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X I V . L E V E U 

Kőit Komáromban, Sz. András Havának 
18- Napján. 

Tudományos dolog• 

Jlj-eges Ecclejiaftim Regni Hungarm Ef 
Provimiarum adj a centiwn, opera & fiu-
dio Igmtii Gomitis de Batt faján, Epifco-
pi Tranjilvanice cotteEtce Ef illuftratce. 
Tom. I-mus. Albcs ul'm vei Carolince, 
typis EpifcopaUbus. 1787- in Fol. 

Ezt a' nevezetes munkát adja-ki, ma-
ga kőltfégén. ő Nagyfága, a' mostani Erdé-
lyi R. KatlioL Püspök, réfzetxként. Az e-
géfz munka több réfzekböl fog állani, és 

I mindeneket magában foglal, valamellyek a* 
Magyar Orfzági és hozzá való tartományok-
béli Ekkléíiai-törvényekhez tartoznak. 

Ezen I-fő réfzben vágynák mind azok 
i az Egy-házi törvények, mellyek az Orfzág* 

•Nemzeti Gyüléfeiben kéfzultenek, más Ek-
kléíiai rendeléfekkel, eggyütt, fzinte az 7076-
dik efztendöig, és azon Királyi rendeléi'ek, 
mellyek az Ekkléíiákat illetik. Hsélyel köz-

; zel, némelly még eddig. esméreden petsé-
' • O r • ' tek 
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tek, és Királyi köz-mondáfok ís találtatnak 
abban; mint p. o. Sz. István Király felől. 
— A' petsétek köztt, kivált három Királyi 
petsét emlékezetes; t. i. a' 460-dik lapj. I-fó 
Károly Király'petsétje, 1325-dik efzteudörol; 
II-dik Láfzló Király' petsétje, xi-dik efzt. 
az 566-dik lapj., és ez a leg-gyönyörüfé-
gefebb; és a' 672-dik lapj- II-dik Ferdinánd 
Tsáfzár'petsétje, lőső. efzt. A* petséteknek 
egélz gyűjteményiek nagy vígyázáfsal és 
fok túdófoknak íegítfégek által kéfzűlt-el-

• kivált Székely Úrtól vett a' Mélt. fo T. ki-
adó mint egy 600.fi árrá nevezetes fegedelmet. 

Voltak ugyan már ez elolt is illyen 
Gyűjteményi az Ekkléíiai - Törvényeknek, 
mint p. o. Otrokocsi, Inchofer 's máfok' 
munkáik; deréfz fzerínt esméretlenek, réfz 
fz érint igen ritkák azok. Pfluck azt írja a' 
többek köztt, ama' híres és tiídos Secken-
dorfnak, hogy a' Korvínus hajdani Budai 
Könyv-tárházából való íráfok és könyvek 
köztt, fok illyenekre akadott. Péterű Károly 
vólt az elfő, a' ki 1748-dik efzt. Bétsben 
II. réfzekben nyomtattatta-ki az Ekkléíiai ren-
deléfeket. Ötét követték e' munkában, 
1766-dik efzt. a' Thauzi Püspök, és l ú g -
ban Riegger Úr. De mind ezen gyűjtemé-
nyeket véghetetlenül fellyűl múlja fó T. 
Mélt. Báttyán Gróf' ezen fzép és költféges 
munkája. Melly igen egy réfzre fe hajló 

fz e-1 
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fzörös egy eriefs éggel adja-elő Ö PüspÖkfé-
ge az Ekkléíiai - Törvényeket, éfzre lehet 
tsak abból is venni, hogy ditsÖíegeíenural-
kodó II-dik Jó'sefünk rendeléfein meg-
ayug&ik. 

