
Hí 

: • -

X . L E V É L . 

Költ Komáromban , Pünköst Havának 
$. Napján. 

Az Orfzágok' Táblájának folytaid/a. 

.. Jurkus Orfzága. Nagy. 3 600. 4* fzeg» 
m. föld. Lak, fzám. eggy'4. fzeg. m.fól- % 
dön 1667. Nép. 6,000,000. Jöv. 34,000,000. 
for. H. er. 200,000. ember. 

A' Palatinátufi és Baváriai VálafztóFe-
jedelemfég. Nagy. 1064* m. f. Lak. fzarna 
eggy 4. fzeg. m. f. 1973. Nép. 3,100,000. 
Jöv. 10,000,000. for. H. er. 34,000. 

Saxónia. Nagy. 73 4* &cí>« m * ^ 
Lak. fzám. eggy 4. lzeg.m.f. Nép. i,89?/000, 
Jöv. 6,800,000. tallér. H. er. 25,000. 

Brauníchweig Lünebuxg. Nagy. 700.4. 
fzeg. m. f. Lak. fzáma eggy 4* fzeg. m. f* 
1214. Nép. 850,000. Jöv. 51000,000. tal. 
H. er. «o>ooo. 

Moguntzia. Nagy. 17?* 4* ^ze£* m " ** 
Lak. fzáma eggy 4> fzeg. m. f. 18 30, Nép. 
320,000. Jöv. 11000,000. for. H. er. asoo. 

Trevir v. Tfier. Nagy. 151.4* keg. ni. 
f, — JÖv. 780,000. f. H. er. 1300. 

M.Gyi$,lV,N« K , Ko-
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Kolónia v. KöHn. Nagy. 3^c. 4, fzégt 

m. f. Lak. fzáma eggy 4. fzeg m. f. ia'^0 

Nép 550,000. Jöv. 1,000 coo. f. H. er. 6000. 
Wirtemberg. Nagy. a00. 4. fzeg. m. f. 

Lak. fzáma eggy 4. fzeg. ro. f. 4925. Nép, 
585,000. Jöv. 2,000,000. f. H. er. 6000. 

HaíTzó-KaíTzel. Nagy. 260. 4. fzeg. m, 
f. Lak. fzáma eggy 4. fzeg. m. f. 1730. Nép. 
450,000* Jöv. 2,000,000. tal. fí« cr. î /OűOt 

HalTzó-Darmftadt. Nagy. 100,-4. fzeg, 
m. f. Lak. fzáma eggy 4. fzeg. m. f. 3000. 
Nép. 300,000. Jöv. 1,150,000. H. er. 4000. 

Baada. Nagy. 52. 4. fzeg. m. f. Lak. 
fzamá eggy 4. fzeg. m.f. 3845* Nép. *00,000. 
Jöv. 1,200,000- fi' H. er. 3000. 

Dánia. Nagy. 11,400. 4. fzeg. m. £, 
Lak. fzáma eggy 4. fzeg. m. f. 193. Nép. 
2,400,000. Jöv. 7,000,000. tal. H. er. 78,000, 
és 60. hadi hajó. 

Svétzia. Nagy, 13,057. 4. fzeg. m. f. 
Lak. fzáma eggy 4. fzeg. m. f. 1129. Nép, 
3. mii. Jöv. 9. mii. tal. H+ ér. 47,000. és 
25. nagy hajó. 

- Mufzka Orfzág. Nagy. 305,000.4. fzeg. 
m.f. Lak.fzáma eggy 4.fzeg. m. £ 7§. Nép. 
30. mii. Jöv. 35. mii. rubel, H. er,450,00a 
és 50, nagy hí?]ó. 

Lengyel Orfzág. Nagy. most , 10,050. 
volt pedig 13,400. 4, fzeg, m. f. Lak. fzá-

ma 

1 
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ma eggy 4» fzeg. m. ;f. 849' Nép, 8/500,000.' 
Jöv, 3^94,000. tal. H. er. 17,000. 

Portugallia, Nagy, 2000* 4. fzeg. m. f. 
Lak. fzáma eggy 4. fzeg. m. f, n g o . Nép. 

