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XV. L E V E L 
jCő/t Komáromban Sz. András Havának 

ii. Napján. 

Az Útazókból. 

A - 1 f e letet e' világon nagyobb és rette-
nete.ebb ifzonyúfágokat gondolni, mint a® 
Vallásbéli vak képzeléfek'kö vetkezéfeik.Eze-
ket pedig leg-inkább az índufok köztt ta-
lálhatni még e' mostani időkben is , kik ez 
által, gyakran. st leg-rettenetefebb, 's az egéfa 
emberi terméfzetet borzafztó elztelenfégekre 
vetemednek. 

• Nem utólío helyet érdemel a* min-
den emberi tárfafágnak bóldogúláfával el-
lenkező azon fzokáfok, midőn az Özvegyek, 
meg-hólt férjekkel eggyütt, elevenen meg-
égettetik magokat. Hogy ezen 6 tseleke-
d eteknek a' kd.feje, aT Vallásbéli vak kép-
zelodéfek és a' kevélyfég légyen; ki-tetfzik 
abból, hogy az illyen meg-égethi való öz-
vegyet , az által bírják ezen maga terméfze-
tével ellenkező el-tökéllésre, hogy el-hite-
tik véle, mintha ez áltál bizonvíthat-
íiá-meg leg-inkább az egéfz világ előtt, meg-

P » hólt 
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hólt fériéhez vólt igaz fz eretetet 's hívfégét, 
mellv által nevezetes bóldoeí&got Szerezhet 
maganak a Mennyekben ; kevélyfégeket pe-
dig az által esmértették ezen Ö tseiekede-
tekben, hogy nem* rriáfoknak, hanera tsak 
a' leg-fobb Pogány Napkeleti - Indiai Afz-
fzonvoknak , az az , a' Brámínufok' ( a' Fő-
Papok) felelegeiknek íz ab ad magokat meg-
égettetni. (a) 

Eggy időtől fogv% igen múl ez a' ízokás, 
kivált az ollyan tartományokban , meilyek 
a' Mahomed valláíu Fejedelmek által igaz-
gattatnak; főt nyilvánfággal tilalmaztatik is 
felfőbb rendeléfek által, az Özvegyeknek 
férjekkel való el-égettetéfek. (b) 

Magok az okofabb Bráminufok, kik 
az Európaiakkal való tárfalkodás által több 
emberi léget éreznek , fel-váltják már azöz* 
vegyeknek el-égettetéfeket örökös özvegy, 
féggel. 

Az ételektől tellyefséggel való meg-tar-
tóztatás, mellyre a" meg-égeltetésre el-ren* 

. delt 

2 e gy z é s-
(a)' Néha a' Sarka fok' (a ' TŐrvény-túdók 's í rók) 

feleíegeik is nyernek ez éránt engedelmet; de a' 
ízegényebb forfáaknak az foha fem engedtetik-meg; 

(h) Ez a' tilalom mindazonáltal nem közönféges. Aa 
Ankoi Rabob tilalmazza az t ; de a' Török Fojdárok 
Huchliban., most is el-égetik özvegyeiket. 
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jelt özvegynek , a' Bráminufok' rá befzéllé-
fekre, fel-kell ajánlani magát, hogy az ál-
tal a' halába el-kéízíttefsék, előre már an-
nyira meg-erőteleníti minden érzékenyfégit, 
hogy az élethez lehető minden kíváníaga 's 
ízeretete el-véfz. Az Egy-háziaknak éjjeli 's 
nappali imádkozáfaik, mellyeket ő véle fzün-
telen folytatnak, egéfzen el-vonják képze-
lődéfeit a' láthatóságoktól ; 's a' réfzegíto 
ópium'ereje, mellyetö vele gyakran itatnak, 
olly igen nagy bátorfágot fzerez az erötelen 
Afzfzonyban, hogy minden meg-rettenés 
nélkül mégyen maga a' rakás fára. 

