
X I I L L E V E U 

Kélt Komáromban Punköst Havinak 
15. Napjdn. 

Montesquieu' Törvények' velejének folyta' 
táj 0# 

_/%_zért eggy új indító okok vagyon arra 
hogy eggyefüljenek: és a' tárfafágban való 
életnek kívánáfa lefz' e' fzerént, eggy ne-
gyedik Terméízeti törvény, 

III. Réfz. 
Az irott Törvényekről, 

: Mihelyt az emberek Tárfafágban vagy* 
nak, el-vefztik az ő erőtelenfégeknek érzé-
fét; meg-fzunik az egyenlöleg melly közöt~ 
tök vala, és az ellenféges állapot áll-elő. 

Minden különös Tárfafág kezdi faját e-
rejét érezni; melly fzüli az ellenkedésnekál-
lapotját, nemzetből nemzetbe. A ' magá-
nos tagok kezdik minden Táriaí'ágban külön 
külön érezni a' magok er ej eket; a' Tárfafág* 
nak fo fő jufsait igyekezi kiki maga hafzná-
ra javára fordítani; mellyböl támad, közöt* 
tök az ellenkedésnek állapotjak 

M. Gyüj, IP. N. JSF A% 
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A z ellenféges állapotnak ezen két ne-
mei állítják-fel az emberek között a' törve-
nyeket. Űgy gondoltatván az emberek, 
m ni a' kik eggy illy nagy Planétának (búj-
"tio'ó testnek ))akofi, kiknek külömb külömbféle 
nemzetekre kelle fel-ofzlani, vágynák néki. 
ek törvényjeik azon közben és tekintetben, 
mellyben mind ezek a' nemzetek vágynák 
egymáshoz képpest; és ez a' Nemzeteknek 
Törvémjje. Ügy gon'doltatván , mmt / 
kik ugyan azon eggy Tárfafágban élnek, 
mellynek gyámolíttatni és fenn tartatni kell, 
vágynák nékiek törvényjeik, azon közben 
's tekintetben, mellyben vágynák az igaz-
gatók az igazgattattakkal; és ez a' Tdrfa-
f ágnak Töwényje. Ezen kívül vágynák 
még nékiek törvényjeik azon közben 's te-
kintetben is, mellyben vágynák minden pol-
gárok egymás között; és ez a' Polgári Tör. 
vény. 

A' Nemzeteknek Törvényje terméfzet-
tel fundáltatott ezen állatáfon, hogy a' kü-
lömb külömbféle nemzetiegeknek j a' békes-
fégnek idején egymáfsal olly -kevés gonofzt 
kellétik tenni, valaminttsak lehet valófágos 
hafznaik' és jufsaiknak meg-fértéfek nélkül. 

A ' hadakozásnak targyja a* győző de-
le'm ; a' gyözödelemnek a'nyerefég; a'nye-
refégnek a' meg-tartási , Ezen állatásból, 
és az előbbeniből kell minden törvényeknek 

foly-
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folyni, mellyekből a' Nemzeteknek Tör-
vényje áll. /r 

Minden nemzeteknél vagyon valami 
Nemzetek' törvényje, és még az irokokndl 
is, kik külömben a' magok foglyaikat meg-, 
efzik. Követeket küldenek, és fogadnak 
ezek el; hadi- és béke-törvényeket esmér-
nek, tsak az a' hiba, h o g y e ^ a z ő Nemze-
tek' Törvényje nem igaz állatáTökon^fejidái- :_ 
tátott. , ', 

A ' Nemzeteknek törvényieken kíviil j 
melly közöufégefen minden tárfafágokat il-
let, vagyon még minden különös Tárfafág-
nak, Tdrfafdg-héli Törvényje, Igazgatás 
nélkül eggy táríafág fem állhatna fenn. A 
minden magános erőknek eggyefítéfe téfzi 
azt, a? mit Tdrfafágbéli állapotnak neve-
sünk, azt mondja igen helyefen Grdvina« 

