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Költ Komáromiam, &v György Havdtoák 
io. Napjdn. 

A N. Stdtufoknak és Orfzág* Rendjeinké 
ÁÍ1.. 19ot1űí"t. ímnii+.Álérí. pr ho^-ffi^ 

engedtetett , és Poxfonyban ,1751. ÉfzU 
tartatott Diétára* 

J ^ I i h e l y é s t az Orfzág'Fő-Skátúíy és Éen-
dei a' meg-határozott napon tartandó Diétái 
ra 17^1 éfzt. öfzve fógnak féregleni, leg-
ottan minden kéfedelem néíkiil eggy külö-
nös Követféget magok közzül Éetsbe küld-
jenek, a' melly Követfég áz innepleridő Di-
éta' meg-határozáfától feámíálrán,- leg-alább 
feggy hét' el-folyáfa alatt ide Bétsbe fel-ér-
kezzen * és Király ö Felfégét mindén tseléd* 
jeivel a' Pofónyi Üiétárá, áz Orfzág' Fő-

. Státüfi' és Rendinek nevekkel > meg-alázott 
kéréfsel invitálja J és egyfzer'smind ugyati 
azön meg-határözott napon Király Ö Felle-
ge' e l j ö v e t e l e , és kegyes rendeléfe várat-
tafson, míglen maga tüstént minden mara-
dozás nélkül Pofonba le-jövénd. ö Felle-
ge' el-érkezéfével az Orfzág' Nagyjai, Fd~ 

rn &y»j. IF. N. G ; ,' S'tá~ / , 
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Státufi és egyéb Rendei a' fzíveket gyáfz-
ba merítő öltözetet le-tegyék, fzebbet , é-
kefebbet és'tzifrábbat } de még is mértékle-
tes pompájút vegyenek-fel, és K, ö Felfé-
gét az Orfzág' ízélin azon végre el-kéfzített 
latornál várni fogják. Ottan ( az Efztergo-
rni Érfeki, és Nádor Ispány izék' üres lété-
ve l ) a' Kalotsai Ériek aV Hintóból ki-íz álló, 
és "a' -fátorhoz közelgető Királyt, rövid, 
fontos befzéddel idvezleni, és fo meg-haj-
táfsal fogja fogadni. A ' fzózat' el-végeztté-
ve l válafeolni fog a' Király; azután az Or-
fzág' Nagyjai, Fo-Státufi, és egyéb Rendei 
a' meg-engedtetett kéz-tsókolásra botsáttat-
nak ; a7 különös pompa el-háríttatáfa végett, 
az Orfzág' további fzükfégeire, minden fum-
máfabb. kőltfégek meg-tíltattatnak. 

Ezek meg-lévén , a' Király midőn ki-
mégyen a' latorból, akkor adatik elfő Sál-
v e ? az az, idvezlés, a' Várban ki-lövetnek 
az ágyúk, és a'; Király Pofonba indái. A' 
fő Papi Rend kotsikra ü l v é n , előre el-fiet 
azon kápolnához, a' hova Ő Fellegejovénd; 
az Orízág' Nagyjai és Nemeíi lovaglani fog-
n a k , eggy fp Pap pedig a' Király előtt v-ar 
ló kereízt vitelre el-marad, két fzáz záfzló 
állja lovafság kövefse a' Király' hintóját, 
a' gyalogTágnak eggy réfze a' repülő hídnál, 
más réfze pedig a' Várba őr-állásra rendel-
teiben* -• • 

- . Ál- • 

, •' " • ' . ' * ' . 
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Áltál - hatván a' Dunáíi 6 Fellege , és 
sl Városhoz közelgetvén , a' Bétsi kapunál 
ö&ve-gyúltt Várofi Magistrátufokközzűl a ' . 
Város Bírája az ide el-érkezett Királyt kel-
lemetes rövid fzózattal tífztelje; azután a1 

