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GYÜLYTEMÉNY' 
Í V , L E V E L t 

Költ Komáromban, Szent $'ctkab-Havának 
n-dik Napján, lyty-dikBfztend. 

S. Patak. 1789. Jun. 1. Napj, 

A\ Perubili Amerikai Lakosoknak nyelvek-

A* 
ről 's eredetekről. 

jk.zt olvassuk Kluverius'' Geográfiájában 
az Amerikai Peru nevezetű Tartománynak 
régi Lakosi felől, hogy ők az ISTENt, a' 

D kit 
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kit mindenek felett tifzteltenek, Vífac 0chá-
nak, az-az Világ' Teremtőjének nevezték, 
Tulajdon fzavai Kluveriüsnsk., vagy is Bu-
710 Jánosnak, az ö munkáji' egyik ki-adó-
ioknak , ekképpen vágynák: CoUbant Pe-
ruviani praecipue Bmm, qui illis Virac • 
ocha, ideft Creator Mundi, ac fecundo 
íoco Solem (a). 

Mi Magvarok * ezen Németesen íratott 
fzót, Virac ocha, így írnánk-le 's monda-
nánk-ki : P ífag oka s a' melly a' régi Ma-
gyarok' nyelvek ízerént éppen annyit téfzen, 
hogy az l és í* betűk igen könnyen el^tsefé-
lődnek egymással, a' mint erre fok példákat 
láthatni Bochard Sámuelnek Geographia 
Sacra nevezetű munkájában (b). Melly el-tse-
rélödés, hogy a' Magyaroknál meg—eshetik* 

' példa a'többek között ezen fzó; erkölts, mel« 
lyet a légieknél így tálálunk: eíkwlc (c). De ne-
vezel esen, ki-tetízik az a? régibb írásokból, 
hogy a' Magyarok rége&ten, ezen íz óval í 
Virág, e' helyett is éltenek : Fildg, a'mint 
azt e' következendő példák bizonyítják : <— 

I. ,3 Síi" 

(a) V i d . Philip' Cluverii In trodu&io in üniverfatri 
G e o g r a p h i a m , cum Not i s Joh. Bunoni í ; , H e k e -
l i i etc. L i b . V I . Cap. X I V . pag . 6ga. ed i t A m -
ftelaed. 1729. 4to. 

<jb) San. Bocharti Geograph ia S a c r a , f e u Phaleg, 
et Canaan L i b . I. Cap. ^ 3 , 43. etc. 

(0 1Steph. IVtfzprcmi Biogr. Medie, Hung. Centur, 
s. Part. a. pag. 1̂ 2, 
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i. Silvefler Jánosi áz Éíz-
tendőben ő áltála ki-adatott Magyar Öj Tes-
tamentomnak végé a, tanítván a' hasonlatos, 
ság fzerént való fzóllások'' fórmájokról, ek-
képpen ír 5 -h • 

' „ Ez ill'eti befzédnú tele az Szent 
„ írás, mell'hez hozzá kell fzökni annak 
„ az ki azt óluassa. Könü pediglen hoz-
„ zd fzokni az mü nipünkneki mert nem 
,, ideghen ennek ez ill'en befzidnek neme.. 
,3 R ilfen befzéduel naponkind való fzold-< 
„ sában. II iriekekben, kivdltkippen ad-
j5 Virág inekekben, melVekberi czűdálhat* 

ta minden nip az Magar flipnek ehnéjwek': 

„ éles vóltát az lelisben, mell'' nem egéb' 
3, hanem M'agar po'éfis* .. • 

a. Telegdi Miklós, Pétsi Püspök és 
áz Efztergomi Érseknek Vikáriusa , adott--
ki 1583-dik Efzt. az Ekklésiái Szent Tzere-
móniákról egy könyvet, melly újra ki-
nyomtattatott Kutassi János Győri Püspök' 
költségével, illyen titulus alatt; dgendari-
us Liber Continens ritus et caeremonias* . 
quibus in adminifirandis Sacramentis * 
benediSiionibus etc. Parochi et alii Cu-
rati in Bioecefi et Provincia Strigoni-
enfi utuntur. . Tirnaviae 1596* 4to-. A ' 
könyv íratott réfz fzerént Deákul, féfz fze-
rént Magyarul. Ezen könyvnek 89-dik le-
velén, a' 6-dik és 9-dik Parantsolatok fze-
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tént, a3 többek között i l l jen kérdést téfzen 
a' Pap, a' gyónó Szemeh 'e lebé : •— -— 
„ Éneklettélé $ auagvj hallgaftálé Virág 
^-jnekeket meWekbe testi j'zeretetrill, ej 
^ buiá dolgokrul vólt emlékezet? C6* . 