A' közörifégeá erö lehet eggy magános 
főnek, vagy pedig többeknek is kezén, Né-> 
méllyek úgy vélekedtek, hogy mivel az 
atyai hatalmat a' terméfzet állította-fel, te-~~ 
hát íeg-illértdobb volna a' terméfzethez , az 
eggy magános fő által való igazgatás. D « 
az atyai hatalomnak példája femmit fem e-
rőílt. Mivel, ha eggy réfzről az atya ha-
talmának valami köze vágyon is az eggy 
magán való igazgatásai: de más réfzről az 
atyának halála után megint a' testvérek' ha-
talmoknak, vagy a' testvérek' halálok után; 

N Í m 
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az unokák- hatalmoknak, a' többek által va. 
ló igazgatásfal vagyon közök. A ' Tárfaíag. 
béli hatalom, fzükfégesképpen több ház-
népeknek eggyé letteket foglalja magában. 

Inkább mondhatjuk azt, hogy a'ter-
méfzethez leg-mérféklettebb igazgatás az, 
mellynek különös mivolta , leg-jobban meg-
eggyez a' n é p n e k m e l l y ért fel-állíttatott, 
mi-TÓltával, állapotjával. 

A' magános erők nem lehetnek eggyé, 
ha tsak minden akaratok eggyé nem lék-
nek, Ezen akaratoknak eggyé - létekben, 
azt mondja ismét S r á v i n a igen helyefen , 
áll á Polgári állapot. . 

A' törvény átaljában nem egyéb, ha-
nem az emberi okofság, a' mennyiben az, 
a' földnek minden népeit igazgatja; és kü-
lön külön minden nemzetfégeknek Tárfk-
íagbéli és Polgári törvényjeiknek nem egye-
beknek kell lenni, hanem tsak azon külö-
nös eleteknek, mellyekre ez az emberi okos-
fág által alkalmaztatik. 

' Olly alkalmatofaknak, 's illendőknek 
kell ezeknek a' néphez lenni, mellynek ked-
v é é r t alkottattak, hogy igen nagy véletlen 
történet légyen az, mikor eggy Nemzetnek 
törvényjei, más Nemzethez illenek. 

Sziikfég hogy fzoros közök légyen azok-
nak a' - fel-állíttatott, vagy fel-állíttatándó 
terméfz etjéhez és fundamentomához ; akár 

mar 
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már formálják azok azt, mint a\ Táríkfág--
béli törvények; akár gyámolítsák 's óJtalr 

mázzák, mint a' Polgári törvények. 
Kell azoknak hallgatni a'tartománynak 

urméfzeti mipoltdhöz is , a' hideg, a' me-
leg, avagy a' mértékletes vidékhez, öve-
zethez ; a' főidnek minémüfégéhez, fekvéfé-
hez, nagyfágához, a' népeknek.életek'mód-
jához , a' mint azok vagy a' fold mívelés-
bol, vagy a' vadáfzatból, vagy a' barom 
tartásból élnek; alkalro azt attaknak kell azok-
nak lenni a' fzabadfágnak mértékjéhez, grá-
dicsához , méílyet annak mivolta meg-fzen-
vedhet; a' lakofoknak valláfokhaz, hajlan-
dófágokhoz, gazdagfágaikhoz , fzamjokhoz, 
kereskpdéfekhez, erkőltseikaez, fzokáfaik-
hoz. Közeik vágynák azoknak utoljára egy-, 
máfial, közeik vágynak eredetjekkel, a' tör-
vény-tévőnek tzéljával a a' dolgoknak rriel-
Jyeken fundáltattak rendjével. Mind ezek-
ben a' tekintetekben fzükfég azokat meg-
fzemlélni. . 

