködjön. És még is azt parantsolta 
ez a' nem éppen vak hitű Fejedelem', 
fo°$y femmihez ne merjenek fogni y mi* 

nek ' 
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nek előtte az Augurük tanátsúl nom ké~ 
tettetnek* 

Romulus Patriciufokkal ültette ~ bé a$ 

Senafttft, a* fzolgákat pedig nem nézte 
Orfzág tagjainak. 

K Férjek fzabadofok voltak meg-ol-
ni feleségeiket5 ha a' 'paráznaság, és ré-
fzegség reájok "ki-vilégoíbdatt. 

Az Atyák tellyes hatalommal bírtak 
gyermekeik felett. Szabad volt nékiek 
meg-ölai azokat, ha nyomorékok voltak. 
A'-, fzüléket meg - öio gyermekek halállal 
büntettettek meg* Azok a' Véd-Atyák, a* 
kik ved-gyermekeket meg-Ökéi, köz utálat 
tárgyává tétettek. Az Ipokát vagy Na-
pájokat'mög-vero Menyek a' Penatefek 
boffzujára hagyattattak* Romulus azt akar
ta "hogy a' Város ko falai üzentek, lé-' 
gyének j / s meg-ölte Remuft, mivel az; 

&A álta-
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általa építendő Város ko falalt által ugor
ván 5 é törvényjét fel-bontá* 

Ez a* Fejedelem menedék •hellyeket 
is állíta* Hlyen vala a* Tárpejjuíi hegyen 
i§YQ Azylum^ 

Rómixhisnak ezm Törvényeihez Nu-* 
ma újjabbakat tett, Minthogy ez a' Fe-̂  
fedelem kegyes, ember volt, meg«tiltotta 
hogy az Ifteneket emberi vagy baromi 
képekben fenki fe ábrázplja •= le. Innen 
Yan hogy a5 Város feképítéíe írtán 160, 
efztendovel a* Tapiplomokhaii nem vak 
femini kép, 

TUIIBS Ifoftilitis a* Népesít^sre akar* 
?an kiízteniT £ Róma polgárjait % azt ren
delte hogy há eggy Anya három gyér-* 
piekeket hozna a" Világra* azok fel-fer* 
düiéíekig |öz kőiteken "nevelteííeiiek.f®L 
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A9 Tarquinus rerideléfei közt azt je-
gyezziik-megj hogy minden polgárt .kén-
fzeríte bé-mutatni a9 Királynak minden biiv 
tokát 9 's meg-büntette hogyha valamit el-
tagada *. hogy áldozatokat rendelt, és a* 
fel-fzabadúlt fzolgának (Libertusnak ). meg
engedte a5 Város közzé Számláltatni. Az 
o rendeléfei kedvezők voltak az Adófok-
n a k * • • : • • • • • • • ' " • • • 

Illyenek valának azok a* Törvéíiyek* 
é mellyeket a' Rómaiak a' Királyaiktól 
kaptának, Sextus Papirius öfeve.- fzedte 
azokat, 's az o nevéről Codex Papiria^ 
nusnak neveztettek. • 

Nagy réíze ezeknek a' Törvények* 
fiek mellyek Monarchiái igazgatáshoz ille
nek tsak éppen a' Királyok el-üzéfekkel 
toröltetett-el. 

Valerius Publicola, Confixl Tárfa Brn-
tusnak f eggyike azoknak a' nagy Esnbe^ 

3> 5 X&r 
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reknek r a5 kik Rómának fzabaídságát vis-
£&a hozák5 ez a' Nép előtt annyira ked
ves ConíUl'Y olly áj.törvényeket-..-h-ozott-" 
bé 9 a' mélyek -az 6 általa fel-állított igaz
gatáshoz egeiken hozzá illetteké » 

Ezek fzerént a'' Magiftratas ítéletét 
fzabad vala a' Népre apellálni 5 *$ halálos 
büntetés alatt vála meg-tilalmazva., a' Nép 
jóvá hagyáfa nélkül hivatalt vállalni* Pu-
blicola leljebb fzállítá az adót, V halált 
kiáltott azokra , a* kik a' Nép kozzíil ha
tártalan hatalomra ásítoztak* 

Tsak az o ideje után hozattatott ~ bé 
az a' Cenfus mellyet Rómának Nagyjai 
fzintén a* nyókzadik fillérig vittek. Ha 
az adós nem íizethete fogságra y sot egéfz 
háza népével eggyütt fzolgai állapotra 
rottetett* ; 

•Ez a* Törvény el-vifelhetetlennek lát* 
iSoti'a' Plebejuíbk előtt, úgymint a5; kik 
• • • • < m r • 
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ennek gyakorta tétettek áldozatjává. Fel 
zúdultak a* Confulok ellen - a' Senatns 
tántoríthatatlanul állottt az .'írott törvény 
mellett; â  -meg-keferedett Nép pedig a9 

fzent hegyen . gyűlt - öfeve. Innen úgy 
bánt a' Senatorokkal mint magokhoz ha-
fonló fzeméllyékkel; 's tsak azon ígéret 
al^tt tért viffza, Rómába, hogy adófságok 
le-róvatiafíon „ és az o védelmekre Tiízt-
vííelok élHtaflanak. Ezek a* fribnmifok 
a'Cenfuft/a' i6dik •fillérre vitték, végté
re pedig bizonyos ideig egéfzen el-tör-
lőtték. 

