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I V . L E Y E L , 

KÖlt Komáromban, Mind Sz. Havának 
- 14. Napján. 

Az éfxröíf vagy elmésségről tett £?egy* 
zések fohjtattatnah 

s zokások vólt a' régi Poétáknak az is^ 
hogy az Echót, vagy vifzfza-hangzatot % 

befzélltették. Meg lehetett ezt engedni Ovi~ 
diusnsk. az 6 fzomorú ízámki-vetésében, 
a' ki az Echót úgy írja-le, mint Nymphát, 
melly búvában eméfztetett-meg: de. nevet-
féges vólt a' Tudós Erasmusban, hogy az 
Echóval mind Deák mind Görög 's mind 
Zsidó nyelvekben egyre válafzoltatott.. — 
Ez a' tündér , vagy tetfzhetö elmésség nagy 
virágzásában vólt a' tudatlanfágnak Század-
jaiban, mellyekben a' melly kévés tudo-
mány, vagy ízlés meg-maíadott ? az is fok 
vér-ontások 's hadakozások között a' Klas-
tromokban talált magának menedék helyeti 
Egy Tudós Barát, egy egéfz könyvet tsinált 
hat lábú versekben, a' Szűz Mária' tifzíes-
fégére úgy, hogy az egéfz könyvben nem 
találtatott több ennél a' nyóltz ízónál: 

D Tot, 
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Tot, tibi, funt, Virgo, dotes, quot íidera,Coelo. 
Sz. Szűz, annyik virtusid mint az Ég' tsilkgi. 

Ezeket húzta vonta, tekerte fatsarta, 
hol egy gyíkét hol másikat elébb ^ úgy hogy 
Tokára nagy könyv lett belőle. Által-láthat-
ja a' bölts Olvasó, hogy az illyen munkák-
ra inkább békességes-tűrés, mint elmésség 
kívántatik. . 

Ezeknek a'. Századoknak gvümőltseik 
az Anagrammdk, vagy az emberek' neve-
ikből fok fzóknak 's neveknek ki-tsinálásaik» 
Sokan az illyéneken hetekig, főt hónapo-
kig is el-gyötrötték magokat, mig végre va-
lamelly fzókat a' fzemélynek dítséretére ki-
faraghattak. — Ide valók a' Chronofiico-
nok? vagy Chronogrammdk is, mellnek 
az efztendö' fzámát jelentik. Még ma is le-
het Játni Gustavus .Adolphusnak emlékezte-
tő pénzén ezen feljül-írást: Chrlítus D V X , 
ergo TrlVMphVs. Látni va ló , hogy a' 
nagyobb betűknek kettős kötelességek van; 
t. i. hogy betűk is, fzámok is légyenek, és 
mint fzámok jelentik az MDC'XXVII-dik 
eiztendöt. El lehet gondolni, melly nagy 
öröme lehett a' Poétának , mikor fok gyöt. 
rési után, olly fzerentsés vólt , hogy ezt ki-
találta. 

Noha a' Frantziák már az el-mxilt Szá-
zadban nagyra mentek mind a1 tilztességes 
Mesterfégekben, mind az ízlésben y XI V-dik 

La-
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Lajosnak meleg Ízárnyai alatt : meg is vól* 
tak ollyak, a' kik az elmésséget a' Poéíis-
ben ^ ollyan dolgokban helyheztették, a* 
melly ekben nihts valófagos elmésség. Még 
i^ io-ben is, áz úgy nevezett 

) vagy Múlatfagos H(r-mondóf)ak 
írója ^ mindenkor bizonyos 
íarkokat ízokott ki-adni, hogy azokon ki-ki 

maga képzelődése ízerént dolgozzon , és 
â  következendő Hír-mondóban ki-tette á* 
rólok írtt és hozzá bé-küldetett legyobb ver-* 
seket. Hogy némellyFr&ntziaDámák iliyea 
íarkokat vagy cadentiákat küldöztek Szere* 
tőikhez, hogy azokról verseket tsináljanak, 
azt nékiek meg lehetett engedni; dé hogy 
íbk Tudós FérjGak is e\ gyermekíegre vete-
medtek ^ már az íemmi engedelmet nem ér* 
demel. A \ minthogy égy Tudós 
nevű Frantzia, elmésen gúnyolta már akkof 
a'vers^frástiak ezen ízetlen mesteríegét, egy 
ízép munkájában^ melly^t nevezett, fa 

