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Költ Komáromban, Böjt Más Havának 
j. Napjait. 

Hertzeg Lauzunnak folytaid fa. 

L . fauzun, a' ki a' maga képzelő défeiben 
magát ezen a' fényes helyen látta, nem 
fzenvedhette tovább a' kétfégeskedést, azért 
folyamodott a' Montespán Aflzonvhoz 
hogy általa a' Királyt parolájának meg-
tartáfára kénfzeríthefse. Az ágyas arany he-
gyeket ígért néki, és eggy ideig üres re-
ményféggel bíztatta, míg nem végre Lau-
zun, hogy bizonyost tudhatna, ollyan bo-
londot gondolt, a' minemű még foha udva-
ri embernek efzébe nem jutott. Tudta, liogv 
fzokása a' Királynak, ebéd után eggy ket 

• óráig ágyasa mellett múlatni; Lauzun tehát 
eggy Komornáját Montespán AÍTzonynak 
meg-vefztegeti, a' ki etet az ágy alá, melly-
ben a'Király a'maga kedveiével feküdni fzo-
kott, el rejti. Itt hallgatja mindvégig a'he-
fzéllgetést, és ki-tanúlja, hogy néki Lou-
vois ellene van, hogy a' Király a' titoknak 
ki-nyilatkozáfáért boffzonkodik, és néki a? 

meg-ígért hivatalt adni nem akarja, és hogy 
M. Gyüj. HI.N. S ' a! 
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a' Királyi ágyas nem hogy mentené ötét-, 
mint ígérte , hanem még inkább a1 Királyt 
fel-tett fzándékában meg-erőfíteni kívánta. 
Könnyű kinek kinek azt a' félelmet képzel-
ni , a' mellyben volt Lauzun a' játék és be-
fzéllgetés alatt; eggy Ieg-kifsebb mozdulás, 
eggy akaratja ellen való prüfzkölés könnyen 
el-árúlhatta vólna, és mi lett vólna akkor 
belőle? De ekkor.is ki-pótlotta a' fzerentse 
az o okofságának híjánofságát — a' Király 
fel-kőit, fel-öltözött, és az ágyas is ment 
más fzobába, hogy a' kendőző aiztalhoz ül-
jön. Ekkor elő máfz az ágy alól Lauzun 
is, liet haza menni, hogy az udvarhoz fel* 
kéí'zülhefsen, és onnan ismét viffza térhefsen 
az udvarba , hogy ott új balgatagfágot vi-
gyen végbe. Oda áll azért éppen a' Mon-
tespán Aűzony' ajtaja elébe, és a' mint az 
fzobájából ki-lépne, nyújtja a' karját, és 
kérdezi tettetett alázatos tisztelettel: ha val-
lyon emlékezett vólna e' felőle a' Király: e-
lőtt ? A' pedig felel, hogy igen is, befzéllt 
hogy mindent tett a' Hertzeg'hafznáért, di-
tsekfzik néki mutatott kéfzségével 's a' t. 
És hogy még jobban meg-fzégyeníténé Lau-
zun a' Dámát, még tovább kérdezőskö-
dik, és mindég tsak hafonló feleleteket nyer, 
míg nem meg unván a' folt hazugfágot, kö-
zel ébb vonul füleihez, es illyen goromba 
íz ókat fúg néki jő hallató hangon: " Hazug, 

. ' » ol-
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oltsárló, hitván Montespán! ,, 'S egy* 
fzersmitid fzórol fzóra el-mondja néki a' Ki-
rállyal tartott egéfz -ágybéli befzéllgetését. » 
Ezen a' Montespán Aíízony annyira meg-
ijedett, hogy azonnal el-ájútt —̂  oda fza-
lad a' Király és kérdezi: mi légyen annak 
a' -változásnak oka, ki minekutánna azt 
meg-értette vólna, nem kiilömb^n el-tsudál-
kozott, hogy miképpen mehetett az Lau-
zunnak fülébe; A' Hertzeg még itt fem ál-
lott-meg j hanem eggy két nappal azután ^ 
midőn a' Királynál vólna, ugyan tsak nagy 
méreggel 's hatalommal kénfzeríti Lajost, 
hogy paroláját tartaná-meg. A' Király tsak 
röviden felelt néki, hogy mivel kezeit ez a-
laijt a' konditzió alatt adta, ha a' Hertzeg 
hallgatni tudna, azonban pedig a' konditzí-
ót meg-nem tartotta: tehát Ö fem vólna kö-
teles fzavának meg-felelni. Lauzun hatat 
fordít a' Királynak, ki-vonja a' kardját, 
rá-hág annak vasára lábával és el-töri, 's így 
kiáltot-fel mérgében: „ Nem fzolgálok többé 