Város! kúltsait néki ajánlja, mel l jeket a 
Felfége ugyan rirezével illéténd, de azontúl 
vilTza adánd,- A ' Polgárfág' nevében meg-
tett idvezlésre felelni, és őket kezei' tsóko-
íáfára erefzteni fogja a' Király. Ezek után 
meg-indúl; a' Várofi Polgárok hajadon fő-
v e l két felöl a' Király' kotsiját gyalog fog-
ják a' Várig kiférni. A 'Város tornyában a', 
trombiták meg fúvatni, és • egyéb muzfika 
fzerfzámok ehéz fognak alkalmaztatni# Mi-
dőn a' Városba bé-erefzkeciik a'Király^ má-
fodfzor az ágyúk ki-lovelléfével fog idvez-
lés adatni; a' Várofi harang' rfteg-fzóllamlá-
fával négy lobogók alatt öfzve feregleni a' 

"'Városbeliek fegyverefenj és a' Dunától fog-
v a a' Városnak iitólfó kapujáig fórba állani 
fognák; honnan a' Várba fel-mexiénd a' Ki-
rály* " , •. 

Minekutánna ö Felíege'el-érkezétt le-
gyen á' Várba, azonnal a' kápolnában jele-
ni k-meg j és ott Téged Isten mi dítsérünk 
énekeltetik, és akkor harmadfzor .az ágyúk 
ki-lövetnek. A ' 4» lobogók alatt fel-fegy-
Verkezett, és a' Várba fel-hatott Városbéli-
eknek is háromfzor kellenék a' puskákból 

: ' G A , §r»-
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oromi vígafságot ádni, de ne talán tán va-
lamelly zűr-zavar esnék a' lovak között, 
ez el-hagyatik. A ' F ö Papok püspöki íu-
vegben fel-Őltözve ő Felfégét a.' kápolna' 
léptsöinél várják, és ott a' térdre efö Király-
nak áldás fzentelt vízzel adatik, a' Fefzület 
pedig tsókolásra nyújtatik. 

Midőn tehát e' DifeSlófium fzerínt a' 
N. Státufök' Deputátufai, kik közzül a' 
Papfág' réfzéről Gr. Barkó czi Egri Püspök, 
a' Státufok' réfzéről Gr. Efzterházi Ferentz, 
Gr. Károlyi Ferentz, Gr. Nádasdi Ferentz 
voltak a' Főbbek,. Bétsbe érkezvén, 6 Fel-
fégét Mária Theréfiát, a' Felféges Tsáfzáit, 
és a' Koronára válafztottbóldogúltt II-dik 
Jó'sefet invitálták v o l n a , a' Királyi familiát 
renddel el-járván, F ő Hertzeg Kárólyhoz 
mentenek v ó l t , a' kit is midőn Magyar nyel-
ven hívtanak volna a' Diéta' innepléfére, a' 
jelen-valóknak nagy bámuláfokra ugyan tsak 
ő is Magyar nyelven i l l y-képpen felelt: 
„ Szépen köfzönöm a? Nemes Státufoknak, 
„ hogy rólam is meg-emlékeztek, és azzal 
„ meg-betsültek t hogy magok Deputdtzi* 
„ óját hozzám el-kúldötték , örülni jogok, 
,, ha mentől elébb Pofonban a' Nemes Std-

Uifokát Idthafsam* „ Minekutánna véget 
vetne befzédjének a' Hertzeg, és a' Püspök 
Ür ezen hat efztendős Gyermek' fzavait Ha-
zai nyelven dítsérné, leg-ottan így adott fe-

< le-

/ ' ' • ' 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



37 

leletet : „ Azon Ujzék9 hogy a* Nemes Ha* 
„ zának íiajj'zndra jobbom meg-tanúlhas* 
„ fak, a? miben a* Nemes Hazának j'zol-
,» gálhatok, Örülni fogok. „ Ezen hat efz-
tendős kisded Hertzeg ugyan egéfz fzózat-
ját , de kiváltképpen ezen utólfó igéket melly 
•nagy kegyefséggel , melly vidám érzékeny-
féggel, és gyenge testetskéjének reá alkalmaz-
tatáfával ki-mondotta, és melly nagy örö? 
met mindenek fzívekben gerjefztett va la, a1 