Elől-járóbari két elmélkedéfeket tett 6 
Püspökfége. Az eggyik fzóll: a' Királyi Egy-
házi gyüléfekről, ( de Synodis Regiis ) 
1—96. lapj., az Ekkléíiai dolgokban lett 
Királyi rendeléfekrol, 's kivált a' mellyek 
meg-égyeledett CJrfzági vagy Nemzeti - gyű-
léfeken tétettenek. Néhány rendel éfek, ide* 
jek és foglalmányok íz érint adatrtak-elö; a' 
Királyi SjTnodufok pedig tsak rövideden, ide-
jek fzeririt nyomtattattak az Ekkléfiai-Tör-
vények után. Némelly ihellyékes dolgok-
ról , p. o. a' Frankónai Káptalanokról, fe-
lette is hofzfzas i 's még fem elég világos 
és meg-határozott áz elmélkedés. — A* 
2-dik elmélkedés a' 97. lapj. a'173-ig egy 
históriai-b é-vezetést foglal magában, az úgy 
nevezett f3 . Ekkléfiai-TÖrvénj^ekben, mel-
lyek ezen I-fő ré ízben találtatnak. Úgy 
véljük j jobban és könnyebben ízembe tűnt, 
'á alkálmatofabb is lett vólna j ha a' Túdós 
ki-adó , mindenik Egy-ház Törvényje' elé-
be, vagy pedig, minthogy némelly ek tsak 
rövidebbek, alattok való jegyzéfekben ad-
ta vóína elÖ'az azoknak értelmeket világo-
íító emlékeztetéfeket. A' Királyi Synoduf 

/ • Q % .. íok- ' ; 
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foknál 5 mellyek Jeg-inkább elfoglalják ez 
I-fö réfzí, igen kellemetes , hogy a' fzükfé- • 
ges jegyzéfeket , maga a' Textus alatt meg-
lehet találni. A' leg-eií'Ő ezen históriai-bé-
vezetéfek köztt, a'. Sárdisbéli Synodusról 
fzóll, mellynek a' Végzéfei leg-elol vagy. 
nak a' munkában. Noha pedig a' 97. lapj, 
fogva , a' 104-dikig igen hoízfzafan ad.it-
nak-elö s még is femmit fem lelhetni azok-
ban mást egyebet , mint akármdly Katho-
likus EkkléSai históriás könyvben. — Kár 
hogy az útra vezető könyvek nem említet-
nek e'. munkában. néhai fzép tudomá-
nvú Kornídes Dániel Úr, kinek t\ munká-
ban mutatott fegítségét a' Tudós író vala-
hol dicsérettel említi, ki-pótolta vólna ezen 
költséges munkának ezt a' fogvaikozáfát, 
mellyet vajha maga ő Püspökfége éfzre vé-
vén , e' réízben is tökélletefebbé tenni mél-

tóztatná e' munkát ! 

A Római birodalom'' Nagyfága \rl Né-
pefsége. 

A' most uralkodó Ánglus Király' hit-
vefe, egy a' tudományokat kedvellő 's a' 
Túdófokat érdemek fzerint betsűlnitúdó Fe-
jedelem Afzfzony. Melly igen nagy kíván-
fága légyen ezen Fellegnek, fziilette föld-
jét, 's annak minden tartományit tellyes mi-

né-
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némuíegekbcn 's minden változáfaikra nézve 
esmérni, éfzre vehetni onnét, hogy maga 
irt a' Királyné, a' Göttingai Akadémia' eggyik 
híres és tudós tagjának ^ a' Királyi titkos ta-
nátsos Pütter István Úrnak," arra kérvén 
Ötet íráfában, Hogy a' Római Birodalomnak 
's Uralkodásnak egy oliyan Fistoriáját ké-
fzítené , mellybol ö Felfége annak \ -dófágos 
mivoltát meg-tsniúlhaísa". Pütter Ur 5 Fel-
legének ezen kívánfágát azon munkájában 
tellyesítette, mellyet a' közönfég' elébe il-
lyen tzím alatt bolsátott: HifiOTÍfeke Ettt-
wickelung der Staatsverfajfung des teut-
feken Reichs. ' 