ollyan Úrnak, a' ki a' maga ígéretét 
„•* tsúfosán meg-fzegi. „ Ebből.a'lett, hogy 
más nap reggel a' maga fzobáját ismét a* 
Bastillének eggyik fz i bájával kénteleníti e-
tett fel-tserélnu De innen is ki-fegítette o» 
tet az ő ió fzerentséje, és újólag fók ideig 
élt a' Királynak kegyelmével. Azonban a4 

Montespán AíTzony, a' ki mind eddig is a9 

S % Hef.» 
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HerízeS'goromba fzavait el-nem felejthette, 
öfzve esküdött Louvoifsal, a' Lauzun' vég-
fő m eg-rontására, és mind addig keresett 
fzíneket, a' mellyek alatt ötet a' Király e-
lőtt gyanússá tehefse, míg nem a' Király 
jharmadfzor is a' Bastillébe küldötte fzegény 
fejét, a'honnan kevéfsel azután Pignerólba 
eggy főid alatt való tömlötzbe vitetett. Itt 
ölt Ő mint eggy négy öt efztendeig, és meg-
tudván, hogy a' volt Királyi Kints-Tartó 
Fouquet ( Fuké ) tőle nem melTze eggy más 
tömlötzben vagyon, lyukat tört a ' fa lon, és 
azzal öfzve jővén, az eggy más történeteiről 
való befzéllgetésre alkalmatofságot ízerzett. 
Fuké, a' ki Laúzunt (Loziint) a' leg-nagyobb 
fénye fségben hagyta az udvarnál, alig hitt a? 
maga fzemeinek, a' midőn ötet mostani ál-
lapotjában meg-látta, és a' maga ízerentsé-
jének változásáról való-befzédit olly tsudá-
"latosnak és el-nem hihetőnek találta, hogy 
a' Hertzegnek a' hoíTzú tömlötzözés miatt 
való meg - őrüléféről gyanakodni kezdett. 
Azután mind ketten meg-fzabadúltak ők a' 
tomlötzböl, de a'mellyben úgy meg-gyülöl-. 
ték egymást j hogy azután mindenkor egy-
más' eilenfégei voltak. Lauzun rabiágából 
való menekedése utan ismét meg-jelent az 
udvarnál, és a' Király régi jó kedvének 
most is réfzefévé lett,, azért, hogy mind a' 
Királyt magát, mind az egéfz udvart mú-

- l a t - , 
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láttatni tudta elmés gondolatival, â  honnan 
még ollyanokat is mondhatott tseleked-
hetett ö, a' mellyekért más fzárazan el-nem 
ment volna# Még eggyet említek erről az 
emberről, â  mellyből által láthatni^ hogy" 
néki vétkül nem tulajdoníttatott, ha ízinte 
tréfájával meg íertétt is mást» . 

Gr6fTe(Tq(Tefrz) megnyeri a\Dara? 
gonyosok* Generális Iiispektoríagát, és a' Ki-
rályt köteleíségéhez képest ebben az ííj Mél-
tóíágában, a\R.egementje előtt meg-akarja 
köfisönteni. Beízéll felőle Lauz;unnal, a' ki 
valaha viíelte ugyan azt â  tiíztséget, és e-
lől hozza az öltözetet, â  mellyben ez al" 
kalmatoíaággal akar megyelenni, â  lovakat, 
azoknak kéízul^teit, Unifqrmát ^s â  t* Lau, 

