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XIII. L E V E L. 
Költ Komáromban , Bojt ElÖ Havának 

13. Napján. 

£?á faluji Oskolának folytatáfa. 

JP^Gs Mert az Isten jó es örömest jól tefz' 
minden teremtéfivel; úgy de ha eggy pon-
totska fints élő állat nélkül; űgy több te-
remtéfekkel tehet jól, 's többeknek fzerez-
het örömet .— K. Hát te mié# hifzed azt. 
i\. Azért mert Mester Uramtól hallottam, 
a' ki pedig nékünk .mindég igazat mond; 
mert fzereí bennünket. — Ö Kegyelme fqk-
Jsal.többet tud, mint íem mi gyermekek 
mind azt meg-foghatnánk. — Minekutánna 
jó darab ideig fundamentofan tanítana vol-
na őket ez a' jó lelki esméretv Oskola Mes-
ter a' Vallásra, ment azután a' heljes írás* 
mesterfégére, Orthográfiára. Három négy 
fórt le-írt igen híbáían a' táblára, 's a' gyer-
mekek magoktól nem tsak a' .kiilönibözté-
tfí jeleket jó helyre el-rakták, hanem min-
den fzókat sl leg~tökélleteíebb Orthográfiára 
vittek. ;— E'meg-lévéii, a'fzámoláshoz kez-
dett az Oskola Mester ,, mellyben ezeknek 
a' paraízt gyermekeknek ejnoéíségek és fe-

M.Gyü}. 1IIN. . * N ... '.lény-
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fényfégek bámulásra méltó vólu Mondjá-
tok-meg hát^ hogy ha eggy font írós-vajat 
meg-vehettek garaton, mennyit kell ak-
kor 36-ért űzetnetek? A ' gyermekek pen^ 
nára íem vettek , hanem azon hírtelen tsak 
képzelödéfekben fel-vetették hogy Rh, 
forintot és i ^ x r t . Más példa, la. font 
vajért eGk Rh. forint 30. xr. hát meny-
nyi eRk 72* fontért ? Ezt is , és még annál 
íbkkal nehezebb példákat, tsupán tsak kép-
zelödéfekben eggy Jkét fzempillantás alatt 
ki-dolgoztakl Annakutánna â  tört fzámok^ 
hol á* Táríafag' Regulájából íbk példá-
kat adott maga Útazó, 's maga nem dol-
gozta-ki akkorra ̂  aj mikor minden hiba 
nélkül gyermekek ki- dolgozták azt,, Még 

gyermekek tovább is akartak ízámolni^ 
de az Oskola Mester Bruns^azt mondotta, 
hogy már énekeljenek, mellyet is gyer-
mekek nagy Ggyelmeteíséggel ŝ áhítatofság-' 
gal tselekedtek. E' meg-lévén, imádkozott 
hallató ízóval elöttök â  Tanító, valamint 
elöízör, úgy most is a' maga érzékeny ízí* 
véből, -minden Tanítványai â  Könyörgést 
áhítatofaA mondották utánna, 

Más-..ri-áp Vafátnap következvén, meg-
vártaez nemes Utazó az Isteni tifzteletet. 
A' Prédikátor Rtidolf éppen a' nagy fzáraz-
íág után következett 'sírós efsöért akart há-
Iákat adni Istenek;, ^ maga Gyülekezetével^ 

" '' Ta- ' ' 
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's Tanítást tett a' LXV-dik 'Sóltárnák iq-
dik" 's Ii-dik vériéiből. Azt írja az Útazó 
az egéfz Isteni tifzteletről, hogy foha olly 
közönféges 's olly buzgó áhítatofságot nem 
látott, mint ebben a1 Faluíi kis Templom-
ban j és hogy minden fzempillantásban úgy 
tetfzett néki, mintha az Apostolok idejek-
béli Kerefzty énekkel eggyütt lett vólna. 