A' Római Birodalom' minéműfégéről ö, 
a' többek köztt, mint egy Summában azt ír-
ja ezen munkájában: A' Német Orfzág' mi-
némüfégét a' mi illeti, azon állapotjának 
meílybea' Vestfáliai békefség által állítatott, 
az a' fő haíkna, hogy ha mindenek jó rend-
ben folynak, mindenik Fejedelemnek elég 
alkalmatoí'sága ván a' jó tételre, holott el-
lenben, ha valamellyik valami rofzfzat akar-
na tselekedni, annak, vagy a'több Feje-
delmek azonnal ellene kelnének, vagy -az 
alatta valók felt'őbb bírónál keresnének lege-
delmet. Valójában , ha egéfzen veízlzük 
a' dolgot; boldog és fzerentsés rendelés ez, 
mivel- annak is egyszersmind elejét velzi , 
hogy a' FeliÖbbíegek, kiknek nem minden-

. * 0 3 kor-
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kor egy forma böltiefséggel Vjófággal folj 
liralkodáfok, nem tehetnek annyi kárt, mint 
riémeily aprólékpfabb Tartományoknak Ti, 
rannufi. 

Másutt illyen ízámlálást téfzen Pütter 
%)r, a' Római Birodalom' 10, Kerűletjeiben, 

4. fzeg. min.+.fz, 
m.föld, takofa, 

Az Auftriaí Ke* 
rület' Nagyfága, Z i 4 ^ 4/182,000. 1949, 
A' Baváriai , J020. 1,6qo,ooq. 1570, 
A' Svéviai, 729, 1,800,000. 2469. 
A ' Frankóniai, J/OOO.OOQ. 2066, 
A'Fel.Szaxóniai, 2000. 3,700,000, 1850, 
Az Al.Szaxóniai, 1280. a, 100,000. 1640, 
A ' Vestfáliai, 1250. 2,300,000. 1840, 
Á ' Fel. Rhénufi, 400. . 1/000,000, 200Q, 

Az Al. Rhénufi, 458. I,; co,oco. 240U 
A' Burgundiái, 469. 1,880,000. 4008, 

' A'Tseh Orfzági, 961. 2,266,000. 23^, 
Auítriának Német Orfzági minden birodaí* 

maiban. . , , 9,667,000. 
A' Borufsus birodalomnak. Német Orfzági 

lakofai , , 4,106,000.. 
És így ez a ' két Birodalom , Német 

Orfzág' 1 akolinak hafon felével bír, melly-
nek a' fzáma, ez eddig való fzámlálás fze-
rint ^á^íOQQ. Lelkekből áll. 

u 
jte 
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. Az erdős helyfegek' és földes Urakhoz. 
Ha a' hajdani időkkel egybe vetjük mind 

a' két Hazánkat, mostani állapotokban; 
tsudálkoznunk kell , melly véghetet* 
Jenül meg-fogyatkoztak fok helyeken a' fcép 
erdők 's bértzek. A' hol régen ten temér-

* dek erdők váltanák, most rendes és népes 
helyfégek állanak ottan. A' mi régi Ha-
zánkfijaitól, kik mindenütt bovfégében lévén 
a' tüzelő fának, nem igen tudták azt kéméi-
leni, meg-tanúlván a' maradék, most is tsak 
igen bőven bánnak még fok helyeken a' tü-
zelő .fával; noha méltán meg-gondolni kel-
lene, melly temérdek fát fel-tiizelnek mos-
tan tsak a' "népefebb várofok, 's mire jut 
még ma holnap e' réfzben maradékunk. Vaj . 
ha bár a' fzomfzédok vigyázókká tenné-
nek minket Hazánkban! 