A' meg-égettetés nem egy formán van 
egéfz Indiában; hanem másképp' bánnak az-
zal Malabár fzigetben, miat.Koromandelben, 
vagy Bengálban. Itten ugyan, miólta kivált 
az Anglufok'birodalmok alá jutott e' tarto-
mány , tellyeíséggel meg-tíltattatott akárki-
nek el-égettetéfe, noha még is meg-efík 
néha, hogy vagy magát a' Gubernátort, 
vagy az ő Tifzt-vifelöit ajándékokkal rá bír-
ják 3l tehetofebb 's gazdagabb Aízízonyok 
arra, hogy az ö meg-égettetéfeket meg-en-
gedik; a' mint hogy tsak még 1784-dik efz-
tendöben is, Hafzting' Gube.rnátorfága alatt, 
néhány Afzfzonyok meg-égettettek. Ben-
gálban ez a' tzeremónia következendő mó-
don fzokott meg-lenni. — A' fát egy em» 
ber magasságnyira öfzve rakván, eggy íereg 

> P a 0&" 
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OPzt-indiai M az fik ufók, muzíika fzóval kél. 
rik az égetés' helyére az özvegyet; 'sa'nm-
fika fzerízámok' harfogafok, nem tsak riu.-i 
minden érzékenyfégeket el-fojtanak ö ben-

őne, hanem az ötét kéíerő nagy fíánú fosa-
fagot öröm' 's örvendezésre fel-iüdítván, an-
nak tapfoláía által még-bátoríagofabbá téte-
tik az Özvegy, halálára nézve. A' muzfi-
kuíokat, néhá.iy Bráminufok követik, a z 

Isteneknek fzentéketett virágokat hordozván 
kezekben." Őket követi a' meg-égettetésre 
el-fzánt özvegy, hoizfzá fejér rutákba öl-
töztetve , le-ereíztett hajjal , örömmel fiet-
vén ifzonyu hal il ára. A rakás la mellé ér-
kezvén , le-téízi minden ékelségét, 's előtte 
álló rok ónjai' kezekbe adja azokat. Ezek 
után jonek néhány Bráminufok, olajjal tel-
íves edényekkel, mílok pedig égő faklyákjf 
kai, ineilyek egy ladiábaa nevelkedő fából 
kékítetnek, Mi'iekutan.ia az özvegy min-
den rajta lévő e&efíégeit el-ofztogatta ro-
konjai Jcöztt, b r-. ít vél'zen azoktól , a' kik 
fzerentsét kivan ia< nékie azon mennyei öröm-
ben való réfze füléire, me Ily ért fel-áldozza 
magát. Azután fel-hágván a* rakás fára, 
az ő ki-nyújtóztatott férje mellé le-fekfzik 
és meg-öleli azt. A' jelen lévő rokonjai 
közzűl néhányan fel-hágnak utánna a' rakás 
fára, 's mind a' keltejeknek testeket eggy 
nagy darab fához ie-kötózxk, 's xniüekuíáa-

. na 
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na a* fa. rakast körös körül fzáraz leveles 
ágakkal és minden féle égő fzerekkel meg-
tűzdelték , a' Brámínuíok pedig olajt töltöt-
tek arra, eggy sz ö gyermekeik, vagy leg-
közelebb való rukonjai közzűl, égö fáklyá-
val meg-gyujtia azt, a' kit a ' jelen lévfk 
mindnyájan követnek.— Hogy a' meg-ece :te-
tendonek fernmi f'zava 'skialtáfa ne kai'smas-
fék, a'muzíikufók minden fölök ki-telhelőkép-
pen lármáztatják muzlika eízközeiket, a' jelen 
lévők pedig öröm tapfoláfokkal kiáltoznak. 
Hogy ha már az egélz rakás fa tűzben van, 
tsendefedik valamennyire a' ni//fik a 's a' tap-
foló kiáltás, mellvek ugyan tsak mind ad-
dig hallatnak, míglen az egéfz rakás fa eggy 
határ hamuvá nem roskad. A' meg-égelett . 
testeknek azon portsikáit, mellyeket a' tűz; 
hamvában lelnek , egybe fzedegetvéa a' ro-
konok , a' Gángés, vagy más ollyan folyó 
vízbe hintenek , a' mellyet ők meg-fzentél-
tetettnek tartanak ; a' meg-égettetés' helyére 
édes tejet töltenek, Libátio (az az, halotti 
áldozat ) gyanánt, 's úgy térnek végre vifz-
íza mindnyájan a' Brámínufokkal hátaikba , 
•örülvén, hogy eggy Lelket be-fegítheltek a1 

mennyei örömbe. 
A' Malabár fzigeíben, a'rakás fát eggy 

mélly verembe rakják , úgy hogy annak te-
teje is mélvjebben efik a' főid' íz ín énéi, 's ép-
|?enieggel ki fem láttatik a' földből. Ezen 