A ' tudalaníag^ 5̂ roízíz ízlés' Századjai^ 
nak gyümöltseik mi nálunk is â  négy íbru 
Strófák^ ŝ azolc a'mértékes versek, mel-
lyek mind közepeken^ mind végeken egy^ 
formán hangzanak. Ez. előtt egynéhány efz* 
tgndőkkel ezek felöl való gondolatimat köz* 
lőttem volt a' Poéfis* fzeretőjivel ? a'Pozso*. 
ni Hírmondóban ^ mellyeket fok érdeme# 

D m 
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Hazafijak helyben hagytak; annyival inkább, 
hogy fenkinek kissebbítésére nem tzéloztak; 
hanem tsak a'hibás ízlésnek jobbítására írat-
tattak. Meg-mondottam vólt akkor, hogy 
az e' féle verseknek lrójik tsak a' fülnek, 
nem pedig az éíznek igyekezik kedvét ke-
resni; holott e' két kemény Bírák közzűl, 
ha mind a' kettőnek eleget nem tehet a' 
Poéta , fokkal jobb hogy az utolíonak , hogy 
fem mint az elfőnek kedvezzen. Meg-mon-
dottam, hogy igen nehéz , íot talám lehe-
tetlen az iIlyen vers nemének gyakorlása ál-
tal a' Helikonra menni, és ott valaha a' 
régi, és újabb Poéták között helyet érde-
melni. Valamint az Álpes hegyeinek kellő 
tetejekre , nevezetesen pedig az úgy neve^ 
zett Mont BlatlC, vagy Fejér hegyre foha 
fem mehetne-fel az az ember, a' ki abban 
keresne különös hírt 's ditsosséget, hogy lá-* 
bait me^-békozza, 's kezeit hátra lántzolja, 
még is úgy máfzfzon-fel annak foha el nem 
olvadó hóval bé-fedett tetejére. Úgy tsak 
nem lehetetlen, hogy az a' Poéta, á' ki 
úgy meg-kötözi elméjét, hogy egyízersmind 
mértékes, 's azon kívül közepén és végén 
egyformán hangzó verseket tsináljoh, a' He-
likon' hegyére valaha fel-érjen. — Nem 
lehet, tsak hufz verseket is egymás után il-
lyeket írni, hogy azokban fzó-fzaporítás, és 
ollyan gondolatok ne légyenek, mellyek 

egye-
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egyedül tsak a' cadentia , vagy fark' ked? 
véért találtak ott helyet. — A ' ki meg akar-
ja tudni, fzépek é 's jók é az Ő versei; nem 
elég hogy tsak más embereknek olvassa-el 
azokat; mert meg-lehet, hogy mind azok 
tsak a' fül után ítélnek, és az ö verseit, noha 
roízfzak, jóknak kiáltják* Mondok én egy 
próbát erre, a'melly tsalhatatlan, és ollyan 

Poéíisre nézve, -mint a' tűz az aranyra 
nézve. Ha a'Poéta t íz/húíz verseket írt, 
fordítíá-le azokat Németre, Deákra, vagy -
más idegen nyelvre: ha a*fordítás fzép,úgy 
el-hiheti, hogy a' versek is fzépel^; de ha. 
a' fordításban el-íünt minden fzépfég, és a' 
gondolatok is tsakugy következnek egymás 
után, mintha vas-villával hányták volna, 
öízve, bizonyos lehet felöle, hogy foha az-
ok a' versek a' bplts maradékra által nem 
mennek, bár akármint dítsérjék is azokat a9 

mostan élők, a' kiknek rqízfz ízlések megt 
tetfzik abból, hogy tsak azt dítséhk., â  m; 
a1 füleket tsiklándoztatja. —* Az illyen ver-
sekről többnyire azt lehet mondani, a' mit 
egy Parafzt mondott a' ípaga patsirtájáról * 
hogy az tsnpa hang, és fem mi lem egyéb, 

Ellenben pedrg 
a1 valófágos elméss éggel, 5s jó ízléssel meg-
rakott Poéfisről azt lehet mojidani a' mit 
Aristinétus mondott â  fzép afzfzonyról * 
hogy az hai íel-öltözik is ízép\ ha le-vétket 

' " P | 
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ssik is fzép; vagy a' mint Mercems hatha* 
tós fzókkal- fordította Deákra: lndllitur, 
forrnöfa eft: exuitur, i f j a forma efi. Mi, 
kor fel van öltözve fzép , ha pedig le-vet, 
keztetik, merő fzépfég. 

( A ' többi következik.) 

