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FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENGEDE-
LEM MELLETT 

A' M I N D E N E S 

G Y Ü L Y T E M É N Y ' 

I I I . L E V E L E . 

Kőit Komáromban, Szent ákab-Havdnák 
8-dik Napján, 1789-ítfzfc Bfztend, 

Mennyi emberek élhetnek most a' föld* 
nek fzinén? s emmi fem bizonyítja-meg inkább az Is, 

teni gondviselésnek bőltseségét, melly fzűn-
telen vigyáz a' Világnak igazgatására, mint 
az emberi nemzetségnek fenn tartása. Ez 
az Isteni gond, ki-tetfzik abban, hogy nem. 

C . áll. 
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állván ellent a'fok vérengezö hadakozások^ 
döghalálok, pufztító áradások, egéfz Váro-
sokat hamuvá tevő gvííladások , főld-indú-
lások, ragadó nyavalyák 's egyéb tsapások ; 
még is a' földön lakó embereknek fzámok 
tsak nem mindenkor egyforma. Ez az egy-
formaság vagy egyenlőség két dolgot téíz-
fel. Az első ez, hogy a' Teremtő az em-
berekre ..úgy vigyáz, hogy ezek fem fzer 
felett meg nem ízap.orodhatnak, fem felet-
tébb meg nem fogyhatnak. A ' másik ez ; 
hogy az emberi nemzetség meg-újűl min-
den harmintz, vagy leg-feljebb harmintz-
ötödik efztendőben — Ama nagy böltse-

"ségií Ánglus Hallév a' Londoni Túdós Tár-
saság' tagja, meg-mutatta igen hitéles Táb-
lák által , hogy tizen-hét eíztendő alatt el-
hal az emberi nemzetségnek fele. — Az-
után A hihetőségnek reguláji fzerént meg-
határozza azt is, mitsoda reménysége lehet 
még akarkmek is életének terjedése felől, 
p. o. lehet fogadni fzáz forintban egy ellen , 
hogy egy húfz efztendős ember el-él még 
efétendeig; nyóltzvanban egy ellen, hogy 
a' ki hufzon-öt eíztendös el-él még efzten-
deig ; harmintz-nyőltzban egy ellen , hogy 
sü ki ötven efztendős, élhet még egyig. —>• 
A4 mi az . egéfz földön ' élő emberek' fzá-
mokat illeti j hogy azt ki-találhassuk , kö-
zép utat kell azok köztt tartanunk, a' kik 

' vagy 
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vagy fokra vagy 'kevésre tették: e' fzerént 
lakhatnak ííióst a' földön hét fzáz húfz mil-
lió emberek. — 

\ Az ISTEN nem engedi fem azt hogy 
az emberi nemzetség nagyon megszaporod-
jon , fepi azt, hogy igen meg-fogyjón. In-
nen van, hogy az élet bizonyos határokba 
Szoríttatott; hogy együtt ' vévéii az: egéfz 
főidet, a1 hólttaknak, 's fziilettetteknek ízá--
mok egyik a' másikat kevéssel haladja-meg; 
és hogy mivel a' Férjfijak mind a' hajókázá-
sokban, mind a'hadakozásokban fok fzeren-
tsétlenségeknek vágynák ki-tétettetve, azért 
többFérjfijak mint Afzfzonyok fzűlettetnek,—•« 

A Z Ú T A Z Ó K B Ó L , 

Amerika fel-találásának rövid le-írása« 
Nem tzélunk fzóílaui azokról a' próbák-

ról , méllyeket a' Portugallusok tették Afri-
ka izéiéin, hogy új és tííég esméretleh föl-
deket találhassanak-ffcl: hanem azokat mint 
aprólékosságokat el-h&gyván j által-megvíiftk 
Kolupbus Kristóf találásaira; a' mel'yek 
olly nagy változást tették Európának keres-
kedésében 's egyéb állapotjábari is," hogy 
egéfz figyelmetességünket iileg-érdemíik; A' 
mellyelcet említünk, vetciik azokat abból a* 
hiteles históriából: mellyet írt sí' K'olumbus' 