Azon két Rendek a3 mellyekbol a' 
Romai Respublica állott., azon meíterked-
tek mindenkor, hogy miként haladhaffa 
felyul eggyike a' máfikát Ebből írígyke-
dés támadott. Némely Zenditők tüzelték 
a' Nép hevét: más réfzrol pedig eggyné-
hány ifjú heves és büföke Senatorok a* 
Senáms ítéletit hánytorgatták* 

A* 
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A* Lex Agraria 5 melly af fegyverrel 
nyert mezoségnek a* Római polgár közt. 
lejendo fel ofztáfa miatt hozattatott, eggy« 
néhány ízben meg - hafonlásra hozta a' 
Nemzetet. Ez a' Város fel-építésének 
a^ödifc efztendejében támadaf és fziiitén 
a' goodik efetendeig tartott, ámbár eggy-

• néhány ízben félben fzakafgtotta a' há
ború. 

Végtére látta Róma 9 hogy kéntelen 
a' torvény elintézéséhez nyúlni. E* vég
re Pofthumus Albuft, Antonius Manliuft, 
és Sulpicius Oamérinuft Athénébe küldöt
te Solonnak törvényjeit Öfzve - gyűjteni, 
Viffea jövetelek után ezeket a' Decemvi-
rek közzé vette-fel a' Nemzet, 's reájok 
bízta hogy a* törvényeket jegyezzék-fél, 
meílyeknek mindenikét elébb ugyan a' Se-
natus y az után pedig a* Nép öfzve - fze-
dett Vokfokkaí hagyott hellybeii. Fel vér 
fették ekeket tíz xéz, - táblákra, 's még 
azon efztendoben kettőt tevének melléjek; 

" : • V 
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>s innen ered aV XIL TÁBLÁINAK nê  
vereté. 

; '.sEzek- ;a? ..Törvények • Öfzve-.fzorítot-< 
ták az Atyai..-.hatalmat$• hüntetéft • rendel
tek azon 'Ved-Atyáknak'., as kik Véd-Fio-
kat ineg-tsalták 5 's meg-tikották a' .birtok
nak el-teftálását* A Triumvirek; azt ren
delték idővel hogy a'^-.'^vtofcökátiíiaM-
lokkal másnak akarják hagyni, negyed ré-
fzét birtokoknak terméfzeti Maradékoknak 
hagyják. 

Azon Pofthnmufok 5 a* kik Atyjok-
nak halálok után tíz hónap alatt lettek , 
törvényes gyermekeknek tartattanak: Ha
drianus Tsáfzár ezt a* tízeneggyédik- hó* 
napra is ki-terje£ztette« 

A* Rómaiak előtt mind ekkoráig es-
meretlen házáfsági el-válafztás a' XIL Táb
lák torvénye által kapott lábra; 's ugyan 

ebben 
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ebben feabattatott-ki $ a? tettel, fzóval és 
íráffal tett meg-bántás büntetése* ~" 

Tsak a' kefe akartva él-követett A-
tyai gyilkofság büntettetett halállal 

A' Polgároknak fzabad volt a' fegy
veres 3 vagy éjífzaka házokra torŐ "Tol
vajokat meg-öltiL 

A' hamifan esküdtt Tanú a* Tarpe-
Juli kofzirtről vettetett*Ie. Á> főben járó 
dolgokban a' panafzlónak két nap hagyat-* 
tátott panafzának folytatására : a' vádoltt-
nak pedig három a' vádra tejendő felelet* 
re. Ha ki sült hogy a* Vádló a' Vádolt* 
tát oki nélkül támadta-meg 5 ollyankor a* 
Vádlót azzal a' büntetéffel illették, á* 
mellyet a* Vádolttnak kellett volna el-
feenvedni x ha a' Vád valósága ki-világo-
fodhatott volna/..-. 

Ezek 
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. Ezek a' leg-nyomofabb -tziklcelyei a* 
XII. Tábláknak-, melljékrol Tacitus ' a z t 
mondja ? hogy utolsók voltak a* jó Tör
vények közt* 

Ezek az igáfságas és terméfzeti egye-
nefséggei íieg-eggyezo Törvények, a' Pol
gároknak-feabadsígckat tsak azon efetek-
ben fzorították keskenyebb határok köz
zé 9 ha az azzal való - viffza élés a' ház 
Népek nyugodalmának 's az Orfzáglás tsen-
defségének vefzedelmes lett* 

A' Nép hatalmával mindenekben ellen* 
kezo hatalma a' Senatusnak, a? Nagyok 
Zabolátlan kevélysége 5 a' napról napra 
Öregbedő kívánságai a' Plebejufoknak 5 's 
más egyéb történetek 9 újjabb fergeteges 
gyűjtöttek Róma felibe. A' Gracchxifok 
és Satnrniníífok zenebonát indítható tör* 
vényeket' adtak-ki* A* belső háborúk alatt 
igen fok rendeléfek támadtak 9

 ?s ismét eh 
múltak. 

