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t Kőit Bétsberi ifo Májusb&n i?27 

u JP Kenyér Hiflóridjándk hátrá-maraii réfzi; 

A ' régi időben á' feísS inalöm-kö tsaíc fából tóié* 
X S L . és edgynehány fejes vas-fzegekkel valá mégí 
verve* Azután mind a* kettőt kobÖi tsinálták. Még 
ékkor mindeniknek tsak más fél láb volt (Diámé-
trutn ) a nagysága; A* inalom-k&veket azürán Iái* 
fan lafsanf nagyobbra tsinálták $ és a* mólnár-méfter* 
ség-is n ponként meg-jobbult; mert tnoftan már min
denik jMS-kÖ 4-tol fogva egéfz 6 lábnyi magafsá-
gii# — Midőn a* köveket iafsan lafsan nagyobbra! 
tsináiták ; akkor már arról-is kellett gondolkodniak* 
hogy azoknak nagyobb erővel lehető hajtásábáö 
más módot találjanak; Ekkor v&ltottsufel oíztán aé 

Bagy éízüPlautust a nagy-fúlu Czamár hivatalából: 
fzamarakat és lovakat fogtak á' maíom-ko forgatás
ra* Innen olvaísúk a' Deák könyveiében: molae JW* 
tnentariaej malac afininat &-c; Szaraárral és mái bar* 
mokkái hajtó malmok* — Nem fokára efeekbé já« 
íot t j hogy a* follyó vizeknek ereje által a malom* 
kövek meg-mozdíttathatnának ; mellyeket izüiíti még 
£z elobbiektíél-iá nagyobbra ísináítaíriák; Utoljára 
ki-tanúlták j hogy nem tsak á* víz j hanéití még a* 
fzéi-által4s lehet Srlenu — lllyen itíódók által kon* 
pyebberi lehetett íifztet kapni, és jöb'bar $ ítíiöt az 
•lÖtti ft hmnw tf lifzt közitaségeftblié lévén' i így 
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kezdettenek kttlömbféle eledeleket kéfzíttení belÖHe; 
— Már most nem elégedtenék-meg azzal, hogy a' 
Lifécet vízzel ofzve-keverjék , és kását főzzenek 
fcelolle3 vagy a tüzre-tett vafak között^ mint az 
oftyát, meg-sűfsék, hanem külőmb' külőmb téfztl-
kat gyurtanak belolle, mellybe sírt, 's némellykor 
vajatskát-is tettének. — Ezt a' téfztát réfzfzerént 
roftélyon sütötték, réfzfzerént pedig ferpenyokben* 
és .más fzéles fzáju edényekben, réfzfzerént simára 
faragott lapos köveken, mellyre, hogy hozzá ne 
ragadjon, sírt9 vagy vajat töltöttének; a* mint ezt 
még moft-is Erdélyben fokhelyt gyakorolják a fze-
gényebb forsuak; hát d palatsintát köven sütik 
máig~is 5 és magam4s efféle yalátsintát fokot, is 
igén jó izün ettem gyerek kofámban, V most-is 
inkább meg-enném^ mint d teken'űs-békával főzött 
iápofi&át j vagy a 'Szalámi Jtál^nót. (d meg-
yentfzedett Olafz Kolbáfzty A' sütés küíömbözi 
snódja fzerént kiilömb külőmb neveket adtának 'né-* 
ki. így lettének, a? téfztás ételek közönséges ele
delekké: a' honnan Adum és Ö manna az 6 marár-
déki-is edgynehány ezer efztendeig még tsak túrós 
gombótzát fe ettenek, nem hogy páftétomot. — 
Minthogy pedig a' téfztás ételek , a* küíömb^féle 
fcéfzítések Utal , külömb-fele izüek , és tetfoöíebhek 
iéfznei; tehát ezekkel idővel gyakrabban-ris éltének. 
Á' Gazdagabbaknál fok-féle sütemények' nemei állat-
tanak-fei, a fzegényebbek pedig9 kiknek mádjok n^ra 
volt, hogy afféle nyalánságokat kéfzíthefsenek, (mint 
jnost-is) kását tsemegSztenek , melly tsupá lifztbol, 
és vízből állott, és a' mellyel ízinté.n úgy meg-tŐltot-
ték a'gyomrot; mint amazok a' vajafab süteményekkél. 
— BSy lévén a' lifzt, hogy á' sneíziTze menők , 
^agy mezSn dolgozók eledelt- víhefsenök- magoknak^ 

