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X X I V . L E V É L . 

KÖlt Komáromban, Böjt Mis Havának 
24- Napjdn. 

Miért vagyon á Mufzka Sirodálomnai. 
két fejű Sas Tzímere. 

A > , 
Napnyűgöti Német Birodalom két 

fejű Sas Tzímerénék eredete igen homályos; 
•Úgy látí'zik. hogy ez eredetét véfzi Nagy 
Károly Tsáfzártóí, a' ki vitéz Cége által a' 
hapnyúgoti . í lómai Birodalom' el-roatóit 
imég-gyözvéa 's meg-hódoltatván, a' Ró-
mai Néptől 803-dik efztendö táján nap-nyú-
goti Tsálzárnak kiáltatott. A ' Pápák pe-
diglen , hogy a' nap-keleti Ekkléíiának el-
fzakadáfátmeg-boíTzúlhafsák, (az akkori ek-
kléíiai fzokás fzérént) júst adtak nékie, 's az 

^ ő ütánna kővetkező nap-nyugoti Tsáfzárok-
nak a' Római nap-keleti birodalomra. Te- 5 

Üát Károly Tsáfzár a' két Birodalomnak Sas-
fait öízvé foglalván, fzerzöje lett a' két fe-
jit Sas Tzímernek. Á ' Frarttziáktól a' Né-
metekre fzállván a'Tsáfzárfág, a' két -fejűi 
Sas Tzírrfer ís által jött a r Német Tsáfzárökra* 

Hogy a' nap-keleti Római birodalom-
nak , Justiniánus Tsáfzár előtt két fejű Saí 

M,Gyüj. III.JV. A a Tzí~ 
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Tzímere lett l égyen, nem bizonyos. Ezen 
Tsáfzár a' maga két Vezérei, úgymint Nár-
fzes és Belizárius által a' Hérul ufókat, < gs 
Vandalufokat meg-hódoltatván , 's ez által 
a'Római nap-nyúgoti birodalomnak némelly 
tartományait (Afr ikát , és Olafz Orfzágot) 
Birodalma alá hajtván , hogy jufsait a' Nap-
keleti Tsáfzároknak fenn tartsa, az öfzve 
foglalt eggyes Sast válafztá Tzímerul. 

A z utólfó nap-keleti Tsáfzár, XI dik 
Conftantin Paleológusnak testvér Húga 'Só* 
fia, az akkori Nagy Mufzka Hertzeghez, 
Iván Bazilovitshoz menvén férjhez, által 
vitte ezen házafság által a' nap-keleti Biro-
dalomra Való just a' Mufzka Fejedelmekre. 
Ezen házafságból fzármazott jus tselekedte, 
hogy a' mi Felleges Udvarunk ezen Száz-
nak elein az akkori Nagy Mufzka Hertze-
get, elfő Pétert nap-keleti Tzáfzárnak meg-
esmérje, Eüerr példát a' több Európai Ud-
varok is k ö v e t v é n a ' Mufzka Nagy Her-
tzegeket lafsan lafsan nap-keleti Tsáfzárok-
nak rr.eg-esmérték. Úgy látízik, hogy a* 
két fejű Sas Tzímernek közönféges vifeléfe 
azután ment ezen Fejedelmeknél közönfe-
ges fzokásba, romekutánna ezen Nagy Her-
tz egek az Európai Udvaroktól nap keleti 
Tsáfzároknak esmértettek. Lásd Gundling 
Statifiicájdt. - ' 

Pataky Miklósi 

Kern 
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Nem tudom valóba, ha ugyan 
tökéllétesen meg - határoztatott légyen é j 
hogy mi Európaiak á' leg ki paííérozot-
tabb és ki-míveltebb érköksü Nemze-
tek legyünk: ligy látfzik . leg-aiább , hogy 
naponként riiind jobban jobban kételkedhe-
tünk erről; Olly tsűdáíatofán hangzik az 
én füleimben ez a' név Bafbariís,] (pkráfzt, 