. ^un mindent helyben hágy, míg nem a' Ka-
lapra kerül â  &6, Ekkor kérdezi â  Gró^ 
fot, hogy mitsodás kalapot fzándékozikfái-
tenni ? Amaz úgymond^ nem tehetek egye- *" 
bet\: hanem daragonyos fii veget; de l,au, 
%ua , á: kinél már fel-volt téve ^ hogy Tes* 
íeből tsufot uz, rá beízélli, hogy mint 
Generalisi Inspektor, éljen a' maga jufsával, 
^s a\ Király előtt ízürke kalapban jelenjen^ 
meg, A^ könnyen hívő TefTe meg^köfzön,: 
nagy emberíeggel Lrauzunnak ebbéli tan át ŝ , 
adását, és. azonnal lovas postát küld 
fisba, â  ki néki illyen ritka fö-ékefséget 
hó^on. i6gy&er eWő. aVI\í^str^nak napja; 

•S 3 . ^ , 
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a' Gróf meg-mutatja magit a- Királynak a? 

fzürke kalapban, ki is meg nem foghatván 
ezt az áll-ortzás ékefséget, kérdezi, hogy 
hol vette a' kalapot ? Parisban, felel a' Gróf. 

* Hát/mit "akar Kegyelmed vele, kérdi továb-
bá a' Király ? Ez azért van úgymond a' 
Gróf, hogy Felleged ma nekünk ezt a'tifztefsé-
gel tefzí, és rajtunk mustrát tart. De mi közi a' 
fzürke kalapnak a' mustrához ? Ekkor a' Gróf 
fzorongatts(.ván tsak ki-mondja, miképpen 
hallotta légyen azt, hogy néki mint Gene? 
ralis Inspektornak e% papon jufsa vagyon 
fzürke kalapot yiíelni. Szürke kalapot? fel-
kiált a'Király nagy álmélkodással. Kimon-
dotta azt kpgy elmednek 2 A' Lauzun úgy 
mond, fel £?. előtt maga véltebben a1 hiva-
talban." Ekkor nem tartóztathatta magát 
Lauzun a' nevetéstől, és elébb állott. A' 
Király, a' ki az egéfz tréfát áltai-látta, meg-
indulva fzóll TeíFének: „ Látom , hogy ke-
,, gyelmedet Lauzun bolondá tette, köves- • 
,, sé kegyelpied az én tanátspmat, és kiild-
„ je a' kalapját a- Praemonítratenfis Bará-

tok'Priorjának, kinqk jobban fog az ille-
g n i . „ Ámbár ez a' férelem igen nagy volt, 
és más forma környül-állások között viadalt 
húzott yólng, maga után'; még is TeíTe a' 
I^auzun nagy Kréditje miatt, foha elég-té-
telt kérni nem bátorkodqtt, hanem az egéfz; 
M e g tsají, eltemettetett* \ 

Pestről. Cs. I. 
_______ ' A'-
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A' Találós Mefe yólt Gyertya; a'Rej-
tett Szó Szegényfég, mellyböl ki-telik fai* 
gyen, nyegés , fzeny, egéfség. 

Találós Mese. 
Van eggy Atya; yagyn^k tizenkét fíjai, 

Kiknek ismét lettek tizenkét lányai. 
De nem eggy fzínüek , mert felét fzőkének 

Látjuk; és a' felét nézzük feketének. 
Mind halhatatlanok, mégis mind meg-halnak, 

El-futnak előlünk, 's yiCTẑ  nem talpalnak. 

Rejtett Sző. 
Jlárom tulajdona a' meleg ferdőne.k 

Kettő pedig örül a' híV.es erdőnek. 
A'- hármát engedjük a.' dög bőr-tserzönek, 
- Kettejét Deákul a' jó vers-fzerzönek. 

Martosról. Édes Gergely. 

A' MAGYAR KORONÁHOZ. -
Mikor ez; , a? drdga hints Fébruáriusnak 

2o-dik napján , Budára lett le-vitetéf&-
kor Kaviárom alatt meg-dllapodott, ys 
az Orfzág' útján két felöl álló fok ezen, 
emberektől., kitsinyektöV 's nagyoktól 
fő-hajtáfsal tifzteitetctt. — Sietve ké-* 
fcítctte. Pétzeli £fö'sef, ' j ugyan akkap. 
v ' ' S.4. 4 
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d Koronát kiférő Méltöfdgoknak nyom-
tatásban kezekbe adta. 