P 3 ia-
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rakásra a' meg-hólt test rá tétettetvén , 
veremből ki-hánytt föld két határba öfzye 

hordattatik, és fejér kartonnal körül vétet, 
tetik. El-jovén az özvegy azon helyre, 
míg ő testén lévő ékefségéit rokoninak 
el-ofztGgatja, eggy azok közzűl azonban a' 
rakás fát égő fáklyájával meg-gyújtja; az 
özvegy pedig fel-hágván az eggyik földha-
lomra, alig hogy az előtte lévő kátton ke-
rítés meg-nyittatik, nagy febefséggel belé 
ugrik a' tűzbe, egy olajjal tellyes edényt bo-
rítván magáré. Az ő rokoni is utánna ön-
tik, magok edényjeikhen lévő olajjokat; a' 
Jelen lévők pedig nagy hírtelenf éggel el-te-
metik őtet főiddel én fzáraz f á v a l ú g y hogy 
eggy 's két fzempillantáfok • alatt el-végező-
dik a' nyomorult' élete. 

Némelly tartományokban, ama' tudós 
útazó' Sonnerat' íráfa ízerint, az özvegyek 
elevenen el-temettetik magokat meg-hólt 
férjekkel. Az 1763-dik efztendőben eggy 
özvegy, el-égettetvén magát meg-hólt fér-
jévei , midőn már a' rakás fán volt, ízemé-
be akadván eggy tsetsemő gyermeke, annyi-
ra meg-indúlt azon , hogy már meg-gyözni 
kezdé a' terméfzeti hajlandótág a' Vallásbé-
li. vak képzelődéCeket; de meg-gondolván 
ismét magát, el-tafzítja magától efenkedö 
magzatját, és az égő fáklyát kapván , ma- j 
ga meg^gyújtá a' rakás fát, Istenem! .! 

- mcUy 

- "• ' ! 
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melly ki - mondhatatlan fzornyufégekre 
vetemedhetik az ember, a' Vallásban való 
vak - buzgófág miatt! ! ! ! 

jT Terméfzet Pízfgdlóhhoz. 
A' meg-bóldogúlt Ferentz Római Tsá-

fzár, felette igen nagy kedvellője vóit a' Ter-
méfzit' Orfzágának 's kintseinek, mell) ek-
nek fzeretete ötet arra vitte, hogy jnaga 
eggy igen fzép, és a' Terméfzet'' vizsgálatában 
Bagy tudományát efm értető Terméjzeti 
'JSyiijtetnényt ízerzett, és a'Terniéizei' vizs-
gálasában fáradhatatlan volt. — tgyizer 
a' többek közit azon gondolkodott: Valljon 
mennyi idő telik el-abban, míg eggy egéfis 
fzál-fa, akár a' földben , akár pedig a' víz-
ben , kővé válik ? Ezen gondolkodásit < 
5 ,a' BétsiTerméfzet'-búvári'élejekbe terjesz-
tette , meg-jelentvén nékik, melly igen fze-
retne e' réfzben meg-tanílatui. Sok és 
hofzfzas gondolkodáfok után, efzekbe jut 
egvfzer nékik a' Históriából, hogy Trájánus 
Tsáfzár, Kristus Urunk fziiletése után 104 
Efztendővel, Szerviában Belgrád (Nándor-
Fej ér-vár) alatt eggy hidat építtetett a' Du-
nán , mellyről némelly Hazabéli Históriku-
fok azt írják, hogy még találkoznának a' 
Dunában, annak némelly ofzlopai. És mi-
%el ezen. oízlop okról, mind a' régi, mind 

