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Költ Komáromban Sz. Mihály-Havának 
19. Napján. 

I. Károly Angliai Kií'álf BúUfa* 

IVIinekelŐtte tehát a' Lord Skótiába el-
indult volna, el-ment egyedül a' nevezett 
helyre. Midőn az ötödik contignátiófci 
fel-jutott, ollyan kéfzületeket látott, mel-
l j ek nyomorufágnál egyebet nem mutattak. 
Ezen látásra a' Lord kezdett mind inkább-
inkább tsudálkozni és félni. Azonban zör-
get egy ajtón: b élőiről kiált egy es méretlen 
izó: Ki vagyon az ajtón? Lord*** felel a* 
-Mílord. - JÓI van! — felel valaki egy igen 
vad hangon, — Jőjj-bé! A' Lord előtt es-
méretlen hangú volt a' felelet. Bé-mégyen 
a' fzobába, mellyben egy lámpás égett; ke-
zét a' kardjának markolatján tartván. Egy 
ágyból azt mondja néki egy valaki egy las-
sú hangon: Te félfz! Én félnék ? felel a* 
Lord — 's kardját el-botsátván egyenesen, 
az ágyhoz, a' honnan a' fzót hallotta, me-
gy en. Az ágyban lát egy öreg embert, a' 
kit oda az időnek terhe nyomott. A' fza-
kíllaa' melyjéig ért,'s az emberi formát alig 
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lehetett rajta, meg-esmerni. „ Lord*** ! így 
ízóllott az öreg — Örülök hogy láthatlak: 

— a' te fzép hírednek hallására egéfz el-
ragadtatásba estem: ülj-le; ne félj egy 
efztendos embertől. A' Lord a' tsudálko-
zás- és várástól fzorongattatván, mi fog len-
ni a' dologból? le-fil. Keményen kezd az 
Öregre nézni, 's tsudálja annak nagy idejét. 

„ A' te állhatatosságodnak, bőlts ta-
nátsodnak, mellyet a' Királynak adtál, a* 
Király' ellened való igazfágtalaníagának hí-
rét hallottam. Az Ég meg-jutalmaztatja a* 
te virtusaidat. Meg-érdemled hogy a*** 
házból vetted fzármazásodat. Nem téve-
lyedtek é el valamelly írásaid, mellyek fa-
míliádat, jófzágodat és Nemességedet ille-
tik? Igen is, felel a' Lord nagy elevenfég-
gel — de nem tudom mint tévelyedtek-el. 
Mind eddig hafzontalan fáradtam, hogy az-
okat fel-t alálnám: ez a'kár nékem jófzágom-
nak, 's Privilégiumomnak egy harmad ré-
fzében áll, főt azért fem adnám, ha káro-
mat vifzfza-pótolhatnám. Jól vagyon, mond 
az Öreg, amott egy láda, ímé a" kúltsa, 
nyisd-feí vele. " E' fzókra alig vólt Lélek 
is a' Lordban, fel-áll, ki-nvitja a' ládát, lát-
ja benne az ö el-vefzett leveleit, 's ki-ter-
jéfztett kezekkel így fzóll az öregnek „Ne-
mes fzívű ember! —-mutathatnék é én erán-
tad elég háládatosságot ? ímé meg-találtair* 