Te Nemes Bujdosó! kit fok hartzok között 
AVért fzomjúzó kard nem egyfzer üldözött, 

Úgy hogy mint a' Nóé' galambja nyugvásra 
Helyt nem lelvén,ízálltál eggy ágról a'másra, ' 

Mint eggy rab idegen földön is lakoztál, 
Mellyel fok bút vitéz Eleinkre hoztál; 

Míg állandó fzállást nyújtott Po'sony'vára —, 
HonnanBétsbe mentél ízívünk'fájdalmára-^ 
— De örökké áldott légyenJÓ'SEF'Neve, 

Ki mint másban itt is Vígafztalónk leve. 
Minden panafzunknak ma fzakafzta véget, 

Le-küldé e' régen ohajtott vendéget — —» 
Jertek ezerenként menjünk kijeiébe; - • 

Minden igaz Magyar í'írjoó örömébe, 
Fogadjuk e' kintset tifztes fő hajtáfsal, 

Kéz tapfoláfokkal, öröm kiáltáfsal. 
Zengjen Ifjak' 's Szüzek'fzájokban víg ének, 

Emeljék az Úrhoz kezeket a 'Vének ! 
Ha'sgafsák az Eget az Ágyú' zúgáíi, 

A' mufika fzerfzám' édes harfogáíi. 
Illy íz ép napot Hazánk érni tsak akkor fog, 

' Ha kedvesK irály un k'fején e'kints ragyogi-— 
Még a'Nap is bámúl, mofolyog Hazánkra, 

Tsapodár fényt " lő-le ditső Koronánkra. 
El-uzte a' felhőt, havat, 's komor ízelet, 

Érttünk kies íiyárrá tette a' mord telet. * 
' ' . Mii-

* Februári usnak ig-dik ig.dik 's 3o-dik napjai felette 
kellenietefeli vóltak. . • * 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



( o ) # 281 

Millyen volt Trójának hajdan Pali ás' képe, 
A' Frigy' Ládának mint tápfok Jiída' népe, 

'S mint folyt a' vígfágnak fzózatja fzájaoól, 
A' Sionravívén azt " Qbed' Házából: 

E' bujdosó kintsnek Magyar nép! úgy örülj s 

Mindenpanaíz-köny vet fzemedröi le-törűlj 
Hétfzerte inkább m^r fzeresd JÓ'SEFEDET, 

Ki illy édeslántzal fzorangat tégedet—•— 
Hallom hogy a* Haza örömében fírva 
. így fzóll; fzívemben lefz' KAUNlTZ'ns-

ve írva. . 
Mert vitéz Nemzetünk' mindég kedvellette, 

Ügyében mint Atya bátran fzóllt mellette. 
Te késő maradék! e' Hazánk' Tútorát 

Tifzteld's háládással tsókold hideg porát! — 
Ériek BATTYÁN, PÁLFFY 's az OrfzágV 

< Bírája 
Éljen Éljen kiált mindqn Magyar' 

fzája 
Mindenik hogy Hazánk'hafznát's dífzét nézte, 

Örök kedvefséggel fejét meg-tetézte—» 
K3LGLEVÍTS, NÁOASDY édes nevezetek ' 

'S ezekre elménkbe tűnt eirflékezetqk! 
Méltófágos Grófok! e' kints' hív örzŐji! 

Ti Nemes vitések! 's más fő kííeröji, 
ím minden fzernek itt a' könyvtől nedvesek* 

ítéljétek ebből vagytok melly kedvesek! 
Tudom nemeshbrbérre ennél nem is vágytok; 
. Köfzöni a' Haza gondos fáraófágtok 

Indulj már's több könyvvel ortzánk'ne áztafsad 
, S f Re-
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Repülj fzép Bujdosó, útadat folytafead, 
De a' rád mőfolygó öröm' özönében 

Le-felé íietvén a'T)una' mentében , 
Vesd fzemed'Vicegrád' el-ízórtt hantjaira, 

'fi Emlékezz Nemzetünk' törfök-Acyjaira. 
Európának nem vólt hajdan illy fzép helye, 

Békefség' Tempioma's Ditsofég műhelye!! , 
'S E' Paraditsomból, mellyben virágjában 

' • Múlattál, nézd mit tett az Eg haragjában. 
Több fzép Vároíink is főidig így rontattak, 

'S Eleink' véreik víz módra ontattak —-
Budának is más már az-ólta formája, 

De meg van még ama Héró' Palotája; 
Ki minden bajt 's panafzt Hazánkból ki'űzöttj. 