A Ssathmári tudomdnybéli elmélkedés 
foh]tattatik, i 

Utoljára ez is említést érdeméVa' Na-, 
áányi' munkájában; hogy a' Frantzia mód, 
ra írott. két íbrú végezetes versek már ö 
benne bőven találtatnak; melly nyelvünk* 
Poéfisére nézve méltó a' meg-jegyzésre, Az, 
e' féle magyar Versek nagyobb erejekben 
kezdődtenek e^en Századnak 72-dik efzteft, 
deje táján. 1772-ben jött-ki két forú vége-
se tes versekben BeíTenyei György Úrnak 
egynéhány darab munkája, mint Hunyadi 
Láfzló' Trágédidjn , Agis' Trágedidja, 

embernek próbája Póp fzerént, Bétsben, 
's a' t. 1773-ban Gróf Teleki Á d á m Úr' 
Txid Szomorú ffitéka, Kolozsváron. A z 
plta az i Ilyen nemii versek forrásként árad-
j u k , és majd leg-közönfégesebb verseikké 
leítenek a' Magyaroknak. De méltó léfz" 
meg-mutatni és rendbe fzedni, hol találtat-
rak az előtt is iilyen versek, hogy azoknak 
k Historiájok• nieg>íraUathassék, valamint 

a' Gö-
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a' Görög mertekre ízabott verseknek* Eb. 
ben azért meg-tartásra méltó az, hogy va-
lahol idegen Vers-írók' bizonyságaival akar 
élni , mind azoknak verseiket Magiban!), és 
többnyire két íbm versekben adja-elöj mint 
p, o. a ' i g . l e v . Hideg (vagy téli) időben, íe 
ne ízánts^ íe ne vess, mellyel Virgilius így 

le : 
Senki is ne legyen olly bölts , ki hitessen , 

Hogy földed' meg-indítsd nagy erős ízéi* 
véízben. 

Mert a' tél fagyával meződet bé-zárja, 
'S hogy földhöz ragadjon magodat nem 

hagyja. 
32. lev. Virgilius minden tudomány^ 

na'k Aty ja, Cédrussal, és Siriai Galbanunx 
gyantával kergeti-el a' kígyókat, így ízóll* 

, ván : ^ ^ 
Tanulj ízagos cédrust házadban égetni, 

Nehéz izagú gyantát Ízéílyel eí-hinteni. 
S4* lev. Martialis a' tzéklát ízetlennek 

mondotta : ím ez versekben : 
í logy tessék Mesterek' ízetlen tzéklájok, 

Sokízor bort és borsot kérnek a' Szakátsok. 
gy. lev. A ' fekete viola (ok ízínunek 

látízik, mellyet így ír-le Politianus az ö Pa» 
raíztról íúött könyvében: 

Fekete viola nem éri egy fzíanel, 
Fejér, 's veres, íarga, ízeretök fzínekkeL_ 

133, ^ev. Hogy az ^lma-% n^gy gyiit 
mőltsöt teremjen: 

: • ' . p *: % 
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Jla akarod öreg gyümőltsöd hogy légyen, 
Növő termést ágról verjrle,'s maradtt léfzen 

Nagyobb, noha kevésbb, 's így fzebb 's kö-
vérbb alma 

Munkáló Gazdának fzívét yígafztalja. 
158. lev. A ' dió meg-yerye javul, *s 

kövéredik; a' mint e7 két vers bizonyítja: 
Szamár, dió, 's afefzpny egy pórázon futnak, 

Hft nem verik\ bennek helye nem léfz'jór 
nak. 's a ' t . 

Illyen kettős Rithrrmsokban jött-ki ínég 
fégen a' Budai Vér-kápolnáról írott rnun-
kátskája valamelly Szerzetesnek, rnellynek 
még tsak dítséjretét hallom, de a' munkát 
nem láthattam. Lehetnek talám többek is. 
De ezekről elég! 

Ez alkalmatossággal az illyen versek-
m l megyek a" hangmértékes versekre. Igen 
fzép és hafznos, a' mint azoknak íróit , ki-
adott verseik efztendeinek rendi fzerént, a' 
múlt Századnak 50. eízttndejéig öízve-fzedr 
te, és a" Mind. Gyűlyt'. 18-dik lev. ki-adta 
nagy tudományú Prof. Szombati János Úr. 
Szabad légyen e' nagy érdemű Túdós után ' 
az ottan elo-adott efztendokben nékem is 
valamelly keveset tarlóznom , nem lépvén 
most a' következendő efztendök're. A z illy 
munkákat ha több kezek tökélletesítik , fem-
pn ártalom nem. Tehát I-fzör a' 2-dik 
fzs^m után mehet mindjárt e' következendő: 

Sze-
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Szegedi Lőrintz, új és igen fzép Comoedia 
a' mi elfő Atyáinknak áilapotjokról, 's a' t. 
Nyomt. Debretzenben 1575-ben, holott a' 
Comoedia' elein illyen versek találtatnak: 
Ha ki rövideden akarfz Cornoediát írni 'sa't. 