~ ' Sylbn 
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,Sylba el-toriotte a7 régi törvényeke^ 
*s .ujjakat hozá hellyekbe, mellyeket is
mét > Lepidus torlött-eL Azonban a? belső 
zendiiléiíel eggytitt elhatalmazó erkőlts-
telenség a' törvényeket felette megszapo
rította, ügy hogy -végre Pompejus vá* 
kfztatott azoknak íiellybe hozására, Vez 
adott is eggynéhéiiy nj tofvénft* de nem 
tartottak fokáig* / 

Míg a* belső Zélieböfii 15. efztéil^ 
déig tartott5 öeüi vók íeniöii ígafság; ,'s 
kóma ebben a* zürzav&tban vala mind 
addig .inig a' kormányt Angüfliis vévé ke^ 
zébe* Ez Confülatüsáiíak- 6dik efzteíide-
jébe viííza hozta a' régi törvényeket 's 
•éggf étaljábaii el-ioilé azokat 9 a9 mel
lyeket .a* Respüblica &' belső zendülés alatt 
kezdett esmérni* ._....•••• 

Végtéré Jiiftiiiiantis Tsáfzár hozta hel-
lyré azt a? nagy zűrzavart 5 a' mellyben 
a' Jmiscönfultuíbk a? Törvénynek külöm-

bö-
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bozéfei miatt valának* Meg-pafantsoka Tri* 
bdnianüs nevezeti! Canceilariurinek hogy 
kéfeítsen, eggy tökéíletes "Corpixs Jtirifh 
Ez ezt .három kötetbe jfeed te ofeVe> mel* 
lyek még moft is kezeiak .között vagy-* 
nak ? és- a' mellynek elseje;a* Bjgeítümokf 

mellyek a? leg.nevezetefebb Jurisconfultú-
föfc vélekedéíéit foglalják magokban-Í a*'" 
máfodika a Codex, az az a? Tsáfzárok 
Reiideléfei ;• és a harmadiíjba.* az ínfiltii- " 
ttimok 3 mellyek a' Római Törvénynek 
rövid-foglalatját adják elő* 

Ezek aV Törvények olly jóknak ta* 
lakattak ,, hogy ezeu birodalom v el .süllye* 
défe titáu á'Ieg-jobb , rendű Nemzetek - is... 
bé-vették., 's Törvény tadományjökat- ez@* 
ken építették* 

A5 Rómaiak a' magok törvényeket 
által-vitték minden Tartományokba, vala-
mellyeket hatalmok alá hajtottanak. A' 
Gallufok ezeket akkor vevék-bé^ midőn 

II. Estet*- E • Juli* 
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Julras Tsuízár okét meg -győzvén5 tartó* 
mányjokat ilómai provinciává tette. 

Az Ötödik feázban a' R^mai Moiiár* 
chisxsak-fel-rzegpatáfa után Európának eggy 
réfzét az Éízaki Nemzetek özöne el-árafz-
totta. Ezek a' külcmbíele harbarus Nem
zetek .behozták törvényeiket és fzoká-
fáikat az ákalok elnyomatott Népek köz
zé. A' Gallufokat a Déli Gorhufok , a' 
BnrguBdok és a* Frankok támadták *s 
győzték-meg. f 

Chlodovseus azt tartottá, hogy -kü
lönös kegyefségét érezteti új alatta valói-
val hogy ha fzabad válafztáfbkra bízza 
mellyik törvényt akaják, a\ . mégr-gySzet
tekét é , vagy a? győzedelmesét? •Gön-
debald, Burgunái Király azt rendelte, hogy 
a" ki meg-nem elégfzik a' homályos dol
gokban való esküvéffel 9 az baj-vívásra 
ízállhaffon, / \ 
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Hajdan a' Fetidumot bíróknál állott 
a' leg-fóbb ki-fzolgáltatá.a az igafságnak. 

A' leg főbb el-ítéíéíe a' dolgoknak a> 
Vafiag Lajos uralkodáfa alatt adatottt ál
tal a' Királyi hatalomnak. Látjuk továb-
bat hogy IXdik Károly a' Torvéayezés-
nek új módját akarta ki-fzabni, 's azon 
volt hogy az ügyek folyamatjának hoflzi 
idejét rövidebbre vonhaffa ; a' mint ez a* 
Moulhifi Rendelésből ki-tetfzik< Meg-keíl 
jegyzeni thogy ez a' bólts Rendelés a*, 
fegyver tsörgés közben tétetett; de az 
Orfzág java mellett őrt álla de i hopital 
Cancellarius, a' mint Prsíidens HamaiM 
.mondja. XIV. Lajos vala végtére az, g 
ki az Törvényeket doviftól fogva fzintéa 
Ő magáig eggyüvé Tzedette, meliy az 3 
nevéről Codex Ludovicianusnak nevez
tetett. 

Á többi következik. 

E * VIL 
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6Ő-6ÖS • LYÁNYKÁHOZL 
' B L ' Ü M A Ü E R , U T Á N . 

Jó Leány I ne-tartsd-rá magadat áirnyira , 
Adjál a1 Legénynek tsókot ajakira! 

'Gyengéded korodban ofiobátska valái-, 
Moft fzíved; kedvet tsafc piperében talál. 

Tudd-meg Y Leánykák tsak ideig ízépek, 
Mint gyenge Violák elhervad a' képek. 