• ne-
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nemességemről, jófzágomról, famíliámról 
való leveleimet !;—- Kinek köfzönjem ezt a* 
nagy fzerentsémet? ,, Áh íijam! öleld-meg 
a' te Öreg-Atyádat! — — Az en Öreg-Atyá-
mat ? félbe izakafztatja az Öreggel befzédét 
sl Lord, aT nagy álmélkodás által elragad-
tatván. „ Igen is a' te Öreg-Atyádat — 
—' — monda az Öreg, — a' mint a' fírás 
miatt fzóllhatott, —- te az én véremből va-
ló vagy. — -— Halld-meg íijam a' mit mon-
dok! —• -—talám ez az én utolfó befzé-
dem, halld-meg fijam! — — — és 
refzkess! — •—• — Jól tudod az Ánglusok-
nak dühösségeket és bűnöket, mint egygyez-
tek ők meg -a' magok Királyoknak I. Rá* 
folynak meg-ölet tetésében, Tudod hogy 
egy áll-ortzába öltözött ember vágta-el az 
ö fejét,'s ki vólt légyen az az ember, mind 
eddig íerft lehetett ki-tudni. Talám te tu-
dod? — monda Lord — Igen is tudom — 
— —»mönd' az Öreg fok lírások és zoko-
gások köztt a' mint fzóllhatott : Az a' tsuda 
állat édes fijam! az az utálatra, az a' leg-
nagyobb kínokra .méltó emberén vagyok! 
T e ? — — kiált a' Lord, 's a' nagy irtó-
zás és meg-indúlás miatt hátra vonja magát 
tőle. Én igen is —- felel az Öreg —-
én motskoltam-bé . magamat a' Királyi 
fzent vérrel, a' bofzfzu-állás adta kezembe 
a' fegyvert, a'bátorított illy kárhozatos tse-

A a g ' lé? 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet. 728.196 



S8o . & ( o ) # 

lekedetreü! A' Király én ellenem igazfág-
talanfágot tselekedett: a' leányomat magá-
hoz tsabítötta, e' tselekedte azt, hogy én 
emberi indulatomat 's Királyom eránt tarto-
zó kötelességemet dühös fzívemnek fel-áldoz-
tam. A' fene Cromweílel egygyet értettem, 
az Ö Király ellen való öfzve-esküvését fe-
gítettem, istentelenfégét helyben hagytam , 
a." Királyi izékre való lépésre néki útat nyi-
tottam , egyebet nem kerestem, hanem tsak 
azt, hogy magamért bofzfzút álljak, a' Ki. 
rályi koronának el-ragadozójától az én ő 
eránta poklot érdemlő hüfégemért más ju-
talmat nem kívántam, hanem tsak azt, ah 
Egek! ki-merjem é mondani? hogy 
kezemet a' Királyra vethessem, 's ötét éle-
tétől én foízfzam-meg. Cromvell reá állott 
kívánfágomra. Károly tudta, hogy Ő az én 
kezem által hal-meg, és én! én! voltam az 
ő hóhéra ! ! ! „ A' Lord meg-merevedett 
lzemekkel nézett az Öregre, •— fírt, — 
reízketett. — Te Atyám! — •»— — te vol-
tál a' Károly' hóhéra ? —- Ennyire vitt en-
gem' a' bofzízú-állásnak fzomjúfága —- mon-
da tovább az öreg: — Attól a' boldogta-
lan naptól fogva a' fúriák fzűntelen fzaggat-
ják az én fzívemet, — akkor Angliából ki« 
futottam , "— az ISTEN az embernek meg-
határozott idején túl, az én büntetésemre 
nyújtotta az ín életemet. Minekutánna éti 

kö-
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lcözel 80- efztendőkig egéfz Európát nagy 
fzegényfégben, barátim, atyámfijai, 's a' Vil-
iág előtt esméretlen öfzve-jártam volna: 
nem régen vifzfza-jövék Hazámba, mellyet 
Királyától meg-fofztottam, hogy itthon hal-
jak-meg. fíz a'ládátska mind az, a 'mit 
jófzágamból bírok. Egy afzízonytól, a' ki 
nékem fzólgál, 's nékem femi nevemet, feni 
bűnömet nem tudja, hallottam-meg, meily 
nagy érdemii ember légy te, 's mint estéi-
ki a' Király' kegyelméből* Minekelőtte meg-
halnék , kirántalak téged' boldogítani, 's azt 
a' kintset melly téged' illet, néked kezed-
be adni. Rettegve hallgatod befzédemet, 

- úgy é édes íijam ?• Ébredj —- hagyj itt 
-cngerrf —r magam irtózom magamtól, — 
fuss illy rémítő látástól, —- és ha utálod is 
bűnömet, mindazáltal az én emlékezetemre 
ejts fzemeidből egynéhány tseppeket. Ha 
a'lelki-esméretnek mardosásai, mellyek en-
gem' ez ideig kínoztak , illy nagy bűnért va-
ló kegyelemnek meg-nyerésére elégfégesek 
volnának: tudom, hogy már eddig az IS-
TEN' böfzfzű-alló haragjának tüzét meg-ol-
tottam vólnai! ! 