P 4 ' aa 
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az újabb Histórikufok emlékeznek, nem í j 
lehet kételkedni arról, hogy azok Trájanus 
hídja' maradványt nem volnának. Majd 17. 
Száz efztendőkig lévén tehát már azok a* 
vízben, úgy gondolkodott Ferentz Tsáfzár, 
hogy bizonyofan éfzre lehetne venni, men-
nyi ido telik abban, míg egy fzál-fa koré 
változik- És hogy vjlágofán meg-lehefsen 
e' dolgot vizsgálni, fel-tette magában a* 
Tsáfzár, hogv ezen ofzlopok közzűl eggyet 
Bttsbe fei-hozat. De mivel éppen az a* 
tá;ek, mellyen Tt'ájánús' hídja'' állót, a' Bel-
g*-'-.di békefségtől fogva Török birodalom 
*htt volt; maga Ferentz Tsáfzár írt Konstan-, 
timápolybőn lévő K evetjének , bogy a' Tö-
rök. Tsaízártól ttrey iIlyen ofziopnak ki-véte-
le' végett engede'met kérjen. A' Török-ud-
var, nem tsak örömest meg-engedte azt, 
hanem maga paranísolatott adott a' Belgrá-
di B-dának, hogy minden lehető feg£tséget 
fzerezzen a' Róm.ö Tsáfzár' embereinek. 
Kevés -idő múlva tehát, de fok fáradtság-
gal ki-vét eteít eggy ill ven ofzlop a' Duna fe-
nekéből, és Bétsbe hl-vitettetett. A'fzál-
fa ai lábnyi hofzfzúf ̂ ú, és eggy lábnyi vas-
tagíagú vóit. — A' Tcrmeízet-búvári ke-
zekbe akadván az, mindenféleképpen vizs-
gálták ők azt.. A ' fo ld fenekében lévő vé-
g é t , ^ azon réfzét is, melly fzűntelen a' 
vízben állott, fok felé furéfzelvén és pallé-

roz-
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•jozvan, azt találták, hogy a* kiilfo réfzén 
mint egy fél-tzól. vastagíágra jó-féle Agdttd 
valt; a' több réfze tsak meg-irefzesedett és 
ko formájúvá .vált; a' közepe pedig még 
ts;ik keveset kiilömbözött más akarmeliy 
irii'ga neméhez hafonló fától. Mert között-
fégefen úgy fzokott a' fának kővé valáfa, 
mindenkor kívülről kezdődvén a' belfóbb 
réfzére bé hatni; mellyet a vfok kővé vált 
fáknak példáik bizonyítnak. 

Ezen majd 17. Száz efztendőkig a' 
puna vizében JévŐ Trájánus hídjának eggyik 
kővé vált fa ofzlopa efmérteti, melly igeti 
fok idő kelletik ahoz, míg a' terméfzet a* 
fát kővé változtatja. 'S ezen időnek mi-
voltához - képest, még több kellett volna 
10 ezer efztendőnél, míg ez az egéfz fzál-fa 
egéfzen valófágos jó-féle Agáttd vált vol-
na. Mellyből ki-tetfzik, hogy Száz ezer 
efztendők el-fo\vnak, míg valamelly nagy 
íkil-fa egéfzert kővé változik. 

Eggy illyen egéfz fzál-fának tokélletes 
jó Agittá lett e!-váhozását így befzélli elő, 
eggy a' Terméfzet1-búvári közzűl, Ur; 
Éppen magam láttam, úgymond, a1 Felle-
ges Tsáf/ári Terméfzeti Gyűjteményes Tár-, 
házban, eggy ollvan egéfzen Agdttá vált fzál-
fa darabot, mellynek három lábnyi általió 
(diameter) vastagfága vólt; eggy mást pe-
dig ollyat, mellynek jÓ forma repedése lé-