Ez az , a' mit én ezen munkában vég-
be vinni magamra vettem. Mind ezen kö-
zöket 's tekinteteket meg. fogom én vizs-
gálni; mind ezeknek öfzvefége az, a 'mi t 
.%Örvények' velejének nevezünk. 

Nem válafztottam-el a' Tdffafd-g' Tötf-
yinyjjmt a, Polgári Törvényektől: mer"j 
m i n í kogy én nem a' törvényekről, 

% a . 
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4? törvényeknek velejekröl befzél lek; ez a' 
törvények1 veleje pedig áll azon külötnb kü-
lömbfiéle közökben -s tekintetekben, mel-
ly ekben a' -törvények lehetnek a' külömb 
kulömbféle dolgokhoz képest : inkább kel-
lett nékem ezen közöknek és ezen dolgok-
nak rendjeket követnem, mint fem a' tör-
vényeknek terméfzeti rendjeket. 

Leg-elfőben is tehát , meg-fogom vizs-
gálni azokat a1 tekinteteket, melly ékben 
fagynak a' törvények a'terméfzetre, ésakár-
inelly igazgatásnak fundamentomára nézve: 
és mivel ezen fundamentorrjnak, állatásnak, 
leg-főbb köze vagyon a' törvényekhez, igye-
kezem azt jól meg-esmérni és ki-tanúlni; és 
ha azt egyfzer meg-állíthatom, meg fogja 
plinden látni , miképpen folyjanak abból, 

4nint önnön forráfokból, a'törvények* Azu-
tán % által lépek a' több tekintetekre, mel-
lyek különösebbeknek látfzanak , 's a' t, 

III. Könyv. X . Rcfz. 
'4z engedelmefségnek külömbfége, a1 mér-

yéklett és a* fzabad hényü igazgatd-
fok alatt, 

Á y fzabad kényre igazgattatott Tárfara-
gokban , felettébb való engedelmefséget kí-
%án, az igazgatásnak t e r m é f z e t e é s a* Fe-
jedelem' egyfzer meg-tudott akaratjának , 
|űly tsalhatátlan niunkálkadáfának kglí lenni, 

va-
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valamint eggy a' máfiknak ellenébe hajítptt 
golyóbifénak. 

Nints itt helye femmi enyhítésnek, 
mértékletnek 5 alkudozáfoknak, idő halafz-
táfoknak, bűnváltságoknak, fzófzóiláfoknak, 
mutogatáfoknak, femmi ja vallásnak hafonló 
jóra, vagy jobbra. A z ember eggy olly te-
remtmény , a' ki engedelmeskedik eggy más 
teremtménynek, a' ki akar* 

A z illy tartományban •ízintúgy. nem 
vetheti az ember elő a' maga félelmét a' do-
lognak jövendp ki-menetelére nézve, vala-i, 
mint. rofz köVetkezéfeit, a' fzerentsének ma-
katsfágával nem mentegetheti; az emberek-
nek forfa itten , mint az oktalan állatoké, 
tsak az izgatás, az engedelmefség, a' fe-
nyíték. ' 

Semmit fem hafznál itt a' terméfzetnek 
érzéfeivel, az Atya eránt való tiíztelettel, 
a' gyermekek és felcfégek eránt való- gyen-
ge ízeretettel, a' betsületnek törvényiéivel, 

. az egéfzs égnék állapotjával elö állani; meg 
ment a' parantsolat; 's ez elég, ' 

Midőn Períiábán a' Király egyfzer va-
lakit meg-ítélt, már a' végett többé Ö'véle 
fzóílani nem lehet, fem kegyelemért efedez-
ni. Ha mindjárt réfzeg lett volná is, ítéle-
tének még is mind eggyaránt végbe kelle-
ne vitetni: különiben ellene mondana ma-
ga magának; a' törvény pedig maga #&§% 

