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MAGYAR MÉJSA, 
Költ Bétstai 25, ApriL 17S7. 

( Folyt attatiL) 

IC* ' pénznek Magyarázattyát ez" előtt mintecfgy 
JL^í negyven elztendovei e' képpen berzéliette eiö 
énnékem azon időben élt edgy fzava-híhetö értelmes, 
és tudós Atyámfia; hogy midőn ama zenebonás Fe« 
jedelem J S ü o m Fercntz Nagy-Várad" Varát a 'La -
bontzoktói oílrommal meg nem vehetné, Liber Báró 

— ifalotsai Györgyöt, és Boné Ijlvánt két ezederes 
Kapitányokat -katonáikkal edgyűtt Püspökibe. , és a* 
tObb: körülötte lévÖ fzomfzéd Helységekre ízáíyel el
rendelte-, és fzorofsan a' Várost ágy bé-rekefztette j 

'hogy éhséggel akarván a' Várat meg-venni5 a* meg-
fzáilartattaknak ízámokra -fenki is feni mi eleséget oda 
be nem fzállírhatna. Iliy három eíztendeig tartott 
tsa.tázás-alatt, jóllehet Német Generális Rabutin két 
ízbeo-is ízéllyel vérté légyen az öílromló• Kurutzqkat* 
de gyakran a* meg-fzáliattak a'Várban nagy fzűksé-
get ízenvedtenek az eleségnek és költségnek nem 

, lété miatt, e' végre a' Tsáfzár réfzérűl a? Várban 
Ifonimeridérozó Fo-T'ifzt Becker Ifiván minden korü-
löttok található réz edényeket ó'fzve fzedetvén, azo
kat edgybe olvaíztattá^ és ofztán abból akkor vere
tette ezt a' mi fellyebb le-írt réz pénzünket. 

Tudva lévő dolog az ugyan mindenek el5tty 

bogy a' j?ártoÍpk az akkori Támadásban az í> rézbüt 
-> " : - £ p Tért 
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vgctPénzekre ezt as két igét verették..: Pro Liberta
t e ; a* honnét Libertásnak*, sot tsufságúi, Kongó* 
nahpis hívták vala; de nem mindenek előtt edgya-
riat világos, hogy azon felyiíl-vátá írásnak minden 
betűit iülön vévén ? minemű igékkel magyarázta lé-

_• gyen azt mind a* két edgymáfsal ellenkező Fél, a* 
Kurutzok u u és a'' Labontzok, azért-is Kuridíitás-
nak okáért, aztis imé fel-írom: A* Pártolok Deák 
nyelven így magyarázták: 

Princeps Rákótzi Ope Xegionum. Illuftrif-
fimi Bertséni, et Reliquormp, Totam Auftriam 
Turbabit. A* mellyet tálára í*y lehetne Ma gy arái 
"ti-fejezni: Printx Rákótii Orfzágunknák Légy 
Igazgatója, Beitsónivel Edgyütt, Rontsd-el 
Tapodd-meg Auftriának Tanátskozáfait Elle
nünk. 

A'' Labontzok pedig így: Peribitis Rebelles 
Omnes Laqueo9 Ignt\ Bcllo, Exfrfio ; 

Reliqia tandem Auftriacorum Tributarii Eritis. 
Magyarul így.* Partos Rebellis Orfzúgnak La* 

koji Igaz Birátoktol El-partóltatok 0 Rofzfzúl Ta-
ndtskoztatok 5 Aujlria Titeket Eí-fog Torolni* 

Avagy tsak ebből az edgy tsekély példából ál
tal lehet látnij hogy a' régen vert pénzeknek visgá-
láia vés az arról való tudomány melly frifs emléke
zetbe hozza minékünk a* régen meg-tönént dolgokat; 
azért-is mtlly el-mulhatátlanól fzűkséges légyen az 
a* Hiftóriáknak hítelefebb való weg-tudására, *s ta 
núlásárat • ' . 

W. I. 

MESE, 
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AT £ S E< * 
Jj ' I r t a T . M . 