,Meg-illetŐdött fzívvel ^ 's könyvezö Ize-
Iriekkel ki-ríienvén a' Templomból, így fo-
háfzkodott-fel: Óh Rochowi Nemes lelkű 
Főldes-Úr! melly nagy lefz' a' te jutalmad 
az Ítélet' napján s hogy te illy' kegyes és 
boldog embereket tsináltál a' té Jobbágya-
idból. — 

Más nap reggél ismét, váratlan bé-men-
tem ez Oskolába, a' mikor már Bruns ^p-
pen a' tegnapi Prédikátzióból kérdezte gyer-
mekeit. Meg-vaílom így fzóll magáról 
hogy akármelly fzívíe ható volt is ez a' Ta-
nítás, de mivel nem vólt réIzekre fel-ofzt-
va, én nem tudtam vólna fél annyit el-mon-
dani belőle, a' ménnyit ezek a' figyelnie-
tes gyermekek tsak nem fzórúl fzóra el-tud-
íak mondani; a' irtellyet okozott az, hogy 
már régtől fogva a'.figyeimezésre rá voltak 
ízoktattatva* —• E' meg-lévén, elő-vette a' 
Tanító a' Kinder Freundot, vagy Gyer-
mekek' Barátját. Éppen a' következett az. 
olraíásraj hogy miiilyen a' fzemtel'en éiia^ 

' K i ' - kér. 
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ber. Minekutánna ezt hallató fzóval el-ol-
vasták vólná, kjnek kinek el kellett mon-
dani;, a' mit az olvafás közben meg-tartott. 
P. o. A z Isten meg-tselekfzi mi érttünk azt, 
sí' mit nem tselekedhetünk; de nem kell ő 
reá támafzkodnunk abban, a' mit magunk-
tól is régben vihetünk, mert külömben 
ízemtelenek léfzünk. Világofítsátok - meg 
ezt nékem, úgy mond a' Tanító? —» A z 
Isten ád nékünk erőt , egéfzféget, efsöt 's 
meleget; nem kell hát tőle várnunk, hogy 
maga ízántson, vagy kapáljon mi helyet-
tünk. —- Ezen fzempillantásban bé-Iép a' 
Főldes-Ur Rochow, a' ki minden héten 
gyakran meg fzokta őket látogatni, 's to-
vább eggy óránál maga kérdezte 's tanítot-
ta őket. A ' gyermekek pedig nagy bátor-
fággal 's örömmel hallgatták az ő Főldes-
Urokat. — Mondjátok-meg nekem, kérdi 
Rochow, kit értetek t i , vagy millyen em-
bert a' ízemtelenen? F. Ollyan .embert, a' 
ki ha valamit adnak neki, azt el vesztege-
ti vagy meg-útálja, annakutánna ismét elé 
j ő , hogy többet adjanak néki. P. o. Ha én 
a' kóldúsnak kenyeret adnék , 's azt el-h'a-
jítaná azután pedig ismét viílza jpn e, 
hogy adjak néki mást valamit; az a' kóldús 
fzemtelen vólna. —- Hát mi nem tselek-
fziink é így gyakorta az Istennel? azt kérdi 
tőlök a' Főldes-Úr, Sőt inkább, így felel-

' tek 
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tek a' gyermekek, fokfzor kérünk az Isten* 
- tol valamit, meg-adja azt nékünk, de mi 
nem akarunk azzal élni, hanem ismét mást 
kérünk tőle, P. o. A z Isten efzközöket 
ád arra, hogy jók legyünk; dé nem élünk 
az efzközökkeL — Mi vólna tehát minden 
embernek kötelefsége? kérdi a' Főldes-Úr, 
F. A z , hagy ki ki a' maga hivatalát be-
töltse , 'a az Istennek a' fégítségért fzívböl • 
könyörögjön, K, Mit értetek ezen a' fzón 
Hivatal? F. A z t , a' mit ki ki tselekedni 