Tsak ideig" kezed ollyan, mint tafota 4 

Mellyet a' Lioni Frantzia alkota; 
De majd hafonló leífz a' kefztyüd* boréhez 

5S meg-aggoft Falttfi GazdafTzony kezéhez* 
Moft ugyan nevető Ortzád fzép Völgyekkel 

Éles még ? és feftétt liliom fzínekkel ; 
De várjl Mert majd rántzok ülnek a' hellyekre3 

" Mellyeken Grátziák múlattak kedvekre : 
Moft ugyan még meljed a* jól-koltt téfztához 

Hafonló,.'s reggeli tejnekY habjához; 
' De várj nem fokára mind fzínét el-vefzti > 

Mind fejét mák módra hoíTzan le-erefzti 
: ' v : ••' • ; < • • - ' ' " - M o f t 
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Moft ugyan teftetskéd gömbolyeg' és kerek, 
Mert még vígan ^folynak benned minden 

"* erek; ',. 
De majd fájdalommal nézed nem fokára, 

Hogy már is • négy fzegil formát vett ma?* 
gára 

Moft ugyan még ragyog fzép fzémed két köve 
Melly fok rab fzívekbe elég nyilat lőve; 

De várj í e' két tsillag úgy borúi homályba, 
Mint a' Nap ködökkel gazdag idő tájba'. -

Moft ugyan még nyalják Legények kezedet, 
'S előtted térdelve keresik kedvedet; 

De várj! lepjen-meg tsak a* fonnyafztó vénség3 

Egyfzerre él-távoz tőled a* Legénység; 
'S magad éjjel nappal kereíTz ha lelhecnél, 

A* kivel a' fzíven, fzívet tserelhetnéL 
Azért a* míg lehet, kedveid a' Vendéget 

Nyájafsággal kerefs annál kedvefséget 
Ne kéméld a' mid van, ofzíogafsd fzéltére, 

Ugy is magában is el-fogy az végtére. 
Tsókoly míg ajakid méz íz kedveltet! 

*S míg minden tsőkjaid kedvefség követi; 
Gondold meg l hogy el-jo a* fzomorá óra; 

Mellyben nem taiálhatfz femmi tsokolora, 

Gy. CSEPÁNT • ISTVÁN- .. 

E 3 " VÍIL 
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M O á R . K Á R O L r 

A* Schiller Tolvajaiban. 

Hofízú! — hofízű jó éjtfzaka! nem ! 

piroslik többé többé néked a* haj
nal ! —. —• — azt gondoljátok hogy refi^ 
lcetni fogok ? Lelkei a' meg - Öletteknek í 
Bem fogok éti reCzketni! V- a' Ti nyűg- • 
hatatlan halálos jaj veCtékléftek, a* tí 
meg-fojtott fekete ábrázatotok^ a' ti ki-
nyílct véres febeitek, — azok tsak a'Vé-
gezés el-fzakadhatatlan lántzainak fzemei> \ 
melyek végtére üres Óráimon5 Dajkáim
nak 's Tanító Meftereimnek környül-állá* 
fain̂  Atyámnak Temperamentumán, 's A-
myám vérén fognak öfzve - kapcsoltatva 
függeni. •— Miért tett engemet az én v 

J?erilhifbm Ökörré? hogy az Emberiség' 
forró belemben meg-sül]ön? (Uzihe vefzi 

d 
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d pifi^yt) IdŐ /s Örökké - valóság! — 
taelyek ezen tsőn áital-öieütek egymáft 

- «~ borzafztö Költs! melly u.táhnam az 
életnek tomlötzét zárod-be x előttem pe
dig az Őrükké - való fzabadságfiak lakó 
helyjét nyitod fel — mond-ineg — hováy 
hová akarfz engemet vinni? Idegen járat
lan Örfzigl — Ládd az Emberiséget ezen 
kég alatt el-gyengnlve — a' meg-fiatáro
ló tt 's véges dolognak ereje lilább hág",-

•'s aV BJbiantaiia 9 minteggy tsktstlán majma 
az érzékenységeknek 5 fujrtsa árnyékok
kal játfzodozta^ja a' mi gyenge elméinket 
— Nem ! Nem! Férjfiúhoz nem illik a* 
tétövizás—- Légy a' mi akarfz név nél
kül való valami, melly a* Halál után kö
vetkezel ,—• tsak hogy én akkor is éti 
lehellek! — légy a' mi akarta y tsak hogy 
én is által viheífem magamat! —* a' kül
ső mlnémÜségek tsak a' Léleknek feliekéi* 
«— Én magam vagyok Ég és Pokol ma
gamnak ! (egyfzerre H-mefeJkti Jzemeit)' 
ha , te nékem valahol eggy hamuvá letr 

• • ' • • " : • ^ • • ' : : ^ 
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• Világnak határát magamnak engednél,'mpl-
* lyet a' Te fzemeíd elöl el-vetettéig hol 
- a* magános Éj y

 5s Örökös pnfztaság ural- •• 
kodik ?''-*- «-— —•* Az én.' álmaimmal né-
pesíteaénwbé azon aéma'iirefséget, dolog
ra fordítanám a# 'ÖrÖkké-valÓságnak'nyu
godalmát, ?s tagokra ofztanám-ftrl' a • kö
zönséges nyomorúságoknak Öízve-zavaro-
dott képét — — — Vagy, a' nyomo
rúságoknak újabb újabb IzUlemé^ye 9 V 
azoknak feemléltetéíe által akarfz enge
met nagyobbróí nagyobbra vinni ? —• míg 
maji femm'vé léfzek? Nem fzinté olly 
könnyen föaggafchaconi é azon életem fö-
BaMtvis ..Öfeve^ mellyek nékem az élet 
Után Tonattstnak^mint ezt? — Te-eiíge* 

,Hi^t'íemmivév'tehetikr de ezen .feabaásá< 
gömtóí -̂  meg '•» nem fofzthatfz ( meg - t'ölü 
#' Piftülöiat y ,.„ *s Mriclm meg -áll) ' hát,-

•- cggy gFötre] emmel teliyes' •• életnek fölei- -
me miatt haljak ,/én meg••'?,-erőt' hagyjak 
yewű 'rajtam- a"':; nyomorúságoknak ? nemi 

: ' tfirni; •• 
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tűrni fogom azt (el-veti -d Piflolt) a' 
11 - gyötrelemnek fegyverei ."tompuljanak •* meg 

bennem! -tökélletefségré viCasem/— . 