. C» Fija, 
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Fija, 'a ' ki vefzedelmes utazásainak társa ̂  
és többnyire minden tselekedetének ízemlé-
lője vólt. • 
- Kolumb Kristóf fzülettétett Genüában , 

és egéfz Ifjúságát a'ttengeren töltötte. Sémi-
mit fem tanúltt olly fzorgalmatosan, mint 
a' Föld', le-írását, és a'Világnak állapotját. 
Jól esmérte azokat az új földeket , mellye-
ket a' Portügallusok találtak-fel Cap. Nao~ 
tói fogva Cap. Veráig, a' melly volt ak-
kor az ő birodalmoknak határa. 

A' több történetei között, fzemély fze-
irént jelen vólt egyízer az Ifjabbik Kolumbus* 

, hajóján, mikor ez négy Venétziai galerákat 
Vagy evezőket ostromlott a' tengeren Szent 
Vintzentz' Szigete mellett. Szerentsétleíi-
ségből lángot vetett a' hajó, 's hogy a' tűz-
től meg ne eméfztessék , a' tengerbe ugrott, 
*& hofzfzas úízása után el-ért a' több hajók-
hoz , mellyekkel békefségben el-ment Lisbó-
xiába. Ott okos maga viselése által rövid 
idő alatt fok barátokat fzerzett. Neveze-
tesen pedig nagyon meg-kedvellette Öt* 
egy Kis-afzfzfzony, a' kinek Atyja nem ré-
gen hólt-meg az előtt, 's a' kit édes Any-
jának meg-egyezéséből feleségül vett. No-
ha valamelly kis fzerentsére is kapott e' há-
zasság által-; de femmi fem tsiklándoztatta 
úgy az ő ízlését mint az, hogy az ö Ipájának 

. írásai között fok Jegyzésekre akadt, mel-
lyek a' főidnek 's tengernek akkor esmére-

te* > 
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•tes réfzeinek le-írásokban' ötet világosították. 
Azoknak olvasásokra nagyon fel-gyúladt 
bene a' kívánság, hogy új földeket találhas-
Son-fel. Úgy gondolkozott, hogy lehetet-
len az, hogy a' föld' golyóbisának még ed-
dig fel nem talált réfzeit mindenütt tsak vi-
zek borítanák-el. Úgy vélekedett, hogy 
az Indiába való menetelre lehetne egyene-. 
sebb útat találni ,. annál, a' mellyen fzoktak 
járni a' Portagallusok, meg-keriiivén az 
egéfz Afrikát.—' Úgy képzelődött, hogy_ 
ha a' Napkeleti India ízélesen, terjed-ki, ha-
marább el-lehetne oda jutni Napnyúgot-
bak tartván. —•• . 

Hlyen gondolatokkal előment a' Király-
hoz , Il-dik Jánoshoz, a" ki nagyon kapott 
akkor az xíj találmányokon, Ez figyelmete-
ken hallgatta Ötet egynéhány ízben., ketseg-
tette fok ígéretekkel; de mikor Kolumbus' 
elméjét ki-tanúlta, más Kapitányt küldött-
el alattomban az új földnek keresésére; a' ki 
is miiiekutánna jó darab, ideig keringett vol-
na a' tengeren , femmi földet nem találván 
vifzfza-ment Cap Verd, Szigetébe, a' hon-
nan ki-indúlt. Meg-bofzfzonkodván Kolum-
bus a' Királynak ezen alattomban való ra-
vafzíagán el-végezte magában , hogy Kasti-
liába menjen, a' hol akkor Ferdinánd és Isa? 
bella uralkodtak. De elébb hogy fem ezt 
Tselekedle vólna, a? rnaga testvérjét Bárthe-