Deputátus fzemellyek vóltaképpen elő-adni 
nem tudták. Kedves A lak ! ha most közt-
tünk élnél , minő eleven példát 's gyors öfz-
tönt fokaknak a' Nemes Magyar nyelv* meg* 

. tanúláfára adnál. Óh ! vajha e'mostani Di-
étán jelep, lehetnél, eleve képzelem , mel ly 
hathatófan tehetféged fzeríat vetélkednél * 
hogy ezen nyelven a' katonák gyakoroltass 
fan?,k, ezen a' Deák ifjúfág taníttaísék, ezen 
a' Vármegyéken, Dicaítériumokon, és min? 
den Királyi Táblákon a1 Hazának ügyei foly-
tafsanak végeztefsenek. De mivel tőlünk 
boldogabb Orfzágba költöztél, ízólljanak 
helyetted azok, kiknek még eggy tsepp igaz 
Magyar vér tsergedez ereikben / 's a? Haza* 
bóldogfágának örülnek, fzólljanak; de azon 
nyelven , mellyen hajdan a' Te gyenge vi-
rág ízál ajakid a' Deputátus Sz<iméllyéknek 
zengedezett ékefen. 

: : ' ; ' C ; A ' 
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,A' Gyűjteménynek IX és X levelén ol-
vastam, hogy a' Galambok is gyors levél 
hordozók lehetnek. — E* féle követségről 
én is' plvastam pggy fzép példán Minek 
előtte pedig az említett példának elö-hozá-
fához kezdjek, fzépiTtek véltem valamit azon 
munkáról izóllani, a " melly ben olvastam: 
Ez pedig az. — ' ' -
Adriai tensermk Sirmdjct Gróf Zríni 
" ' - " MiklÓS: V 

Ennek a' Poémának leg-elfő fzerzője 
volt Szigetnél vitézül el-esett Gróf Zríni 
Miklós' Fijának unokája ugyan tsak Zríni 
Mikloi Ezt ő Bétsben még 1651-ben. ki-
p) om attatta, Ki tsinofítáfában pedig fára-
dozott Kónvi János Úr Pesten 1779. efzt. 
Most pedig újonnan N. B. Rádai Gedeon 
"jjr ki - adáfában dolgozik, a' mint hogy az 
elfő refzét ^ M a g i j q r M u f e u m b a n f ó l y ó be-
fzéddel olvashatni is. Áz" egéfz jtimnka eggy 
érzékeny bé-menetelből, tizen ot réfzekbol 
és eggynéhány* apróbb toldalékokból áll. 
Sok fzép gondolatokkal, hafonlításokkal, é$ 
pkes ki-fejezéfekkel tündöklik ? és valóban 
eggy tökélletes munkának is lehétne tartani, 
ha a' verlek ki-menetelében hiba nem vol-
na , és a' mostani időnek gufztufát nému jiér 
|bu képpen nem férfpaé; JLe-írja itt a'meg-

• ' '-\ • " : - ' . \ . np-
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nevezett Méltófágqs Autor az Ö dítso eleje-
nek azt a' bámitlásra méltó vitéztegét, mel-
lyel ama világ' vérét fzopó kegyetlen íkelm-

' dek' Szulimán Tsáfz'ár'vezérfége alatt fzám-
talan Törökfégtol meg-fzállott Sziget Várát 
egéfz világ'tsudájá.rq. életének végíB lehélie-r 
teig oltalmazta. 

Ennek a 'munkának 13-dik réfzében ol-
vashátni, hogy midőn a' Zríni életének vég-
fő ki-rohanás által , mint hogy várban a* 
fzörrtyií tiíz miatt tovább más nem maradha-
tott, el-végzéfe felöl tanátskozhék: a' tett, 
és tejendö dolgai fe löl, a' Magyar Királyt 
akarta túdófítani, más rriódja pedig nem lé-
vén a' túdófító levél el-kiíldéféhez, azt eggy 
galambra bízta ! 
Itt vágynák az eredeti munkának is e\ fe* 

tol fzólló verfei • meg-jobbítva: 
VifTza menéféröl immár gondolkodik (a' Su-

liméit Tsáfzár ) 
Mint menjen békével azon tufakodik, 
Jól tudja: Orofzlány hátúi hagyattatik, 
A - ki miatt bátran eggyet fem léphetik. 