; - •' ' '• ' N 4 ' # , 
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ttak ellene nem mond. E' vo l t Itt eleitől 
fogva a' gondolkozásnak módja ; a' 'Sidók' 
fci irtatt&táfa végett ki adott parantsoíatja 
Jfvérusnak meg nem máfoltathatván, ezt 
az útat találták-fel, hogy inkább meg-en-
gedtetek azoknak a' magok védeirnezéfe* 

Van mind az által eggy dolog, melly 
a' Fejedelem akaratjának ellenébe tétettet-
het ik; ez a'Vallás. El-hagyja ember aty-
ját; főt meg is öli azt, ha a' Fejedelem pa-
rantsolja; de bort nem ifzik, ha mindjárt a' 
Fejedelem akarja és parantsolja is azt. A' 
Vallásnak törvényjei felíobb parantsolatunk, 
mivel azok mind a' Fejedelemnek mind ay 

jobbágyoknak adattak. De a' terméfzeti tör-
vényekre nézve , nem így vagyon nálok 
a1 dolog; a' Fejedelemről fel-téfzik, .hogy 
az már többé nem ember* 

A z eggy Urií, de mértéklett Tár Magok-
ban, meg-fzoríttatott a'Jiataíom az által, a' 
mi azokban a' rugó; az az a' betsület á-kal, 
pielly mint valamelly magán Úr (Monafcha) 
uralkodik a' Fejedelmen és népen. Nem 
hozattatnak itt annak elő a' Vallásnak Tör-
vény jei ; ezzel nevetségesnek 'látfzanék az 
ydvari ember maga is maga előtt: hanem 
ízűn tel en a' betsüietnek törvényjei hánytor-
gat tatnak, Ebből fzükféges mértékletek fzár-
maznak a i engedelmefségben ; a' betsület ter-

fzerént tsudálatos képzelődéfeknek 
• • " V . • ' va- • 
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vagyon alájók v e t v e , és az engedelmefség-
m i n d azokhoz alkalmaztatja magát.. 

Ámbár ezen két igazgatáfokban, külöm-
bözö légyen is az engedelmefségnek módja: 
mindazáltal a' hatalom ugyan azon eggy. 
4-kármelly felé vforduljon a' magán Űr, 5 
nyom többet, le-húzza hírtelen a' mérték 
nyelvet, 's fzavát fogadják. Á z egéfz kü-
lömbfég tsak ez, hogy a' Monárkhiában a! 
Fejedelem', éles bé-látása, és a' Minifzterek 
abban véghetetlenül alkalmatofsabbak és gya-
koroltattabbak a' munkákban, mint fem a' 
fzabad kényre igazgattatott Táríafágban. 'sa't» 

VII. Könyv. IX. Réfz. 
'AzJJfzonvj oknak állafotjohról> a' külömb 

külömbféle, igazgdtáfok ,al&ít 
A z A l k o n y o k magok tartóztatáfsal bír-

nak a' Monárkhiákban; mivel a' rangoknak 
meg-külömböztetéfe az udvarba húzván Ö-
ket, abban a' fzabadfágnak azt a' kényjét ől-
tözik-fel magokra, mellyet tsak egyedül (zen-
vednek ott meg, kellemetefségeit indulatját 
mindenike arra fordítja, hogy fzerentséjét 
elö v igye; és mivel az ö erőielenfégek meg 
nem engedik nékiek a' kevélyfége.t, hanem' 
a' helyett a' híjában valófágot: a' pompa' 
uralkodik ott fziintelen 6 vélek eggyütt. 