Fejére mindennap zöld kofzorút fűzött. 
A ' főid' Kir-ilyait virtufsal haladta, 

A' békefseg bofég virágzott alatta —-
Kétfég nélkül fogod Budában tsudálni, 

Hogy ott Magyar Dámát nehéz már találni. 
Azok ís fájdalom ] kik még hellyel vágynák, 

Napról napra ruhánk' 's nyel vünkéi fel-
' . " hagynak. 

Vajha! óh Drága Kints, mikor mégy feléjek, 
E'két r^fzben fzáílna új lélek beléjek! ! " 

Qtt lakj már Attilla' elfő remekében , 
Hajdan pqmpás Várban Orfzágunk' ízi-

vében. 
ítfé bujdoss, itt maradj a,nnakkeze mellett? 

Kinek leg-előfzör fényiéi feje felett. 
Míg e' Dun^harfüg a' Magyaí térfégen , 

^ ; Míg 
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Míg ama tuz-tenger fúgárzik az égen, 
Míg el-nem jö e- nagy roppant világ' vége, 

Köziünk lakj, 's légy Hazánk'dífz.e 's ditső-
• 

Noíia fzántfzándékkal nemfzqktuk em-
líteni aokat a- Leveleket , meliyek nyel-
vünk' gyarapítására tzélozó igyekezetünk-
nek dítséretéyel t^llyégek; de még is megT 

nem állhatjuk, hqgy két R, Catholicus U-
raknak 's buzgó Hazafijaknak hozzánk kül-
dött be.tsfs leveleikből valamit ne említsünk. 
— „ Alig lehet könyvezés nélkül olvas-

norrj, melly hathatós fzokkal köti fzívunk-
,, re a' Magyar, nyelvet a' Mindenes Gyüj-
„ temény, 's melly igen erőlködik abban, 
,, hogy valaha Literáturáilkat niég. a' Fran-
„ tziákkal 's Anglusokkal is meg-esmé.rtes-
,, se. A'Brotestánfpknak dítséretekre meg-
„ kell vallanom , hogy eleitől fogva ők 
„ voltak leg-mkább Magyar n) elvünknek; 
„ 's Nemzeti béllyegünknek, ocizöjik* Ha 
n ők nem lettek yóln?i , talán eddig 
,, nyelvünk, iniiid Nemzeti c.haract erünk 
„ végképpen el-töröltetett vólna. — Sí?-. 
5, hat minden jó Hazafi, n^ikoí ineg-gon-
,, dolja, melly v^kok és háládatlanok yólr 
,, tak Eleink ezek eránt a'fellyebb rató Szá-

zadban, Miko.r ő.k háborgattatván a'. 
r !> S<* 
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gok Valláfbk mellett ki-költek; ugyan 
„ akkor Orfzágimknak fzabadfágát őrzötték. 

Pártofsággal nem lehet őket vádolni; mert 
az András' Törvénye fzerént, fzabad volt 

„ minden Nemes embernek karddal óltal-
3, mázni magát, ha egyfzer az Orfzág'Tőr-
yf vényei ellen háborgattatott* Ök pedig 
„ íbha fem keltek-fel egyébért, hanem 
>3 magák óltalmazáfáért. Appelláltak e* 
)) végre az 1606-ban Bétsben köttettetett 
„ Frigy-kötésre; 7s a" mi Eleink olly eggyik 
,, gyük 9s előre nem látok voltak 3 hogy 
„ még azt mondották s hogy Orfzág^GyfiU, 
3% léiében az a* Békqíség nen%véte tett-be , 
s? és így nem fzükfég megtartani. Boldog 
* Isten! mire nem vifz9 a' roíTzul értett buz-
„ góíagí Nem gondol ták-meg > hogy ma-, 