* • • • <*. ' 

Azonban eggy galamb Szigetnek várából 
Reppenek febefen vitéz Palotából^ 
Ezt az előtt hozták ide Kanifáb.ól, 
MeMyhen neveltetett , kedves hazájából. 

* , " : ' 

Ugyan is a' midőn fzárnyal levegőben, 
. , Q 4> . í f e 
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Hazájához tzélzott fieto repcében, 
D e nem vo l t fzerentsés a' kezdet mentében,, 
IméJ ilfy gánts efék a' követségében: 

" ' ^ ' „ Jr:; 

Eggy ráró mint prédát ejtet éízfe yptte^ 
Két febes fúgárát útnak erefztette, 
g a l a m b tsavargásáthafztalanúl tette, I 
Tsáízájr fátorában magát el-rpjtette, 

$OSdflUtík galambot azonnal megrfpgtál?, 
Mert fz-árnján lebegő papirofsát látták 
r— Eztet fzigetiek galambjofcra bízták —-
Újfágot Tsáfzárnak leg-ótt hé-öiút^tták. 
' # . * / " - \ 

Tüstént magyarázót od% hívatának, 
Kik az olvalashoz falamit tudának, 
Kívül ez levélen illy betűk valának; 
Mqfsék ez tevéi a' Magyar. Király vak? 

* ' 
Pa kérded r roi^t v á g j u n k ? — mind kö^el 

halálhoz. 
Kiknek reményfeget már íegítség nem hoz 
Öt fzázan maradtunk; de mind koporfóhoz 
^ebekből közzeleb' vagyunk, mint világhoz. 

De a- Pogány eb is j iem kérkedik velünk; j 
Hufzon Öt pzéret pokolba küldettünk 
Vezéreket fokát , V Bafákat meg-öltünk 
Tsal? fejetlen l i b ináf a' mi ellenfégünk. 

Két 
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JCét nap múlva el-jon a' mi végío qránk, 
Fogokaj fárkánvok köfzörűlik reánk, 
Akkor is mit tehet mi Kerefztyén próbánk 
Örömest mutatjuk, hogy maradjon példánk. 

* 
* 

Tűzzel eméfztenek leg-inkább bennünket, 
Melly miatt majd fohol íe leljük helyünk ejt, 
Gondoljuk végezni ott kinn életünket , 
Károljpk yefztetoi tűz miatt testünket 's a' t» 

* 

Mihelyest Sulimán e' dolgot hallotta, 
Szívet az pstromra ismét újította, 
A ' galambot pedig fzárnyra botsátotta, 
Illy jó tételéé# megrfzabadíto.ttar 

* : . f * 

Ó árúlq madár! hol á' te híjíeged? 
TerméízettÖl adott fzerelmetefséged ? 
^jalán bizony Zríni néked . ellenféged, 
Pogány Török pedig kívánt kegyefséged? 

* 
*# 

Úgy van —r el-erefztett; de fzabadíagodbaq, 
JSÍem mehetíz méíTzire könnyű futáfodban, 
Amott van a' Rárp el-fzaggatáfodban 
Qrvend; ö miatta léfzefz halálodban; — 

A ' Találós Méle volt Könyv, a' Rejtett 
Szó Óra, mellybol ki-telik ö f . 

Taldlóf Mese* 
K. Mi az? egynek fcorqs^ 

Kettőnek alkalmos, 
, c s . • • 
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Háromnak igen tág léfz', 
' JSgyfzerneve is él-véfz, 

' ' Szathrnárról. 

Rejtett Szó. 
Mi ez? hat betűből áll neve hangzása? 