A' Lord mint egy elevenfég nélkül va-
ló ofzlop úgy állott. A' félelem , fzán,ako-. 
jsás, érzékeriyfég, minden indulatok egéfz 
erőben egyfzerre kezdették az Ö Lelkét ostrom 
xnolai. De ebben a' kemény hartzban , a,* 

' ; ' - A a 3 ' tevi 
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terméfzet gyozödelmeskedett, 's a' Lord jaj-
gatva az Öregnek ölébe esett. Ah!-—így 
kiáltott, — mindenről el-felejtkezem. — 
Látom, hogy érzed a' lelki-esméretnek mar-
dosásait. Leg-bóldogtalanabb vagy, —-
te én Atyám vagy, mind ez az; a' mit 
érzek]! ! 

Ezek után a' Lord kérte az Ő öreg-
Atyját, hogy esméretlen név alatt, menjen, 
el ö vele Skótiába: az Öreg nem állott reá, 
De midőn a' Lord fokáig fírt és könyörgött 
néki, ígérte, hogy enged az ő kérésének. 
Más nap ismét el-ment a' L^ord látogatására ; 
de tsak az üres házat találta. A' Lord min-
den fzorgalmatossággal tudakozódott felöle : 
de híjában. Kétfég kívül ez a'boldogtalan 
nem akart a' maga farniliája előtt többé 
meg-jelenni: hanem egy olly esméretlen he-
lyet válafetott, minta' millyenben a' Lord 
0tet találta, hogy az ő hátra lévő életének 
napjait magánosan 's másoktól el-rejtetve 
tölthesse-el, —- . 

A matskáknak hafznok és drtalmoh 
Minden hafznok a'matskáknak tsak az, 

hogy az egereket pufztítják, és a' mi lakó-
helyeinket azoknak felettébb való fzaporo-
dáspk'tól meg-mentik. Ezen hafzonra nézve 

Bialskákíiak tartások teljességgel fzükféges. 
Melly 
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Melly vefzedelraes lenne ezeket egéfzen el-
pufztítani, a' következendő meg-lett dologi-
ból ki-ki meg-ítélheti: 

Kevés eíztendőkkel ez előtt, keményen 
meg-tíltatott vala Procita Szigetében min-
den. H,ázi Gazdáknak a' matska tartás, azért, 
hogy a' Fátzánqk, a' mellyek ottan a1 Nápo-
lyi Király' fzámára fzoktanak fogattatni, an-
nál jobban meg-fzaporodhatnának. Alig foly-
hatarle két efztendö a' parancsolat után , és 
azonnal úgy el-telek a' Sziget minden réfzer 
iben egérrel, hogy házakban és Templomok* 
bao is, femmi, valamit tsak ezen állatok meg* 
fzoktanak rágtsálni, hátorságos nem lehet va-
la. Annál inkább akárminémü tápláló elede-
lül fzólgálható dolgokat, hólt testeket, főtt 
még mi keservesebb, a' böltsoben fekvő kis-
dedeket is,ezektől az alkalmatlan állatoktól 
meg nem lekét vala oltalmazni. Illy keser-
ves állapotjokban a' lakosok közönfégesert 
a' Királyi Felleghez folyamodának, és mind 
addig meg-nem íz (mének, míg ifmét az ege? 
reknek pufztításokra matskák^t tartaniok 
meg-engedteték. 

