
XXIV. L E Y É L 
Költ Komáromban, Sz. Iván Havinak 

33. Napján, 

. A Buzgófágnak fohjtatdfa, 

^ [ e m is lehet ez másképpen j mért va* 
lamint a' tűz eggy forma erővel íut a' leg-
fzegényebb embernek kunyhójában, és a* 
Királynak palotájában , úgy ez is minden-
féle Valláfú emberekben eggy formán dol-
gozik. — Némelly Rabbinufok azt tanítják, 
hogy a' leg-elfö gyilkofság, melly a' Vilá* 
gon efett, Valláfon való disputálásból fzáí-
mázott. Ha Káinon el-kezdvén, a' mosta-
ni időkig le jövünk ; olly fok fzÖrrtyűfége* 
ket .találunk e' réfzben-, hogy minden okös 
-ember által-láthatná, melly fziikféges néki 
vigyázni, 's indulatait zabolában tartani * 
kivált mikor ollyan dolgokról vagyon a* 
Kérdés, mellyek a* pufzta fzemlélödésnek 
tzéljai. Ha minden buzgó ember magába 
fzállna, Vminteggy . az Isten' ítélö-fzéke e-
lébe állítván magát, minden kedvezés nél-
kül meg-vizsgálná, fzívének rejtekeit; gya# 
korta úgy találná, hogy a' buzgófág nem 
egyéb 6 benne, hanem kevétyíég, maga 

M. Gyüj. iv. N. A a hafit-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



hafznának vadáfzáfa, és Szívének terméfzeti 
roíTzafága, A' ki külömböz egyebektől a' 
maga vélekedéfeibeh, áz magát láttatik a' 
többeknél fellyebb valónak tartani: ez a' 
képzeltt felfőfég nagyon fzurdalja a' kevély 
embernek hijábavalófágát, és fel-gerjefzti az 
5 buzgófágát. Ennek meg-eröíítéfére nem 
kell több bizonyfág annál , hogy a' Ieg-buz-
góbb emberek a' réfzegéfekkel 's fajtalan éle-
tűekkél barátfágban élnek, ha azok velek 
ugyan azon Valláfon vágynák. A* magok 
Valláfán lévő leg-feslettebb életű embert in-
kább ízeretik, mint a'más Valláfon lévőjleg-
izentebb, leg-fedhetetlenebb életű , 's leg-
több jófágos tselekedetekkel ékeskedő em-
bert. Holott pedig, ha a' mi buzgófágunk 
Istenhez illő és tifzta volna , és az emberi 
indulatoknak falakjaitól meg nem volna fer-
téztetve, fokkal inkább buzognunk kellene 
nékünk a' magunk Valláfunkon lévő feslett 
életű ember ellen, mint fem a' más Vállá-
fúak ellen: mert ezek, úgymint a' kik tu-
datlanfágból hibázhattak, fok tekintetben 
mentféget találnak amaz igaz Bíró előtt; a' 
feslett 's tifztátalan életű ember pedig femmi 
tekintetben nem talál mentféget. '— Az em-
bernek maga hafzna' vadáfzáfa az továbbá, 
melly a' buzgófágnak áll-ortzája alatt foha 
fem fzünik-meg az ember fzívében a' tűrhe-
tetlenfégnek mérgét lchelleni. Ezt a* ma* 
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gános hafznot ki kell pedig terjefzteni nem 
tsak a' testiekre, hanem a' lelkiekre is. 
Rend fzerént fzereti az ember látni.a' maga 
Valláfán lévőknek fzámoknak fzaporodáfát; 
mert minden Profelitust úgy néz, mint újabb 
újabb erőfséget arra, hogy helyes az ő vé-
lekedéfe, 's igaz az ö Válláfa: holott meg-
lehet, hogy nem a' meg-győzettetés, ha-
nem vagy a' tudatlanfág, 's a'-hoűzas vizs-
gálódásra való aíkalmatianfág, vagy vala-
mi Világi hafzon, ígéret vagy félelem vitte 
azt arra, hogy az ő réfzere álljon. De hogy 
a' buzgó ember ebben is meg-tsalatkozzon , 
eléggé mutatja az, hogy az Istent-tagadók 
és Naturalisták, fzint olly nagy melegféggel 
hintegetik az 6 Tudományjokat, mint az 
igazán értők, és fzint úgy az igazfágnak e-
rejének tulajdonítják, ha valaki az ö réfzek-
re áll. Végezetre, hogy egyebeket el-hall-
gafsak , a' fzívnek terméfzeti rolTzafága is, 
gyakorta fel-őltözi a' buzgófágnak áll-ortzá-
ját, és annak fzíne alatt nagy pufztítást okoz. 
Hány emberek lehetnek p. o. ollyanok, a\ 
kik a' magok Vállalóktól külömbözo Ke-
refztyén Felebarátaikat régtől fogva gyűlö-
lik , azokra némelly titkos okokból hara-
gúiknak; de a' Világi Törvény fzékektől fél-
vén, rajtok boíTzújokat tölteni nem méréfe-
lik. Mikor azért ollyan alkalmatosság adja-
elö magát, mellyben a' Vallás mellett kell 
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buzogni, akkor az Isten' ügyének óltalma-
záíanak fzíne alatt hétfzerefen ki-tölti hajda-
ni mérgét. A' roíTz fzívű embereknek te-
hát igen jó méntfégek ez a' buzgófág, mert 
valamit az ö tulajdon indiílatjoknák diktá-
láfából tselekefznek, mind arról azt mond-
hatják, hogy ők az Isten' ditsőfégéért tse-
lekefzik azt. E' tsak ollyan, mintha vala-
melly roíTz terméfzetü haragos és vért fzom-
juhozó embernek eggy bizonyos fegyvert 
mutatnának, hogy ha a' maga felebarátit öl-
dösni akarja, azzal fzabadon öldösheti, de 
máfsal azon kívül ne. A' honnan látjuk, 
hogy minden vér ontáfókezen okokból fzár-
maztariak az emberek között. — 