Tsak Béts Várofát ha veízfzük, efz* 
ten dónként 300/000* öl fa alig elégféges áb» 
ban a' tüzelésre, mellyel többnyire a' üu* 
nán hordanak oda. Sok ollyan ház van 
Bétsben, melly ben télen minden nap el-ég 

! egy öl fa. Egy. Hertzegi háznál 1784-d'k 
efztendőben Pünköst havának kezdetétől 
fogva, 1785-dik' ugyan azon hónapjáig, 
$5Q. öl fa égett-el. 'S nem is igen tsuda, 
mert egéig télen minden nap fzáz kályha 

i ' 0 4 íült 
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fölt a' háznál. Az előtt meg-határozott ár-
ra volt Bekben a' fának; de miólt-i a' Fel-
íéges Tsáfzár , ki örömest minden féle ke-
reskedőnek tellyes fzabadfágot adna, fzaba-
íion bocsátotta a' fa-árulást, azólta napon-
ként drágul. 

Közönféges dolog, hogy egéfz Európá-
ban efztendőnként több fa el-ég, mint fem 
r.evelkedhetik; 's ez az oka, hogy ebben 
a' Században már tíz annyira nőtt a' fa árra, 
mint.elebb volt. El-gondolhatni tehát kön-' 
uven, hogy tsak ac—30. eíztervdö múlva is 
jobban éfzre vefzi magát fok ember a* fa dol-
gában , 's meg-íanúlja azt is, hogy i ,í tsak 
a' fa tüzénél lehet melegedni,. Edteg még 
Ineg íé gondolják fokán, hogy Angliában 
es Hollandiában fa helyett a' torfot, kő-íze-
11 et, fsaimat, pozdorját, és bogáts kórókat; 
a' Scklefzvigi íz igeiekben és Sclwéltzban a 
ízáraz ganéjt; Svétizáhan a' meg-ízarogatotf 
pázíitos hantokat ; Schlefiában a' töviíet, a' 
napra forduló Virágnak és a' krumpli' fzárát; 
Islandiában a' haUtsontot égetik , és hogy 
Apuüában a' haláfzok a' bival fzáraz ganéján 
füiik a' halat. ; 

Könnyen el-gondolhatni ugyan , hogy 
mind ezeknek lé tüze fe fzaga nem igen 
tetfzene nékünk. London egéfz efztendö-
bcn, mint-egy el-borítva van a' ízén gőz-
X-ei; Hollandiában és Schweilzban pedig fzint' 

úgy 
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11 gy büdös a' torf füstje egéfz várofon , az. 
ember' mellyére í'záli, 's az ételeknek is 
igen kedvétlen ízt és fzagot ád. Némelly 
Város 's helyfég ott is eleget protestált a' 
torf és ízáraz ganéj égetés ellen, de mire 
nem vifzi az embert a' íziikílg! Utóbb őröl-
t fk , Hogy tsak találkozott valami ollyas, 
a' minél melegedbe: cek. 

Adja Isten , hogy mind a1 két Hazánk 
foka le láfson föhol is e' réfzben Izükfeget! 
De vajha bár ezeknek meg-gondoláfa vigyá-
zóbbakká tenne jó idején a' Földes üra-
fágokat és Nemes helyfégeket, az erdőknek 
jobb karban es fzoroíabb vigyázat alatt való 
tartáfokra, 's újabbaknak fzorgalmatofabb 
plántáltat áfokra. Valójában íájnálásra 
méltó dolog, fok, kivált apróbb Nemes U-
raknak ki-mondhatatlan meg-gondolatlanfá-
gok fzép erdejek' el-pazarláíában; és hogy 
máfok, fok kelletlen homokos földeknek 
bé-iiltetéfek' vagy bé-veléfekröl olly kevefet 
gondolkodnak. 'S bár tsak a' maradék meg 
ne bánja és meg nefíraísa mostani Eleiknek 
illy káros gondatlanfágokat! Igazán — 
mcg-érdemlené e' dolog, hogjbár a' Fel-
íő Hatalmafság tekintsen abba , 's a' gazda-
fág' és közjó' ezen réfzének jobb karba álií-
táía által, érdemeiké tégye magát a' kéiö ma-
radéknál isi 

O ? A ' 
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A' Találós Mefe volt &va elfő Anyánk; 
a' Rejtett S?ó Holló , melly bői ki-telik öl-
lé, lá. 