• köteles. így p. o. Mester Uramnak köte-
lefsége, hogy minket tanítson , a' mienk pe-
dig, hógy jól tanuljunk, és engedelmefek 
legyünk. K. Hát ezen a' fzón mit értetek; 
fzívbál könyörögni ? F. Mikor a' magunk 
gondolatainkkal mondjuk-meg azt az Isten-
nek mint mi Atyánknák , a 'mke fziikfé-
günk vagyon. K. Úgy de talán nem is jó 
áz illyeh Könyörgés? F. Sőt inkább jó; 
inert fzint' úgy meg-mondhatom az Isten-
nek mint az édes Atyámnak, mikor vagy 
ételre, vagy ruhára van fzükfégem, De ha 
mindenkor könyv-helkül könyörgök, úgy 
íbkfzor hazudok. így p, o. ''ha éjjel meg-
betegedtem, hogy mondhatom azt reggel: 

*"hálákat adok néked Istenein, hogy engem* 
ez éjjel egéfzfégben meg-tartottál. Mi-
nekutánna tovább eggy óránál így gyakor-
lottá okét liocho-w Űr; ment azután a' fzám* 

N g .. adág. 
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adásra , 's ezt a' példát adta nékik. Tud? 
játok, kedves gyermekeim, mélly igen elt 
háltak az idén az én juhaim. 34CO-ból nem 
maradt több ióí2-nél; már most kínálnak 
egynehány jó-féle juhokkal, eggyet eggyet 
három Rh. forinton és 24. krajtzáron. De 
tsak 3009. Rh. forintot fzántam erre a7 gaz? 
dafágra. Tsináljátok-ki hát nékem, ha 
lefz' é annyi juhom mint tavaly vólt, vagy 
mennyivel leíz' kevefebb. Ekkor ki-fordúlt 
a' Földes-Úr Rochow eggy kevés ideig; V 
alig lépettébe, hogy a' gyermekek fajnáll-
kozva kiáltoztak s Jaj Kegyelmes Uram! 
meg azon a- pénzen fél annyit fem íz erez-
lif* . mint mennyi juhai tavaly voltak. — 
Ki ki ei-gondojhatja, melly fzerentsés vál-r 
tozást fzerezne az az egéfz Orfzágban ; ha 
minden Földes-Urak olly anok volnának 
mir.t Rochow; lia az Oskolákra így vifel-
nének gondot, 's minden Jobbágyaikat az 
Isseni félelemben igyekeznék nevelni. Sok 
Földes-Urak pedig, a' mit fokízor tsak eggy 
estye el-bálqznak vagy kártyáznak, azon 
eggy Oskolát építhetnének. — 

Jt Haza' és- Anyai nyelv1' fzeretetének fzép 

Fétisben eggy nagy lelkű Hazafi M. P. 
•' $ Úr, 30. aranyokat toldott azon húfz 

\ • m-
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aranyokhoz, mellyelcet eggy Magyar Gratn-
tyatikdta a' Hadi Történeteknek Nemes író, 
jik jutalmul fel-tettek, úgy hogy a' ki eggy 
tökélietes Magyar Grammatikát kéízít, vagy 
leg-alább ollyat, melly leg-közelebb jár a' 
tökélleteíséghez, az 50. aranyakat véfzen 
jutaímól. — •;— T. Török 'Sigmond Úr, az 
el-fzegényedett Nemefeknek Szó - fzóllójok 
Budán , húfz aranyakat ígér eggy ol]y érde-
mes Hazafinak , a' ki Montésquieilaek azt 
a' betses munkáját, melly D efprit des Loix, 
Törvények' velejüknek neveztetik, fontos és 
könnyen folyó Magyarfággal le-fordítja. A-
zon kívül a1 munkának leg-tsínofabban le-
fendő k i - ny o m t at áfáró 1 rendelést fog-tenni, 
— A' ki fel-vállalja , jelentse magát a' ne-
vezett ' Úrnál s 's mi nálunk is, hogy ketten . 
vagy többen, azon eggy munkán ne fárad? 
janak, - Nem tsák kettőnek háromnak, 
hanem ízázaknak főt ezersknek kellene a' 
két Hazában iliyen nemes fzívii Hazafijak-
nak támadni: de fokán, nem hogy virágoz-
ni kezdett Literáturánkat tehetfégek fzerínt 
boldogítanák.,; főt inkább tsupa xrígyfégből 
a' ieg-jobb fzándékot el-nyomni igyekezik, 
úgy hogy a' Magyar nyelvnek 's ékeíen-fzól-
lásnak Templomát építő nemes Hazafijak 
tsak nem ollyan környűl-álláfok köztt vágy-
nak, mint a' fogfágból Haza tért Izraeliták, 