Ha ez egygyetlen-egy fzolgálatjokat fél-
re tefzfzük, a' mellyel ők nem a' mi hoz-
zánk való jó indulatbql, hanem a' magok 
fzeretetiből téfznek; méltók lennének való-
jában a.' matskák, nem tsak a' házainkból 
vaió örökös ki-rekefztésre, hanem az üldö,̂  
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gésre és pufztításra is. Mert alig lehet gon-
dolni melly vefzedelmes állatok légyenek 
ezek az embereknek. Hogy ez némü-nemu-
képpen világosságra hozattafíék ^ ide iktat-, 
tátik. 
$gy Orvos Bodornak Franchevüle Úr* 

' hoz írt levele. 

Magyar fordításban ez így vagyon-
- -&6^&fbrkodom egy előttem igen fontos* 
. fmktetfző közönféges dologról való gondola, 

tímat kegyelmeddel köziem? Busbeck azt 
ijefzélli, hogy, a' Törököknek hajdani Profé, 
fájók- Mábumédv. egykor az afetaha le,kö, 
ny ököl ve olvasván , köntösének egygyik 
újján el-alvék a' matgkája, és eC Templom, 
ba kelletvén mennie , kéfzebb volt köntö, 
gének űjját vágatni-le inkább, mint fem a' 
matskát álmából fel-ferkenteni, Találkozna, 
pak kétfégrkívűl még ma is hasonló kör, 
íiyül-állásban Mahumednek kovetőji. Mert 
vágynák, a' kik a' matskát éppen meg,kü-
lömböztetett nagy indulattal íieretik, úgy 
annyira, hogy azt ölökben vefzik, kezeik-
ből étetik, tzirokálják, tsókolják; főt a' 
mi legrvefzedelmesebb bolondság, fel,vefzik 
azt háló-ágyaikba is , és ottan altatják, Ez 
az efzelös indulat közönfégesen a' Szülék-
től a' .magzatokra fzokott által-menni. 

Hi-
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Hihető, hogy az illyen matska íz ere-
tok vagy igen keveset, vagy fem mit fem 
tudnak arról a' vefzedelemről, mellytől ezen 
hibás íz eret etekre nézve méltán félhetnek-
Nem tudják azt, hogy a' leg-értelmesebb 
Orvosoknak tapafztalások és bizonyfág-téte-
lek fzerént, a' matskának agya-velejében, vi-
zelletiben, fzőriben , körmeiben, fogaiban, 
lehellésiben, főt még nézésiben is valófágos 
méreg vagyon. A' Matska agy velőnek ár-
talmáról , in Ephemerid. Nat. Curios Bee» 
I. An< 3, Obfer, 198, a' következendő ta-
pafztalás jegy eztetett-meg; ,, Egy embert, 
„ a' ki panafzol vala ízeméinek gyengefégi-

. s, röl, reá befzélli más valaki, két kalán porrá 
,, tsinált matska ágyvelőt venne-bé, Meg-tse-
„ lekfzi és leg-ottan rneg-háborodik elméjé-
„ ben, el-vefzti egy fummában emlékeztető 

elméjét, (memóriám) úgy hogy a1 leg-esme-
„ retesebb dolgok' neveik is eízibe nem ju-
„ tottanak. Semmi efzközökkel rajta fegí-
„ teni nem tudtanak , és ezen firalmas kor-
á n y ül-áliások között nem fokára m'egs-hólt," 
Úgy látfzik, hogy némelly tiíztátalan afz-
fzonyi fzemélyek tudtanak már régen vala-
mit a' matska agy velőnek ezen bplondítq 
mérgiről, a' kikről meg-jegyeztetik;, hogy 
az ollyan férjfijaknak fzámokra , a' kiket a'-
magok fz eret etekre akartak kuruzsolni, azzal 
fzoktának vólt bizonyos italt készíteni. Lásd 
Gaz* Litt. de Berlin 1771. f>. 274. 