2-ízor a'7-dik fzám után; ApátzaiTse, 
re János Magyar Encyclőpaediájában, melly 
nyomt. Ukraject, 1653-ban, a' hét bokor 
inak' külömbözö .halznait ím e' két versbe-
foglalta, mel l jet említ T. Rájnis Úr is,Ka-
laúzzára tett ElŐl-járó befzédében: 
Lát az elő, mozdít ízemet a' más, harmada 

kóstol, 
'S a' negyed'; hall az ötöd', vándor ha? 

tqdik, heted' a' nyelv. 
3-fzor A 1 9. és ntolfó fzámban "pedig, 

Somosi Petkó János igaz bóidogfágra vezér-
lő útjában , melly az én kezembe akadott, 
a' Nyomtató, ki a' könyv' végén tette-fel 
a' nyomtatás' eí'ztendejét, Rozsnyai 
nos , és ő írja ím e' verseket: 

Typographus ad Lectorem 
Olvasd e' könyvet? meg-lásd, hamar által 

is olvasd! 
Míg el-jő a' halál, a' ki meződbe kafzál, 

's a' t. 
Földi János, N, Sz. Kir. Szathmár 

Városa'Orvosa. 

D ? A ' Ta-
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A ' Találós Mese vólt Levéli a' Rej-
tett Szó Széfül 

Találós Mese. 

Mi ez? rontn^k törnél?, \ a z által épülök, 
Idö haladékkal úgy meg is fzépíilök, 

Hogy Afzfzonyi nem is fzeret reám nézni, 
Ditséretét tifzta testemre tetézni. 

De ha a' nézéshez más fok hozzá jánl!; 
Min^Férjfi. mind Afzfzony le-esik lábirúl. 

Horváth Sámuel. 

Rejtett Szó, 

[Nevem* két betűje bőven van a' fákon, 
Hárma fa gyanánt van fok fátlan kony-

. ' , hákon.' 
Négye, ha igen nagy, juttat fzegényfégre; 

Öte nagy bút hoz a' fzegény legényfégre* 
őfzve-zavart nevem hat betúkhol álló, 

Német ember előtt kedvet nem találó. 
Horváth Sámuel. 

Miképpen kell a r o f z f z búzán fegiteni, 
és test-tápláló kenyeret belőle 

kéfzíteni P 

1771. Efzt. Német-Orfzágnak egy ré-
ízéhm j a'fz,űnteieji való essőzés által, melly 

az 
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az. aratást követte, úgy el-rom]ottak a' bú--
zák , hogy réfz'fzerént már a' mezőn a'ké-
vékben , réfz fzerént pedig a' tsűrökben ki-
tsírádztak. Nem lévén fok lakosoknak ta-
valyi búzátok, erre a' nedves és ki-tsíradzott 
búzára fzarúltak , a' mellyböl. fűlt kenyér 
okozott nékik fokféle betegfégeket, neve-
zetesen pedig rothafztó hidegeket, melly ek^ 
ben a' gyenge gyomrúak, 's kivált a' gyer-
mekek úgy haltak egymásra, mint öi'zfzei 
a' legyek. 

Mikor az aratás' ideje essös, 's követ-
kezésképpen a' búza nedves vagy nyírkos, 
nem kell tavafzig Őröltetni belőle; vagy ha 
a' Gazda rá fzontl, előre jól meg kell fzá-
raztani,. Minekutánna meg-örlötték , fzellŐs 
helyen keli a" lilzlet tartani, 'sa' lütés előtt 
két három óráig a' kementz^. mellett kell 
ízárazgatnL A" kinek módja van benne, ele-
gy ítfe az illyen hibás búzából kéfzült lifztet 
tavalyi búzának ltfzjével, vagy ha az nints 
harmad réfznyi árpa lifzttel. Mikor kováfzt 
tsinál, kevesebb vizet toltfön reá mint a* 
jó lifztre; de több és fayanyúbb kováfzt te-
gyen beléje , azon kívül pedig egy véka 
lifzthez egy jó marok fzaraz fót, A ' téfztát 
jól bé-takarwi, és a' melegen f'orrani enged-
je ; azután íz áraz lifzttel dagafzfea-fel 's míg 
meg nem keményedik, 's meg nem kél, vagy 
jól fel nem fúvód ik , addig a' kémentzéh§ 