. 2,360,000* Jöv* i g . m i l tal. H* er. 55,000. 
és 24. hadi hajó. 
• Spanyol ^ Orfzág. Nagy* 9278. 4. fzeg, 
nv f. Lak. fzáma eggy 4. fzeg. m. f. 1132, 
Nép*: i o | . mii. Jöv. joo»' mii. piaJter. H. 
er* 6 c . v , 7 0 , 0 0 0 . és 1 3 0 . hadi hajó, 

Frantzia Orfzág* Nagy*. 10,200,4. fzeg, 
m. f* Lak. fzáma, eggy 4* fzeg. m. f. 3480, 
Nép* .2f* mii. Jöv. 430* mii. liyra. H. er. 
180,954, régulázott, és 76,460+ régulátlan 
katona, és 221. hajó, , 

. Ánglia több réfzeivel. Nagy* 6308. 4* 
J fzeg. m. f* Lak fzáma: eggy 4. fzeg. m, f. 
* 1870. Nép, 11,800 óoo, Jöv. 16. mii* font 

fterling. H. er, #1,500. ember, %C4 leg-na-
j gyobb, és 164. egyéb-féle hajó. 
T A'frigyes Belgium, Nagy. 625.4* fzeg, 
• jn. f. Lak. fzáma eggy 4. fzeg. m, f* 4000* 

Nép. 2,f 0 0 , 0 0 0 . Jöv, 4 0 . mii. Belga f, H» 
íf er, 3 6 , 0 0 0 . és 9?. hajó. 
f : • Helvétzia. Nagy, 955.-4; fzeg. m, £ ' 
1 Lak. fzáma eggy 4. fzeg, m, f. 2094. Nép. 

• 2. mii, Jöv,« «— H. er. 13,000* van mindég 
! fegyverben. ' ' -
i Olafz Orfzág, Nagy. 5625, 4* ro» 

f. Lak. fzáma eggy 4. fzeg,, mf,2888* Nép. 
16,250,000. 

• K a Szar-
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/ Szardínia. Nagy. ía6o. 4. fzeg. m. {; 
Lak. fzáma. eggy 4. fzeg. m. f. 2516. Nép. 
3,170,000. Jöv, 17. mii* üre. H. er. 24,000, 
és 34, hadi hajó, 
, Két Szitzília, Nagy. i8?o. 4* fzeg. m, 
f . Lak. fzáma eggy 4. fzeg. m.f.3243•Nép, 
6. mii. Jöv. f . mii. Neap, arany. H. er. 
A /̂OOO. és 2(. hadi hajó. 
. ' Pápa Tartományja, Nagy, 900. 4. fzeg. 
m. f. Lak. fzáma eggy 4 . fzeg. m. f. 2477, 
N é p . 3 , 3 3 0 , 0 0 0 . J ö v . . m i i . t a l . H. er. 
5 0 0 0 . és #0.- hadi hajó. 

Toskána. Nagy. 440. 4. fzeg. m.f. Lak. 
fzáma eggy 4. fzeg. m.f. 2*72. Nép. 1. mii. 
Jöv. 3 . mii. Scudi. H, er. 3 0 0 0 . ember és 
egynehány hajó. 

Venétzia. Nagy. 86^,4. fzeg. m.f. Lak. 
fzáma eggy4.fzeg.m.f. 3006.N.ép.a .600,000, 
Jöv. 8. mii. tal. H. er. 6000, és 30 hajó. 

Török Birodalom. Nagy. f0,000. 4, 
fzeg. m. f. Lak. ízáma eggy 4, fzeg, m. £ 
980, Nép. 49. mii. Jöv 30. mii. tal. H. er. 
150,000. és -60. hajó. 

Az éfzaki Amerikai közönfégns Tárfa-
fág. Nagy. 40-—45/OQO, 4 . fzeg. m. f. Lák, 
fzáma eggy 4. fzeg. m. f. — Nép. *,383,300. 
adó fizető' lakos. Jöv. — H, er, 70,000* 
van, a' ki katonának bé-íratott, és2o-. hajó. 

Pestről. Cs. I. 