Ezen íróktól az úgy nevezett Világi 
Énekek , nevfeztethek Virág. Énekeknek• 
Mellyből meg-tétfzik, hogy a' régi Magya-
rok,. ezen íz óval, Virág, e' • helyett' is él-
tenek, hogy Világé És így a' Perubéli ek^ 
nek' is ezen fzóllások: Viiíág oka, a1 régi. 
í^agyarok'..,nyel vek ízerént éppen annyit té-. 
íz;Bri,:mi»t: Világ oka;, a.' melly e' Világ' 
fzerzö fkának a''Teremtő ISTENnek, igen 
ditsoséges nevez ele. 

Már most illyen ^egvjzés i •téfzek: A' 
hangnak ezen meg-.egygyezése,; melly fze-
rént mind a' Perubéh Amerikai Lakosok-
nak, mind a' régi Magyaroknak nyelvekben, 
ezen fzóllás Virág oka, eppen egygyet je-
lent. vagy tsak tsupa történet , mellynek 
f < m m i különös oka nintsen Vagy pedig bi-
zonyos. fundamentomon tpultt dolog. Ha 
ez nem egyéb, minden ok 's fundamentom 
nélkül való történetnél tehát egy nyilván 
való bizonyságunk vagyon arra, melly kön-
nyen meg-tsalatkoznak azok > a' kiK ugyan 
tS hegyre fzedik a' Magyaroktól egéfzen kii-
lömböző nemzeteknek , 'Sidóknak , Persák-
uak 's egyebeknek nyelveket, úgy keresik 

ben* 
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feönnek a' Magyar nyelvet, 's mihelyt vala-
melly tsak kévésé hasonló hangú fzóra akad-
nak is, erőfzakosan Magyart tanainak belöl'et: 
így tselekefznek a' többek kö^tt Otrokotsi -
Foris Ferentz, és Kalmár György, Tudom, 
én, hogy a' íqk felé terjedett, és fok Sczithiai 
népekkel atyafiságos Magyar nemzet nyel-
vének gyomait, fok nemzeteknél lehet még 
ma is találni, kivált a'- mellyek hasonlókép-
pen Sczithiából f ették eredeteket: egyedül' 
azokra nézve fog ezen Jegyzés lenni, a'kik 
az egéfzen kiilömbözö nemzetek nyelveikben 
a' hangnak akárrrutsodás egymáshoz való 
közelítését, mód nélkül fürgetik. x 

Ha pedig ellenben, a' hangnak 5s an-
nak értelmének ezen meg-egygyezese , vaia? 
jnelly bizonyos funcjamentomon épült dolog: 
tehát egyenesen a' nyelvnek régi törsökére 
vezet, é? arra n^utat, hqgy mind a' Magya-
roknak, mind a' Perubéli Ámérikai Lakó? 
soknak régiElejik egymáshoz atyafiságos ok 
vóltanak,'s azon egy helyből fzármazt&nak, 
A' Magyarok felől tudjuk, hogy azoknak 
régi lilejil^:, a' Hunnusok, az Ásiai Sezithi-
ának Elzákra hajló réfzeiben laktanak, Kliinán: 
felji'il, ki-terjedvén fzélesen mindenfelé ab-
ban a' nagy Tartományban, mellynek né, 
melly hegyeiben még most is; fenkitől nem 
függő, másutt pedig a' Ehinai bűoíalomr 
m«il egygye$ültt Múgor (vagy is Magyar,) 

P 3 Sczi 
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Sczithák' lakoznak. —̂  A z Amerikai Lako-
soknak eredeteket a' mi illeti , arról nagy-
kérdés vagyon a' Historikusok között. Kü-
lönösen ílírgeti ezt a' kérdést ama híres ne-
vezetű Voltaire, azon munkájában, mel-
lyet Bazitp Abbas' neve alatt ki-adott illyen 
titulussal: la. Pkilofophie de l' ffijloire(_a), 
és azt állítja, hogy nem másunnan fzármaz-
taoak , lianem magábau Amerikában termet-
tenek az oda való emberek, éppen úgy, 
mint termett a', fü a' mezöbgn, De más fon* 
tjosabb HistórikusQk , a' kik nem kételked-
nek abban , hogy az egéfz emberi nemzet-
ség egy vérből fzármazott, úgy gondolkoz-
nak, hogy régenten Amerikát igen könnyen 
által-haj ókázható fzoros tenger fzakafztotta-
el Asiától, vagy talám valamejly darabja 
egéízen őfzve is vólt ragadva Ásiának Efzak^ 
ra 's Napkeletre hajló réízével; hanem ido-r 
vei a' tengernek dühössége fzákafztotía-el 
tőle,éppen úgy mint Szitziliát OlafzrOrfzág-
nak alsóbb réfzétől,mellyel az regenten Őfz, 
ve vólt ragadva. Még ma is Kamtsatkáb ól, 
és a1 fzomfzéd tenger melly éki Tartományoké 
ból, Amérikába elég rövid útoq által lehet 
evezni. Könnyű pedig fjeL-tenni. hogy ré, 1 