.vad, bárdolatlan) méllyet mi az Á'siái, Af-
rikai , és Ámérikái Nemzeteknek olly örö-
mest adunk, hogy gyakran tépelődjem azzal, 
hogy ezen pontban valóbari el-kellett téve-
lyednünk. Vallyöri ^ rierri elébb érdémle-
íiénk é mi ríieg íl BavBafus névét $ mint 
fok vad és fene nemzet, mellyriék ha más 
törvényiéi riintsenek is j de leg-álábB á' Ter-
ínéfzettték Törvényiéhez hív riiarad. Mit 
nem írnak kivált á' Tatárokról és Arabsok-
ról , hogy most. másokat el-hallgafsak ? a* 
kiknél á toívajlás, utakon való fofztogatás, 
ragadózás, kóborlás égéfz kézi mestérféggé 
lett; annyira hogy azt véteknek íot illetlen-
nek fem tartják. Melly nlágábari göndol-
tatvári, valóban kárhoztatásra méltó. Mind-
azáltal ebből épen nem lehet ezen népnek 
roflz íerméfzetére tenni á' következést. Mert 
ez fokkal inkább tsák némelly rofiz fzoká-
iökból ered, mellyek ő bennek olly mell/ 

AT a * gyö-
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•gyökeret vertek, hogy már többé azoknak 
illellenfégeket fem vefzik efzekbe. 

A z Efzaki Tartományokban Hlyen al-
taljában bé-vett fzokás volt régenten a' ten-
geri tolvajfág; ámbár külömben az efzaki 
lakosok Virtufosok lettek légyen is; föt na-
gyobb és főbb Virtusokban gyakorolták lé-
gyen is magokát mint az Ö maradékaik, és 
a1 jelen való időbeli emberek. A ' Frantz 
j4fVÍÖ, a 'k i Napkeleten jó darab ideig mu-
latozott, olly fzépen írja-le az Arabfokat, 
hogy valóba méltó légyen azt ide iktatni; 
annyival inkább mivel az * az ezen Népről 
tsak most említett jegyzésnek épen érőfíté-
fére fzolgál. Meg-vallja ugyan ö azt, hogy 
minden irtózás nélkül fofztják és dúlják ők az 
iitafokat: de olly túdófítafokat is közöl eggy-
fzersmind velünk ezen Nemzetnek más fzo-
l ó f j i r ó l és erköltseiröl, hogy azok által 
meg-fzégvenítik ők valóban és meg-pírítják 
még a' ki-mivelt erköltsű Európaiakat is. — 
A z Arabfok, égy mond, terméfzeti tulaj-
donfágok fzerént tifztes, és mértékletes em-
berek. Igyekeznek tselekedetjeikben olly 
bőltsefséget és olly nyomos méltófágot mu-
tatni , hogy még a' leg-nevetségéfebb dol-
gok fem bírhatják őket tsak leg-kifsebb mo-í 
folygásra is. Azt tartják ők , hogy a' kik 
minden tsekélyfégeken nevetkezni fzokiak , 
Tagy bolondfágokat vagy tökélletefségeknek 

• • hí-
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híjlánofságát árúlják-el; és hogy a' mofbly. 
gó ábrázat tsak a' gyermekekhez és aíTzö^ 
nyokhoz illjen. Kevefet befzéllnek, és azt is 
tsak akkor, mikor a ' fzükfeg kívánja. De 
mikor befzéllnek, rendfzerént ás eggymást 
&1-váltva folytatják befzédjeket , 's eggy a' 
m&Gknak beízédjébe íbha nem (zóllal. Ez 
éppen ellenkező az EurópaTbélieknek fzoká-
fokkal; mert ezek egyízcrsmind, eg^y a* 
máRkat-meg íem várván^ fzoktak többnyi, 
re fzóltani befzélleni; és azok mifok feleit 
a' leg-dítséretefebbek , a' kiWeg-töhbet 'tud-
nak trétselni. Ha az Arabfoknak' hallani 
kellene azon vége hoíTza nélkül való befzé-
deket, mellyekkel mi, a* mi köfzöntéfeink-? 
ben és tárfalkodáfaink közben élünk; ha lát-
nák azokat a1 fo.kféle kiilfö álláíit, hányáíit, 
és mozgatáűt a1 testnek, mellyeket mi, a v 

mi tselekedeteinkhez kozönfégefen. hozzá 
fzoktunk ragafztani % és a' mellyeket mi fzé-
péknek, és módofoknak tartunk : valóba azt 
ítélnék felőlünk 9 hogy efzünket el-vefztet-
lük. Az A rab fok valamint az álló képek 
(bálványok) magodat épen nem hajtogat-
ják ; és ha ajakaiknak mozgatáfok nélkül 
fzóllani tudnának, ezt a' tökélletefség'' leg-
főbb léptsöjének tartanak. Nagy békefsér 
ges turéfseL hallgatják végig a7 leg-hoíTzabb. 
befzédjeket is áz a^Izoriypknak, gyermekeké 
nek^ és Áz idegen trétse lőkneké% bar reg, 