Valófággal dítsérendö a' buzgófág, mi-
kor az alkalmatos időben efik, és annak tzél-

• ja a4 jó erkőltsnek gyarapítáfa, 's az embe-
ri nemzetfégnek bóldogítáfa. De mikor lát-
juk , hogy ennek a' buzgófágnak efzközei 
a' tömlötzök és vas lántzok, mikor látjuk , 
hogy az embereket azÖ fzabadfágaiktól meg-
fofztja, jófzágokat el - vefzi, gyermekeiket 
üldözi, főt az Ő testeiket tűzzel égeti, hogy 
leikeiket meg-tarfhafsa, már ezek még a' 
leg-fzentebb buzgófágot is Isten előtt útá-
latofsá téfzik. — Nem állhatom-meg, hogy 
eggyet kettőt ne fzólljak még itt eggy bi-
zonyos nemű emberekről, a' kiknek létele-
ket méltán tagadhatná az embet, hanemha 
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az illyenekkel gyakorta ízembe találkoznék: 
értem azokat, a' kik az ( Atheismus) Is-
ten-tagadás mellett buzognak. Azt lehet-
ne gondolni, hogy mivel a' fellyebb le-írtt 
buzgófágnak kút fejének á' tartatik, hogy 
az emberek az Isten előtt mennél nagyobb 
kedvefséget találjanak; Ieg-alább tehát az 
Istent-tagadókban 's Vallást tsúfolókban nints 
meg ez a' buzgpíagX De valófággal a' ízp-
porú tapafztalás bizonyítja, hogy a' Vallási 
tsúfolók â  magok tudományjokat ollyan nagy 
buzgófággal Ydühöíséggpl prédjkállják, mint-
ha .az egéfz emberi nemzetfégnek idvefsége 
attól függene. Ezeknek tselekedetek eggy 
réfzről olly nevetféges, más réfzről pedig 
olly vefzedelmes, hogy alig lehet illendő 
fzíneket találni annak le-festéfére. Méltán 
lehet őket az ollyan jádzó fzeméJlyekhez ha-
fonlítani, a' kik morognak és vefzekednek, 
noha nyerefégre vagy pénzre foha fem jád-
zanak. Nem fzünnek-meg máfokat kénfze-
ríteni: hggy az ö réfzekre vagy tudomá-
nyokra álljanak, noha magok meg-vallják , 
hogy abban f© nem^nyernek, fe nem vefz-
íenek. Eggy íz óval, a' Vallást tsúfolók* 
nak az ö buzgófágok fzint ollyan képtelen , 
mint maga az ö tudopaányjok. — A' Val-
lás tsúfolásra 's Isten- tagadásra, fokkal na? 