kiknek ^az őket háborgató 's minden mó? 
•' N : don 
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don gátolni kívánó irigy Samaritánufok eL 
len , eggyik kezekben fegyvert kellett tartán 
ni, mikor a' máfikkal az el-pufztúlt JéruíL-
lemnek kö-f&lait rakták. 

A' Találós Mefe vólt Árnyék; a' Rej-
tett Szó l£atona, mel l jbői ki-telik Q?íO, 
Heleraa. '' . • 

Találós Mese- f 

Fejtse meg, ki mefét fejteni fzeret, 's vágy? 
A' testem nem kemény, de nem is igen lágy, 9 

Egyenes termetem, kövérfég a' húsom, 
Van belem, íje tsontom íiintsen fem pul-

fusom. 
Fenn állva fzolgálok; de tsak ritkán nappal. 

Hanem éjjel vagyok fok dolgozó Pappal, 
A ' ki pedig velem toki fok idejét,. 

An is pl fogyafztoro, 's ő ,.i§ az erejét, 

Rejtett Sió, ' 
Nem kedves fen kinél a' két első réfzem ; 

Mert a' fel-emelt főt le^függővé téfzem. 
A' két utolfóból 's elfőböl ha véfznek 

Böv réfzt, fok négy lábuk fzaladókká 
léfznek. 

^Tevem'rendes íbra táplál fok ezreket 
Oliyakat, kik tartják istennek lelkeket.. 

' Horváth Sámuel. 
' .. A' 
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A' tsuddlkoxásra méltó ( Crichton) 
Krikhton.' 

A'' terméfzetnek Kedvefei között, a' 
kik időről időre láttattak e' Világban, és 
külömb-kuíömb-féle ajándékokkal, 's egy-
máfsal ellenkező tulajdonlásokkal ruházva 
voltak; aiíg vólt valaki az emberi közön-
féges fors felett magaíábbra emelve, mint 
/ama férjfai, a' ki minteggy két fzázaddal ez 
előtt a' tsudálkozásra méltó Krikhtonnak ne-
ve alatt volt esméretes. Hívták őtet Krikh-
ton Jakabnak, — Származáfát vette eggy 
igen régi Famíliából, Kluniai (Chmie) Krikh-
ton Róbert Atyjától. — Született !<;<; l-ben," 
a' mondott Klumében, melly néki öíi örök- • 
fége vólt, és Pertsliire Tartományában fe-
küdt vala,-—Ennek az embernek életibol 

. ha fzinte le-húzzuk is azt, a ' n i minden hi-
telt fellyül-múlni láttatik ; meg is elég ma-
rad, a' mi őtet a* Világ'tsudái közzé hely-
heztefse, és a' mi a' hiketöíegig meg T a n 

mutogatva. 
Szép a' Virtus mindenkor; de még is • 

fzebb, ha az íz ép testben lakik,,azt mond, 
ja Virgiliűs. Krikhton' fzeméliye igen íz ép 
v ó l t , és az ő testének fzépfége oily nagy" 
erővel 's munkáfsággal vólt eggybe-kötve, 

' hogy a' kard forgatást tanuló Oskolábaiv', 
5 5 ' eSS7 
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eggy lépéfsel 20. lábnyira ugrott a' maga 
viaskodó tárfára , és mind két kezében olly 
nagy elevenféggel, 's erővrel vifelte a' fegy-
vert, hogy alig találkozott ollyan bátorlá-
gá ember, a1 ki vele fel-tenni mert vólna. 