A a a ' gel-. 
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géltől fogva estvélig tartana is beízédjek H 

de még is belé nem fzóllanajc annak egéfz 
végezetéig. Szeretik azokat kik hideg 
vérrel fokát mondanak kevés fzókban ; és 
olly dolgokat hoznak elő, mellyekben fen-
ki meg nem botránkozik. A ' tzéíozó tréT 

fák, a1 vagdalózó fzók tellyefséggel fzámki-
vettettek az 6, íárfalkodáfokbpl. Ha eggy 
fzóli és befzéli, a' máfik figyelemmel hall-
gatja, és elebb nerp felel, hanem mikor a* 
iTiáíik egéEzpn pl- végezte-, 

A z Arabfokiiak tárfalkodáfaik illendö-
fpggel tellyéfek; fgmmit közöltök és tölök 
az ember nem ha;l, mellyben vsgy f(ile vagy 
fzíve meg-botrán^o^zék*. Azon közben min-
den dolgokat iga^i faját neveken neveznek, 
mellyel ők illetlennek nem tartanak* RolTzúl 
fenkiröl nem fzóilanak; ha tsak ollvan em-
berek nem jonek ízóba, a'kiknek gonofzfágok 
már mindenfelé nyilván vagyon, és a' kiknek 
gono,fz tselekedetjeik el nem hallgattathatnak. 
Udvaros magok vifelete annyira ment, hogy 
fenkit meg npm fzáfolnak, ígnkinek ellene 
nem mondanak ném fzóllnak, ha mindjárt 
^alar^l hihetetlen, történetet beízéllne, vagy 
valami hazugfágotis elő. elöltök. Mellynek 
fzeri" okát adjak, hogy fenkinek fem illő 
f fnkit is meg-bántani; és hogy a ' k i vala-

története^ elő-b.efzéll, annak kell azt 

• " 
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lég-jobban tudni ha ugyan igaz é az, vagy 
nem? és ha valaki valami gyönyöruféget 
talál valamelly fundamentom nélkül való fe-
tsegésben, miért nem kellene annak ezt a* 
gyönyöruféget meg-engedni? Illy udvarofsá-
got a' tárfalkodásban , melly itten az ' egéíz 
Nemzet között közönféges, Európában még 
tsak különös fzeméllyek között is, főt a' 
leg ki-miveltebb erkőltsü Várafokban is mint 
Paris, a' hová mindazáltal az Ifjúfág jó er-
kolts tanulni utaz, alig lehet találni. Va-
lamelly alázatofsággal és ember-féggel vifel-
tetnek a' mi Tartó mányjainkban az alatt va-
lók az ő Felfőbbjeik eránt, éppen azzal v i-
feltetnek • az Arabfok az ő hozzájok hafon-
lók'és alatt valóikhoz. Ha eggy ré ízről kár-
hoztathatjuk .bennek azt, hogy az útafokat 
ki-prédálják: de más réfzröl dítsérhetjük ezt, 
hogy akár melly fzükféget látó idegen utas-
nak fzabad az ételnek idején az Ö ház okba 
bé-térni , és1 minden tzeremónia nélkül afz-
talhoz ülni, mellyért eggy köfzonetnel egyéb-
bel nem tartozik. Amaz elfő fo'y a' roflz 
fzokásból , melly re ők" a' fziikfegtől kéníze-
ríttetnek; ez pedig az Ö jó terméfzetekböl* 

A z úgy nevezett Afrikai Barbarufok , 
parafzt nemzetek, a' kiknek hivatalok , mes-
íerfégek a' tengeri tolvajfág , foka az Isten 
ellen nem zúgolódnak , nem káromkodnak ; 
•fét ép. esküvés olly fzokatlan olly esméretlen, 

A -a- 4 : nál-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



3?6 % ( Q ) # 

ná lok, hogy meg fzót fem találhatunk nyel-
veken , mellyel azt ki-fejezhetnék. A' Ma-
rokkó-bélieknek , ennek a' harbarits, en-
nek 'a' bárdolatlan nemzetnek, eggy dítsé-
retre méltó fzokáfát említi Bapper: midőn 
t. i. va lamely Kerefztyén magát nálok a' 
végre jelenti, hogy az ő hitekre akar állani, 
ez annak mind addig meg nem engedtetik, 
míg más Kerefztyéneknek is meg nem jelenti 
fzándékiát. Melly meg-lévén , bizonyos fzá-
mií Kerefztyéncknek és Mabumedánufoknak 
egybe kel) gyűlni , és & Kerefztyén vallás 
mellett, és ellene, minden féle okokat erős-
fégeket elő hozni; és így vége lévén a' be-
fzéllgetésnek, fzabadfágában áll a' magát 
jelentett fzeméllynek, vagy megmaradni fel-
tételében, vagy attól el-állani. 