Ez, eggy búsVers-fzerzö'kedvetlen íz állása. 
Negyedik 's ötödik betűit el íqkké, 

ü g y a' két elfoket ha tefzed végfőkké, 
És a' harmadikat közökbe állatod , 

Mi légyen, tsak fzagold's kóstold, meg-
•• ^ tudhatod^ 

Vagy vedd-el negyedik tagját az egéfzqek, 
ö t e n eggy Erdélyi folyó-vízzé iéfznek. 

M'ellynek nem fzaporább vize'áradása, 
Mint két-fzemem'özön árjai'hullása. 

És ha ki e' mese' titkát el-találj a, 
Nem kofzírt, hogy fzánó ízó nélkül meg-
' \ ' . á l l j f ; 

' . Ijl^rtösfól." Édes Gergely. 

T . Dugonits András Úr eggy Szomorú 
Játékot nyomtattat illy tzím alatt : Arany 
Psretzek* Add ig is míg ki-jőne, melly meg-
jeíz' -Júliusra, illendőnek ítéltük Elö-beízéd? 
jé t ide iktatni. • " 

. Nemzetem! ' 
Etelkámat jó neven vette az Orfzág; 

IMT?! annak fs imqs példányjait, eggy efz-, 
V : ten-
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tendö alatt, ügy .el-kapkodta, hogy azt új-
ra a- fajtó alá tennem, és nem fok idő múl-
v a , fi.ebb és yálogatottabb fzínben ele-adr 
nom kelletik. . 

Éppen nem kételkedem benne: hogy 
ezen arany peretzjeimet is hafonlo indulattal 

jogadják az igaz Hazafijak: mivel nem kü-
íömben, ezen íráfomban is, honnyai törté-
netek vágynák, azok is'ném közönfégesek ? 

hanern ízemen fzedéttek. 
Amazon Etelkát-, és emezen arany pe-

retzeket , nagy kiilémbféggel írtam : amazt 
az Orfzág' Eleihez, és a' tanúlttabb elmék-
hez fzabtam. Ugyan azért ottan minden" 
fzó talpra efik, és fokát jelent, ha fefzeget-
tetik. Ezen arany peretzeket a' közép ren-
den lévő Magyarafnknak fz ám okra kéízítet-
tem. Műiden fzavak tulajdon . értelmekben 
vagvnak. ' • 

Itt tehát fem a' gondolatok olly méi-
lyek, és méltóíágofok nem lchettenék, fem* 
á' történetek ollyatén módra ki-válttak, hogy 
azokkal a' Hazának foria öfzve legyen kap-
tsplva. Közép úton járok, és nem már az* 
Qrfzágriak, hanem eggy különös Nemes 
Háznak zűr-zavarjaiba avatkozom. 

Matskáfiaknak vifzontagfágokat, ( Bar-
tsai Ákosnak, Erdélyi Fejedelemnek idejé-

. b e n ) tettem-ki a' Próba-kőre. Maga a'* 
történet fzép; de h a l d azt olly fzernekkel 

- : ' T ' " -
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látja, a' műit én látom; a' környül-álláfokra 
el-keferedik. Meg-érdemli ezen- régi nemes 
Ház, hogy annak ditso emlékezete Ufóink-
nál is ofzlopra metfzettefsen. 

Ki-tetfzik leg - főképpen a' Magzatok' 
ízeretetek édes Szüléikhez. Itt a' Szülöttek 
azon iparkodnak, hogy Atyjokat a' vefze-
delemböl ki-vegyék. Semmit él nem mú-
latnak , hogy a' tárgyokat el-érjék. így az 
Istennek Gondviíelpfe is munkálkodhatott. 