A a 5 Ma* 
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Mathioli írja, hogy ö esmért ollyan 
embereket, a' kik nem nyughattanak, ha 
mellettek az ágyban matska nem hevert. 
Minthogy pedig egy darab ideig ezen állat-
nak fzagát, Jeíieíiésit bé-lzívták, tüdő-rot-
hafztó betegfégbe esvén, idő nap előtt 
meg-hóltanak, és efztelenfégeket életek' ve-
fzedelmével meg-fizették. Ha a' matskának 
testéből ártalmas, mérges párázatok ki nem 
jonének, hogy Jehetne liieg-magyarázni más 
történetet is, a' melly et ugyan Mathioli 
befzéll elé, és a' mellynek példája vaióíág, 
gal mások előtt fem ritka: 

Történt ugyan is, azt írja ő, hogy egy-
kor NémeuOrlzágon való mutatásában, tél-
nek idején, egy jó tágas fzobában mások-
kal egygyütt,' ebédelvén, egy a' Vendégek 
közzüi hirtelen kezdett fzínében változni, 
és tsak hamar ollyanná lett mint valamelly 
haldokló, testének minden tagjai refzkette-
nek; utoljára fél hóltan így kiáltott-fel min-
deneknek bámulásokra: Ezen fzobának va-
lamellyik fzegletében matskának kell el-rej-
tetve lenni. A' háznak (jazda-afzfzonya, a* 
ki már az előtt tudta volt, melly igen gyű-
löli ezen vendége a' matskát, egy kedves 
kis matskáját fajnállván tsak ugyan reája néz-
ve a' házból ki-rekefzteni, el-rejtette- vala 
egy ládában , reménylvén, hogy így talám 
&' vendég é&re nem vefiá, Ekkor pedig 

i á t -

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet. 728.196 



% ( © )• S$ 387 

látván annak fzörnyü változását, ládástól egy* 
gyűtt a' házból ki-vivé , és a' meg-tifztítta-
tott levegő által a' meg-háborodott ember 
is egéfzen helyre álla. Ehez hasonló tör-
ténetnek volt Berlinben egy ÖtvösnéiFrati* 
chevilk Úr, ízemmel látó Tanúja. Sőt raj-
tunk ennél még emlékezetesebb példa tör* 
tént, mellyet a' Berlini Magazin' elfő Réfz&-
ben p. 128. cet. bé-iktattunk. 

E' felett tudni való , melly vefzedelm.es 
lehet a' matska a' tsets-fzopó kisdedeknek, 
a' kik közzül Tokákon meg-esett, hogy ezeji 
gonofz állat által , midőn aluqnának , torkon 
ragadtatván, halálra mardostattanak. Sőt 
még más embereknek is igen fzükféges ma-
gokra vigyázni, és különösön a' matskátol 
őrizkedni. Mert ez, terméfzet fzerént ke-
gyetlen , irigy, bofzízú-álló , álnok, és hüi-
fégtelen állat, Refzket a% emberi fzív a* 
példákra, melly ek a' matskának vefzedel-
mes hajlandófágai által okoztattanak. Tsak 
egygyet említek, légyen elég az minden 
matska fzeretőknek meg-ifltettetésekre. - Ez 
a' példa történt egy Mariette nevezetű 
Frantzia Prédikátoron , ki a' Vallásra nézve 
Angliában talált vala magának menedék 
helyet. 

Ezen Prédikátor Kanterburiban fzép 
jövedelme melleit, tsendesen igen tiíí?.-
tességesen él vala, annyival inkább, hogy 

- az • 
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az Erfek egéfz kerületet bízott vala az ö 
Páfztori vigyázása alá. Nőtelen életet él-
vén , minden házi gyönyörűfége volt egy 
nagy matska , a' meüyet már 11, vagy 13. 
elztendöktől fogva igen kényesen táplált, 
úgy hogy valamikor tsak idegen vendégek 
az afztalánál néki nem vóltanak , különös 
tányéron aaött enni", réizeltetvén minden 
Ieg-kedvesebb falatjában is. Ez az illy ké-
nyesen tartott gonofz állat pedig ennyi esz-
tendők el-telése után arra mpne, hogy tsu-
dál^tos mérges hofzfzúT4Hó indulattal firal-
mas véget v^te Jól»tévŐje életének. A'test-
vér Ötstse a'Prédikátornak, történetből ép-
pen e- tájban ment vala látogatására kedves 
Bátyjának, és kéntelenítteték ízemmel lá-
tott fzomo.uá í^núj^ lenni az Q halálának. 
Ö beízéilette elé azután annak környűl-állá-
sait, avmellyeknek fummája ez: ' \ 