Ha mi ezek ízerént göndolóra veiTzük 
a' mi erkőltseinket és fzokáfainkat, és azoT 

kat a5- fyarbarus, parafzt nemzeteknek er-
jköliseikkel egybe vet jük : valóba tapafztalni 
fogjuk , hogy abban nem igen nagy betsüle-
tiin fc fog forogni. Np vetjük mi a' Bejjzorai 
JCirályt., a' ki pénzen adja-el az égben a' he-
ly eket; holptt ugyan ezt magunk között is 
fel-találjuk; Ezen tzélból írattatott nagyobb 
réfzént a' Klimius Miklós' FÖld alatt va-
ló útja, hogy abban az e' féle erkőltsök-
f g y b e vettefsenek , hafonlíttafsanak. Más 
iiafoiiló könyveknek, nevezetefen az Éklíarts-

hau-
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hailfen Íráíinak, ez á' tzéljok; mellyek meg-
mutatják azt viíágpfan, hogy mi Európa-
béliek igen igen belé fzerettünk a' mi faját 
Módinkba; és hogy a' nálunk meg-fordúlt 
nap-keleti nemzeteknek elég okaik vágynák 
vifiza meneteljek kel bennünket fzint olly és 

vfzjnt annyi hibákkal vádolni, valamellyeket 
ps valamennyit m j ö ellenek elő hozunk. 
Azt írja. Luclolf: Egynehány AbiíTzínia-bé-
liek egykor Rómában eggy vendég fogadó-
ba b,é-térrek , hpgy ott egyenek; és mivel 
f z t gondolták, hogy Rómában is az a' fzo-
kás légyen , a' mi^ő nálok, tehát minden 
hoífzas elp befzéd nélkül afztalhoz ülnek. 
De midőn az étel után, a' vendég fogadós-
nak gazdálkodáfát és jó akaratját köfzönnék; 
és fem mit nem fizetnének, a' vendég foga-
dós le^vonta rólok ruhájikat; mellveket 
ofztán Ö Szenjtfégének a' Pápának kel'e tŐT 

le ki-váltani. Könnyen el-gondolhafja akár 
ki is , miképpen festhették ezek le az Euró-
paiakat az ő hazájokba lett vifiza terefék-
kel ; és< mitsoda ítéletet tehettek- vólná még, 
fok más dolgokról, mellyeket mi leg-fcm-
tosb tekintet és méltófág között fzoktunk 
végbe vinni? Mit ítéltek -vólna kül-önöfeti 
ama mi pompás és jeles fzovetfé-
g iinkről és frigyünkről, melly ét mi efztendo. 
által egynehány ízben fzoktunk Istenünk kel 
kptni; de $ mellynek meg-tartáfánfenki íern, 

A a j ag-
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aggódik igen nagvjára. — Hertzeg Ckarofz 
azt mondja d' Eftree Hertzegnek: Ma az 
Úr" vatsordidval éltew> és azért ma Her-
tzegfégeden bojj'zúmat állani nem kívánom; 
de tíóhiap! — tsak addig tefsek reám vá-
rakazni. 

Pápán. Kováts íngenieur. 

A ' Találós Mefe volt o betű; a' Rej-
tett Szó Mágnes % mellyböl ki-telik Ágnes, 
úg^anesy - ' 

Találós Mese* 
Testem mellyel bírok fából van tsínálva: 

Ritka ház az, melyben nem iennéktalálva. 
Belemet gyakorta fel-kereíik s ve fz ik , 

A ' kiknek fzükféges, 's a' testekre tefzik. 
De nem minden juthat bélem bíráíahoz , 

Tsak az, ki tud Őrzöm el-válafztáfához* 
Horváth Sámuel. 

Rejtett Szá» 
Hat réfzetskéket foglal nevem a'Magyároknál. 

Két fejemet minden Nemzetség bírni fze-
retnéj . 