gok alatt vágják a* ^ t , és hogy íza,badia_ 
goknak leg-^eröfebb ofzlppát önként akar-% 
ják le-rontani, mikor â  Bétsi Frigy-kö-

p tés ellen törekednek, melly et más Hatal-
33l maíságok is meg-erőíitettek* —? Mennyit 
3, nem törekedtek tsak tíz eíztendöktől-fog-
» va a' Norma ellen; melly ha egyfzer kö-
„ zönfégefsé lett vólna, a* mi Nyelvünket 
n lafsanként, 7s azzal eggyütt idővel Nenv* 
^ zetünket is eLtorlötte vólna. Már né^ 

mellyek r a' kik Nemzetünknek titkos el-
3, lenfégei voltak ^ 's annak el -.törléíeben 
^ munkálódtak, azon vóltak> hogy gye> 
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,, m ekeink ne is taníttafsanak a' Magyar ol-
„ vafásra 's írásra. — Mi lett vólna ebből, 
„ hanem hogy a' gyermekek nem tudván 
,, írni és fzámolni Magyarul , mindeniket 
„ Németül tselekedték vólna: az ezektől 
,, fzárraazandó gyermekek a' Szüléket kö-
„ vették vólna: és így a'harmadik Nem-* 
„ zetfég már a' maga Nemzeti béllyegét e-
,,'géfzen el-vefztette vólna. — Minden fi-
„• gyelmetes és okos Haz'afi által-láthatja , 
,, melly fokát köfzönhetünk e' réfzben is a' 
„ Protestánfoknak, — Azért is nagyon há-
,, ládatlan lenne az a' Hazafi, a' ki a'Pro-
M testánfokat, nem hogy ezen mostani Val-
„ Iásbéli gyakorláfokban leg-kifsebbé is meg-
„ háborítaná ; hanem abban is ellenkezne, 
„ hogy a' Bétsi Frigy-kötésnek ereje íze. 
„ rént egéfz fzabadíágok yiflza-adattasfék: 
„ mert mikor ezt tselekefízük, akkor az e-
„ géfz Orfzágnak tántorgó fzabadfágát erö-
„ fítjük-meg. „ —• 

A' máfik Levél, melly et, valamint az 
elföbbet is, a' fzemérmetefség nem engedi 
egéfzen közölnünk, így kezdődik: „ Elég-

telen vagyok annak az édes érzésnek ki-
„ fejezéfére, melly et akkor érzek, mikor 
„ az Úrnak fok fzép Magyar Könyveinek 
„ olvafáfával múlatom magamat, Égtem 
„ ugyan még kisded koromban is Hazám' 
„ fzeretététől; de hogy fiinak nyelvét is 

, ' m "agy-
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5, nagyra betsüljem, azt az Úr' munkái elé-
„ be-fiiggefztett igaz Hazafiúi érzékeiiyfég-
„ gel bíró Elő-Befzédek tselekedték. En-
„ nek-előtte két efziendővel, midőn még 
„ a' Magyar eget fűrűebb homály borította, 
„ és. midőn Nagyjaink' fzemlátomást való 
„ kortsofodáfa meg-fzomorított; magam ví-
„• gafztaláíara» 's el-keferedett fzívem' tsen-
j, defségére, a' Yung' Éjtfzakái előtt lévő 
„ Ajánló -befzédet fzoktam egy-más után 
,, többfzör is el-olvasgatni, a'hol olly meg-
„ illetődve és olly hathatós fzókkal 'terjefz-
„ ti kedves nyelvünknek fzomorú ügyét 
„ Nagyjaink elébe, és a' hol magát anya 
„ nyelvünk'fzíves Prókátorának vallja, - - -
„ Ugyan minek is tulajdoníthatnánk azt a* 
„ nagy mozgáfát Nemzetünknek, melly et 
„ mutat mostan nyelve' pallérozáfában, mint 
,, az Úrnak ferkentgető íráfainak. Mi bizo-
,, nyára Ifjak, majd nagyobb gráditsra emel-
„ kedvén nyelvünk, háláadáfsal fogunk em-
,, lékezni az Úrról, és • minteggy ditseked-
35 ve mutatni fogunk betses fzeméllyére; 
,, hogy az Úr vólt eggy, a' ki a' habok kö-
„ zött bátran állott, 's Nemzetünket nyel-
„ ve' betsűléfére indította, és hogy annak 

a' templomnak melly most épül, -eggyik 
„ fundamentom-téyöje vólt. - - - - ó h ha 

tsak látná érdemes Úr! melly nagy öröm-
*» *nel és tapfoláfsal olvafsuk azt á' Miride-