C 3 i lémit 
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limit, az akkori Anglus Királyhoz'Víl-dik 
Heniikhez által-küldötíe, hogy Öt' fzólgá-
latjokkal kínálj a-meg. Kéfség nélkül az Án-
glüsoké lett yólna az új Világ, ha Barthele-
mit az úton a' tengeri tolvajok mindenétől 
meg nem fofztották volna; a' melly állapot- , 
jában fok ideig a' Királlyal nem ízóllhatott. 
Mikor a' nagyi Legénység után magát fel-
emelvén a' Királlyal befzéllhetett 5 már ak-
kor a' Bátyja indúló félben vólt a' Spanyol 
hajókkal az új főidnek keresésére; minek-
iitánna nyólté- iegéfz efztendokig a' Spanyo-
loknak tudatlanságokkal 's kevélységekkel 
küfzködött vólna. Már éppen indúlni akart 
Frantzia-Orfzágbá, vagy Angliába a' fzegény -
K.olumb.us, hogy ott is haíznos fzolgálatjá-
val kínálkozzon, a' mikor Isabella, Szent; 
Angeló' Udvari Papjának kérésére meg-egy-
gyez.ett benne, hogy Kolumbus el-kiilclet-
tessék, 1 

Minekutánna azért a' tengernek Adrni-
ráljának neveztetett, 's Királyi petsét alatt 
meg-ígértetett néki, hogy a' fel-találándó 
földnek Vitzé-Királya, 's minden tifztségck: 
Snek oíztogatójok léfz,'s azonban minden jö-
vedelemnek tizedét fogja bírni; el-indúlt há-
rom kis hajókkal, melíyek eleségekkel megr 
rakattattak, és kilentzven emberekkel 1492'; 
dik Efztendőben, Augustnsnak harmadik 
napján. Mindjárt más nap kár esvén az' 

• egyik . 

' ' ' . , ' t 
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egy gyík hajóbán, annak tsináltatása y égett vá-
rakozniok kellett Kanaria Szigetében, On-
nan ki-indúlt első Septemberben. Qnnan 
más nap ért (loviefdba ,á' hol fzükséges ivó 
vízzel 's fával meg-rakta hajójjt, Septerri-
ber' hatodik napján el-indúlván onnan, tar? 
tott Napnyúgotnak, úgy hogy már l O-dik 
napján kilentz mértt-folddel tiil-járt a' Ferr& 
Szigetén, Ekkor fokán a' hajóban lévők 
közzűl keservesen fírtak , nem reménylvéiv 
hogy többé a' fzárazt meg-láthassák, De 
Kolumbus nagy gazdagságot ígérvén nékik, 
mindnyájan le-tsendesedtek. 

Szeptembernek 12-dik napján 150. mértt-
főldnyire Ferra Szigetétől, láttak a' tengeren 
lebegni egy fzörnyü nagy fának torsokét, 
mellynek már régtől fogva kellett a' vízen 
lebegni, -r? 

Tizen-ötodik napján mintegy három 
ízá/ mértt-főldnyire Ferra Szigetétől, és mint-
egy öt mértt-főldnyire hajójóktól, egy fzör-
nyü nagy világos testet láttak le-fzállni a* 
tengerre, a' melly a'' levego-égben öfzve-
tsöportozott 's m eg-gy úladott gözölgés lehe-
tett. 'Ugyan akkor nap láttak égy gémet is , 
fok zöld és íarga füveket, és azok között 
úfzkáló tengeri rákot; a'rriellyekből azt hoz-
íák-ki hogy a' fzárazíól nem piefzfze lehetnek, 
jtJgy tapafztalták, hogy a' tenger'vize is ke? 
vesebbé vólt fós mint az előtt, 

'C 4 18-dik 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár J e l z e t : 7 2 8 1 9 6 



4°- # C ° ) # • : 