A ' derekamnak még most is zeng hangja 
fü ledben, 

Tsak kevefet forgasd. Nevem olly Her-
tzegnek adódott; 

Á% ki a? érdemivel nevemet bé-tőlti valóban,. 
Pozsoni Szemináriumból. 

• -—- • • Jfáír. 
% r 
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Belgrád? meg-vétélekor. 
Mit hírei a1 febes Hír, Magyarok! valamer-

re tekintünk 
Éfzakról Délig, Hajnal izéiére nyugotról, 
Széles' egéfz földnek meg-rémfilt Nemzeti 

eggyig, 
JLI bámult ízemmel JÓZSEFre 's Vitézire -

néznek. 
Dolgait hirdetik és diadalmait áldva be-t 

fzéllik; 
Bs tsak győzni tudó Seregit dítsérve tsudálják. 
Hát mi Magyar Helikon! kiknek mejjekbe 

Magyar vér 
Még lobog, hát mi fzemünk bé-hunyva le-

gyünk é Hazánkban, 
MeíTzire a' mikoron látjuk terjedni "határit?-
Szótalanok íikétek, mikorón Felféges U-

• runknak 
'S édes Hazánknak Erofeinek nagy tetteit 

halljuk? 
Sőt inkább fzívünk ha mejütikben még v e r 

Hazánkért, 
Még ha vitézinkért buzog eggy tsep vér e 

reinkben : 
Dolgaikat hidegen 's fzemeink bé-hunyva 

: ne nézzük; 
-Sőt ki-törulhetetlcn feó.kkal fzívíinkbe b?t 

írju^, 
• : V • 
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'S hirdetvén azokat'fel fzóval helyekre he-
lyekről , 

Külío Nemzeteket 's maradékot azokra ta-
nítsunk. 

Jer leg-aláhb most is tartsunk víg inne-
pet eggyütt , 

Fefsük, a' mint tudjuk, József Bajnokjai 
-képit, 

*S mefsük bé azokat mellyen elménkbe örökre, 
KöíTünk zöld laurus kofzorúkaí,fűzzük azokkal 
Érdemes homlokokat 3 's fzemlélvén f é n y l e -

ni őket, 
Ditsöfég fzekerén, kiférjük örömbe merülve. 
J r Getö fzemeket Jo'sef diadalmira vetvén,, 
Belgrád váránál bámuljuk végre Vitézit* 

Már az egéfz földnek minden réfzére re-
píté 

Jó'sef Atyánk hír#t3 furű diadalminak immár 
MeíTze ki-terjefztette elöbbeni fzélit Ha-

zánknak s 

Ellenfége között minden rettegte hatalmát, 
Mcefia 's Illirium pompálTabb vároG immár 
Jó'sefet esmérték, 'a yalltták esküdve U f 

roknak, 
Bátor népe nevét immár refzketve nevezték 
Minden helyek, 's gyorsan fejeket hajtottak 

előtte, 
A ' mikor eggy város ízemben mer fzállni ke-
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Hol duna fzőke vizét fiittatja egéfz 
erejéből , . 

'S fzörnyű febefséggel Szávát belé-oinlatti 
. látja, 

Itt eggy hegy ihagafán felhőkbe fejét feUe 
melte. 

Erre az hegyire utólbb, mondják , Néptű- -
nus , Apo l ló , 

Két tehetős Isten •*— Belgrád-várt Isteni 
. . éflzel 

Fundálták, mindenkori különös Isténi gonddal 
Örzötték 3s önként adták a' kiknek akarták. 
Bírták a' Magyarok fok időkig és gyakoi? 

ízben, 
Á m de minap fel-lobbarit é* két Isten' haragja * 
Ellenek; el-vették's örök ellenfégeketÚrrá 
Rajta tevék. Most is védelmet néki ígérnek 
Minden erővel, azért mer ízemben íz állani 

Jó'sef 
Győzhetetlen népével , 's azt meg-vetve te-

kíntni. 
Jó'sef Urunk hallván e' Város pártot 

ütését, 
Tsak. hamar el-kűldé Loudont, törvényes / 

haragja' 
Mennykő vit e' Héróra bizá , kinek p é -

haja fzálit 
. íe l lyul .múltaditsö diadalrhai'fzáma 

Még az ez«3T fzárnyú gyors Ist/'"'naeg-
fe tudhatt/' 

/ ' Lou-
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Loudon'fzándékát, mikor 5 Belgrádhoz el-ére 
Válogatott néppel, kinek ég láng módra ha-

ragja. 
Kéfedelem nintsen, kéfzül tzéljához előre, 
'S mint eggy Isten ugy áll közepette Vité-

zinek, Őket 
Példával 's fzóval ferkenti, tanítja, vidítja. — 

Már az egéfz tábor rendben yólt fzedve 
okofsan , 

'S félhetetlen fz ívve l néz minden féle ve-
fzélyre. 