genten njég rövidebb vólt ez az út; mivel 
minémű n^gy változásokat téfzen gyakran a' 

izom 

(a) a' V l II-d ik Réfzben. 
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fsomfzéd fzáraz földeken a' tengernek ereje, 
kivált ha közel hozzá tiíz-okádó hegy le* 
jénd, a' mitsodás Kamtsatkában is talaltatik; 
azt a' Históriák eléggé bizonyítják, — Ál? 
tal-mehettek hát könnyen, a' külömbpn is 
fzűntelen vándorló Sczithák, Ásiának Éfzak 
és Napkelet felé fekvő réfzeiből Ámérikába, 
és azt lakosokkal bé-tolthették, még pedig 
ollyakkal, kik közziii íiémelly Férjfijak fza-
kállosok, mások elletjbén fzakállatlanok vol-
nának; mivel ma is, Asiának említett réfzei? 
l?en, a' Tungusi, Barabintzi, és más némelly 
Sczithák fzakállatlanok > holott egyebek az 
ö fzomfzédságaikban fzakállosok. 

Ugv tartom, hogy ez a' vélekedés igen 
nagyoii hihető; Jeg-alább nintsen benne fem-
mi, a' mi a' főidnek terrnéfzetévél, és á' 
Históriákkal meg ne égygyezne. Éppen hogy 
más erősség a' lehetőségen kívül, ennek bizo-
nyítására , még eddig nem igen találtatott. De 
hogyha a' fpl-tett Jegyzés fzerént, a'Perubéliek 
nyelvekbei) találtató. Magyaros fzó, melly fze-
rént *z ISTEN Világ, okának neveztetik, 
bizonyos, és a' nyelvnek régi törzsökére 
vezető fundamentqmon épült dolog találna 
lenni: egy fzép erősségünk volna, mindjárt 
arra, hogy g Perubéli lakosok, yagy leg-
alább az ő Inka nevezetű Fejedelmeik, a' 
kik az Isteni-tifzteletet közöttök fel-állítot-
ták •». Ásiánák Éfzakra 's Napkeletre hajló rés 

D 4 . fzeir 
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ízeiből- vették a' magok régi eredeteket, a' 
honnan fzármaztak-ki a' Hunnus Mágyarok-

- nak is régi Elejik; és ez volna már annak 
az oka , hogy még ma is , mind a' két nem-
zetnél , hellyel-hellyel, hasonló fzóllások for-
rná] i találtatnak.^' 

Nem liallgathatom-el azt is, hogy vágy-
nák ollyan újabb Historikusok, kik némelly 
Amerikai népeknek .'̂ eredeteket , egyenesen 
az úgy nevezett MaUtschll Sczithák között 
keresik, kik éppen Khinának fzomfzédságá-
ban laknak, és a' kik kőzzűi való a' mostan 
uralkodó Khinai Tsáízárnak is famíliája. 
Ezeknek pedig nyelvekben, illyen Magya-
ros fzóllást jegyzett-mfeg T, Pray Uram: jó 
panlf jó van (a). Nem is tsuda, ha nyel-
vekben iliyetén ízóilááWormáji találtatnak, 
ínivel a' régi Hunnus oknak ízomfzéd Aty-
jokfijai közzűl valók, vágy talim egyenesen 
azoknak maradékaik. 