Ig-dik 19-dik 's 20-dik napjain is 
láttak fok madarakat; úgymint veres lú-

. dakat \ gémeket, a' mellyek a' megtalá-
landó földről nékik jó reménységet nyújtot-
tak. Mennél nagyobb volt ezen való örö-
mök, annál nagyobb lett azután zúgolódá-
sok , midőn látták hogy reménységekben 
ineg-tsalattattak. Az Ö zúgolódások annyi-
ra ment fokikor, hogy erővel vifzfza akar-

. ták a' hajókat fordítani, fzörnyü- káromlá-
sokkal illették Kolumbust, a' ki Őket el akar-
ja vefzteni, 's nyilván kiáltozták, hogy ha 
vifr.fza nem akar .térni , őt'meg-kötözvén 
a1 tengerbe vetik, magok pedig vifzfza felé 
mennek. 

Septembernek 2f-dik napján, Nap-nyú-
got tájkar Piakon az egyik hajónak Kapi-
tánya nagj fel-fzoval kiáltott, föld, föld ! 
a' melly izora a' többek is nagy búzgóság-
gal az ISTENnek hálákat adtak. Kolum-
bus jól tudta hogy nem főid az a' mit Pin- , 
kon látott; de még is kívánságokat akarván 
tenni, meg-egygyezett benne hogy feléje tart-
iának. A' minthogy reggel felé íemmit feni 
látván, újra el-kezdték zúgolódásokat, rnel- , 

•iyeket Kolumbus íbk bíztatásokkal 's ígére-
tekkel igyekezett le-tsendesíteni, A' követ-
kezendő napokon láttak a' tengeren íbk re-
pülő halakat, a' mellyek hihető a' tengeri 
difznóktól fizettetvén, fel-fzöktek, és mini-' 
egy hajitásnyira el-repűlhettek-

Okco-
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Októbernek első napján ,az egygyik ha-
jónak Kapitánya, utazások' napjait' fzámba 
vévén, úgy találta, hogy öt fzáz hetven-
nyóltz mértt-főldnyire vannak Ferra Szige-
tétől. A' Kolumbus? igaz jegyzései fzerént 
voltak hét, fzáz hét mértt-főldnyire: de a' 
külömbbs égről femmit fem fzóllott, hogy a? 

Hajósokbán nagyobb zúgolódás ne támadjon 
Októbernek a-dik és 3-dik napjain, 

femmi leg-kissebb madarat fem láttak; a' 
mellyből azt hozván-ki, hogy a' fzárazt el-
hagyták, kénfzerítették Kolumbust , hogy 
térjen-vifzfza annak keresésére. Minthogy 
azt Kolumbus nem akarta, annyira fel-zú-
dultak ellene, hogy talam akkor mindjárt a' 
tengerbe vetették vólna, ha némelly vere-
beknek 's egyébféle madaraknak látásokra 
diihösségek le nem tsendesedett vólna •— 

Októbernek 7-dik napján néminemű ho» 
málj'OS jelei láttattak a' fzáraznak, de fen-
ki nem kívánt felőle fzóllanr. A' Spanyol 
Király harmintz arany eküt ígért jutalmúl an-
nak, a ' k i leg-előfzör a'főidet meg-látánd-
j-a,: dehogy a ' fok zűrzavaros kiáltozások-
nak elejét vehesse; meg-parantsolta azt is, 
hogy a' ki földet kiált, és harmad napra 

•v azután főidet nem érnek, többé annak a' 
jutalomhoz femmi jussa ne légyen. • Ez el-
lent nem állván, fok zűrzavarok estek a' 
kiáltozás miatt. Nevezetesen Októbernek 

G 5 5 7-dik. 
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7-dífe napján a' Nina .nevű hajónak Kapitá-
nya egy ágyút ki.-lövetctt, 's vitorlájit is öfz, 
ve-húzatta annak jelenségére, hogy mindjárt 
a' fzirazra érnek: dc nem fokira hibájokról 
meg-győzettettek. Meg-vígafztaltattak mind-
azáltal más nap egy nagy madárnak és fok 
apróknak látások által. Kolumbus látván 
hogy már a' tengeren nem foká maradhat, 
.el-végezte magában, hogy a' madaraknak 
repüléseket kövesse; követvén ebben a' Por-
tugál lusokat, a 'k ik fok apró Szigeteket így 
találtak-fel Afrika mellett. 