Szép Er költs, a' mostani időkre nézve 
£ fijúi fzeretet Magyarofsan nevelve. En-
iiek Valófágos példáját a' Matskáíi Házban 
találtam. Tehetfégem fzetínt fzebb fényre 
is hoztam. Igazak, nagy lelkűek, Isten fé» 
"lök vóltanak* a'Szillők, nem is lehetett, hogy 
külomb erkoltgű magzatokat neveljenek, 
ha bár ne ízűijenek is» 

A ' nagy Erkőltsöt néha a' Szerentsét-
lenfég űzőbe vefzi, de el nem foghatja. Ezt 
merte tselekedni Matskáíi Mihállyal, ki el-
főben. Tifzt-tartoja vala a' Szer^mi Kfertzég-
iegnek, azután Kintstartója az Erdélyi Fe-
jedelemfégnek. Mind a' két Urafagnál ern-
beríeges Magyar ember, de Hazájában leg-
fz erentsétlenebb. 

Vermet áfott néki eggy Orfzágos Gaz-
ember, bele is kerítette, de cl nem temet--
|iette. Illyetén tsavargó gonofzok ellen fo? 
fe íiem volt elegendőképpen felfegyverez* 

- ' : v e 
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r e a' Magyar. . Mert maga igaz fz ívü és or-
fzág-úton járó lévén, hafonlóképpen véle-
kedett a' kiilfőknek erkőltseikröl ísí 

De ki vágynák immár nyílva fzenteink. 
Nem tsak a' jót esmérjük, hogy azt köves-
sük , hanem a' roffzat is éízre veíTzük, hogy 
azt utáljuk. * A* mi pedig a' Magyarnak íze-
mét l eg- inkább ki-nyitotta, nem egyéb: 
hanem a' gyakor olvaías, és kurta tapafetalás. 

' • Vajha mindeneket Magyarul olvashatna 
a' Magyar; Anyai nyelven bé-köfzönt igaz-
fágok hamar gyökeret verhetnek a' termé-
keny Magyar ízívben. Vajha tapafztaláfa-
ink is meűzebbre el-terjedhetnének. A ' ta-
pafztalva tanúltt igazfágok korábban hoz-
zák ? tartófabban is liiég-tártják a' g^ümol-
tsöket. , 

Iparkodnak Magyar Orfzágnak minden 
réfzein a' Magyar Hazafijak.1 Nem fzánják 
költfégeket, mindenhez elegendő éfz nélkül 

'»em fzűkölködvén. Tapafztalvá mondom : 
Tanít ványim kőzött a* Magyar Elmék kü-
lönöíok. V a n Élek, van Fokok. Bele-
vághatnak az el-rejtett arany Bányákba. Fel 
is törhetik a' leg-keményebb diót. E 'mél-

• lett bátrak, és mindenhez hozzá foghatók. 
Illyetén tulajdonságokkal fel-ékül tt Hazafi-
jakból mit nem ígérhet magának előre ázott 
Uralkodó, ki azon vagyon, hogy embereit 
esmérje. 

. ' Ir-efz-
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Defznek ezután is â  Magyaroknál Te* 
lekiek, Ortziak;, Rádaiak, Molnárok > Me^ 
fzárofpk) Bárótziak) Beíenyeíek) Pétzeliek) 
Rajni fbk) Kávaiak* Kázifitzik, Rátzok, 
Szabók ^ Szilágyiak^ Mátyűfok, Batsányiak* 
és több íllyetén Magyar fzívű Férjfijak., kik 
Órfzágunkat â  ) Tör-
vénynek fenn tartáfával boldognak láthat-
j á k , 5s le Is írhatják. Én tsak arra kérem 
á? Magyarok5 Istenét, hogy Orfz águnkat vi-
rágjában ineg-tartsa, és mind eggyik Haza-
fival úgy bánjon, a' mint meg-érdemli* 