Találós Mese. 
Az Anyám hafában mindenkor éledtem, 

- Sóba fem fzülettem,még is meg-vénhedtem. 
Mind untalan fekfzem, de: még is fzaladok 

Sok ezer mért-földet hamar előhaladok, 
Lágy vagyok, fok kemény terheket vifelek, 

Mellyeket Adásnál könnyeben emelek. 
Szám- nints, de fzűntelen még is befzéllgete^ 

Mást eltetek, fokát hóltan ölelgetek 

Rejtett Szó. 
A' Magyar nevemből deák is ki-telik. 

Nyelveim jó rendit a' vizek emelik. 
Fogaim olly nehéz dologra tétettek , 

Mellynek emelésén fokán meg-fértettek. 
Jól van; fogaimmal de én olly port adok, 

A' meg-fértettől is hogy áldott maradok* 

A Bofzfzú-álldsban magát meg-győzö 
Fejedelem. 

Máfodik András , Nemzetünknek 's é-
des Hazánknak ditsö emlékezetű Királya, 
ÍSi^-dik efztendőbeti Palestinába menvén 

• * . a' Tő, 
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a' Törökök ellen, Bankbpnak igazgatása 's 
oltalma alá bízta az Orfzágot, Felefégét és 
gyermekeit. Megrhallván Berthold a? Mor«-
vák' Fejedelmek Andrásnak Felefégét6.1, aT 

ki néki testvérje j ó i t , ezen mefzfze lett 
távozását* 's testvérjéiiek Férje' ezeji útazár 
sa által okoztatott nagy bámfjáí, nem 
fokára el jött Magyar * Orfzágba, annak 
látogatáfára. A ' Királyné körül múlatván 
Ö jó ideig, annyira meg-kedvellette Bank. 
hónak ifjú 's gyönyörű felefégét, hogy erő*, 
fokot tett azon tsapodár búja kívánfága, 
JV! elüíde, Bankbp' hiv társa, tsak nem ké-
tségbe efven ezen p fajta, tett gyalázaton; 
bávában egy enefen Férj éhe? f;etett, és min-
deneket fel-fedezett néki. Bankhó ezen el-
bofzfmnkodván, fegyvere? képzel ment Ber-
thold' fel-kereféfére; de midőn azt fohol fel 
nem találhatta, egyenefen a,' Királyné' ízobá, 
jába mégyen, 's óllyan gondolattal, mintha 
a' fzerzett vólna alkalmatpíságat test verjék 
nek, felefége' meg-gy aláz áfára, egy ruhája 
alatt elrejtett tőrt elő - rántván, által, üti 
azzal a' Királynét. 

Ezen iízonyú gyilkofság meglévén; 
egyenefen András Király után indul fietségf. 
gel Bankbó, erőfzakot fzenvedett felefégévei 
eggyütt; a' kit is Ko:istán,tzinápo!yban meg* 
találván, az egéfz történetet- igazában elő 
befzélli néki, — A' Király, noha, ifztmyo% 