Minekutánna Szent-Andráson ( St. An-
drews) Skótziábana' Tudományokat el-vég-
zetté vólna: $ i . efztendős korában Parisba 
ment, és a' Na varral Collégiumnak eggy 
baj-vívást terjefztett eleibe, mellynek ere-
jével az ebben a' Fő-Oskolában lévő Tú-
dófókat eggy bizonyos napra, iaz\«3 vele 
való vetélkedésre hívta;"még pedig úgy, 
hogy az ő ellene kirkelendöknek s akár kik 
lennének azok , fzahadfagokra bízta, hogy 
tíz nyelv, es a' tudományoknak minden.le-
hető réfzei ko/zul válaíTzák azt, a' mellyet 
magok leg-jobban fzereínének. A ' rendelt 
napon egybe-gyültek tőbb mint 3000. hall-
gatók , kik között az A nya-Szent-eggy haz-
iiafc négy Doktorai, és a' világi-böltgefség-; 

nek 5 o. mesterei váltak; és még is meg-
vallja eggy az o ellene ki-költ tudó Tok köz-r 
z ü l h o g y , az mindeniket meg-tzáfolta, és 
a' maga nagy Tudományjának ollyan jeleit 
4dta, mellyekból azt lehet ki-hpzni, hogy 
az minden emberi eyöt fellyiil halad, és hogy 
akármelly más ember egéfz fzáz efztendöt a' 
tanulásban el-tölthétne, és még is az ő nagy 
tudomáhyját el-nem nyerhetné, Mineku-

" tán-
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tánna â  vetélkedés órákig tartott vólna, 
a' Préfes és a' Prófefsorok ajándékoztak ne-
ki eggy gyémántot, és eggy. aránnyal te? 
le erízényt, és fpk kiáltatok között el-bo-
tsátották* 

Párisból ment Rómába ^ â  holott is 
fzint ollyan viadalt tartott ^ és a' Pápának 
*s a- Cárdinálisoknak jelen-létékben fzeren-
tsés ki-menetellél koronáztatott-meg. Az-
után Aldus'Manutiuísal esmeret-
feget ízerzettm ^ ki Öté# minden tudósai-
nál a* - Városnak elhordozta; ongan ment 
Paduába^ â  hol isn^ét közönfeges disputa-
tióba erefzkedett) kezdvén â  maga befzédét 
eggy éneken, mellyet előre való kéízület nél-
kül mondotta^ Városnak és â  jelen-lévő gyü-
lekezetnek dítséretire, és végezvén eggy u-
gyah könyv-nélkül fzerzett folyó befzéden/ 
mely bei; tudatlaníágot dítsérterfel. 

E' meglévén, ismét más hartzra hfvta-
ki d iúdófokat, azt adván azoknak tudtok-
ra , hogy ő kéfz léízen Aristotelesnek és az 
ő magyarázóinak tévePygéfeket akár a' Lo-

\gikában bérvett okoskodásnak formája íze-
rént) akár pedig yaiamelly Vers nemébe% 
melly ben az ellenkezők parantsolni fogják ^ 
Nap-fényre hoznia 

Ámbár pedig e\nagy tudomány bámu-. 
lásra méltó vól t : még is tsak eggy múlatsa-
gpt is, mellyet Ifj^k kedyelleni j&qktak/ 

, ./ ' K " \ ' ' elr 
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cl nem-múlatott, és fzint úgy ráfeküdt azok-
ra a' Tudományokra, mellyek eggy Nemes 
embernek ékefségere fzolgálnak. így, nagy 
tökélletefségre vitte a* rajzolást és a' festést; 
éneklő fzép vólt, fok mu'űkáló efzközökön 
nagy frifseféggel jádzott; és különös ked-
vességgel tántzók. Azon a' napon , a' mel-
lyen disputált Parisban az egéfz Udvar előtt 
meg-mutatta, ki-légyen Ő ló-háton. Mert 
a' közönféges játékban Xf-fzör egymásután 
kapta-le lántsájával a' karikát. 