DARVAS : JÁNOS. *) , 

£ • § •';• • - ' / ' 1 2 L 

*) "Helytartói Ta&átsos ..Mélí..: Kagy;.- Réti • 
: DARVAS FERÉNT^ •• Urnák. fijaf AbaöJYá^ 
~ megyei Fő -Szolga-Bírí*'-'. '̂•••"'•""'.; 

c , ' •-• - . ' • - . . • . • . ' . 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



•IX. 
L E L E E M H E 2. 

SZÜLETÉSEM NAPJÁN . 

Májusnak i idík 1789* 

El-tolt ismét eggy efztendő 
Mtílandó életemből, 

Sijet az el~kŐltözendo 
Lélek e' por teftemb<5L 

Az el-toltt idő ̂ múlandó 
Voltomat bizonyítja; 

A' Lélek, hogy Ő halandó 
Nem lehet, azt tanítja-

-E* kettő közt bizakodva -~. 
Tántorgó reménységem 

Azt kérdezi gyanakodva. 
Leűz é? *s mikor lefíz végem ? 

Por téftemnek változáfi 
Eggy véget jelentgetnek > 

De lelkemnek vágyódáü 
Edefen ferkentgetnek 

Azt 
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Azt mondja éz hogy éltemmel 
Nem végződik lételem ; * 

Oh hát a* biztos hifzemmel 
Mint játfzik a5 félelem % 

Melly nagyon öfzve lántzolta 
E* két ellenkezőket 

A* ki folyni parantsolta 
3S haladni az időket 

Es Iftentol vett lelkemet 
Változáshoz fzoktatta, 

Mikor sárból lett íefíemet 
Ó néki társul adta. 

*S azt véli a'fzegény Lélek 
Bomlandó sátorában, 

Hogy tsak úgy élek, ha élek 
A ' Teft táríaságaban. — 

Ha tsak azt téfzi az élet 
A' mint e5 tefíben élek; 

Oh melly fzerents étienné lett 
Ugy ez.az élo Léleki 

A' mint fokafodnak 's gyűlnek 
A7 teft apró réfzei 

Ügy egyfzersmind el-répűlnek 
Renddel gozölgéfeű 

* A9 
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A'! ma ízületeit emberről 
Azt mondják, moft kezd élni; 

De, kérd-roeg bár, máit fog érről 
A' terméízet ítélni. 

SŐt a* mikor fzül ette tünk 
Ott kezdődik halálunk; 

Halunk, ifcíg teítí életünk 
Végére nem találunk. 

Halunk mindennap — 'megholtunk 
Mikor el-végeztetilc 

íf .Eletünk; 'se* tomlotz boltunk 
Élettel tse/éltetik. 

Amaz örökké - valóság* ; 
Ajtaja fel-lefíz nyitva f , 

5S mi vagy-1% óh mulandóság I 
Mi ? eh hez hafonlítva, — 

Eggy hatalom , a' végetlen t 

Örökkévalóságban, 
Élt , és élf, képzelhetetlen 

Boldog magánofságban. 
teremtett jó tetfzésébolv 

Ez Hatalom y világot: 
Az időben a* .femmibpl; 

Hozott-ki valóságot 
. Hogy 
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Hogy hát vagyon a* Világba 
IdŐ , 's idŐ*baladás 9 ' ' . 

Az örökkévalóságba*} 
Nifitsen azért fzakad&i 

Hanem mi, kik víltozíüt 
Szenvedjük a2'időnek, 

. ?S látjuk a* .Napok' folyáűt 
Hogy egymásután jőnek/ * 

Azonban > mi is időben 
Lettünk és van ke&detünlq * # 

A* végetlen Teremtőben 
Semmit meg-nem érthetünk* 

ügy nézzük, ,a* fzakadatlau-
Örökké valóságot, 

Mint eggy e!-gondolhatat!an 
Határa bofízikágot. 

•De'irintsen olly hafonlítis, 
Meliy ezt ;ki-fejezhefle, ': 

Nints gondolac 3 fem -gyanítís 
A* melly ezt képzeilieífe — 

XJgy teremtetett a; Lélek l 
Hogy örökké fog élni, 

De míg e' fold teftben élek, 
. Azt fem tudom fzemlélni; 

>• . H o g j • 
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Hogy tneg-nem halni mit téízen? 

Es élni fzünetlenül > 
A2 idők után mi léfzén ? 

'S mi az a* Végetkmilt 
Ha meg-írifsíti téliemet 

Ama lelkeknek Atyja 
Ugy, hogy örök lételemet 

Ez por is meg-bírhatja", 

Akkor a' több teremtetett 
Lelkek' tárfaságában t.. 