A ' f z a b a d kényre igazgattatott Tárfafá-; 
gokban, nem vifznek az AJTzonyok pom<-
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pát-bé; önnön magok Ők ott a' pompának 
tárgyjai. Felettébb vaío rabi állapotúaknak 
kell nékiek lenni. Köfet i mindenik az igaz. 
gatásnak kényjét, és tsak azt vifzi magával 
b é , a' mit más helyeken is lát, hogy hé-vi-
tetett. Mivel ottan a- törvények kemények, 
és azoknak egyfzéribe elég tétettetik, félnek 
attól , hogy az AÍTzonyoknak fzabadfágok 
valamelly zűrzavart ne okozzon. A z ő pat-
varkozáfaik, magok gondolatlanfágaik, ellen-
kezefeik, édes hajlandófágaik, irigy buzgó, 
fágaik, viíTzálkodáfaik, az a' mesterfég melly 
által az apró lelkek a' nagyokat magok páct-
jokra húzzák, foha fe lehetne ott fontos kö-
%qtkezés. nélkül. 

Továbbá, mivel a* Fejedelmek az jlly 
tárfafágokban, az emberi térméfzetböl játé-
kot űznek; azért fok felefégeik vágynák, és 
ezer meg ezer okok kötelezik Őket azoknak 
bé-záráfokra„ 

A' Köz-tárfafágokban az Alkonyok a' 
törvénynek ereje fzerént fzabadofok, és az 
erkőltsök által tartatnak zabolán ; fzámkivet-
tetett abból a' pompa r és azzal eggyiitt 
a' vefzeítség is, és a' vétkek. 

A ' Qörög várofokban , a' holott nem 
éltek az emberek az alatt a' vallás alatt, 
inelly azt tanítja, h o g j az emberek között, 

ban. 
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ban, a* holott zabolátlan kényre uralkodott 
a' vak gonofz; a' holott a' fzeretetnek tsak 
eggy oíly formája vala, m'ellyet ízemérejm 
nélkül ki mondani nem lehet; holott azon-
ban a' házafsági életnek leple alá, tsak a' 
barátság vonta vala m a g á t a z AÍTzonyok-
nak virtufok, tiíztafágok, eggyügyűfégek ol-
lyanpk valának, hogy alig látott valaha va-
laki olly nemzetet, melly ezen tekíutetbea 
jobb polgári rendbe lett v.ólna v,év^« 

X. Réfz. / 
j£ Rómaiakmlz Házi TQrvén% f%ékjékrőU 

A ' Rómaiaknak nem voltak különöst 
Tifztjeik , a' kiknek - vígyázáfok alá bízatta-
tott Volna az affzonyokriak magok vifeléfek, 
mint a' Görögöknél volt. A' Fenyíték-bí-
rák nem vigyáztak ő reájok fzemefebben -
mint a.* Köztárfafágrvak több tagjaira. A , 
Házi törvény fzékeknek fel-állíttatáfa ki-pó-
tolta , a' Görögöknél e' végre fel-állíttatott 
Tifztíeget. 

A ' Férj egybe gyűjtötte az Aűzonynak 
rokonit, - és azok előtt kélte azt npeg. Ez 
a* Törvény fzek tartotta fenn áz erköltsöket 
a' Köztárfafágban,. De ugyanezen erköltsök , 
tartották-fenn ezt a' Törvény izéket is. íté-
letet kelle enne.k tenni, nem tsak a' törvé-
nyek' meg-rontafáról, hanem, még az erkől-
tsökiiek meg-fe^téztetéíekrol is. Hogy P e" 

' " % " 
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«j!g az erkölísöknelc meg - fertéztetéfekröl 
ítélet tétettethefsék, fzükfég hogy erköltsök 
légyenek. 

Ezen törvény-izék' bűntetéíinek fzabad 
akarat fzerént valóknak kelle lenni; és va-
lóba azok is valának; mert mind az valami 
a' fzemérmefségnek mérfékjeit illeti , nem 
foglaltathatik helyefen Törvény k önyvbe. 
Könnyű abban Törvények által mérféket 
tenni ? a' nőivel az emtíer máíbknak tar-
tozik; de nehéz azokban mind azt bé-fog-
laíni, a' mivel magának köteles. 