Nem külomben- nagy vólt Ő a' házi 
játékokban, a' mellyek fem annyi éffzel feín 
annyi bfetsülettel nem járnak. A z idő alatt, 
míg Párisban a' Tudósok a' vei e-való dis-
putádéra kéfzültek, annyi időt töltött a' 
kotzkában ízél-lapdázásban. és egyéb játé, 
kokban, hogy a' Sorbonának kapujára eggy 
illyen motskos tzédulát fzegeztek ; „ a'.ki 
,, e' Tudományoknak tsudáját látni kívánja, 
„ menjen és meg - találja a' tsap ízé, 
,, kékben, „ 

Olly fzélefsen ki-terjedett esmérettel bírt 
az emberek'élete-modjában és erköltsében, 
hogy eggy Komédiába, mellyet kéfzített, és 
a'melly a' Márituai Udvar előtt el-jádzatott, 
15. kulömb-külömb féle terméfzetet fes* 
tett-le. Nem vólt pedig néki az illyen 
munka femmi terhére. Mert olly nagy em-
lékezete vólt , hogy ha valameíly eggy ó» 

• rá-
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ráig tartó befzédet meg-hallott, nem tsak 
fzórol fzóra el-mondotta, hanem a' befzél-
lonek minden fzóban adott hangját es testé-
nek minden mozdulását követni tudta. 

A' minémü nagy vólt Krichton a' Tu-
dományban, ollyan alkalmatos vólt a' fegy-
ver vifelésre, és a' minémü nagy ebben, 
olly nagy vólt bátor fzívére nézve. Vólt 
Mántuában eggy pénzért viaskodó, a' ki 
az egéfz világot bé-járta, és az akkori vad 
fzokás fzerént, mint eggy közönféges baj-
nok, a' leg-hírefebb hartz' - mestereit Euró-
pának meg-Ölte, és már ugyan ott is , hár-
mat, a' kik vele fzembe fzállottak, által-
vert. Alig bánta-meg a' Hertzeg, hogy ez 
embert a' maga oltalma alá vette , mikor 
Krikhton, a' ki a' maga véres fzerentséjét 
még előre , de fájdalommal, fzemlélte, ma-
gát ajánlja hogy ki-kél ellene, ha i$co. 
pistolt tefz-fel jutalmúL A' Hertzeg ámbár 
nem örömest, tsak ugyan meg-eggyezett 
benne ; és a' viaskodók a' rendelt napon 
meg jelentek a' piatzon. Úgy látfzik tsak 
Rappiérjek vólt, eggy fegyver* neme ,• mel- • 
lyet akkor kezdettek Olafz-Orfzágba be-vin-
ni. A' pénzért viaskodó nagy ferényféggel 
és boffzúfággal rá üt Krikhtonra, a' ki hi-
deg vére mellett tsak azt kereste, hogy ma-
ga helyét, meg-tarthafsa , ellenfége pedig e-
rejét maga dühöfsége áltál el - fogvaffza, 

* . Melly 
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Melly mikor; meg-lett vólna^olly nagy erő-
Vei és 'hírtelenféggel neki tsap a' bajnoknak, 
hogv azt tsak hamar háromízdr által íz ege-, 
zi es Lelkét &i-ontja. 

E' rend-kívül-való. embernek halala is 
nem fendes vólt. Ugyan is a^Mántúai Hertzeg, 
a' ki az ö tehetségei' fok próbáit látta , tette, 
etet a^maga űjának Gónzaga VmtzénekHof-
mesterévé, á' ki eggy roíTz erköltsü és nyűg-
hatatlan elméjíi Hertzeg vólt. (Történt ez 
éppen azon álkalmatofsággal, â . midőn áz 
említett Komédiáját^ mellyben olly íbk ter-
méfzeteket festett-le , elJkéfzítette.) Midőn 
pedig eggy éjtízaka a' maga tziterájá-
val a& út&ákon fel ŝ alá járna, meg-tá-
madják hat áll-oxtzás fprjű^k. Ö ellenek 
ízegezi azoknak magát olly erővel es vitáz-
ílággel , hogy tsak hamar mindhyájokat Izék 
yel űzi, és vezetőjöket fegyverétől meg-

foiztja, ki is le-vonja áll-ortzáját , ŝ ma^ 
gát Hertzegnek az 6 tanítványának len-
ni meg-mutatja. — Krikhton térdre eíik e-
lőtte^ meg-ragadjaízablyájáthegyinél fogva/ 