• . . • bte 
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hé ne vesse. Nagy és vastag kenyereket 
ne fusson, fem fokát egyfzersmind; a' ke-
mentzét fe. fütfe-meg nagyon, mert kii löm-
ben a'kenyérnek öfzve-égett héja nem'en-
gedvén a' belső nedvességet jói ki-gőzoiög-
ni , a' közepe egéfzségtelen leíz'. 

A ' ki ki-rtsírádzott búzának lifztéből a-
kar egéfzséges s leg-atább nem ártalmas ke-
nyeret futni; vegyen egy maroknyi meg-fzi-
tált liamut, kösse gyqlts ruhába, 's vesse a' 
fazék v í zbe , mellyel kováfzt akar tsinálni. 
Mikor a' víz jól meg-m elegedett, vagy for-
ranifis kezdett, végye^ki a' hamut, 's töl-
tsön egy pohár égett bort a' vízbe. Ngm 
árt ha kömény magot is hint belé; mert a' 
kenyér annál egéfzfégefebb léfz', és kevefeb-
bé fogja fel-fújni a' vele élőket. — Mikor 
a' kenyereket a' kementzéböi ki-fzedik; míg 
meg nem hűlnek, nem kell a' meleg fzobá-
ból ki-vinni, 's az nap 4' mellyen megsül-
tek , meg fem kellene fzegni. 

A'főzelékeket 's liüvelykes veteménye-
ket, mellyek nedves efztendőben termettek, 
's magok is nyirkoíak, hideg vízben kell a1 

tűzhöz tennj, 's mikor forrni l^ezd, azt a' 
yizet le kell rólok fzűrni, 's új friss vizet 
kell rájok tölteni. ? A' nedves eíztendök-
ben több köményt, gyömbért^ borsot, ye-
res-hagy mát 's fenyő-magvakat tegyenek a' 
§?akátsok ^zétplbe, mint a' ízáraz időkben. 

• ; : ' " ' ' Ez , 
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Ez fegíti az eméfztést és az egéfzféget öreg-
bíti. 

Magyar Orvos Doktor Détsi Úf Osma~ 
nographidjának dítséretire a' tsdtsogó 

Zoilus elten íratott Fersek: 
Nem kell nékem ezköiiyv, Zoilus azt mondja, 

Mert máséból fzedték,tsak más könyvek' 
rongyja. 

Lám a pok tsinálmány magából fzármazik, 
A ' kis méh másunnan fzedettbol dolgozik: 

Még is a' munkáját Zoile fzereted, 
Amazét ki-fepred, 's a' fzemétre veted. 

Mert az egy gyík díízt ád akármelly afz falnak, 
Gyalázat a' másik thecának és falnak. 

Ne is említsd nékem a' felyem-bogárnak 
Drága m űvét, mellyét lám magából várnak* 

Mert a' fzederj-fákat vágd-ki bár előle, 
'S lássad ha több aílatz máfz é ki belőle ? 

Meg-akad a' Dámák' kis Takáts-Mestere. -
Ha ki nem adatik lene és kendere. 

Töltsd hát te pók formán originál okkal 
Thecád', 's lakjanak ott (mert méltók) 

párjokkal. 
De én ez másunnan fzedegetett mézzel 

Teljesült könyvem' is fogadom két kézzel: 
A z illyen munkákat afztalom kedvelii, 

Mert a* tnéheké is helyét azon leli. 
Debretz.6. §ept, 1739. H.F^ 
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w W a m m t /gw. 
A ' bolts C^W öregíegében kezdett Go^ 