dás. 
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dáfsal 's el-fzomorodva hallá Felefégének 
erőfzakos meg-ölettetését; még is anynyira 
meg-gyczte magát, hogy iliyen fzókkal 
fzóllítja-meg, 's botsátja-el maga elöl vifz-
fza Hazánkba Bankbót: Meg-ölted ugyan 
Bankbó az én hitvefemet, és ez a' te.ifzo-
nyű gyilkofíagod méltán halált érdeme!. 
De ifzonyuképpen meg-bántaí tattál vólt, 
és.a' dolog köruyül állási köztt, nem más-
nak , hanem bűnösnek vélhetted a' Király-
nét. Hanem most meg nem vizsgálhatom 
a' dolgot; és ha tégedet meg öletnélek is, 
az által a'Királynét még is fel-nem támaízt-
hatnám , a' Hazát pedig egy bőlts igazga-
tótol fofztanám-meg. Gertrúd énnékem 
kedves Hitvesem vólt; de az én Hazám-
nak 's népemnek java 's boldogulása leg-el-
ío tárgya ízeretetemnek. —- Menj-el, üess 
Magyar-Orízágba; és légy olly fzoros az 
igazságnak ki-fzolgáltatásában tovább is, a' 
minémű voltál a' bolzlzú állásban. —' Lá-
tom — de kéfön 's magam kárával, hogy 
a' Királynak orfzágátol való el-távozása, 
mindenkor káros az ő házának 's népé-
nek ! — . 

Ezt. a' fzomorú 's gy áfzos trágédiát, 
igén fzépen le-írta egy valaki Német nyel-
ven illyen Tzím alatt: Eleonove VOtt ün-
gaí'ft, 8-tzad formában. 

* 
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A' Mufzka Birodalom' népefsége. 

A' most ditsőfégefen uralkodó Mufzka-
Tsáfzárné, több nagy dolgai köztt, azt is 
tselekedte, hogy egéfz Birodalmának min-
den Tartományjaiban _ lakozó alatta valóit 
meg-fzámláltatta.— Á' népnek fzámát, a' 
mint ezen meg-fzámláltatásban öfzve vetet-
te Plsehrtjew Úr, azon ő fzép és neveze-
tes könyvében , mellyet 1787-dik ejtendő- . 
ben a' Mufzka Orfzág' Geográfiája' tzímje a-

. laít írt , az egéfz Birodalomnak 43. Tartó-
mányjait úgy elő - fzámlálja, hogy a' lako-
sok' ízámokat mindenikhez különösen fel-té-
fzi. De ne talán hogy unalmas légyen a-
zoknak olvafások; tsak öfzvefégesen télzízük-
ki,az egefzMufzkaBirodalom'lakolinak fzámo-
kat Plschnjew Ür' írása fzerint í6/6l8/l48-ra. 

Hanem ebbe a' fzámba, nem tudta 
. belé az író, a' Nemefséget, az Egyházia-

kat, a' vízen és fzárazon jlévő fegyver - vi-
feloket, a' Vi'lági-hátalmaíságbany Törvény 
fzékek mellett, és a' Korona'fzolgálatjában 
lévőket, az Akadémiában, Szemináriumok-
ban, és Oskolákban tanúlókat; fem az ide 
's tova vándorló vad népeket, az idegene-
ket és az új-lakofokat. Mind ezek már, 
ha amazokkal egybe fzámláltatnáiiak', igen 
könnyen fel-menne fzámok az egéfz Mufzka-
Birodalom' Lakosinak 30. Millióra. 

" ; ' • Ni- • 
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Mtimur in vetitum. 

Egy Nemes Úri ember, igen nehezen 
fzívelte, hogy a' fzomfzédja gyakrabbaa 
meg-látogatta felefégét mint fem azt maga 
kívánta Volna. Leg-inkább pedig eí-fzomo-
rodék ő azon , hogy reménytelen rendeléfe 
jöttj, mefzfze útazásra, Félelmét, mel-
lyet e' dolog néki okozott, hogy le-tsen-
desíthefee, keményen meg-tíltani akarta fe-
lefégének j fzomfzédjával lehető minden tár-
falkodását; de tsak akkor jutott efzébe ez 