Ke. 
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Keméntzétkezdettenek tsiiiálni, hogy nagyobb téfz-
tákat sűthefsenek-meg; így találták a* sfitÖ-kemen* 
tzét. De még ekkor kováfz nélkül való kenyeret 
sűtöttenek. — Történt edgy kor,, hogy a* téfztát 
silÁi-akaró el-felejtett edgy darabotska téfztát a* ke-
mentzébe vetni, mellyet annakutánna, hogy kárba 
ne mennyen, máskor megint a* téfzta közzé inorsálV 
's látta, hogy ez által fokkal jobb izű lett kénye* 
r e , mint máskor: a* honnan a* kováfz fel-találta-
tott. —• Annakutánna máa dolga késleltetvén-a* ke
nyér-sutot, midőn már téfztája kéfzeti volna, ma-

Jgátol meg-koit a* már kőváfzos téfzta? és tapafz-
talták # hegy még fökka(l jobb-izű : igy. a* kenyér:; 
innen a* téfzta' meg-keletéfe jött módiba, a' melly-
bol a' kenyér sütést -meg-taífálták. '.—• Láthatni #b-
h&l, hogy majd minden dolgoknak T és %•. leg-hafz^ 
nofafrbaknak-is többnyire a' fzukség volt tanító mel-
tere* —~ : Mihellyest a' kenyér st* favanyo téízttf % 
vagy kováfz által olly jóvá lett, mingyárt kezdet
ték a' gazda^ok-ís az 6 afztalaikra vinni; noha as?* 
el6tt tfak süteményeket és tsemegéfeet kéfzíttetnek 
vala % lifztb&l; a' honnan már moft a* Királyok-is.; 
ezzel élnek, a* fzegény legénynek pedig tsupán edgy 
eledele az ÁLDOTT KENYÉR, mellyet adjon Iften 
bőven Hazánkban, és edgy kis fajtot '$ bprots* 
J^M* melléje* 

- ' • . • ' - . . . • • ' . . . ' r . ' '''*, 
íJHunii i i f ' ' "" ! ' • • • " ' • ' \ i'i , • • - • " • • • • - i . „ n •• j i - i _ i „• :-

T. PÓÓTS1 ANDRÁS9 MésÁL 
Mpitaphium Seren. Regis BoruJJiae Friderici Il-cli^ 

, I ^VI^ÍEÍT eram BELIJ,trepidum <juad termit orbem, 
:o|L Fijjmen e tp i ! fed ERAM; SVM modo STELLA CA* 

Aere* 
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Aere5 Virős, Martemque accendere doéhis^ inerais 
Parte? peto, tepidos, deteriore* rogos* 

Anna mihi Pallas, Galeain Bellona parabat^ 
Pax fubit: Inducias nam Libitírta facit. 

Fome Caballino, fpargebant lábra, Camoeiiae; 
Praefíca, nunc tepida, tempóra fpargit aqua. 

Mars valeatl Matftisque Soror5 Doétaeque SororesI 
Aera boent! reboent! Charta loquatur amis í 

Oecrepito Alcides tandem fuccedat Atlanti! 
jLapfaütimque humeris torqueat ille PoÍum»~ 

Ugyan azf Magyartól: MaparúL 
MBNYK& valjík régen; de levek Sz#KÖ~Ts&i,Aá &£ 

égení 
így yats az$ a4, ki ÍM&* sfotd agyarára taíálí 

Fegyveremet másra Bagyqta; Ám! vígyé hordja r&w 
kásrá* 

•S hagyja pihenni i balptin: vagy fej-akaf2tya' fa* 
lonn.w 

Jzzadozott vértől; de há nyugta van a' FS-VezértÖH-
Vérbe ne mint% magát; jobb! ha kerüli fzagát„ 

Már eleget zörgőt? íröffögótt'• \ hule mépyköye ;• ctör-' 

Hadd legyen Innepe már] nytigfzik az 'Ohatifói-Vár! 
Más haae'ha ragyát; Ftídetik nem gyújtogat ágyűt; 

Lelke kapott neki Várt; 's nyújt keze BékeJPobárt* 
Háromfzor-három Miisák ! fzeinem'én ha be zárpiáj 

Sírhat Apolló fzegény! mert marad Árva-Legény, 
Melly ? Friderik iparkán ? fovgott az elébbeni farkán 

Refzket az ég ^ 's topprqg; tengelye félre forpg^ 
Tántorog Átláfsa; de következik 6 neki ináfsa » 

Herkules: ez retiraJt-Báttya' helyébe f ki ált» 
Fegyvere villogjon 1 katonás Lobogója lobogjon * 

'$ néje9 (ha hartzra megyén) ko f ^ sántza Jegyes 
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- £dgy koronás fSnelc^ ha tüzes nyilat ellene Tőnek; 
Szórja tüzét 9 *s erejét másraj ne sértse fejét. 