által-adja a\ Hettzegnek, â  kap rajta '9 
bele meríti a^Kfikhton fzí mint né-
mellyek mondják fzeretőjét féltvén tőle , â  
mint pedig máfbk^ réfzeg fővel , és dühoísé-
gében& Történt ez i^gg-dik efztendőben^ 

A ' Mántuai Udvar Krikhton eránt vá^ 
ló indulalját meg-mütátta/ által^ hogy 
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közönfégefen meg-gyáfzolta. Az akkor élt 
Tudósok ditséreteiket ugyan gazdagon rak-
ták reá •— az Olaíí-Órfzági Paloták képé-
vel ékefíttettek, melly Krikhtont ló-háton 
eggyik keziben lantsával máfikban könyvvel 
mutatja vala. 

Pestről. Cs. I. 

Mint bűntették á' régi Németek azokat c£ 
Nős-paráznákat, a\ kik a' tselekedeten 

tatait attah 

Azt írja Siebenkeés Prcfefsof, a' Tör-
vény-túdók' fzárnokra kéfzíttetett magazin-
ban, a' II-dik Kötetnek . aag-dik levelén , 
hogy eggy régi könyvben, melly a' Saxóni-
ái Törvényeket foglalja magában, ezek a' 
befzédekolvastatnak: Az , a' ki meg-férte-
tettnek tartja magát, kötözze öfzre a' két 
paráznákat erős kötelekkel : vigye így öíz-
ve-kötózvén az akafztó-fa alá, tsináljon ott 
hét lábnyi hofizúfágú és magafságú gödröt, 
hintse-meg a' fenekét tövifekkel, azután ves-
se őket a' gödörbe, úgy hogy az Aíízony-? 
rtak mezítelen háta éfsen a' tövifekre, Az-
után mind kettőjöket hintse-bé tsálánokkal 
's tövifekkel, E' meg-lévén, eggy hegyes 
karót verjen által mind a' kettőnek testén, 
mind addig , míg a' földbe is mellyen bé-
nem megyen a' karó. Azután pedig, akár 

. hal-
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haltak-meg akár nern, temefse-bé az árkot 
földdel. Ez a' törvény kegyetlen vólt , de 
talán fokát hafznált ennek a' bűnnek el-ke-
röléfére. — H-a m a mind azokkal úgy bán-
nának , a' kik ebbe a' bűnbe esnek , 's azok 
a' karók mind ki-zöldűlnének 's meg-éled-
nének; -bizonyofan meg-óltsódnék a' fa. 

Eggy időben a? Habsburgi Rudolph é-
lébe eggy Város két ollyan embereket kül-
dött követségbe, kik közzűl eggyiknek őfz 
bajúfza és fekete haja, a'"máíiknák pedig 
öfzhaja és fekete bajúfza vólt. Mikor en-
nek a' külömbfégnek okát tsudálkozVa kér-
dezte vólna tölök Rudolphus: az első azt 
felelte, hogy ő a' fejével kevefet dolgo-
zott, a' fzájának pedig elég munkát adott , 
's ez az oka, hogy amaz még ifjúnak mu-
tatja magát, é' pedig meg-őfzült. A ' má-
íiik pedig azt felelte , hogy az ö haja litífz 
efztendövel vénebb mint a' bajúfza, 's ez 
az oka, hogy az meg-őfzült, e ' p e d i g fe-
ketén maradt. 

Eggv öreg embertől azt kérdezte egykor 
a' Pap, hogy ki teremtette őtet ? Hogy meg 
nem fadott felelni, eggy öt efztendös gyer-
meket kérdezett-meg, a' ki meg-felelt rá ; 
hogy őt' az Isten teremtette. Jaj ! T. Uram! 
mond a* vén parafzt, még ő gyermek, nem 

- régen teremtetett,és így efzébe juthat;de egye-
nleg tsak azt a'mit én, biz ő is el-félejti azt. 
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