Kas* 
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Kafsdn, Bika Hav. if-diknapj, 
Nem fzüntek-meg Kafsának tér útízái 

fem az egéfz. éjjel, fem már ma is, az Ö-
rom kiáltozás és a' tárogató fíp nemzeti, mu-
zsikánk örvendetes hangzatitól, miólta tör-
vényes Igazgatónk, Fö Meltófágúitárd Of* 
tzíj Láfzló hozzánk érkeze. ( Vajha ez 
örvendetes napot Nemzetünknek 's Nyel-
vünknek ama nagy ofzlopa B. Ortzi Lő- . 
rintz értette volna! — ) Ezen hónak if-di, 
ke vala az a' nap, a' mellyben meg-neve-
zett Fő-Ispányunk £> Excellentziája Miskoltz-
rólSzikfzó mellett határunkba bé-lépett. Szik-
fzai járáfunknak Fö-Birája SSirmctvj Péter 
Ur azon helyen fogadta lovas Nemefségével 
ő Excell. a' hol 999. Német, a' Tököli fe-
rege által fel-kontzoltatván , halomra hányat-
tatott, és a' mellyet még most is Német-
haíomnák hívnak. Itt köfzönté-'meg ö Ex-
cellentziáját Magyar Nyelven és Magyar ér-
zéfsel T. Nagy-Réti Darvas ^fózsef Úr, a* , 
Helytartói Tanátsos M. Darvas Ferent% 
tímak Testvér Bátyja, Megyénknek eggyik 
elfó-rendü tagja. Benn Szikízón a' Ref. Pre-
dik átor T. Fétsei Sigmond Úr, és a' Zsi-
dó felekezet, a' fzáüáfán pedig T. Fáy Áb-
rahám Ür az Éperjeli Torvény-fzék* eggyik, 
?irája, í£bé$et B. Perényi Ház * SzíkfzQ-> 
. ' '! • . &. $ ' , mk 
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n~k eggyikFöldes Ura adott* .-'..Ropogtak 
a' mozsár ágyúk, Rendeiiík örömének hír. 
detéfére, méllyet az útfzákon álló bámulás, 
ra ragadott Nep kíáltozáfával neveit. 
vezetes vála az , hogy eggy öreg Nemes em. 
ber a' Nemeíi fereg által erre rendeltetvén 
ez izeiit ttel jöve -bé o Exqellentziájához; 
lirintttes ló Ispdny Uram! Az eggyütt 
Uio Nemefi lovajság köfzöntetiTekinti. j 
tes. Fo Jspény Uramats kívánja .hogy J 
az ür Isten éltefse a' Tekintetes/Fő is. ' 
fun»jt Jok hojjsú időkig • mindnyájunknak 
örömért ' s ezzel viílza fordulván , Mond', 

ja valaki) úgy mond, hogy löjjenek egy-
gyet! — Az emberifeget annyira fzerető Fő 
Ispany fzemeii el-futotta a' könjü; Wjzo-
mm édes Barátom, felele, mind a1 kend 
fáradtságát, mind a Nemes Sereg jó in-
dúlatját. isten éltejse d Nemes Sereget 
is kedves^ Hazánk' ditsöfégére , 's' meg-
töltvén maga Ö Excellentziája eggy poharat 
az öregnek kezíbe add , és ámbár maga bort 
nem iízik, ekkor még is a' Nemefségért va« j 
lamit ivott. —- Éjtfzakára Forróra .jött az 
egéfz Sereg, hol a' Kafsai Varöíi Tánáts, 
ezen Helyíegnek Földes Ura ő Excellentzi-
áját hafonlóképpen örvendezve fogadta,.— 
Tegnap , az az 16 - dikban, Pet'ény helyfég 
mellett várta ö Excellen tziáját a' Vármegyé-
jvtk Záfzjójával a' Seregnek Kapitányja Szif. 