Tf^I-hángytá volt a' tél borzas frifurájáf, 
J L ^ Fel-oltozé z gyep kis-fiíkó' ruháját 5 

A' gén ár né páíba kivivé, libáját, 
'S* műiden mkááiv fuvta tavafzi ndtáját* J 

A* Rontzert* helyévé az erdő tétete. 
Hói a füles bagoly "bafsust dorriiölgete 5' 
A' harkály a" fákon taktust véregete, -*'*«-• 
A* patsirta pedig fenn énekelgeti 

A* Szarkák közöttök tántz-meflerek lettek* • • • 
Minden lépésekbe Anglns-ográst tettek. 
A* fürjek pity palaty nótát petyegttettek $' l 
A' kis fulemiléfc oktáván zengettek, 

A* méhek' fzájába piánő adatott, 
A', heréktől lafsii zúgó hang hallatott, 
A' líbutzra fsak a' katzagás • bíáatott, 
Mellyen a' mezei ptrütsök ugrálgarott. 

Ujj fzört vett magára minden illat bore f 

Neg-símúlt áJ fz'almán teleltetett soré, 
El-buüott a* juhnak Ion|£os téli fzore , 

'. *S még a* vén afzfzony-is ki-i&lra* íütz-kilré, 
A* kígyó íem vefzi a' dolgot tréfára , i — • ' • £ 

Fel akar Öltözni .párifi' formára, ' 
*S tudván, hogy vén ködmön nem illik pompára/ 
Módi köntöst kíván bigyefztni hátára.' .''.••; '-

'S minthogy más állat-is le vetkezte fgorít 
Ö-is le-akarta vetni felső borit; 
De nem találhatta börí fogó tÖrít * 1 
Nyúzó kést' fem kapott, feni borotvát Q^oríU 

Azt gondolya tehát edgykor tsufzkáltáMV; 

Hogy búvik vaíameiíy k6%£zoröfs jukába^ 
Ujjonnau fzuletik ott átal búftába, 
'S maga léízeri mind aVMlS niínd a' báfoa* " 

•• • • • • " • ' • .' ' T a * • 
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Talált-is tsak hamar pllyan hafadékot* 
Mellyben el érhette a* fel-tett fzándékat* 
Nem tefz hát dolgában femmi haladékot, 
Minthogy nem-is látott'benne akadékot ; 

Hanem sugár teliét addig egyengette , . 
Hogy a* fejét 9 's nyakát a% lyukba helyhette> 
Már a' derekát-is, belé f 'rkeztette; 
Mikor edgy nehéz ko meg-inozdúlt felette-; 

Mellynek éle efett a' lyuk* melyekére ?
v 

A' kígyónak fzínte háta geréntzére 
(jól van, minélv vágyott Ö a', piperére) 
3S fzorötába-mindent-illyen ízokkál ké re : 

Jáinborpk • könyvez-ve.-kérlek benneteket * 
M^rafsátok .hoszáin .eipberaégeteket^ 
"Vefsétek-el rólanx ,a' nycyncS köveket^ 
Eíi-is meg-fzolgáiom jó-téteményteket. 

De fokán nevetve el-mentek mellette , 
Kern érdemled mondvány illyen fzette vette.? 

. ?S a' ki derekadat kalodába térte , 
Jól tette 5 edgy igen jó ember érette* 

Azomba edgy. ember, érkezek végtére, 
Kir^ minthogy a kígyó könyves ízemmel kére, 
Keferves kérelme .bé-hatott fzívére, 
'S oda juráit a ko el-emelésére, • ( 

*S mond: imé el-vefzem. hátadról térheted., 
Mellynek sűllyofsága ronthatná éltedet; 
De te-is mutasd-meg hozzám hűségedet, 
5S ne Öntsd~ki marhámra , vagy reám mérgedet* 

Pel-fagadja az-is fzentűl. a7 bőrére , 
JVTelly már le^maradt volt a* ko környékére?-
Hogy nem járna, foha, néki ellenére, : s / 
Hanem ügy tartaná, mintha volna vérej 

De mihelyt el-hárúlt a* nagy kö határúi, 
Mindjárt fclejtkezék tett-'fogadásárál> " . / 

'Sgyil-
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'S gyilkos indulattal az" emberhez J á r u l , ' ! 