,4* tüzelő fának mtgrktöfzonéfei Miit. Gróf V Egri 
Püspök JE. K. Ö. ű r Excdlentziájáhöz. 

Zuzofpk a* vad fák, nyiharifztak az Erdei Nimfák ^ 
* Alfzól ? Örökre talám ? Rajta nó ! Kelj fel Atyám! 

En felelék lafsan, fzememet hunyorítva lapofsan ; 
Menny-el ! Ofzolj í ne fetsegj!. lufta Bofcár! ne 

petyegj ! 
Kelni bizony! kelni! Hideg a' fzoba benne telelni; 

Látod azért Gyerekem ! Jobb Je-feküdai nekem. 
Hogy fejemet ráztam $ magamat pehely ágyba jó** 

j1 Iáztam; *"* 
I *3 a' Satiras nevetett, a* puha dunyha felett: 
! Edgy terepély, fel-nyűlt sima Tsjédras,, azomba-
\ . fel-indáit, 
I S látja 7 hogy a' lepelem 'Zúz fedi, nints fa velem^' 

Ofzye befzéi máfsal, 7s takarítja helyembe rakáfsal 
| A' tüzelőt? 's mikor ég ; van* meleg akkor, elég, 

Márazerem foljon ! Satirus ne petyegjen; oízoljon! 
j Házba' melegbe lakok! félre ti Ketske-bakok! 
j Már folyás a' vérem; tüzem ég^ 's vele pontba 
] meg-érera. 
I Fo-Papi nagy Kegyelem ezt tselekedte velem! 
i NÖjjö'n ez a* Tzédru* fel az égig ! a' hói van igaz Jus í 
I Igy> Örömébe ki-fzólt, Hanga-fa 3 fém mi fe? volt! 
j . Az Efztendő ofzi Szákafzának a* Magyar Klíma alatt? 

•£' Magyanil nem igen helyes Öfz nevezetir'ől valcí já
ték : úgymint a' melly inkább EsÖzéfsel 's barna ha* 

I barékkal, mint Öfz hajat tépzelut'ő hó fzállon^ 
I gdfsat foly. 

jP^decgzett fővel forog a' Tél f Zúzos idővel? 
'S Ö£z-haja t Tél idején r Öfzt mutat árva fejésv 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 



3io 3o9 .$. g ^ 
Öfznek az Öfzt mondod: de lehetáe tíz* annyit* 

gondod , * 
Hogy, mikor Öfz neve van; barna tekintete van. 

Öfz-é? ha más végről, Jupiter vizet Öntöz az égihl\f « 
Porba vizet ha ki hint; lát tsupa gefztenye fzínt* . 

Még-is az Öfzt Öfznek nevezed 7 lehet erdei tsMznek ; 
Mert* ha tetőre fzalad; Zúzba van á' juh-rfzalad. 

Várofi nép, fzankát vagy-is Ofzfzelí nyalka topánkát 
Fagyhoz ugyan ne vegyen; mert vele sárba megyati. 

A'hói azért sárral, pótsogó habarékba motsárral > 
Töltjük az Öfzt; ez az Öfz? hidje az erdei Tsofz! 

A* Havafon Öfznek, Térségbe aevezzed esősnek, 
Bikkbe, mutat ki-kelet, Ny ár, 's Tavafz, Öfzi Telet. 

Ott van az Öfz, Öfzfzel, hói az Öfz havak, Öfz fale
véllel, 

'S NyárW-is, a'fa levél, Öfz Havafokba teleL 
Itt pedig, Öfz, Téllel; mikor a'Ziíz Éfzaki fzélleU- t 

Lifztel: az Ofz-ne vezet, Téli időre vezeti 
Barna hajat mázzal pamatsolj be te ! vagy Kuiimázzal-; 

'S Öfz ha íejénd: légyen Öfz, barna fejével az Öfz ! 
jBaudius Po£ta\. ezen fzavainak: 

,,Cujus alta — Roborat indolem vis illa cotiftans —-
,,Hic neque Pátriám — In Patria quaerit, .nee 
„vfquam Exul eft, 

Magyar fordítafa* 

Bolond, a* ki Hazát keres Hazájába * 
Legyen bár a* Záros Danaé Tornyába;. 
Ha ott, fzám ki-vetett nyomorult formába | 
Kuppafzkodik; már úgy van fántáfiába*. 