Látom az örök életet 
Az Ifién* Orízágábaiv •... 

De ínég is a* minden teftnek 
'S minden Léleknek AtyjaV 

Magát nékem > mint Mófesnek 
Tsak hátúiról mutatja* 

Akkor is hát tsak értetlen 
Érzem a' boldogságot § 

A' iezáet nélkíl végetleii 
Örökké valóságot v 

L^fíz még is örök éltemnek 
Eggy nagy gyönyörűsége ; 

íeSz tüdományja lelkemnek 
* Arról f hogy nem lefíi vége'* 

- '•. 'Ér-
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Érzeni fo^öm valóban 
lítentol vett létemet f 

Amaz őrökké-valóban 
Látom eredetemet; 

Ertem tlfzta ternaéfzetét 
Amaz örök Iftennefc, 

De hogy kezdet nélkül létét 
Meg-nem foghatom ennek: 

Mindég értem j ;•*-* de egéfzeii 
Meg-nem fogom érteni;. 

*S ezt a* fő jőt annyit tefzea 
Mind örökké érzeni. 

Ez a'gyönyörűségeknek 
Vég nélkül való forav 

Mellyet érez fok lelkeknek ' 
Angyaloknak Tábora. 

Ismerni az Ifient V látni, 
Még is mindég találni 

Benne, á* mit tsudálhatni9 

••-*S azt imádva tsudálni. 
Mert valamint olly végetlen 

Az örökké-valóság • 
És ollyan képzelhetetlen 

El-nem-gondolhatóság; 
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Hogy-thikor már addig megyén 
Az elme gondolatja; 

Hogy..'móíl. mindjárt vége legyen 
. *S. meg-fzímjö.tT folyamatja, 

Még az, a5 mit végetlennek 
Nevezünk ^ ott kezdődik f 

Mert .idő-fzakaíTzal ennek 
Hoffiga nem mérető uik; 

A*z örök gyönyörűség is 
Ollyan meg-foghatatlan f 

Hogy ott a' mérték 7s a5 vég is 
Éppen gondolhatatlan. — 

T 

En.Lelkem! hát mit irtóznál 
Meg-ofzlattaíáíodtői % 

Vétkeznél, ha firánkoznál 
Hogy el-válfz teli tárfadtól* 

Halál ez a' mi életünk 
Ez a' létéi változás, 

AV mit ennyire fzeretünk 
Tsak tsupa fogyatkozás* 

Új teft kell á' Lélek mellé ¥ 

Hogy örökké élheffen 1 —* 
Oh! hát kívánni nem kell e* 

Hogy e' teft el-vetteíTen? 
Hogy 
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Hogy az , ha fel-támafztatik 
Lehefíen rothatatlan, 

A* midőn vifíza- adatik 
Belé 2? halhatatlan. 

Vétek é hát óhajtani? • 
Hogy a*-halál fijefleu>-

Pogy az örök: ef moftani ••. . 
Végesnek véget veíFén t 

Vagy irtóznál é ? Oh Lélek! 
Korábban haza menni # 

Mellynek, akár meddig élek 
_ Egyfzer tsak meg-kell letud* 
Pálya futás 92 az élet 

'S a' ki hofízabban futja 9 

Bár fáradtsága többé lett 
Eggy tárgyra megy az útja* * 

Oh boldogok a'kisdedek 
Kik korán meg-hóltanak; 

3S míg én bujdosva fzenvedek 
Már haza jutqttajiak. 

Fel-váltották álhatatlan 
••* Sátor jókat az éggel, 

'S élnek az el-fogyhatatkü 
Örök gyönyörűséggel, —* 

U* Kötet* _ F A« 
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Az én időmből el=tolt már 
Hufzon kilentz efetendŐ; 

Nem tudom még tovább hány vár? 
'S hány lefíz még érkezendő : 

De , ha még fzáz ezerekkeL 
Hofízabbakat érnék is , 

Minden élők' életekkel 
'S erejekkel bírnék i s , 

JWeg-kell egyfzer futáfqmban, 
A* végső ponton állnom j 

J$eg*keil halnom és azonban 
Halhatatlanná válroijL 

fogoly vagyok, és naponként 
A* Halálra vitetem, 

A* tömlötzben apródonként 
Fogyatkozik életem* 

9S mikor halálra vitetni 
Látom rab-tárfaimat 

Előttem el-temettetni 
Szemlélem barátimat: 

Nem tsak, hogy meg-nem bátora 
Életem" baffzábbsága, 

$ot jobban jobban ízomorífc 
Á* példák fokaságsu 
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Á* halálra, rendeltettek 
Két órával mit nyernek; ? 

Azt; hogy gyötrődést fzerzettek 
Az órák az embernek* —* 

Szűnj meg-faát Nemes voltodat 
Azzal motskosítani 

•Lelkem 1 hogy ez rab hasadat 
Sajnálnád fel*váltani* 

Mennyei boldog hazádnak 
Örök gyönyörűségem 

Teremtődnek és Atyádnak 
Végetlen ditsőfségén. 