A ' házi Törvény-izéknek tzélja vala az 
alkonyoknak közqnféges magok vifeléfe: de 
yala qlly gonofzíag melly ezen Xörvény-
fzéknek fenyítékén feljijljméga'közönféges be-
yádlásnak (idézésnek) is alája vettetett vala; 
e' volt a' nosparáznafág: már ez akár azért 
lett légyen, mivel eggy" köztárfafágban az 
frköltsöknek illy nagy meg-fertéztetéfe által 
az Igazgató fzé% mag4t meg - fértetettnek 
ítélte; akár azért, hqgy a,z a lkonyok mér-
féketlenfége gyanúfágbá hozhatta a' férjnek 
is élete módját, akár végre afcéjrt, miv:el fél-
tek, hogy ne talán a' betsület ízeretö em-
berek magok, inkább el-titkolják ezen go-
nofzfágot, mint fem meg-büntefsék; inkább 

kívánják azt tudni is , m^nt fem meg 
Í»,#úlják. 's a' t. ' 
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A ' Találós Mefe volt az Énocti" fel-
ragadtat dfa> a* Rejtett Szó Kréta, melly-
bői kitel ik rét, kettőzve Tata* 

Találós Mese. 

Két forrás fakad eggy hegy alól, két kispa-
takot^ mos, 

Nem izélés, nem mélly, nem febes egy-. 
gyike is 

Úgy de tsalárdfággal nagy mélly, és gyors 
vizeket győz ; 

Mert fok okos főnek vefzti gyakorta efzét*. 
Szathmárról. 

Rejtett Szó. 

Négy egéfz gyomrába vizet 's halat kerít; 
A ' két fzélío főidre őfz-fejér fzfnt terít ; 

A' két végfő bár vén, az abrakra nyerít, 
:'S füvei él; hogy meg-fejtsd barátom tedd 

fzerit. 
Martosrph Édes Gergely. 

harmadik nagy folyó-vize Magyar Of* 
Jzágnal?+ Dráva,-

Ered ez Cárinthiában á 's Magyar Ör-
fzágot Tóth Orfzágtól el-fzakafztja. Sebes-
fen foly j és alkalmatos volna nagy hajók-

nak 
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nak hordozáfókrá is, ha kivált a' tőkéktől 
tökélletefsen ki-tifztíttatnék. A z előtt is ugyan, 
dé kivált a' háborútól-fogva a' Komáromi 
és más Hajófok Eizékig-, 's fe l lyebbis, fel. 
felé vontatják a' Drávád a' terhes hajókat. 
A ' Szala-vize melly Stájerben (Stiriában) 
ered, és Légrádnál Szála Vármegyében a* 
Dtávábá ízakad, formája vele a' Mura-
fzigetét, vagy Mufa-közt, melly neveze-
tes néni tsak jó búzájáról 's boráról, hanem 
az itt igen bővölködő eperj fákról is, és a* 
feiyem - é'réfztő bogarakkal váló hafz-
nos kereskedésről; — Leg-nagyobb izélés-
fége a' Drávának fzáz húfz öl. A* Dunába 
ízakad Ahnásnkl Efzék alatt, a' hol álltt 
hajdan az a' nagy híd, mellynek hoflzaeggy 
fertály mért főid , a' fzéléfsége tizen-négy 
öi volt. i jőő-ban Solimáh TörökTsáfzár-
nak parantsolatjára tizen-két napok áiatt é-
pítette azt hufzon öt ezer ember; d'é a' kö-
vetkezendő időkben tizeit - három prófont 
malmokkal eggyütt a'Kerefztyénektöi el-éget-
tetett. 