Mariette Úr némelly Prédikátor barátit 
ebédre hívatta val%, étel, ital' válogatva és 
nagy bövféggel tétetett elé az afztalra; a' 
vendégek mind köxönfégesen , maga Mariet-
te Úr, és az Ötstse is igen különös jó ked-
vűek voltának. Az említett matska látván 
előre, a'pompás vendégfégre való kéfzűle-
tet, hitte azt kétfég kívül, hogy (5 is mind 
azon drága eledelekből különös tányéron ép-
pen úgy réfzelteni fog, mint máskor réfzel-
tetett mindenekből* Mariette t j r pedig fok-

kal 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



& ( O ) # 389 

kai foglalatosabb vólt, mint fem hogy a r 

maga kedves : matskájáról gondolkodhatott 
volna, vagy talám, a 'mi még hihetőbb, 
akarta e' béli gyengeíegét baráti előtt el-tit-
kolni. Egy fz óval elégnek tartotta, fzóllít-
ván a' matskát, egy darab tyúk-húst nékie 
hátra-vetni. A' matska pedig egéfzen meg-
vetvén ezen hátra vetett falatokat, fem az-
okat nem illette, fem Mariette Úrhoz, vagy 
akármellyik vendéghez is nem közelített. 
Négy óra tájban el-bomolván az afztal, a' 
többek el-mentenek, kettő pedig a1 Vendé* 
gekkozzűl, egy kevés ideig tartó ebéd titán-
ni nyugodalomra, meg-maradott* Eleket 
a' Mariette Úr' ötstse bé-vezette egy külö-
nös fzobába, a' hol el-alvának; Követé a' 
Gazda is leg-ottan ezeknek példájokat a' ma-
ga ebédlő-ízobájában, a- holott egy Kana-
pén fzúnnyadék-el, fenki más jelen nem lé-
vén véle, hanem tsak a' rneg-bofzfzontatott 
matska. 

Az alatt, a 'míg ezek nyugodnának a 

ki-mene a' Mariette Úr' Ötstse, hogy a'kert-
ben való fétálássál töltené-el az időt. Mély 
tsendessség vala fzinte két óráig az egéfz 
ház körül. Ekkor pedig egy Levél hozatik 
az Ériektől Mariette Úrhoz. Sietőnek erő-
sítvén a' Követ a" dolgot, bé-mégyen az if. 
jú Mariette a' Bátyjához, hogy álmából fel. 
ferkentfe, de melly igen meg-dobban fzíve, 

mi-
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midőn látja > a' Bátyját örökös álom által 
reménytelenül el-nyomáitatottnak lenni. El-
főben azt hitte , hogy valamelly gutta-ütés 
által következett ez a' hirtelen való halál, 
és midőn 11 Íven vélekedéssel a'más két Pré-
dikátort is fel-ferkentvén, oda fzóllította 
volna , meg-mutogaták azok nékie a' Ma-
riette Úr' torkán, a'matska körmeinek és 
fogainak helyeit. 