Buzdítsd Lelkem vágyáűdat 
Yégy magadnak fzárnyakat* 

Nézd meg4akos tárfaidat 
A* boldog Angyalokat, 

A* kik fziintelen hangzanak 
Szent'Szent Szent énekléflel 

Az líteti előtt állanak 
Örök gyonyörkÖdéfFeL 

Mikor lelTz óh Imádandó 
Iflen I lelkeknek Atyja f ' 

Hogy lelkem i ez el-boinlandó 
Sár házat el-hagyhatja? 

F, a .;•..,-'; ,,, : Ml-
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U 
Mikor ? óh l mikor in egyek-el 

, Átyátíínak hajlékába 1 
JjL* meg-dítsoüít Lelkekkel 

Fényeskedő Hazába? 

HORVÁTH ÁDÁM. 

Xv 
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L E S B I Á H O Z. 
SzoioSaii a' Deák fzeréut. *) 

Éljünk Lesbía Lelkem 1 és fzerefsünk* 
És a' mord Öregek' komor beízédit ; „ 

Eggy fel pénzre betsűljük öfzveséggel.-
hím a' Nap le-mégyen> meg* üjra fel-nő^ 
Nékünk eggyfzer enyéfz rövid világunk 

F,3- * 

*) Catull. Vdik Dala: Vivamus mea Lesbia, 
atque amemús — Rumorcsque fenum feverio* 
rüm— Omnes uníus aeftimemus aflis. — • Soles 

- pccidere & redire pofíunt' — Nobis cum femei 
occidit^brevis lux '-<• Nox eft perpetuo una dor-
mienda* —' Da mi bafia mille, deinde* centum '•— 
Dein mille altéra, dein fecunda centum— De
inde usque altéra mille; — deinde centum* — 
Dein cum millia multa fecerimus — Conturbabi-
mus illa, ne fciamus; —- aut; ne quis málus in-
videre poílit *— Cum tantum fciat effe baíió-
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*S hofízú éjét örökre kell alunmink* a 

Adj tsokot nékem ezret, újra fzázat* 
Ofztán adj ezerét f meg9 líjra ízázat* 
Ofztán más ezerét, meg' líjra fzázat*;,, 
Ofztán majd ha fok ezrekét vejéndünk 
TéveíTzük mi is öfzve, hogy ne tudjuk 
Vagy hogy meg,ne fokalja más irigy fzem^ 
Jzámát tudva mi ennyi. tsÓkjainknaka . 

í). FÖLDt 

Xlt 
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U G Y A N - A Z . 

Szabadon. Kafsán, O&obr. 9tlik i^go. 

U £sr a* ko dudogó Napádat, édes 
Erzíint, hadd háragudjcm, hadd "méííié . 

DünnyÖgéflvel heítikás, tüdőjét* 
Ne gondolj Tele mit lotsog felölünk 
Ha Vendégeivel guzfalynak ülvén 
Minket's máfokat ízre porrá nyelvel* • 
Tsiiffz hozzám tsak-azért i s ; Ő moroghat! 
*S nyomd bátran ajakomra gyenge fzátskád'* 
Adj eggy tsókotj — hamar I — •meg* eggyet 

;... .—''újra* -
Nem lát tnoft—• hamar eggyet!. — ah ne 

rettegj r 

Nyomd jobban í fzaporázd ! *$ ne kapd - él 
ajkad'. 

Adj fzázatl —• hamar, — ezret! — újra fzá-
zat; 

Ismét más ezerét; meg' iijra fzázat 
Adj adj harmadik ezret; — újra fzázat: 

F 4 Add ' 
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Add fzámláltalan'; hogy íe mi ne tudjuk 
Számban tartani mennyi tiókot adtál,. . 
Sem • zsoltárra fzorúltt Napád ne győzze 
Édes vétkeimet rovásra róvni. 

SZÉÍHALMt. 

/ • 

XII, 
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M Ú L A N D Ó S Á G. 

Mindenek el - tűnnek, fel - alá kerekednek, 
enyéfznek; 

O mi gyakran rofzbol rofízabbra, nagyobbra 
kitsínybŐl 

Fordulnak, *s ismét vifzönt alatsonyra magas-
"' * • r<$k 

A ' mi fzük, el-terjed: 's ellenbea a* minek.'V 

.Tágas hely is fzük volt , kartsúra fzorítatik, — 
így a' 

Füft addig nyújtózik az Eg tetejének hegyére 
Míg telíyefséggel fok ezer kis réfzre'nem ofzlik. 
Hol van már Ninive, Babylon 's az Egyiptüű 

Téba? 
Memphis, Carthago, Peru vára, Corinthus,, 

Athene? 
Hol van régi ditsoséges Romának hatalma f 
Forgandó minden, Creíufi: a' tűzre vetette 
Á* Persák' Fejedelme: de mint járt Perfia 

véle ? 

F 5 Azt 
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Azt Qorögök tapodák; Görög Orfzág Éómai 
nyűgbe, 

.. Róma pedig Gothus s Lombard éa Vandalijs # 

Hnnnus 
Prédájára került. Magyar Orfzág Bétsig ha

tott* el. < 
Béts hamar erre> Magyar Koronát tett Hertzegi 

f ő r e . .'•• ' 

A' Spanyolon fok ezer háld-fogytig Már iga sör-* 

A' Török éá az Orofá látjuk melly nagyra ki-
tsínybÖL 

Mefízütmeti mi. kÖ2el jött fzómfzédságba fe* 
lénk is. 