Hogy a;ztat mérgével le-üjse farkarái.. 
7S máa.'ra'.jöl-tévoje háláihoz kéízűle, * , 

Minden vére ízíve! rejtekébe gyűle* 
Az halál' sárgája-ortzájára ű l e , «••"•• -
Mikor edgy vén róka közikbe kende, . 

*S fzedi magát mindjárt Prókátor formába* 
Pergett a Deák fzd a' róka1 fzájába, 
Méllyek az Orfzágnák Tripártitumába 
Ii:va vágynak 9 mintedgy Törvényes Summába j 

Mellybol ? minthogy azok nem értettek fokátv 
Prókátornak nézik 5

 3$ rá bízzák magokat* 
Által adyán .néki mind ketten dolgokat > . •••:v" 
ígérvén bőv kézzel fzép ajándékokat* ...-

Titkon fzQ.ll az ember a5 ravafz rókának, 
ígér tyúkot , ludat, kappant éh torkának** . 4 

Az-is kivánt véget, igére dolgának., ; 
'S így fzótfa g&göfen- az ínkattusána'k* ~ * 

Ha én, ezt a* dolgot fzemefen~Visgálom> 

Éppen lehetetlen, dolognak találom v .. 
Ném-is hifzem addig, míg nem konfrontálom, 
Bújj 5 úgy-mondy a'lyukba kígyó! hadd próbálom* 

Mert látnom kell^ miként'voltál kalodába, , 
'S tudnom 9 ha.vólte--ez ember' hatalmába 9 

Hogy téged ne hadjon az halál torkába, 
En majd által értek mindent edgy fummába* 

Bé-huvik a' kígyó mint Bíró* fzavára , 
Ugy gondolván5 hogy az hafználna javára-> 
'S •hírtelen a' róka követ vet hátára ? 

Ugy hogy öfzve romlik a* hitetlen páta^ V 
Azt ott hadják 's mennek az ember házáhozP ' 

Fente volt a' róka fogát a* pujkához; 
De mikor már fzínte jutna jutalmához, 
így fzólla ®z ember -a ^oka Komjáhozt ~ -'* 

- v Róka 
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Rdka komát néked én fokát ígértem, 
'S"*a' feleségemtol tanátsotfem kértem, 
Mikor olly bov kézzel a', jutalmat métiétn*'-
Halljuk-meg.liát otet, ád-é tyúkot értem? 

Rá állott a' róka, 's bá-megy a' koníjávai* 
Jelentik .dolgokat edgy "vagy két fzőtskával; 
De az Afzfzony inkább gondola tyúkjávaíf 
Mint fem az Urának tett fogadásává! r-

*S így fzóll; Édes Uram! add-meg 5 ha ígérted 'r 
En tyúkot nem tartok, fem érte, fem érted $• 
Öllyan Jutalommal. otet mért-is kérted, 
Mellyel az én házi majorságom sérted* 

Fei-tsattan. a* róka az A&fzaa.yV'fzaváTa*' 
'S mondja, hogy a" dolgot ne vegye tréfára # 
Hanem pulyka kakast Öljön vatsorára, * . 
*S Kivé helyett tsírkét adjon virradtam* 

Az Afzfzóny nem tudván a5 Procedúrához, 
Bottal nyál a* róka' prétenfidjálioz ? 

'$ úgy tsap végre minden erővel fogához $ 
Hogy dögölve esik e' róka lábához, 

#S a* meg-doglött rókát nyúzván 'edgy bitskaval y 
* Mond az Aízízony: így kell bánni a' rókával! 

Lakoljon a' difznd, borível 's torkával > 
Mertü hordta a tyúkom lopva párosával . : : 

A* hitetlen kígyó, a* mint érdéniktte» 
« Maga ínagát halál' tőribe... ejtette: 

A' róka-is igen boltssii-tselefcedte* 
Hogy a?tat örökös kalodába tette. 

Nem vigyázott ugyan a' Törvény* forára 
Nem tzitálta peres társát quindenára, 
Nem halgatott femmi exceptiójára, 
Exequutiót vitt mindjárt aT nyakára. 

" - Nem-
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[ Nem-is ízilkség oda ezer lépést tenni-j 
A* hová edgyel-is él-lehetne menni ? 

!'. Edgy, 's ezer lépés közt,, jól lehet pihenni * 
í.-* Tsak a'-Bírónak kell értelmesnek lenni. 