Hát engem' a Tenger tefzen-é Tengerré? 
Ha Kender közt vagyok; váljak^ Kenderré? { 
S6t, álló helyemet,sénvtefzem emberré.: í 
Ebbe' a' Terméfzqt engem' tett mefterre, 

ÁU • 
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Sö£ :'fr '5öS» 3 " 
Által ..-megyén a? Nap, még a9 Pérvátán-i$ , 

Által r g* meg-büízhodt teíi' Koporsóján-is ; 
Által'?."a' '̂Sodorna 's Gomora Taváu-is : 

. De * ládd! még fe büdös a Nap, azután~is» 

Özvegy Embernek 5 Ösvegy György — Barátjához 
írott Ttédulája. 

Qyorgy naP után.fényünk ki-derűlr tsak e2 a* mi re
mény útik 

OlvadaíEfzaki dér: éljen az Özvegy egér! 
Még pedig úgy éljen; hogy jót ne potomba reméljen; 

Mert hogy-is élne fután f moftani Sábes után. 
Éljen azért kedves Napot, eddig az ágya, ha nedves 

.V<$lt fzéme'Könyveitől: víg legyen ; úgy de kitol? 
A* kibe jÓ lélek lakik; azt hifzem, úgy-ís itélek; 

Jobb Y igazibb mufika, mint Kati, vagy Suíika. 

JRofai Antal Ümak azon Könyvére, mellyrol ez 
tlutt-való levelünkben tevénk tudósítást^ € követke
zendő Uraknak lehet az elöre-való fizetést le-tenni^ 

yagy leg-alább neveket bé-adni, az azt kívá
nóknak : 

Pofonyban^ Korabinfzki Könyv-áros UrnáL 
Aradon** Pleyer, Vas-áros Ur. 
Budán* a' Király Univer. Könyv-nyomtatója. 
Befztertze~Banyán-, Quendl Mátyás, KönyvkötS Űr. 
Brafsóban, Kleinkauf György Úr. 
Debretzenben 9 Imre János f Könyv-áros Űr* 
Egerben % Gyalagai, Könyv-kötö Űr, 
Eperjefen, Kollár, Könyv-kötS Űr. 
Győrben, Müller Ferentz, Konyv-kötS Űr* 
Gyony'ásön^ Schumann f Könyv-k$tÖ Űr. 

I Gyulán? 9tt laka Könyv~k'$tS. 
' \ £<ttr 
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Kzfsán, a Füsiuti Lancíerer Mihály ÍV Könyv nyotbf̂  
Eterniten, Salja Péter, Könyv-kÖto Un 
jKomiíromifltn 5 Ketskemáti János, Könyv-kötö i n 
JToZoívaro72 , a5 Reform* Kollégy* Köriyy-nyoaitár; 
li'őfzegen^ Ludvig Mihály, Könyv-köYó Űr. 
Lofontzori) Tiizt. Kármán Jófef Fradikat. Űri 
L'őtsén, Kollár Fercntz, Könyv-kötö Űr, 
Maros-Vásárhelyem Molnár Sánu Könyv~k§tö Űr* 
ÍV. Enyeden * a kinek tetfzik* 
Miskoltzon, Mezei Jófef5 Köriyv-köYő Űr; 
Nagy-Szombaton, a'Kir. Univ. Könyv-nyomtatója^ 
Nagy-Váradon^ ott lakó Könyy-köt6, 
Ó Budán + Kis János, Könyv-kötő Űr* 
Oros házon, Tifzt* Simóliides János^ Prédikán Üti 
Pipán, S«ép Miklós ,• Könyv-köto Üt% 
fejhn) Füsku** Lauderer Mihály Úr Könyv-nyéití* 

tatója, Weingand és Köpf Könyv-áros Urak*; 
Pétsben* Weidinger Márton, Könyvkötő Ür^ 
Rima-Szombaton ; Cfapó Jófef* Könyv-köxo-átT 
Sáros-Patakon* Szabó György, Könyvkötő Úr. 
Sdmetzen, Harrdopler Ágofton, Könyv-kötÖ j}n 
Sopronban ? Rchrabs Gottlieb, Könyv-kÖtS Űri 
Szathmar-Némethen$ ott lakó Könyv-kÖto Űr* 
Szegeden, ott lakó Könyv-kötő* 
Szentefen, TifzteL Szonyi Pál, Prédikátor Ur. ^ 
gzékes-Fejérváron, Láng Ágofton, Könyv-Aöto Un 
Szebenben (Erdélyben) Bánfa, és Gaiifelmayer Sonyt* 

áros Urak. 
Tfrnfováráara, Lechner^ Köny-köta Hu 
TPefzprémben* Fejér Játfos Üw 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 