gondolat, mikor máf néhány mért földre 
el-távozott házától. Meg-elégedett tehát 
azzal, hogy az inaíat botsátotta vifzfza fele-
fégéhez rendeléfével. Gondolóra vévén 
jól az előre látó okos inas Urának akaratját, 
jobbnak találta annak meg - változtatáfát. 
Bé-menvén tehát Ura' házába, így fzóllítá-
meg Afzfzonyát: Az én Uram három inért 
főidről küld engemet vifzfza, hogy az Afz-
fzonyt általam meg-intse, hogy' a' házi ku-
tyától fzorofan őrizze magát, félvén attól, 
hogy ne talán bántáfára légyen az. Hallván 
az Afzfzonyfág férjének ezen izenetét , el-
tsudálkozék azon, el nem gondolhatván mi 
vitte légyen őtet illyen fzokatlan gondosko-
dásra. Hát fzabad fe légyen immár énné-
kem , mondá magában, a' házi kutyával 

tol-
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töltenem időmet ? Nem de nem fcinte annyi 
juísom vagyon nékem ahoz, mint a' férjem-
nek ? Ezek a' gondolatok még el fe múltak 
előle, már is meg-parantsolá, hogy a' házi 
kutyát fel-hozzák elebe. Maga táplálván 
azt naponként, tsak hamar magához édest 
te. Eleinte ugyan, ízokatlan lévén ez a % 
ebnek, morgott Afzfzonyára. De idővel 
Ő is megszokván az édesgetést, ízelídebb 
lett, mellyet az Afzfzony tapafztalván, ő 
i§ bátrabban bánt véle. És hogy az ö fér-
jen tokélletefen bofzfzút álljon, idétlen ren-
delefe 's parantsolatja eránt, annyira vitte 
otet nyughatatlánfága, hogy a' kutyára fel-
ülvén, azzal hordoztatni kívanta magát. 
A' kutya ebben nem lelvén kedvét f le-ve-
tette, 's meg-harapdozta őtet. Megretten-
vén az Afzízonyíag, fegítségért kiált, melly 
által bé-kötöztetvén, nyugovó ágyába téte-
tett. Haza jővén azonban a* férje, midőn 
illy nyavalyás állapotában leli feleCégét $ 
meg-íetten. Bádjadt fzóval mondja néki 
felefége : Ugyan mi vitte kegyelmedet (mert 
a' régi Valódi Afzízonyok, 's az igaz Ma* 
gyár Afzfzony ok is m eg-kegy elmezni fzok* 
iák férjeiket, 's nem te-velbefzéllnek vélek ? 

mint a1 kik az idegenek majmaik) ollyan 
gondolatra, hogy a' házi kutyát tíltsa-meg 
tőlem? az ő véle való idő tőltéíem, ímé 
melly nyomerúlttá tett. A' Nemes Úri cm* 

l»cr 
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ber femmit fe tudván ez egéfz dologban, 
fzoroían kí-kérdezé inafát, hír-adáfa' okáról; 
a' ki felre fzóllítván Urát, mondá néki = 
Miképpen vólna most már az Afzfzony be-
tsűiete, ha az Úr pararitsolatja-fzerént^ meg-
mondottam ..vólna nckie ,. hogy az Úr ide 
haza nem létében , a' fzomfzéddal ne tárfal. 
Icodjék? 

Óh melly fzép dolo j , ha a férjfinak 
nem kell félteni felefégét, 's ha az Afzfzony 
okot nem a'd erre férjének , máfűkkal való 
fzabados tárfalkodáu- által. A' mi Magyar 
Afzfzonvainknak , meg-vőlt^eddig ez a 'kép 
ditsofégek, más Nemzeti Nemes Afzfzony-
fágok felett , úgy hogy kevés oka lehetett 
's vólt a' Magyar Nemesnek, fzebbnéí fzebb 
felefégét is félteni. Vajha e' mostani erköl-
tsök' meg-zavarodáfo'kban, 's midőn már hol-
mi Afzfzonyaink a' kutyákkal is fzeretnek 
jádzadoznie l ne változna ama' régi fzép 
Magyar ditsőfég, 's a' kutyák1 tzirokáláíbk 
mellett, okot ne találjon a' Magyar Nemes 
Úr is , felefége' feltétére. 
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