rögül tanulni, —~ Igaz hogy jobb lett vol-
na, ha ifjantan meg-tanúlta volna; de mint-
hogy akkor el-mulatta, nem izégyenlette a' 
meg-esett hibát vénfegében is ki-pótolni, és; 
íbk haíznát vette. — Most mikor mint a' 
mézet gyúlytö méhek ^ úgy fzorgalmatoskod^ 
nak minden felöl áz Érd. HazaSjak, hogy 
kedves n^'elvünket gyarapftfák, így fbhajt-
hatnak fbkan magokban : Jaj késő mát" a' 
Magyar nyelvet bővíteni, eddig kellett vól~ 
na! — Igaz, hogy jobb lett volna ez előtt 
negyven ötven eíztendőkkel; de ha e' rcfg. 
ben nagyon gondatlan 's előre nem látó Ele* 
ink ezt el-mulatták: leg-alább â  mennyire 
még lehet, igyekezzük ki-pótolni meg-esett 
híbájökat. —* A m a mi Hazánk^ é^ies Anyja 
az áldott emlékezetű Vk/^m a* 
ki az ö örökíegéért életeket nem fzánó, v& 
reket özönözo Magyarjaiért Deákul meg^ta- " 
ault; fzint olly örömest meg-tanult volna 
az ő kedvekért Magyarul, ha Eleink ezt, 
nem pedig amazt kívánták Volna; még ak^ 
köf el-lehetett volna kezdeni a'Polgári ésTör* 
vényes dolgokat Magyarul folytatni, már 
most a' Hazafijak egy lépéssel ólébb vóhiá* 
nak, mint az idegenek, â  hivataloknak 
tneg-njrérésekben; '6 mi keservesebb, nem 

foí%~ 
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fofztatnának-meg hívataljoktól 's élelmektől 
azok a' kik Németül nem tudnak. Sőt ha 
ez előtt négy efztendökkel azt kérték vol-
na, hogy Magyarul folyjanak mindenek, 
bizonyosan megnyerték volna. — De ha 
Eleink iliy hidegek és hibások voltak; ne 
légyúnk mi azok, hanem inkább minden 
erőnkből "támogassuk dűlő félen lévő nyel-
vünket: mert'kiilömben egynéhány fzáz .efz* 
tendők múlva, tsak úgy fognak a' Históriák 
emlékezni rólunk, mint a1 Celtákról, vagy 
Sarmktákról, hogy azok is éltek valaha.— 
Ha későn ébredtünk is fel, tsak ugyan jobb 
valaha mint foha fem. ~ 

Melly fzegény és tsekély vólt a1 Német 
Literatura, tsak ez előtt ötven efztendökkel 1 
Nem vólt a' Németeknek egy valamire való 
Románjok , olvasást érdemlő Mese-írójok, 
vagy Poétájok. Már fokán magok közziíl 
is, mint p. o. Leibnitz,Euler és egyebek, 
FranUia nyelven írták munkájikat, látván 
hogy a' Német könyveknek kevés Ólvasó-
jok vagyon. A' Berlini Tudós Társafág, no-
ha nagy réfzént Németekből állott, még is 
Frantziáúl botsátotta-ki munkáit. — A'na-
gyobb Városokban, tsak futtogva befzélltek 
a' nemesebb rendűek Németül, a'Frantzia 
nyelv pedig nagy lármával harsogott &% út-
fzákbn, akarván ezzel jelenteni mint-egy, 
a' fzületett nyelvén nyert győzödelmét. —> 
Ezt a' méltatíanfágot éfzre vftték végre az, 

oko:-
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okosabb Németek ; látták Iiogv a' Frantzia 
nyelv , ha közttok meg-öröködik, el-törli 
minden ditsőfégeket, és az ö fzületett nyel-
vek tsak a' népnek fepíeje között fog 

•találni magának menedék helyet, I^fö-dik 
efztendő körül kezdték ferkentgetni a' Ha-
zafijakat a'halhatatatlan Gellért, Krdiner, • 
Rábmer\ Schlegel, és egyebek, hogy 
fzületett nyelveket a' Frantzia nyelvtől 
el-nyómattatni ne engedjék. Tsak ha-
mar meg-azelítették fzületett nyelveket fok 
Német Grófnék, Rárónék, 's egyéb Fő 
Nemesek, a' kik már az előtt fok efzten-
tendökkel Németül befzéllni fzégyenlettek 
vólna4 — Boldog Egek! mire ment ez á' 
Német Literatura 50. efztendök alatt liNeöl 
tsak a'Frantzia nyelvet ki-űzte lígy fzóllván 
áz Orfzágból; hanem más Nernzetek is kez-
denek meg-hódolni néki : Ki tudja Kedves 
Hazafijak! hát ha mi is ennyire mehetünk 
még 50. efztendök alatt!! — Örök háláda-
tossággal tartozik Hazánk a' Bessenyeiek-
nek, Bárótziaknak, Czirjékeknek, 's egye-
beknek, kik elfők voltak nyelvünknek ha-
talmas gyámolításában. — Kövessük ezek-
nek nyomdokaikat, mert jobb valaha mint 
foha fem. «— —-
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