P % '' vén 
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vén, más fzínű dgáítal volt az meg-telve. 
Ez a' repedés kétség kívül, valamely főid 
indulás által efett azon, midőn már maga 
a ' f a kővé vált; rrásk ülöm ben a'-hafadékja 
is h?fonló fzínű jígátl úí állott volna. De így a' 
haladék fejér hit ű, a' fa pedig maga, bar-
na fzínű Agáiból állott. Sőt a' mi még 
tsudálatofabb, az, hogy a' fának ezen re-
pedésén , meHy fejér fzínű Jgáttal volt 

' ki-telve , eggy más repedés ment kerefztül, 
melly veres lzínű Jgáttal vólt tellyes. E-
zek az egy-mástól ktilömböző fzínek aztmu. 
tatják, hogy a' fának kővé valafa is, egy-
mástól kiilömbözö matériából lett. ,'S ta-
lán iciilömb kiilömb - féle időkben, történt 
fŐld-indúiáfok okozhatták ezen kiilömb-féle 
rcpedéfeket, és azoknak egy- mástól kü-
lömböző fzínü kővé változáfokat is. 

Mind ezekből ki-tetfzik , melly 
véghetetlen hofzí'zú idő foly-el, míg tsak 
eggy jó vastagíagú fa kővé változik, de 
egylzer'smind az is , hogy a' terméfzet, a-
kármelly testeknek el-változáfából, rá!ok-
nál fokkal nemefebb testeket fzokott elő-
hozni. 

A' Találós Mese vólt Folyó víz: a 

--•"-ejtett Szó Malom. 

Találós Mese. 
H'ifzon négyen vsgynak, 's bátor nem fzóll-' 

hatnak, 
- Még 
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Még is minden jóra, *s rofzfzra taníthatnak. 
Sem e íznek fem ifznak még is elevenek, 

Nagy urakká lefznek érttek íbk fzegények. 

Rejtett Szó. 
Nehéz rá mutatni Attyára 's Annyira, 

Noha pedig kétfzer ízületik világra, 
öt betűből álló, fekete mint ténta, 

BöltsŐjét öntözi fok elsők zápora. 
A' négy elfot hogyha magadnak óhajtod, 

Meiwafzfzony 's vőlegény légy, akkor 
meg-kapod. 

Három elföt vifzíza mondj két utólíóval, 
Bem kell, akár mi az, meg-vallom két 

fzóval. 
G. A. Királyi hivatalban lévő. 

Hír-adás. 
A' ritkább Magyar igéket magába fog-

laló Kisded Szó-tár, fokaicnak kéréfekre 
meg-egyengetve, bővítve, 's az A. B, C, 

. rendi fzerint új formába fzedve, megint ki 
fog-adatni. 

Kiki által látja, minémü gyarapodást 
várhat az illy' munkából a' Nyelv, könnyebb-
féget pedig az író, ha azt, a' mit homlok-
íráíűl vifel, nagyobb tökélietefségre viheti, 
Kérettetnek azért mind a' két Hazának ér-
demes Fijai, hogy azon még eddig mái ok 

előtt 
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előtt idegenebb fzabáfú's értelmű igéket, —» 
mellyek helyenként magyarabb Vármegye-
inkb'en , 's Székeinkben Izámofan találtatnak; 
értelméket, 's a' vélek való élésnek •módja-
it rövideden fel-jegy ezvén, fzabad postán 
Kafsára eggy két hónap alatt ne iajnaíijak 
mog-kúldeni a' Szerzőhöz 

Szabó Dávidhoz. 

Jntipdros Barlangja, 
Liílandiában vólt égy Nemes indulatú 

Millvitz nevű ifjú, a' ki jó ideje korán fzer-
zett fzép tudományja 's frifses elméfsége ál-
tal annyira ment, hogy egy nevezetes elmé-
jű 's értelmű férj fiú lett belőle. 'S még is 
oüy igen fzerentsétlen lett, hogy minden 
Polgári tifztíegek után lett fáradozáfa mel-
lett is, íémmi hivatalba nem juthatott. Vég-
re, rélz fzerint bofzfzúfagból', réfz fzerint, 
és kivált, hogy másutt meg-esmérkedvén, 
máfoknak ajánlhafsa magát, a' Mufzka Tsá-
fzárné tengeri táborához ment, 's a' fekete 
tengeren vette azzal fzolgálatját. Ezen Ő 
el-tökélléfére pedig, leg-inkább az a' kíván-
fág vitte őtet, hogy e' világot láthafsa, 
's minél tovább útazhafson. De tsak ha-
marjában , annyira meg-bomlott egéfzfége, 
a' ízokatlan tengeri levegő miatt, hogy az 
Oivofoknak javallásokra fel adni kelletett 