Shakespedrnak jubileuma. 
Született ez a' Nagy Poéta Shakespeár 

Stratfordban 1564-ben; Sok remek mun-
kákat dolgozott az Ánglufoknak gyönyör-
ícödtetéfekre, mellyekben ha a' teátrumnak 

: re-
- . .. - . '% 
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régulájit nem követte is ; de ezen hibát az 
ő képzelödéfének elevenfégévei, éa fcöreti 
hetetlen fzépíegeklcel ki-pótolta;... .Sokan, ne-
vezik az ő Szomórú-játékait tsudáíatos mon-
ftrum.oknak, mellyekben a' fok képteíenfé-
gek 's rendeletlenfégek között találkozik az 
olváfó egéfzen meg - lelkefítetfett Scénákra, 
fél-emelkedett gondolatokra; és fzívre ható 
nemes érzéfekre. Meg is tifztelték ezt már 
életében , Erfébeth Királyné, I-sŐ Jákkb Ki-
rály, és fok Angliai Lordok, a'kik az Angliai 
Literáturát boldogítani akarták; A'tóbbek kö-
zött eggy-Lprd ezer ftérlinget küldött néki eggy 
nap ajándékba. Éz más örfzá^ban 

hoí az érdemet meg-betsulik's meg is jutalmaz-
tatják. Meg halt éz a'Nagy Poéta 1616-ban, é-
létének ^.2-dik efzterdejében. — Ama híres 
Komédiás Gart'ik, a' ki olly nagy betsüle-
tet fzerzett magának egéfz Angliában j hogy 
a' Lordokkal 's Hertzegekkel eggyütt tárfái-
kodótt, eggy közöíiféges Jubileumot vagy In-
nep napot fzenteít ennek a' halhatatlan Po-
étának meg-tifzteléfére 1769-ben, a' Nyár' 
középében j Stitatfordbán, az é fzuletéféi . 
nek helyébeii, Erre.^az Inneprej. a' meg-
határozott napra az Üjfágok által bé-hívta 
Garrik Ángliának minden Fő-embereit 's ér-
zékeny Lakofait, Meg is jelentek az A n : 
glüfok eire a? Nemzeti Innep napra, még 

, ' f 

í . 
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pedig olly nagy fzámmal, hogy a' Város-
ban .el nem férvén, a' mezőben tsináitak fa-
torokat , fok ezerek pedig a' magok kotsi-
jokban, vagy az ég alatt háltak* A' mun-
kát , mellyet e' végre kéfzített Garrik, ne-
vezte jubileumnak, 's tartott más-fél óráig. 
Ebben a' Befzéllgetésben mestérfégefen öfz. 
ve-fzőtte Garrik azokat a' jeles történeteket, 
mellyek illy fok ezer emberek köztt Statfórd-
ban a' Jubileum' napján vagy valófággal meg-
estek, vagy leg-aíább meg-eshettek. Mi-
nekutánna a* teátrumban ezekkel gyönyör-
ködtette és kéfzítette a1 Nézőket: rn.eg-.je-
lentek hírtelen á' teátrumon fzámos embe-
rek , kik a' Shakespeár' emlékezetére egy-
nehány verfeket éneKeltek; bort ittak eggy 
fa pohárból, mellyet a' Statfördi Magiítratus 
abból az eperj fából kéfzíttetett, mellyet Sha-
kespeár a' maga háza előtt tulajdon kezével 
Jplántált.Ezt el-befzélltték a'parafztok egymás-
nak, és a'pohár eránt nagy tifzteletet mutattak. 
— E z e k után változtattatott a' teátrom, és elő-
adta a'Státfordi hagy piatzot az ott lévő toron-
nyal eggyütt; mellyben eggy harang meg-hú-
Eattatótt. Ennek hangjára a' rendes Jádzo-íze-
méllyeken kívül fok egyéb emberek is bé-gyűj-
tettek a'Jádzó-helyre.hogv á'valófágos piatzot 
annál elevenebben majmolhafsák. Ekkor el-
kezdődött az a'pompásProcefsio,mellyhez há-
ibnló foha a' Világban femmi-féle teátrumon 
öem láttatott, 

A ' többi következik. 
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