Ne nézzen a' Bíró az ajándékára • N 
Az ügyesnek 5 hanem az igazságára* 
Ha azt nem akarja, hogy forjon torkára 

í Az ajándék Í mellyet az igáztál vára* 
ni'""í — ' — — — - - - - — - - - - • — — * ^ • *s»*-*M 

Gellértnek edgy Meséje* Fordította 1**1*. - ' 
^ f maga gyilkofa* ; 

*f~^h Ifjú! taísuld-meg ezen történetből9 •'*' 
* ^ ? Melly tán könyv tseppeket fatsar ki~ízemedbé% 
Melly fzánásra méltó gyümÖksí teremnek . : 

Sokfzor„ a* fzágekért égö fzereiemnek í 
" ' • - . ' . # - ^ 

* 
Edgy leg-jobban nevelt' Ifjúság* példája? 

Ki vaía ofz Attya oromé *s dajkája* 
Kinek Virtufsai mutatták előre, 

Mit lehet bel&lle várni jövendőre* 
Ez Ifjúnak edgyfzer nints femmi nyugalma5 

A' fzépekhez vonfzó erőnek hatalma 
Szorítja ízívét, hogy Kliménét fzerefse5 

El-tiínt nyugodalmát, hogy vifzfza' nyerhefse*. 
Sóhajtoz j Inftál hogy fzerettefsen vifzfza, 

De forró könyveit tsak fzátaz fulcl. ifzfza^ 
Panafzolja : fzíve melly nagy kínt hordozzon! 

Nints hafzna 9 Kliméne így fzóll: tsak távozzon í 
így felel a: Jól van! távozzák elöljed! 

Ne félj! el-válok hát .im' örökre, tolteci 
1 JS ezzel ki-ragadja kardját hüvelyéből,., , 

# Mi fzármazhat ennél gonofz&bb fzíyébSl? 
fift-í 
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a«4 %$? • %f 
Komi nézi élit, hegyit/kefervefen, 

'S azzal hüvelyébe botsátja tsetidefeí?* 

[ Edgy feleharáttyát fzere& Éfdélyi Urnák ícgyzéfe. 

,,Még a'műlt efztendobéli i funrra vált Htrmón* 
dó tudósíráfa fzerént, a' mennyei minden Orfzág-u_ 
takon és Ösvényeken minden Harmintzadot és ICpnia-
mdtziot ei-toiiött F» Monárkhának minden Jobbágya
ira edgyaránt.ki-terjedS kegyelmefsége raeg-bizonyít-
tatott vala abban-is, hogy az Erdély i '4 . .bevett Val
lásúak közzíii az edgyíknek, ű\ m. az Unit Ária 

•Valláfon léyu Atyánkfiainak Theologiájokat ( Vallás-
béli tudománnyokát) a'meg-visgátás után, ki nyom
tattatni nem tsak meg-engedte, hanem a z t , , mint 
minden más Kerefztyánekkel. való üítök-huzáfoü ki-
•vfil, a* fzeiit-iráfon LS józan-okofsígon épűltnek ta
láltatott Tudományt, a' maga F. különös helyben ha
gyásával meg-is -erősítette vala» '— Nem régiben 
ezen Munka, nagyobb 8 ad formában, fzép bérük
kel, fzélen lévő jegyzéfekkel , igen fzép író-pappi-
rofsan ki-is lépett a' fijtó alól, mellyet a N. forin
tokkal a* Kolosvári Unitárium Kollégyiom (Könyv-
tárnokjánál) TékáriufsánáHehet találni. Ezen Könyv 
(minthogy Deák nyelven íratott, és olíyan • Valiá-
suaknak foglalja Tudománnyokat magában , kiket az 
•ebül öfzüht vén világ tsák a' jeléu-való ízázadban-is 
üldözvén, a'Mennyei út'Karmintzadofsai által fohdlt 
fem Fisált atik vála Pafsusok: és minthogy edgy b&lta 
Monárkhátóldíts^rettel hagyatott helyben) olly ma
ga olvasására kifzteío érzékenységet okozott a' Publi-
kuniban , hogy; mindenek rövid" időn lejendö el-kelé-
&ét reményük, «•*' . • " ' • ' 
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