Októbernek 8-dik napján ismét láttak 
fok apró madarakat, 's azok között kaká-
kat is; a' levjegő*ég- is olly fris és fzagos 
vólt, a' mülyen fzokott lenni SeviIában Ap-
•vilisben. De minthogy már a'Hajósok fok 
ízben megrtsalattattak, a' leg-világosabb je-
leknek fem adtak többé hitelt. A' követke* 
zendö napokon annyira mentek zúgolódó* 
sokban , hogy már tovább lehetetlen lett 
vólna Kolumbusnak az Ő dühösségeket el-
kerülni, hanemha következendő nap olly 
világos jeleit mutatta vólna az Isteni gond* 
viselés a' nem mefzfze lévő földnek, hogy 
,a' felől nem kételkedhettek. 

Októbernek n - d i k napján láttak fok 
"Zöld kákákat, nádakat, veres gyűmőltsök-
kel meg-rakott tövisét, főt fogtak-ki egy 
botot is, mellynek emberi kéz által kellett 

. ' isi-
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tslnáltatni. Ezek után nem kételkedvén 
Kolumbus a' fzáraznak közel Való léteiéről, 
estve könyörgés után egy hatalmas befzéd-
ben a'Hajósoknak fzívekre terjefztette, melly 
nagy hálá-adással tartozzanak az Úrnak.; a' 
ki meg.orzötte őket , 's kellemetes időt ízól? 
gáltatott egéfz útiokban. Kérte Őket, hogy 
vigyázzanak ez éjtfzakán,mert a'földet más', 
nap bizonyosan meg-látják. Efzekbe juttat, 
ta a' harmintz arany ekiit, 's. azon kívül a* 
maga réfzéről egy bársony príjfzjit ígért an-, 
nak, a ' k i leg-elöfzör a* fzárazt meg-látja. 
Tíz órakor bé-ment háló-fzobájába, ,'s az 
ablakon vigyázván, látott egy kis' világossá-
got , melly láttatott mozogni, hpl lassab-
ban, hol pedig nagyobban égni, J3é-fzólr 
lítván egy Goutiér nevfí hajóst, meg-parán-
tsolta néki 5 hogy erre a' világosságra* vi-
gyázzon, mert a' hol az -a' tüz ég, ott em-
bereknek kéli lakozni. Éjfél után két óra-
kor egy Friána nevü hajós földet kiáltott, 
de a' jutalom tsak ugyan Kolumbusé lett, 
ki leg-előfzÖr a' világosságot éfzre vette. 
Nem mefzfze lévén a® ízáraztól, mindéi hajó-
kat meg-állítottak, 's nagy nyughatatlanság 
gal várták a napnak fel-kőltét, hogy a' régen 
óhajtott főidet meg-láthassák. 

Alig tetfzett-fel a'hajnal, mikor meg-
láttak előttök egy Szigetet, mellynek hofz? 
fza mint-egy tizenröt mérttrfőld lehetett. Ki-

mond? 
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mondhatatlan örömmel fzemléiték egyenes 
fíkjait, zöldellő fajit, tsergedezo patakjait , 
és fzámos Lakosait, &' kik nagy tsudálko-
z ássál futottak a' partra, élö-állatoknak gon-
dolván az ifzonyú hajókat. Mihelyt a' vas-
matskákat le-botsátották, 's a' tsónakot a' 
hajóból a' vízbe vetették, bé-mentek abba 
Kolumbus. és a' más két Kapitányok egyné-
hány jól fel-fegyverkezett emberekkel, 's a' 
Királyi, záfzlóval, mellynek egyik oldalán 
volt varva egy F. és ; zöld kerefzt, a' mási-
kon pedig a' Ferdinánd és Isabella nevek. 