gyobb hit kívántatik, hogy femminta'Ke? 

refztvén Vallásnak bé-vételére. Ha a' Val« 
1 ' Á a 3 * l á a T 
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lást-tsúfolóknak Y Istent-tagadóknak tudo-
Hiányjok eggy furnmába fzedettetnék; illyen 
forma lenne az: Hifzem, hogy ez a' Világ 
történetből áll; hifzem, hogy tsupa matéria 
vagy test az, a' mi én bennem gondolko-
zik, és az én testemmel eggyütí a' femmi-
fégbe viíTza-tér; hifzem, hogy az én testem-
nek íagjai tsak vak fzerentséből rakattattak 
oízve, 's a' t. Hát nem nagyobb hit kí-
vántatik é ezeknek bé-vételekre, mint azok-
nak a ' ' lelki-esméretnek meg-tsendefítéfére, 
?s az emberi nemzetfégnek boldogítáfára tzé-
lozó tudományoknak el-hívéfeki;e, mellye-
ket ők olly nagy buzgófággal ostromolnak? 

Ha a? Kereíztyén igyekezik a' leg meg 
áialkodottabb Vallást-tsúfolót meg-téríteni, 
ez nem tsak mentféget, hanem néminemű 
dítséretet is érdemel, mert az Ő tzélja mind 
kéttőjöknek bóldogfága; de a' melly Val-
last-tsúfoló maga réfzére akar mást húzni, 
inár az menthet,etlen, mert ollyan tudó, 
leánynak hívéfére akarja venni, mellynek 
fém 6 , fem pedig az, femmi hafznát nem 
yefzi. A' jövő életnek reményfége, min-
d.en világi nyomprúfágomnak enyhítője; 
miért akar tehát az Istent - tagadó engem' 
ettől meg-fofztani. Ezen kívül, lehet é 
nékem leg-kifsebb bizodalmam is az ollyan 
emberhez, a' ki azt mondja, hogy ez élqt 
|̂ tán pinfg fejp juf:alpm? fepi büntetés? A' 
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Kereíztyén ellenben, a'ki mind a? kettőt erő-
fen hifzi, és így nem tsak a' világi bünte-
téfektöl, Hanem a? fzíveket látó Istentől is 
fél, mindenben nagyobb bizodalmat érde-
mel. — Ha ezeket az Istent-tagadók 'sVal-
lást-tsúfolók gondolóra vennék, a' máfok 
felett való böltselkedésnek 's kevély íegnek: 
fugalláíit meg*utálnák, 's tulajdon lelkek-es-
méfetét meg - vizsgálnák; lehetetlen hogy 
fokán olly fzörnyü buzgólkodáfsal, főt dü-
höfséggel prédikállnák a' magok tudomány-
jokat, a' mint ma nagy réfzént tselekefznek. 

Ifóéregnek, vasnak, tőnek, vagy más iU 
lijen vefzfdelmes dolognak véletlen le-

A' kí tudatlanfágból vájafztó vizet, e-
gér mafzlagot., vagy mag jnérget nyel-le , 
igyon olajat, valamennyit tsak lehet, ha 
három ittzét meg-ifzik is. Ha ennyi olaj 
nints , elegyítsenek eggy meíTzely olajt két 
ittze téjbe, 's §zt igya fzüntelen, ha hét 
nyóltz ittzét meg-ifzik is , mind addig , míg 
valami Orvos nem jöhet fegítfégére. — A? 
ki valamelly tőt, vas feegeí > yagy más ilr 
lyen félét nyel-Íe, egyen hírtelen téfztás ér 
telt, valamennyit tsak ehetik, hogy az af 
ártalmas. darab a' téfzjába elegyedjen , éf 
yagy' hányás által ki-]i5héfsen , vagy pedig 
azQ^ál a* gyomorból ki-meheísen, 
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A'Találós Mefe yólt Tinta; a' Rejtett 
Szó fátek, mellyböl ki-télik étrát 