' ka-
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katonafágán. Vifzfza térvén hazájába, eggy 
hozzá közel lévő Báróval vetett efmeretsé-
get, a' kinek jófzága tsak egy mért TöJdny i-
re vólt az övétől. Az ő terméfzelek u-
gyan annyira külömbözött egy-mástól, hogy 
talán Várofon foha le élhettek volna barát-
fágban ; de mivel mást lenkit nem lelhetett 
Millvitz, kéntelenfégbol is kellett a' Báró-
val tárfalkodni. — Eg^yfzer váratlan érkez-
vén Millvitz a' Báróhoz, midőn köfzönréfé-
xe elébe menne, nagy hírtelenféggel félre 
veti a' 'könyvet , mellyett éppen olvafott. 
Millvitz ezt látván, minthogy tellyes gyö-
nyörufége az olvafás vólt, azt kérdé a' Bá-
rótól ; minémö új könyv légyen az ? A' 
Báró erre azt feleli: új is, nem is, a' mirit 
vefzi az Úr. Én előttem ugyan új, de eggy 
ollyan ember előtt. a' ki olly fokát 
olvafott mint az Úr, talán már avult is, Mill-
vitz éppen fel akará venni, az el-vetett köny-
vet, midőn a'Báró félrevonván fitet; azt 
kérdé tőle: vallyon minérrui könyvnek állítja 
ezt az Úr? Úgy vélem, felele amaz, hogy 
talán valamelly fzerelmes Román; vagy ta-
lán eggy útazó-könyv. Eggyik lem — édes 
Úr, mondá á' Báró; Filófofia, Uram, Filó-
fofia, még pedig az is a' mélvíégefebbek 
közzűl való. 'S melly igen el.bámult Millvitz, 
látván, hogy Foltair Syfiem'edé la Natúr 
az; 's áimélkodáisal monda a' Bárónak: le-

-he-
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hetetlen, hogy illyenmunkát olvas az Úr! 
Tehát esméretes ez az Úr előtt, monda amaz? 
Igen is, felele Millvitz , Livornóból, a' hol 
eKgy Ánglus Tifzt kőitsönözte azt nékem. 
Nem de nem tellyes gyönyörüféggel vs meg-
nyűgováfal olvasta az U r , kérdé a' Báró? 
Meg-nyúgováfal é ? kérdezheti é Nagyügod, 
mondá Millvitz; a' méreg, akármelly édefen 
és fzép fzín alatt van el-kéfzítve, még is tsak 
méreg az, 's annál inkább kell attól őrizked-
ni.—De vallyon hogy jutott azUr e'könyv-
hez ? Terméfzet fzerint felele a1 Báró. Sokan 
felette nagy díts eretekkel emlegették azt if-
jú Meltóíagínk-közzűl; 's minthogy másképp* 
fzerét nem tehettem, hat aranyat adtaméret-
te. — Jobb lett volna azt a' hat aranyat a' 
fzegényekre , vagy bár a' leányokra költeni, 
monda Millvitz; eggyik még fem ollyan ve-
fzedelmes, mint a' máíik. — Pfuj Millvitz, 
hogy nem ízégyenli, mondá a'. Báró , úgy 
beízélleni mint ha* Pap volna. Miért nem ol-
vashatnám én azt, holott Kegyelmed is már 
olvasta? — Kedves Barátom, mondá erre 
Millvitz, közötfünk, maga meg-esméríazÚr, 
hogy jó nagy külömbbfég van. Ha én éle-
temben foha fe olvastam volna Német vagy 
Deák Metafifikát, féltemvólnaa' Frantztól, 
melly inkább édesgető íráfa , mintfem a' fun-
damentomos okok által, igyekfzik az em-
bert maga réfzére meg-hódítani. De kérem 