Már bátran mindenre Magyar Bőllóna vitézi 
El-fzánták magokat, vagy győzni vagy hal-

ni vitézül. 
Már mélly álmábólBelgrád is a' zajra fel-ébredt 
Népeit, ágyúit jól el-rendelni íiet'i, 
És mivel őtet két Isten védelme fegíti, 
Győzhetetlen vár' o j úgy mond j 's úgy 

vplte kevélyen; 
Már tsak a' véres hartz lángjának kellegyu-

Jadni. 
Szerte folyáfoknak, ligeteknek , 's bér-

ízes hegyeknek 
ísteni rémfiivén, ki-jönek fzentségés helyekből 

. Kétségbe lévén, melly nemzet aratja jövendőn 
termékeny táj jok', mellyik hafználja fo^ 

lyáfok'. 
^ár fene ellenfég, mélly Sántz, Nep-

'h túnüs Apol ló 
Qfzve v * e t t y 4 u a j hartzolnak 's eggyés e-

rővel : 
Még 
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Még is az Lon don tsak meg nem dobban 
ezekre , 

Meg - rettenlietetlen fz ívve l , hadi trombita" 
fzóval 

Jelt ád Népének, melly kéfz be-repülni re-
fzélybe. 

Trombita fzót alig h o g j halinak nagy ízívu 
vitézi j 

Száz ezer ágyúkkal fzórnak Belgrádba ha-
lált-bé, 

'S meg-fem fzűnnek elébb tűz-záport onta-
, ni, míg nem 

Szörnyű ijedtségben fene ellenfégeket hozzák. 
Mint a' hajó a' melly tenger közepette ke-

vélyen . 
Ennek előtte repült nem tudván félni ve-* 

. fzélytől, 
A ' mikor a' fűrü felhők az eget feketével 
Bé-vonják, az egéfz földet be-borííja fetétfég> 
Hiíllanak a' menykők,az egek fzikrái tüzelnek, 
'S már is az árbotz fát meny kő meg-ntÖKé 

's vitorlát ; 
Akkor bár í e feke í j de tanúi küfzködni ha-

bokkal; 
Mindenek el-hólt fzínt öltöznek benne, de 

• meg xs 
ÍUinden erőből a1 vízzel hartzolni fietnek: 
így Belgrádiak is hartznak közepette vitézzé 
Lettenek, a' kétfégbe efés kettőzte haragjok'^ 
'S el-fzánták magokat varokba vitézi halálra. 

, • ' Lau* 
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Loudoti áz ellenfeg' vérét kéméllni a-
karván; 

í z é l j á t más gyengébb móddal próbálta el-
érni. 

Tsak hamar állítá feregit más rendbe, fzavára 
Mint haragos fzélvéfz Belgrádba be-ütni ro-

hannak. 
Itt de az elienfég látván Magyarokba, ve-

fzélvjét, 
A ' fene Tigrisnél dühöfebben hartzola, 's ő is, 
Mint a* vitéz Magyarok vagy győzni, vagy 

halni kiván tsak, 
Itt a' kegyetlen Halál maga mind két réfz-

re ki-nyújrja 
ö l d ö k l ő kezeit, 's mitidennyilaitnagy erővel 
Éí-lövi, a 'gazdag prédának előre örülvén. 
Már foly is a' vérnek mellyen mellette pa-

takja , 
Fő j Ti ízt, köz-katonák egymásra halomra . 

Ie-hullnak , 
Kit meg-öl éles vas , kit el-hord fene ágyú 

golyóbis , , 
• 'S már kétfé'gefsen ingóttMárs fontja közöttök, 

A ' mikor Eugénnek dítsőiilt-képe jelen-meg, 
A ' Törököt rettenti, Magyart bíztatja nye-

. réfsel. 
Itt új élet, erő , új fz ív , új l é l e k e r ő f s é g 
Elefztett mindent, a' kiben még ége Ma-

gyar v é n 

( A ' t ö b b i következik*) 
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