Mihelyt a' fzárazra ki-értek, mindnyá-
jan térdeikre estek , örömökben fírtak, 's az 
ISTENnek irgalmasságát magafztalták. Ko-
lumbus ' a' Szigetet nevezte San Salvador, 
vagy Idvezítö Szigetének, 's azt Ferdinánd" 
fzámára el-foglalta. Akkor a' Spanyolok új-
ra meg-esmérték Kolumbust Admiráljoknak 

. 's Vitzé-Királyoknak, és engedelmet kértek 
töle, hogy olly fok méltatlanságokkal illet-
ték az úton. 

Az Indusok vagy vad-emberek, kik a'* 
Szigetben lakoztak, meghallottak körül öt-
tök tsupa mezítelenen, a' kiknek Kolumbus 
üvegből tsináltt nyakra-valókat, 's egyéb 
tsetse-betséket ajándékozott, rnellyeknek fe-
lettébb örültek. Olly kevés képzelodések 
vólt az Európai fegy verekrol, hogy a1 kar-
dokat vasoknál fogva emelték-fel. — So-

kak-
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kaknak feb-lielyek láttattak vállaikon, melly-
nek okát mikor a' Spanyolok holmi jelek \ 
mutogatások által kérdezték tölök, azt fe-
lelték, hogy más Szigetbéliekkel hartzoltak, 
kik reájok ütöttek. Nem vólt femmi vas a' 
Szigetben, hanem minden fegverjek állott 
hofzfzú fa lándsákból, rnellyeknek végekre 
éles hal-tsontokat vertek. Az orrok' tzim-
pájokról függöttek-le némelly arany dara-
botskák, 's mikor kérdezték a' Spanyolok , 
hol vették azokat, az ujjaikkal mutogattak, 
hogy igen fok terem ollyan egy más Sziget-
ben, a' hol fok Királyok és népek lakoznak. 
BővölködtekPapagaj tollakkal 's pamukkal, 
úgy hogy nagy gombolyag pamuk fonalakat 
adtak a' Spanyoloknak egy kis fényes üveg-
ért, melly egy pénzt fem ert vólna. 

Októbernek 16-dik napján visgálódott 
Kolumbus a' Sziget körűi, el-indúlván egy-
néhányad magával a'tsónakon, és fzámos 
Indusok kísérték őtet az ö kis ts ajk áj okkal, 
mellyek élő-fáknak törsökeikböl tsináltattak. 
Némellyekben tsak két 's három, másokban 
pedig, negyven emberek is el-fértek. Azu-
tán viízíza-menvén a' nagy hajókhoz , Ok-
tóbernek 19-dik napján fel-húzatta a' vitor-
lákat, el-indúlt más Szigeteknek keresésekre 
el-vivén magával egynéhány Indusokat, 
hogy néki némi-néműképpen tolmátsi, és a' 
több vad-embereknek bízt&tójik légyenek. 