az 
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az Urat, mondja-meg igazán, miképpen tud-
ta magát annyira meg-gyözni, hogy e'nehe-
zebb és homályofabb dolgokat olvafsa; holott 
ha ezeket meg-érteni akarjuk, elébb /nár más 
dolgokról kell mélyebben gondolkodnunk? 
Igazán meg-mondván, felele a' Báró, leg-in-
kább aVitt engemet ezeknek olvafáfokra,hogy 
midőn máfok az illyenekrol befzéllgetnek, én 
is fzóllhafsak ahoz. — De válójában, jobb vol-
na egéfzen el-hallgatni azokat, a'mellyek az 
illyen könyvekből elő - hozatnak , mintfem 

. fzóllani azokhoz, mondá Millvitz. Tsudál'om, 
felele a' Báró, hogy olly igen vefzedelmesnek 
ítéli ezt az ur, "én reám nézve, holott én ez-
zel tsak idő töltés, oívafás és gondolkodás 
végett fzoktam élni. Igenis kedves Barátom, 
mondá Millvitz, a' ki- meg-érti azt, annak 
nem ártalmas annak olvafáfa; de a* ki nem. 
érti, 's jó fundamentoroa fintsen, az tsak kön-
nyen kételkedni kezd,, 's el-ragadtatni hagy-
ván magát, nem gondol, fe az Istenbe va-
ló hittel, fe fzíve' tseridefségével, fe pedig 
— talán még a' virtufokkal is. Ezek pedig 
talán mind tsak tsekélyfégek? De nézze ked-
ves Barátom— el-alfzik a' tuz a' kandallóban, 
én pedig fázom ; 's .úgy vélem, hogy jobb 
lefz', ha meg-élefütjük a1 tüzet — — Meny? 
dörgés — kiáltá a' Báró, a' tűzbe vetett 
könyv után kapván — talán meg-tébolodott 
kend ? >— — Le-tsendefedvén ofztán elméje 
eggy idő múlva, monda: meg-botsáfson Mill-

vitz. 
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•feitz; de hifzen nem fzoktunk hat arranyal 
füjteni, midőn eggy *s két hafáb favaí lehet. 
Pedig ez a' könyv már az eny im; 's azért meg 
is olvafom. Talán maga vet'zedelmére, mon-
dá Millvitz? — Tréfa! felele a'Báró; 's bár 
ha Isten tagadóvá lennék is? Hifzen el-hí-
vatom a' Papot, 's a1 fzent írásból vifzont meg. 
térít a'Kere&tvén hitre. — Azokban a'kan-
dalló mellé ülvén, eggy tdő vártatva mondá; 
Óh kedves barátom! Kegyelmed fokkai íze-
rentaétebb én nálam, mert már eleget uta-
zott , és látta e' világot. Melly igen efzte-
lenul tselekedtem én, ho^v el-maradtam tár-
íafágából; ezerCter is efzembe jutnak, a' mel-
lyeket útázáfából énnékem befzéllett. 'S úgy 
tetf'zik, mintha egéfz wazáfában jelen lettem 
volna képzelődéfemmel. 'Estve, mikor le-
feküdtem, hajóba ültem gondolatimbanLivor-
iiónál, és reggel fel-kelvén, minthi a' fekete 
tengeren hajóztam volna. Kedves Millvitzem! 
befzéljen még némely törtérieteket útázáfából, 
9* mondja-meg: hová jutottak a' tengeren? Óh 
eggy ollyan tartományba,felele Millvitz, melly 
midőn még a' fzabadfágnak és a' tudományok-
nak lakó helyek vólt ', igen híres vala; vagy 
inkább tsak a' fzigetjébe, mert ugyan tsak 
beléje nem juthattunk. Hallotta é az Úr va-
laha Antipiros IH^etének, 's annak híres bar-
langjának hírét ? Én ugyan annak foha hírét fé 
hallottam, felele a' Báró; 's azért is kérem az U« 
jratjbeízéllje elő nékem, annak névezeteíségeit. 

(A''többi következik*) 
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