Péter, haláfz három gnnyhóból ím mire vitte 
Azt a' várt, mellyet tsúdál Európa fzepegve: 
Ellenben az Orofz* tapodójit•', Volga* Királyit 
Már hol fzemléljük? Kásán, Prékdppal hatál-

/mas • 
Thrdntis alatt hever éfz;. járommá váltt koro-

nájok. ~ 
O Forgandöság trii tanátsot nyéjtáfz ezekkel! 
A* fzép rdzfa fzín, a' nagy orom» frifs izmö-s 

egéfség 
Változik; a' fcints gyűl; de fogy u; végekre 

' peregn'„'k 
.' A ' :; 
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A' napok és órák. Méltósága pompa5 ditsoség 
Vagy nem vóít nálunk, 's nagy híjába keresve 

kereftük; 
Vágy kéfzül tőlünk; vagy fzinte rugafzkodifc 

„immár. - ' 
Forgandó minden : mint a5 köd minden enyéfzik. 
Iften nintsen Hazánk 1 ó tartsuk tellyes erővel 
Lelkünknek fzemeit, gondunkat, kéfzűletunket 
A' jneg-igértt jóhoz 's állandó boldog igazhoz! 

KÁNONOK MOLNÁR JÁNOS. 

Wt. 
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xíir. 
i. Jaiiuarii 1789. 

U J ESZ f:E ntíÖ 
;' H ' A J N A L AÍ" 

Jer éz Napnak hajnalába* 
. Jer! — a' napok is mennek — 

Lelkem! ditso templomába 
AVhatalmas íftqnnek, 

A* nap, as múltt eíztepdönek 
Végezvén fordúlátját, 

Ditsoíti az időnek 
És az egeknek Atyját. 

Öltözvén hajnal fzinekkel 
Innepló ruhájába, 

Meg-áll refzketo térdekkel 
Az Iften* tornátzába* 

Várja bőlts Teremtő] énfek 
Uj parantsolatjait 9-

Hog^ ^z új;; kerűletjének 
Mint foBgaíTa útjait* — 

Emeid« 
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3£meld~fel Lelkem l magadat 
Te is a' magafságbal 

Tsudáld hatalmas Uradat 
Ama' világofságba'! 

Kinek femmi fetétséget 
Nem fzenved fényefsége*. 

Nem aid változáft; fem véget 
Végetlen, ditspfsége. 

Képzelhetetlen karjain 
Látja e\mi&áenségetr 

'Függte tartja bŐlts titkain 
A' kezdetért a1 véget* 

Az időt fzabad tetfzéfe 
Réfzekre. ofztogatja % 

?S az ő minden teremtéfe 
(E 1 főidnek fok állatja) 

Vigyáz tévedhetetlenül. 
• Ki ki maga', tárgyjára 

Sijetve megy' fzűnetlenül 
Ki fzabott határjára. 

Lelkem! fzent gondolatokkal 
•'-Jer a*magas egekbens 

Jer az iftenhez, azokkal v 

Az égi-feregekbén, 
"A* végetlen - Iftenséget v 

Aldo-f9kaságokkaí 9 
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9S annak ditsÖfsége végett 
Teremtett állatokkal* 

Oh hallik énekléfeknek 
"Oivendezo zengéfe , 

Hallik a' boldog Lelkeknek 
Szent fzent fzent énekiéfe* 

A' kik a" halandóságot : 

Fellyül niúlván örtilnek^ 
Hogy érzik e' bdldogfágot, 
.;• És benne réfzesülnek. 

En Lelkem ! mikor vétkezed 
Le halandó teftedet? 

Ifteni mindenható ke^ed 
. Ha rontja el-míyedet ? 

A ' k i tsak azért kívánja • 
Hogy tovább itt élhefíen# 

Hogy mint kezed alkotmány ja 
Tégedet ditsérheffen* 

Add tudtomra * oh Végetlen! 
Azt a' boldog végemet # 

A' mikor ezt a' teftetlen 
'S halhatatlan Lelkemet # 

A* vég nélkül örvendŐknek 
Iktatod féregébe, 

A5 hol az örök időknek 7- . 
Boldog efztendejébe, 
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Imádandó literiemnek — 

Eggy Imiepet, fzentelejt, 
*S IftentőL vett tételemnek; 

Igazán meg-felelefc 

HOJLYATH ÁDÁM, 

XIV, 
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, xiy.; :_.-
\ A' M E D V E É S A Z ' 

Ü
az oktalan Emberek ! így fzólla egy
kor V Medve áá Elephánthoz. Mit 

nem kívánnak ők mi tolunk kik, egyéb 
állatoknál jobbak vagyunk! Énnékem úgy 
kell járnom a9 tántzot, a' mint fújják. Jól 
tudják pedig, hogy az a' bolondság el-
lyan érdemes állatot, mint én vagyok , 
nem illet, mert mit 7 is nevetnének egye
bet a* mikor tántzolok? 

Én is úgy járom a' mint fújják, feleíe az 
Elephant, 's fzinf úgy érdemes állatnak tar
taton*, mint te: de úgy, mint téged, foha fé 
nevettek ki még az én Nézőim ; \ edves tsu-
dálás volt az mind, a1 mit ábrázatjaikon éfz-
re venni lehete. Hidd el Medve ! téged nem 
azért nevetnek, hogy táutzolfz; hanem 
hogy nem tudod magad' a' tántzliQZ alkal
maztatni* 

ASZALAY JÁNOS,-". 
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