AVNernes Hazafijaknak illy fzép tőre. 
kedéfeik után ugyan fzégyen lefz'J ha az Or-
fzág Gyűlése' alkalmatosságával Pesten és 
Budán Magyar Theátrum nem lefz' ? á' hol 
kétfzer háromfzor eggy héten Magyar Víg 
és fzomoru játékok jádzattafsana/k- Bár e-
lőre a' Pesten és Budán lakó 's. anyai nyel-* 
veket fzeretö Nemes Hazafijak ebben mun-
kálódnának ! " Melly nagy előmenetelére fzol-
gálna nyelvünknek! Melly &agy dilsöíe %é-
re Hazánknak ? ha Efzterházáit is ezután nó 
tsak Idegen, hanem Magyar Víg és fzomoru 
játékok jádzattatnának. lyiéltó volna, hogy 
a ' Magyar Mu'sák eggyütt efedeznének ezért 
a* Kegyelmes Hertzegnek.. —- ,Az •írók-
ban nem léízen fogyatkozás^ tsak M^cenáíbk 
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és K ö n y v fzeretök légyenek! A* Po'sonyi 
T . Papfág egéfz Moliért fordítja, T . Gö-
böl Gáspár Urnái kéfzen van Céfar és JBfú-
tus'' mindenik remek munka. Kazintzy Ur 
Hamletje minden órán kéfzen lefz', _ mellye-
ket más fzép Darabok követnek.' Éu P. J, 
ha még valaki munkába netti vette, fel-vál-
lalom Racilliiek minden munkájit, Sckakes-
peárnak leg-fzebb Darabjait, ezek után pe-
clig Homéfus7 Iliáfát, és Milton' el-vefze?tt 
Paraditsomát folyó Befzédben, mellyekre már 
régen fok érdemes Hazafijaktól kérettetem, 

. —, A ' Magyar nyelv fel-emeléfének 's 
yirágoztatáfának kell most mincíert Magyar-
nak fö~ tzéljának lenni -— Nem abban áll a* 
Nemzet' ditsöfége, hogy Hátainkon fzámok 
ne légyenek, földeink meg-ne mérettefse-
n e k , a' Nemefség fzabadon nyúláfzhafson 's 
a' t. hanem abban, hogy a' mi nyelvünk lé-
gyen a' maga Hazájában azelfö, 's a' mi Li* 
teráturánkat ne tsak meg-esnierjék , hanem 
betsüljék ís az idegen Nemzetek: úgy hogy 
ha a' Magyar Haza minden régi jufsait viffza 
nyeri is; de ha a' maga nyelvét az ítéld 
fzékekben 's Oskolákban uralkodó nyelvvé 
nem tefzi, ollybá tartsa mintha femmit f e m 
nyert v.ólna; mert a' mi leg-fpbb lett vol-
na, azt, mulatta-el. — Ennek a'" maga Ha-
zájában már tsak nem idegen nyel vnek fel-
emelése vólt az én fő tzélom hát is efztendŐk«-

' • % ' m 
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tol fogva minden munkáimban. — E' kez-
dettette-el e' Mindenes Gyűjteményt is, a' 
mint entiek által olvafása kit kit meg-győz-
het felöle, úgy hogy ha a* következendő 
Orfzág Gyűléfében a' Deák, nem pedig" a' 
Magyar rendeltetik Thémis és .Minerva nyel-
vének, úgy idővel is nagy keferüféggei illy 
fzókkal fog - bé - rekefztetni e' Gyűjtemény 
Oíeum & operám perdidimus. Hijjábaéjt-
fzakáztunk, haízontalan fáradtunk* 

Á ' Po'soni -Pap nevelő Hájból eggy 
hoJtzú és hatalmás mentsége küldettetett 
hozzánk Anyai nyelvünknek a' Deák ellen, 
annyival inkább kívánnánk, ha ugyan ott 
közre botsáttatnék, hogy ezen Gyűjtemé-
nyünkbe nem tehettük. 

.Eggy eUfogatott hatalmas. 
Rab-fzíjjat hordoz ma, ki Királyi fzékberi 

Uralkodott tegnap fényes ditsöfségben. 
A ' kinek tündöklött arany koronája, 

Eggy gyözödelmésnek most a' lett ízolgája. 
N e tsudáíkozzatok, mert a' fzerentsének 

Nints állandóíaga tündér kerekének. 
Hanem a' kit most nagy méltófágra e m e l j 

Mint eggy déltzeg tsikó majd azt hajítja-el. 
Sz. M. 

- w 
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