Találós Mese. 
Bújdofom j mert másként én nem is élhetek; 

, Noha a' házamból tsak ki fem mehetek, 
Még akkor is midőn el-]tezd£m utamat, 

Hátamon kelletik hordoznom házamat. 
Martpsról. Édes Gergely. 

Rpjtett Szó. 
Ártatlanságomat kedvellő Magyarok 

Öt jeggyel hímeznek; 's kedvelnek nagy 
karok, 

Jíárma kegyes Hazánk' mplTze hírefíti, 
?S ditső Vitézinket igen fzívefíti. 

Kettővel nagy hafznot hajtője jó Gazdának, 
Adván ruhát, étket, 's trágyát a'brázdának, 

H. It Pozsoni Szemináriumból. 

# Fojoni MvdngéUkufpinak Jxép. tsele$e-
' ' " ' ' dtUL , ' ' ./ : 

Nem régiben balt-meg VeYnpr Úr, az 
Ifjabb Prédikátor Ppforiban, életének 30-dik 
efztendejébers, minekutánna ott más fél efz-
tendeíg ízolgályán, mindenek előtt nagy 

T # h T- f # í s a k 
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rendes forfok a' Papok'felefégéiknek, a* 
lett forfa az 6 özvegyének is, hogy t. L 
négy neveletlen árvákkal boldogtalan álla-
potban maradott. Ezt látván az érzékeny 
ízívü lakofok, magok köztt öfzve befzélltek, 
's két ezer R. forintot öfzve fzedvén, azt 
az Özvegynek ajándékozták, bátorfágos hely-
re 5. íz azért ki-adták, hogy u'sorájából élr 

hefsen. Ezen kívül már régtől fogva meg-
volt Pofonban az a' ízokás, hogy eggy bi-
zonyos fundátzióból a' magok Papjok' Öz-
vegyének minden efztendőben adnak 50. R. 
forintot tápláltatáfára, 's e' fzerént lett T, 
Verner Űr Özvegyének 15Q. R. forintja. De 
még ez öt embernek tápláltatáfára eiegfége§ 
nem lévéri , N, T. Ribinyj Úrnak Özvegye, 
a' ki olly állapotban maradt, hogy az em-
lített 5p. forintok nélkijj pl-lehet^ a ' m a p 
^0. forintját is ezen fzerentsétlen özvegynek 
Önként által engedte* J í̂. Bárd JfeiienákÚ| 
pedig azt ígérte néki, hogy hólta napjáig 
ingyen fzállá§t ád nékje. — Szint úgy meg-
;ndúl a' ízív, mikor illyeket hallhatunk, melly-
bőí Játjuk, hpgy 4z emberi és Kerefztyéni 
nemgs érzés néni fogyott még ki egéfzen a% 
emberek kÖzzűl, — Az iIlyen példák éppen 
nem ritkák Áíjgliában, Hollándiában, 's 
egyebütt : de nálunk tsak nem leg-elfő; azé# 
is minden Protestáns, föt- más Ekkléfiáknak 
.is ajánljak a' követésre. 

' •" ^ a 5 , # 
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Némelly .érdemes Hazafijak íirtak hozk 
iánk, hogy bé-kyldött munkáikat a' Gyűj-
teménybe nem iktattuk-bé; vagy pedig nem 
fzon valóíagokban 's bőfég.ekbgn, melyek-
ben kűlcjötték. -*• A i illyen érdemes Ha-
saljak gondolják-meg, hogy nékünk (Cen-
íura) vizsgálás nélkül eggy íbrt fem lehet 
ki-nyomtatnunk: a' mi Tiíztelendő Cenfor 
Urunk pedig igen keskeny határok közzé van 
fzorítva, úgy hogy a' mellyek Theologiára, 
Ekkléliai fzokáfokra, Statiitikára, vagy más 
illyekre tartoznak, azokat meg nem enged-
heti, ' ' ' ' - " • - •' 