Ezek fzerént már, af nyelvnek tulajdon-
sága igen fzép jeleket adna az Amérikai la-
kosok eredeteknek yalamelly bizonysággal 
való ki-nyomozására. — De mivel én ma-
gamtól annak okát 's utolsó fundamentomát1 

meg-hatarozni nem bátorkodom , honnan 
vette magát a'Perubéliek' nyelvekben, azon 
fokfzor említett fzóllásnak formája, melly 

, i z e -

(«) Di í lert . in A n n a l e s veteres H u n n o r u m , A v a r . 
et .Htüigsr. pag. 43. 
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fzerént az ISTENt, Firdg, vagy is Világ 
okának --nevezik: . annak meg-ít élését az 
Érdemes Olvasok' elejikbe terjefztem, 
és ha valakitől ez eránt világosító tudósítást 
nyerhetek, különös köfzönettel fogom ven. 
nij Írtam Sáros-Patakon. 1789-dik Efztend, 
Juniüs' 1. napján. 

Szombatin Jánós Pró-
t fefefzor, m. k, 

A' melly Tudós Hazafijak illyen vagy 
más forma Jegyzéseket, Versekben vagy 
pedig folyó befzédben kéfzültt rövid mun-
kátskájikat hozzánk fel-kűldik, mind előt-
tünk, mind az egéfzHaza előtt kedves dol-
got fognak tselekedni. — Különösen kéret-
hetnek Hazánk' Nemes Szüzei 's Afzonysá-
gai, hogy üres óráikban fzármazható iinal-
moknak ekfzéleiztésére méltóztassanak né-
melly Találós Meséket 's Rejtett Szókat rövid 
verfekbe foglalni , 's nékünk fránkózott le-
veleikben azoknak értelmekkel egygyütt fel-
iül! deni, hogy kedves Neveik alatt azokat 
a' Közönséggel közölhessük. •—• 

: Hoc eít —• 
Fivér e bis, vita poffe prioré fruu 

. ' r • Mart, 
Élte édességét kétlzeresen ifzfzá 

. Ki gyönyörködve néz az el̂ -múlttra yifzGsa, 
D 5 NinU 
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Nints femmi a' mi az emberi életnek 
ama nagy ellenségét az unalmat jobban el-
ofzlassa, mint a' lzép és hafznos könyvek-
nek olvasások. A' ki életét a' bőltseség-
npk keresésére fordítja, 's elméjét fpk fzép 
tudományokkal megrakja , megrhoizfzabít-
ja az idejét, de nem téfzi unalmassá, rr— A' 
híres t/ocke azt mondja, hogy; „ A z egy. 
„ mást kővető ideák vagy gondolatok az 
,, ido' hofzfzúságának mértékei. Innen van, 
,, hogy mikor méllyen alízünk, és femmit 
„ fem álmodunk, nints akkor femmi ideánk 
y, az időnek tartósságáról, -w Az a' ízem* 
ji, pillantás, mellyben megrfzűniink képze? 
,9 lődni, és a' mellyben ismét el-kezdünk 
5, gondolkozni, láttatik nékünk egymást érni, 
,, ha fzintén közttök fok ezer efztendok foly-
„ tak volna is el. <£ Van Svieten maga es-
mért egy nagy alvót, a' ki a' többek köztt 
egyfzer három Hónapoknál tovább aludt, de 
femmi módon el nem hitethették vele , ha, 
nem még is fzerentsére emlékezett arra, hogy 
akkor n&p vetettek tavafzit mikor el-aludt, 
V . azért is ki-vivén a5 mezőre , meg-mutat, 
ták néki, hogy már aratják azt a' búzát, 
piellyet az nap vetettek, -r- Szint úgy nem 
lenne az embernek femmi képzelődése a% 
időnek tartósságáról ébrenten is , ha lehetsé-
ges vélna az, hogy egy gondolat úgy meg-
feneklene elméjében, hpgy femmi más gcm, 

dol-ít 
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dolat ahoz ne járulna. <— Ezért moiidja 
Mattéitanche, az igazfág' kereséséről írott 
könyvében, hogy nem lehetetlen az, hogy 
olly állatok éljenek, a' mellyeknek fél-óra 
olly hofzfzú lenne, mint nékünk fzáz efz-
tendö. « 

A' Mufulmánok' Bibliájokban, a' Ko~ 
Váriban, van egy mese, mellyből azt leheti 
ne fl-hoznunk, hogy talán Muhamed is így 
gondolkozott. „ Azt olvassuk ott, hogy egy 
,, reggel ki-vitte Gábriel Angyal Muhame-
„ det ágyából, hogy meg-mutassa néki a* 
,, hét Egeket, a' Paditsomot, és a' Poklot, 
„ melly eket ő mind fórrá járt, 's ázon kívül, 
„ az ISTENnél kilentzven nyóltz ezer au-
„ dentziát nyert egymás után. Mind ezek 
„ pedig olly hírtelen meg-estek, hogy mi-
„ kor viízlza,jött, meg áz ágyát melegen 
„ találta, főt a' melly butykost Gábriel An? 