„ nes 
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„ nes Gyűjteményben , midőn úgy Próká-
„ torkodik nyelvünk mellett, midőn a'De-
,, ák nyelv ellen ki-fzáll, hogy ne uraik od-
„ jék a' Dicaftériumokban; valóban fzentül 
„ és okofan eíik az, hogy majd eggy Le-
„ vél íe marad-el, melly ben a' Deák nyelv 
„ ellen ki ne támadnának. Bizonyára a 
„ illyen dolog nékünk leg-jobban tetfzik, 
,, mert mi előttünk is tűrhetetlen, hogy tsak 

a' Deákot kérik a' Vármegyék, és még 
„ most fe vefzik eízekbe a' Deák nyelvből 
,, következett kárát Orfzágunknak. Mi uj-

gyan nem betsűljük többé annyira, hogy 
„ ezen hólt nyelv uralkodjék a' Magyarnak 
„ le-nyomáfára , hanem annyira tifzteljiik > 

hogy abból fzükfégés tudományt vegyünk; 
„ azért már á' Próbákon is a' Deák helyett 
„ Magyarul felelünk* és mondhatom, hogy 
„ nem is vólt még olly helyes Ekámeiiunk 
„ mint az , olly gyönyörű vólt folyamatjá 
j, annak a' ízép Magyar nyelvnek. Arra 
„ kérem tehát nagy alázatofsággal az Ura-
„ kat az egéfz Ifjúfág' neveben , hogy a' 
„ mostani környűl-álláfokra nézve, a'Deák 
„ nyelv ellen (úgy is már a' Német odá 
„ lefz') hartzoljanak még bátrabban, rak-
„ ják-fel igen. érzékenyül, melly nagy kára 
„ következik abból az Orfzágnak; ellenbe, 
,, minő hafzna lenne belőle" Nem ártana 
n ha fokfzor nagyobb réfzet eggy Levélnek 

„ il-
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„ illyennel meg-tőltenék; hozzák elő a' kül-
,, ío Nemzetek' példájokat. Ezt ugyan már 
j, fok ízben tselekedték- az Urak; hanem 
„ most leg-jobb iefz', mivel majd megint 
„ Vármegyék' Gj'üléfeik léfznek; és kivált 
„ efztendore ha Orfzág-gyüléfe lefz', ne kér-
„ jék újra a' Deákot. Bár valaki egéfz mun-
„ kával kelne-ki ellene, ' s a ' t. „ 

Noha már mi ezt fok Leveleink-
ben te-lyef tettük; de még is nem léfzen ta-
lán unalmas érdemes Olvafóiítknak, ha még 
erről eggyet kettőt (zállunk. Ha mind a-
zokataz újításokat, mellyek egynehány efz-
tendőktől-fögva Hazánkba bé-tsúfztak öfzve 
teffzük is; mind azok eggyiitt gondoltatván; 
nem fértették olly elevenen Nemzetünket 
mint az , hogy a' Törvény izék ek Németül 
folytattattak. A ' ki józanon tudott gondol-
kozni, minden úgy képzelhette ezt magá-
nak, mintha az idegenek , minden Magyar-
nak az elfőtől fogva az utólfóig nyaka tsi-
gájára hágtak vólna. -— Ha a' Korona Béts-
ben maradt vólna is, ha földjeink fel-mé-
rettettek vólna is ; ha a' NemeíTég adó alá 
vettetett vólna is, 's a' t ; még is tsak meg-
maradóit vólna a' mi Magyar Nemzetünk: 
de ha az Oskolák Németül taníttattak, 's a* 
Törvény-izék ek Németül folytattattak vól-
na , úgy a' Magvarfág az Európai Nemze-
teknek Laistromjokból vég-képpen ki-töröl* 
letett vólna. . 

(A' többi következik.) 
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