T. Botth Ádám Úr, az Illoki Uraíág* 
Directora T. Szerem Vármegyében, a' ma-
ga tehetíegéből fzáz R. forintot ajánl a' fel-
áliíttatándó Mapyar %árfafágya. Nints ben-
ne femmi Jtétíegiink, hogy fokak ne talál-
ta fsanak illynemeg fzívü Hazafijak, kik ezt 
a' nyelvünknek gyarapítáíara, !s Orfzágunk-
jtiak-ditsőfégére tzélo^o f^ándékqt tellyes te-
hetíegek fzerent élQ ne mozdítsák; annyi- , 
W is inkább, hogy már mindnyájunknak 
nagy örömünkre, az Orfzág Gyüléfe váltoa-
hatatlanúl melhatározta, hogy a' Magyar 
fiyelv légyen Hazánkban a' ny<5b:? 

' ' " ' ' • ' ' ' £ £ 
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és hogy mindest Polgári és Törvényes dol-
gok ezen folytattafsanak. Ha minden Várme-
gyében eggy eggy érdemes Úr ki-n eveztet-
nék, a' ki az e' féle ajándékokat bé-fzedné, 
két három fzá? emerre ínepne ea fél eízten-
dő alatt. 

A Pamutról. 
A- Pamut' plántája már qlly igen kp-

zönfégefsé lett Éurópában is, hogy tsak nen% 
minden nevezetefebb -s nagyobb kerti me-
leg házakban találhatni, 's magvát is lehet . 
fzednL Néha a' kereskedő Kalmáiokhqz 
•hozattatott tekert pamutban is lelhetni a- plán-
ta* magyáj:. A' ki azt Ö#gl edénybe el-üi-
teti, 's a' házban bénn, közel az ablakhoz 
tartja , hogy a' nap és a' világofság , mel-
ly ek a' plánták' nevelkedcfekrc pk-vetetle-
nül feiikfégefek, rá fzolggÍjának, jgen kön-
nyenfel-oevelheti a&t. Meleg ÍdŐbe$ és 
yerőfénnyel, jó azt a1 friss levegőre ki-tenni, 
ha pedig két ujjnyira fel-nőtt, más friss főid-
del tellyesi edénybe kelletik azt ihal ültet-
ni. De. mivel az éj tízakai híveg levegőt 
el wem fzenyedheti a' plánja ? leg-bátprfá-
gpfabb a$t a' házba bé-terjni. 

A'pamut plánta , tsak kevés idő alatt 
két három lábnyi magafságra fel-nő, 's fzé-
pen virágzik p l f ó yirágjából eggy v • - • }g: 
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levelű halavárufárga virág- ered, melljnek 
a' közepén eggy tsomó nevelkedik, melly 
a' plántának férjfiú réfze lévén, a' leg-las-

' íubb fzellövel is fárga- port hullat az alfóbb 
réfzére, melly az AÍTzony nem. Ez által 
a' gyümőltsözö bimbó meg-terhefűl, és fzem-
látomást nevelkedik; a' virág .kelletlen le-
velei el-fzáradván a'̂  miatt, le-hullanak. A' 
gyümölts utóbb eggy dió nagyfágnyira nevel-
kedvén , négy felé reped, 's a' pamutot , 
benne lévő magvával ki-mutatja. 