gyal íietségében feUdüjtött, még abból fem 
„ folyt-ki a' víz mikorra Muhamed haza 
„ ért, és azt fel-támafztotta. " *-7 Azt be-; 
fzéllik a' Törökök, hogy egy Egyiptomi 
Sultán nagy nevetséget fzokott űzni e' His-
tóriából ; de egyfzer egy híres Muftival be-
fzéllvén róla , a' ki tsudákat is tudott tseleked-
ni, az azt mondá néki, hogy el-hiteti véle ezt 
a' Históriát, tsak hogy fogadja-meg a' mit 
tőle kíván, a' melly tsak abból állott hogy 
egy kád yízbe üsse^bé a'fejét. A' Sultán 
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meg-tselekedte, 's a' kád körül álló Pap éá . 
Udvari Tifztek' jelenlétekban a' vízbe már- ; 

totta a' fejét. De mi lett belőle ? Azon-
hirtelen ^ragadtatott a' tenger' mellé egy 
hegy alá, hol fok ideig vándorogván, vég-
re bé-ment egy Városba, ott feleségül vett 
egy fzép paraízt Leányt , mellytol fziilettek 
hét Éjai és leányai, De ezek ei-halálozván, 
utoljára olly nagy fzegényénységre jutott, 
hogy már tsak nem éhei vefzett-el, Magá-
ban térvén azért Muhamedhez folyamodott, 
's az ő rendelése fzerént meg akarván roor 
sódni, a' tengerbe mártotta fejet.—- De alig 
hú^ta onrtan azt k i , hogy meg-látja magát 
a1 kád mellett azon fzemélyek köztt a' kik 
odakísérték. A'Muftira támadván azért dor-
gálta ázt, hogy őtet olly fok nyomorúságok-
nakrki-tette,mellye.ket renddel elő-befzélt. De 
|téljétek-meg mellj: nagy lehietptt a?, ö bá-
mulása, a' mikor meg-mondották néki a' 
Tifztek, hogy mind ez tsak álom vólt, és 

^ hogy egy talpalatnyira fem távozott-el a,' 
kádtól, — A' Mufti élt a' jó alkalmatos-
sággal, hogy el-hitesse yele, hogy tehát 
a1 Muhamed' hófzfzü títja fem képtelen, és 
hogy az ISTEN meg.tseleked|ieti, fyogy ezep 
efztendő tsak annyi légyen, mint egy óra, 
s r ítélj ék-meg az olvasok, mennyire egy-
gyezhet-meg a' Muhamed' meséje, a' két 
J3őltsek' értelmekkel; de kérjük, arra is, 

-... .' fcmy " 
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hogy vegyék gondol óra , melly fokkal ter-
jefzthetnénk mefzfzebb életünk' határát ha azt 
a' boltselkedéánek keresésére fordítanánk. 
— A ' hijjábavaló ember Az ö kívánságit 
követi, a' bolts gondolkozik ideájiról. Mind 
a' kettőnek hofzfzu az idő, ámannak azért, 
mert nem tud rtiit tSinální vele, ennek ^ pe-
dig azért, mert annak minden minútájit líj 
és hafznos gondolkozásai által kűlömbözteti* 
meg. —^ Ama kíván tőle fzabadúlni, mint 
Valamely unalmas teréhtől; é pedig fel, 
hogy mindjárt meg-fofztátik tőle. —• A? ki 
heverésben 's tudatlartságban élt, ha vifzíza-
néz el-múltt életére, nem lát abban egyebet 
fzáraz kőfzikláknál. A ' k i pedig a'bőltse-
ségnek keresésében 's virtusoknak gyakor-
lásokban fáradozott, annak el-tőlttt élete 
hasonló egy zöldellő és termékeny mező-
höz, mellynek miiiden réfzei hafznos plán* 
tákkal's kies virágokkal ékeskednék. -

Nagy dítsérctet érdemelne az az Érde-
mes Hazafi , a' ki a' Magyar ( Orthográfiát) 
helyes írás' módját nyelvünk' terméfzetéhez 
képest fundamentomosan ki-dolgozná; mert 
femminek fém vagyunk nagyobb híjjá* 
val , mint ennek. -— Még eddig mi is a' 
melly könyvéket ki-adtunk, azokban a* leg-
közönségesebben "bé-vett, de Valóban hi-

• • bás 
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bás írás' módját a' KÖflyv-nyomtatónak kö-
vetni engedtük: de minthogy ez már előt-
tünk hellyben nyomtattatik, leg-alább a'na-
gyobb hibákat benne el-távoztatni igyekez-
zük , úgy mindazáltal hogy a' Grammatiku-
sokkal perbe fzállni éppen nem akarunk. 