A' gyilkos matska azonban tetteti vala 
magát, a' fzobának egygyik fzegeletében 
aiunni. Hogy pedig bizonyosan meg-tud-
hassa az ifjú Mariette Úr, ha vallyon va-
ló fággal a' matska lett volna é Bátyjának 
gyilkosa, arra illyen próbát godol-ki: kéri 
a' két Prédikátort, hogy magokat rejtenék-
el olly helyre, a' honnan láthatnák mi fog-
íla történni. Ö maga egy vékony finórt köt 
a' meg-hóltnak lábához , félre mégyen egy 
fzegletbe, és a' linórnál fogva olly termé-
fzetesen mozgatja vala a'hólt testet,mintha 
még valófággal a' benne lévő életre nézve 
esnék mozgása. Erre a' matska mérgesen 
fel-kelvén, ismét reá ugrik a' meg-hóltra, 
és kezdi annak torkát körméivel és fogai-
val még inkább martzangolni. Az ifjú Ma-
riette Úr már most egéízen meg-bizonvo-
sodván a' gyilkosság eránt, ragadja a' fegy-
verét és utánna indul e' gonoiz fene állat-
nak, de az el-fzaladvan előle, foha azután 

- : a' ház-
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a'házhoz vifzfza fem ment, és az érd e/n lett 
vefzedelmet álnokul el tudta kerülni. Lásd 
Bujfons Natúrgefchichté der Fierfüjfigm 
Thiere Ziveiter Band p. 320. feqq. edit. 
Tropp. 

En/ed. 24. Aug. 1739. 
Bodola János Profelíor. 

J.' Szántó vetőkhöz. 
Egy v,éka búzához végy harmad-iH? 

font oltott mefzet. A' búzát dél-után töltsd 
egy akarmelly edénybe, a' mefzet tedd reá 
feliül, tölts reá egy kevés meleg vizet, 
hogy a' mefzet majd jobban el-keverhessd. 
Minekutánna a' méfz. meg-liígiüt, tölts is-
mét meleg vizet reá, a' melly már forrani 
kezdett. De tsak annyit hogy at víz a'búzát 
egy hüvelyknyire fedje bé, Ekkor két erös 
ember lapáttal álljon neki, mind addig ke-
verje a' búzát , mig a' mefzes vizet el-ifzfza. 
Azután az edényt fedd-bé egy reá íllö defz-
kával, hogy egéfz éjjel a' búza gőzölögjön. 
Reggel négy óra tájban teritsd-ki a' búzát 
vékonyan olly helyre , hol a' fzél fzabadon 
járhatja, 's gyakran forgassd hogy annál ha-
marább és jobban fzáradjon: azon a' napoiv 
délután vessd-el. Tovább nem lehet tarta-
ni, mert ki-tsirádzik. Jegyezd-meg, hogy 
az illy magot, nem kell igen vastagon boro-
nálni. Aa illyen. vetésnek ezen haknai vágy-

nak, 
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nak. I. Vetni fél annyi magvval meg-éri 
az ember, mint más félével, a. Tíz tizen-
két annyit terem, mint a' mit el-vét az em-
ber. 3. A' termés nem üfzögösödik-meg. 4. 
A' földet nem igen kell meg-trágyázni. 5. 
A' fovány és homokos földben is jól terem. 

A'Találós Mese volt Tükör ; a'Rejtett 
Sző Szélvéfz, meliyben van fzél> véfzP él, éfz. 

Találós Mese. 
Lehet é? s 'ha lehet mond-meg miként lé-

gyen? 
A' ház a roftéllvos ablakon ki-mégyen. , 

S' ben marad helyette a1 háznak gazdája 
Jó Füreden lakni, a' ki ki-találja. H.A. 

Rejtett Szó. 
Engem' a' terméfzet némává alkotott, 

De ha erőltetnek adok nagy fzózatot. 
Sok v íg , fok fzomorú híreket hirdetek, 

'S míg meg nem kérlelnek, addig nem fzün-
,, hetek. 

Én is, mint áz Isten magasban lakozom, 
Várasokon Ieg-ízebb helyeken tartózom. 

Nevemet énnékem hat betűk tsinálják, 
Ha kett'öt el-hagyok; azt íbkan kívánják; 

Ha egygye t hagyok-el, nints rofzfzabb ná-
lamnál, ,*• 

**> fel-találfz Jobbágynál, Uraknál, Király-
nál. • ' 

Fehér György Pozs. Nev. Pap. 
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