A' pamut plántának néveléfe, "nem ke-
Ves hafznot íz erez akár kinek is. Leg-in-
kább pedig Nap-keleten , Períiában és Ará-
biában plántáltatík az. Amerikában eggy , 
különös neme van a' pamutnak, melly a* 
-fákon terem, és a' közönféges pamutnál fok-
f a l fzebb 's vékonyabb is. Az Antillái fzi-
geten is, olly igen fáin és vékony pamut te-
rem , hogy felyem pamutnak, vagy mint-
hogy a' magva SiámbÓl fzármazott, Siámi 
pamutnak neveztetik, és a' felyenihez igen 
hafonlít. De miveligen kéfedelmes annak 
fl-kéfzítéfq, nem igen alkalmatos a* keres-
kedéshez Az Antillái fzigetekben is, eggy 
pár Siámi felyem pamutból kéfzíttetett ha-
risnyának 12. és 15 Tallér az ápra. A* 
melly pamuttal mi "élni fzoktunk, annak na- • 
gyohb réfze Cyprusból jő , 's igen ízép fe-r. 
fér cs |Juha. A* Xorfikai pamut ugyan fzebb 

' • " ' ' ' : " 
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és hoíTzabb is amannál ; de tellyes tsomók-
kal. A' Smyrnai pedig, noha fárgás, még 
is az efztendonek úémelly réízén, igen fzép 
és tifzta, 

A" nedves idő nagyon akadályoztatja a* 
parnut' nevelkedéfét. Le-fzedéfének az ide-
je Sz. Mihály hava; 's az öregekkel eggyütt 
a' gyermekek is alkalmatofok ezen munká-
ra. Le-fzedvén azt héjastól, úgy válogat-
ják-ki abból a' pamutot, mellyből a' mag-
vát ki-fzedvén, azonnal tekertsekben öfzve 
rakattatik az. Minekelőtte meg - akarnák 
azt fonni, elébb meg-tépik, velTzőkkel ki-
veregetik, és meg-gereberiylik, hogy így meg-
tifztíttatván, az el-kéfzítésre alkalmatofsá té-
tettefsék. A' ki azt igen vékonyan fonja, 
eggy fontból 100,000. réfni hoŐzúfagú fo-
nalat is fonhat. Akármelly fzínt és fes- ' 
téket is igen nehezen véfzen-fel a' pamut 
fonál, és mind ekkoráig tsak két féle ízínt 
tudtak az Európaiak adni a' paríiutriak, melly 
állandó lenne , t. i. kéket és verefet. A* 
veres pamutot leg-inkább a' Törökök ké-
fzítik, 's azért is gyakran Török pamutnak 
is neveztetik 5 mellynek veres festékjét igert 
titokban tártják a' Törökök. 

Úgy véljük, hogy édes Hazánkban nagjf 
hafzotimal 's jó elő-menetellel lehetne a' pá* 
Mutot plántálni, 's tsak közönféges vigyá-
zat alatt is bőven teraaelzteni. Ez által pe-
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díg cfztendőnkéiit nagy fummákat mcg-tart-
hatnánk, 's más hafzon vételekre fordíthat-
nánk! Meg-érdemlené valójában, hogy a' 
mi Magyar Méltófágos Hazánkfijai, kik a' 
gazdafágnak fok réfzeit fzép elő-menetellel 
foIvtattatják jeles jófzágaikban , a' pamut 
plánta' neveléíet is meg-próbáltatnák, 'spél-
dájok által meg-kedveltetnék több Hazafi-
jakkal is! 

'jf Toskdnai Fejedelem' Leofold FŐ-Her-
tzeg" rendeléfe; az Orfzdg lakofinak 

öltözetjekről. 
Boldog Orfzág az, mellynek Fejedel-

mi Thrónufán a' Bőltsefség Oufzágol. Az 
alatta valóknak leg-föbb bóldogfágokra fzol-
gál, hogy mint gyermekjeit fzemlélvén azo-
kat , mindenekben javokat kerefi, és a' leg-
háthatófabb efzközöket válogatja bóldogfá-
gók' elő-mozdítáfára 

Illyen alatta valóinak bóldogfágokon 
el-fáradhatatlanál munkás Fejedelem, a'vólt 
Uíalkodó Toskánai Fejedelem Leopold Fő-
Heítzeg, 's már most Magyar Orfzágnak örö-
kös Fejedelme, a' ki nem régiben is, illyen ne-
vezetes Levelet írt Nelli Tanátsos Úrnak) ki a* 
Toskániai Nemefség Szó-fzóllója, az Orfzág 
lakofinak öltözetjek eránt: 