A ' Találós Mese vólt Agy-velÖ, a? 

Rejtett-fzó pedig Harangi mellyben van Aa, 
tatig, harag, hang, 's a' t. 

Találós Mese. 
Hegyen hó, hegy alatt eső tsepeg tsörog, 

Hol alább egy málom tsak alig tsikofog 
Mert harmintz-kettöből, tsak négy öt maradott 

'S A' völgyön híjában a' tó meg-áradott. 

Rejtett Szó. 
Ketteje dög bőrt fzúr: más ketteje hkt legyek' 

, én Úr 
Meg-győz engemet is; négy pedig elete-

met is, 

A méhekről tett jegyzések fötytattatnah 
A' ki a' méhekkel való gazdálkodás-

nak hafznát kívánja venni j fzükség hogy a' 
helyet jól meg-válafzfza. Különös jó hely 

a' mé-
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a' méheknek az, a' hol egy fertálynyi, vagy 
leg-feljebb fél-órányi földre vetéseket , réte-
ket , fok élő-fákat, reptzéket, babokat, és 
fok egyébféle plántákat bőven találhatnak. 
El-repülnek ugyan gyakran égy mértt-főld-
nyire is, ha elébb eleséget nem kapnak; de 
ez a' hofzfzú út mind a4 gazdának, mind 
nékik káros, mert kevesebbfzer fordulhat-
nak , kissebb terhet köthetnek, 's az úton 
is több fzerentsétlenségekiiek vágynák ki-
tétettetve. Há az embernek módja van ben-* 
ne, igen jó a' méheket erdőben tartani. 

i . Hafznos a'méheknek, ha közel hoz-
zájok kis, tavatskák, vagy pedig ganéjos 
gödrök vágynák. Őrizni kell őket az Éíza* 
ki ízéitől , és a' Napnyugati, fzélíől is , melly 
gyakran zápof esőket hoz reájok. Szüksé-
ges azért mind a' két oldalról, ha kő-fallal 
nem lehet, leg-alább defzkázatokkal fedez-
getni őket. -

A ' nedves és hideg helyek igen ár-
tálmások a' méheknek. Meg-lehét pedig , 
hogy valámelly hely Délnek feküdjön, még 
is hideg légyen. Illyenék mind azok a' he-
lyek, mellyekben tavafzfzal a' hő fokára ól* 
vad-el. A ' nedves és hideg helyeken nem 
tsák nem tenyéfznek a' méhek, hanem vég-
képpen is el-vefznek. 

3. Igen jó a' méheknek , ha harmint?, 
negyven lépésnyire a' kásáktól nintsenek 

fem-
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femmi nagy épületek vagy élő-fák, hanem 
fzabadon repülhetnek. De ha ez el-kerűl-
hetetlen, lehet Őket illyen -helyen -Is tartani; 
de azzal a' kárral , hogy a' magasan való 
repülésben a', fetsk éktől 's verebektől kön-
iiyebben el-kapattatnak. Á ' magas élő-fák 
azért Is igen alkalmatlanok, hogy ha a' 
rajok azokra repülnek, fok bajjal lehet" ro-
lók le-venni. Leg-jobban tselekefzik a' Mé-
héfz, ha méhei körűi fzőllő-tőkét 's birsal-
ma-fákat plántál, melly eket a' méhek kü-
lönösen láttatnak fzeretni. 

(á' többit másfzor. ) • 

Bogvj Uül c? kápofztát 's egyéb plántákat 
a' hernyóiktól öltahnazni V 

Mikor más egyéb fakat 's plántákat a' 
hernyók egéfzen le-koppaiztanak, még ak-
kor is nem illetik az eger-fákat: a' honnan 
azt lehet ki-hozni, hogy az eger-fának ned-
vességét éppen nem fzeretik. — Szedjed 
tehát kádba az eger-fa levelet, (terem ez 
I' fa főképpen a' nedves és posványos he-
lyekben) áztasd tizen-négy napokig és gyak-
ran keverd-fel: azután ennek levével ön-
tözd néha-néha plántáidat 's nem fogják il-
letni a* hernyók, — —* 

m 
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