"' Ta- • 
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Talált ismét egy Szigetre, mellyet nevezett 
Isabellának, melly a' Sán Salvador mellett 
lévő egyéb apró Szigeteket fzépségével és 
termékenységével meg-haladta. A ' patsir-
t á k ' s egyéb éneklő madarak olly nagy fe-
reggel repdestek benne, hogy tsak nem a' 
napnak világát is el-fogták. Kolumbus a' 
fzárazra menvén 's a' gyönyörűséges fíkokon 
's réteken járkálván, azt a'~Spanyol Király' 
fzámára a' záfzlónak ki-terjefztése, 's egyéb 
tzeremoniák által el-foglalta. Egy tó mel-
lett a' Spanyol hajósok meg-őltek egy kro-
kodilus!; mellyet s£ Szigetnek' lakóji Jvanás-
hak neveztek, 's mellynek hofzfza hét láb 
vólt. Elöfzör irtózással, néztek rá, de az-
után meg-nyuzván a' húsát megtették, mint-
hogy a' Szigetben lakozóknak is e' vólt leg-
kedvesebb eledelek. Beljebb menvén a' 
Szigetbe, találtak egy fok kunyhókból álló 
Városra, mellynek Lakosai mind el-futottak. 
Kolumbus meg-parantsolla a' Hajósoknak, 
liogy femmijekhez fe nyúljanak j á' melly is 
az Indusokat úgy néki bátorította, hogy vifz-
íza-fzivárgottak, és holmi bakateliákért haí'z-
nosabb dolgokat adtak tserében a' Spanyo-
loknak. 

Látván Kolumbus, hogy ezek az apró 
Szigetek mind igen egy formák > azoknak 

'visgálásokkal foká az időt nem töltvén, fel-
húzta vitorlájit > elindult Délnek, annak a' 

föld-
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főidnek keresésére, melljet Kubának ne-
veztek , és igen dítsértek előtte. El-érvén 
oda Októbernek. 28-dik napján, gyönvörü-
féggel íz emiélték mindnyájan annak halmait, 
völgyeit, fzámos folyó-Vizeit, és mezejeit. 
Hogy a' benne lévő Lakosokat megesmér-
hessék , annak Éfzaki réfzén ki-kotöttek 
egy folyó-víznek torkában, melly mellett 
láttak hét házakat, rnellyeknek Lakóji el-
futottak , ott hagyván" háíójokat, kötelei-
ket, 's egy kutyájokat, melly nem tudott 
ugatni. Semmijeket fem engedvén illetni 
Kolumbus, el-indúlt# hogy a'Szigetnek más 
réfzeit visgálja-meg* El-indúlván, ismét 
ki-kötöttek egy-folyó-víznél, mellyet Má-
resnek neveztek, melly az- elsőnél nagyobb 
vólt. úgy hogy a' hajó könnyen fel fele me-
hetett benne. Igen fok emberek lakoztak 
a' part körűi, de okét látván, mindnyájan 
az erdőbe futottak, Hogy azért Őket ma-
gokhoz édesíthessék, egy Indussal,' kit a*' 
Sálvador Szigetéből hoztak, két Spanyolt 
el-küldött Kolumbus, hogy igyekezzenek a' 
Vad-embereket nyájasságokkal meg-nyérpL 

( a1 többit máskor. ) 

A' Találós Mese vólt az öt Érzékeny* 
fég, a' Rejtett Szó Sajtó, mellyben van 
Sajó , fcijts ajtó, jó , t$, fó, 's a' t. 

Talá-
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Találós Mese. 
Sem test fem nem lélek vagyok, 's fzép fzo-

bábán 
Lakom •, de kis réfzem van az ostobában, 

Tudjuk mát mondjátok^még nem, de értsétek 
Gyakran afztaltokon vagyok kedves étek. 

Rejtett Szó. 
Leg-ínkább ott lakom hol vágynák fok Papok 

'S Szavokra minden nap fok ütleket kapok. 
Ha tűz vagy halott van engem' jól rneg-v eirnelc 

Mintha oka volnék tűznek's hóltt ember-
' ... . ' • nek. , 

.Az oka talám ez, hogy olly néma ,vagyok 
Hogy ha tsak rem ütnek mindenkor hali' 

• , • . : ' gatok. 
Mégy végső lábamra fzeretnél ízért tenni 3 

De a* két elsőtől nem könnyű rá menni, 
Nints olly állat mellyben meg nints az öt 14- j 

bom, ! 
Első 's három végső, a' ízokott fzóllásom.-— j 
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