Annyira ment eggy időtől fogva, az öl-
tözetekben , kivált az Aflzony népnél a' Lu-
xus, (a' hwirfáfi) hogy tartván annak káros 

ka-
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kÖvetkezéfeitől, éppenféggel nem rtezheti 
azt jó ízemmel a' Királyi Fejedelem. A* 
melly AíTzonyoknak Férjeik' kedvezéféböl 
vagy gazdagságokból, nagyobb jövedelmek 
van , azok nem hogy hafznos és nemefebb 
tzélra fordítanák azt, inkább mind tsak azon 
vágynak, miképpen az őbúja kívánfágo-
kat, őltözetjeikre nézve tellyefíthefsék. Ez. 
által ők el-tsábítanak más keveíebb jövedel-
mű AlTzonyokat is, úgy hogy azok is min-
den tehetfégeket arra fordítják, hogy amazo-
kat minden-féle módikban követhefsék. Ez 
SL vefzedelmes vágyódás , mellyet a' módi 
már közönfégefsé tett, mint valamelly ra-
gadó nyavalya, már a' faluíiakra is el-ha-
tott. 'S innét van, hegy fok házafságok 
olly igen nehezen kélzűlhetnek-el, noha a» 
Uralkodónak minden akadályokat el kelle-
ne hárítani, mellyek által azok meggátol-
tathatnak. Innét van, hogy a* gyermekek 
neveltetéféhez meg-kívántató költfégek aft-
nyira meg-fogyatkoznak; az alatta valók a-
dóíságai naponként fzaporodnak, és fok fzép 
Famíliák el-allyafodnak. Sőt némellyekkel 
a' ízép 's édes Atyai *s anyai nevet is el-fe-
lejteti az öltözetekben való bujálkodás. 

Éppen nem fzándékja ugyan a' Királyi 
Fejedelemnek,' alatta valóinak fzab'adfágokat 
meghatározni, hanem iellyes reményféggel 
van, hogy azon ő Atyai indűlatit, mellyekkel 
adatta valóihoz, naint faját gyermekeihez vi* 

fel-
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feltetik, javokra és bóldogííláfokra ízélzók-
nak lenni meg-esmérik. , 

Sziikféges pedig, hogy a'Nemefségkezd-
je-el e' dolgot, 's ö adjon máfoknak e'réfz-
ben jó példát. A' végre kívánja a' Királyi 
Fejedelem, hogy a' Nemefség akármelly In-
nepeken és Gállá napokon is, nem másképp, 
hanem tifztefséges eggyűgyü öltözetben, 's ta-
lán leg-alkalmatofsabb lenne a' fekete ruha, je-
lenjen-meg azUdvarnál; mivel a'Nemefségnek 
inkább nemes indulatok és tselekedetek, 's a' 
Virtufok' gyakorláfok és jó gazdálkodás, mint 
fem a' ruházatokban való bujálkodás, 's a' Pá-
brikák és fzabók munkái által, kell magokat 
máfoktól meg-külömböztetni.' Es noha fenkit 
fem akar a' Királyi Fejedelem akár minémű ru-
házatokra kénízeríteni; mindazonáltal még is 
Őltözetjekböl fogja meg-esmérni azoknak er-
kőltseiket, kik az ö Kegyelmét kerefik; és a' 
Tifztfég,ek"s hivatalok'ki-ofztogatáfában is, 
nevezetefen a' jó gazdafágra fog vigyázni. 

Nemde nem valójában meg-érdemlené c'ez 
a' Nemes és a' Virtufoknak fzeretetét esmérte-
tő Fejedelmi rendelés, hogy e'Földnek min-
den Uralkodói, annak követéfe által fzorgal-
matoskodnának alattok valóik' bóldogíagok-
nak elö-mozdítáfán, 's illy fzembe-tünö Atyai 
fzeretettel hódítanák magokhoz máfoknak l'zí-
veket! Vajmi fzép mikor a' Hazafi őltözetje 
által is esmérteti jó Hazafiúfágát, 's a' Magyar 
fzép Magyar őltözetjében mutatja hogy Ma-
gyar! 
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