; , , ; ^ 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



' I f S 

maij ^ f ő s e f ú t , kinek bámulást érdemlő de-
li termete, drága árrű paripája, 's pompás 
öltözete az egéfz Seregnek nagy dífzt adott. 
A' Tsereháti Járásnak Fő Bírája Szent• lm-
rey Gdbor Úr ki-vontt fegyverrel idvezlé 
kedves Fő- Ispányunkát; Bártzay István 
Ür pedig eggy Magyar Befzéddel fogadta. 
M. Méskó famíliának házánál Ord. Vice-Is-
pányunk. Conlil. Fciij AgóstOfl Ür monda 
ismét eggy gyönyörű Magyar Beízedet, fok 
Urafágríak jelenlétében, kik kőzze fzamlá-
landók a' Kafsai Kamarának Követjei Gróf 
Battkydni Kajétáfi, és Mimhárd Sándor 
Urak. Végre a' ropogó örvendetes hír-a-
dáfaí alatt jött-be a' Miskóltzi kapun az e-
géfz Sereg; Leg-elöl mentek a' trombitá-
lok ; azt a' tárogató-fíp követte a' Tserehá-
ti es Göntzi járásbeli Nemefséggel, raellyet 
Szent Imrei Gábor és Aurdnfzki Lajos l í-
rák két fzakafzban vezettek. Ezt az Alvin* 
tzíj gyalog Magyar Seregének Bandája vál- ' 
totta-fel, melly török muzsika tsengéfével 
tőltötte-bé űtfzáinkat az úgy nevezett Zrí-
liyi marfát zengvén. Ez után Szirmai} £?á-
sef Úr jártatta kevély paripáját , kit nyom-
ban a' főbb rendű Nemes Ifjúfag azon Záfz-
Ióyal követett, a' melly 1741-ben a* tsal;á-
zó Magyar Sereg közttlebegett, így jőve-
elől ő Excellentziájának udvari lovagja, 
hat lov^s feekere $ mellyen Maga kalpagg? 

•. ' ; K 4 :: , 
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San és azon öltözetben a' mellyel a' Koro. 
na őrző Magyar Sereget vezetni fzokta, 
Coris. Fáy Ágoston Úr, ülének. Ezt hat 
lovon ülő Nemes Ifjú fogta körül, hafonló. 
képpen azon öltözetben, a' mellyben ezen 
Varmegye Nemefsége fog öltözni a' midőn 
a' joVo hónapban a' Korona mellett őrt áll, 
így ment az egéfz Sereg az Eperjeíi kapuig, 
fe l , es ismét a' más foron-le a' Fő-Ispány. 
nak tulajdon Hazáig, hol eggy újabb í j . 
vezlés után a' lovas Serég muzsika alatt oíz-
la fzéllyél. — 

Meg-vólt 19-ben* a' Reítaurátio is. A' 
Fő Ispány nem erőltetett femmit, altal en-
gedett mindent a' Rendeknek, de eggy gyö-
nyörű Magyar befzéddel elébb arra intézte 
őket, hogy a' válafztandó Tifztekbeh ne 
nézzenek femmi Vallásbéli külömbféget, 
hanem tsak az érdemet, fzületést, bír-* 
tokot, mivel nevezetefen az utóbbik punc-
tumra, az , j ' ki magát jól bírja nem 
fog húza - vonára qlly könnyen vetemed-
ni , mint az, a' kit á' fzorúltfág nyom, 
Nem felejtkezett-el az adó-fizetö Népről is;. 
's kérte a' Rendeket, hogy a' föld mívelo 
népet tartsák úgy, mint a' Terméfzet által 
atyánkfijáivá tett Tárlainkat, 

Az elfő Vice*Ispáníagi Izékben meg-
maradóit Coníil* Fáy Ágoston Úr ; máfodik 
maradott Bizá^i Puky Láfzló Úr, Nótáriu-

• fok 
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fok lettek Tifzta Ferentz, Bártzaj István, 
és Zombori Ferentz Urak* Fő -Perceptor 
Ivánkái Vitéz Imre* Fő -Szóiga Bírák, Vaj-
dai Szent Imrej. Gábor, Zombori Gábor, 
Tóth Váradgyai Kornis István, Göntz Rufz-
kai KTainik Jó'sef, és Darvas János, AI 
Szóiga Bírák Lántzi Ferentz, Jakabfal vi 
András, Bártzai Ferentz, F á j Károly, és 
Balog Jó'sef* Fiscálifok pómonkos Sarni** 
e l , és Pofa Gábor Urak* 

Kazinczy* 

A' Találós Mefe vólt Árnyék Óira; »V 
Rejtett Szó LÓ, mellyből ki-telik Ól. 

Találós Mese. 

Van eggy Elementum, találd-ki mitsoda? 
Ha jól.ráfigyel mezfz, nemigen nagy tsuda, 

.Nints ez egéfz földön, eggy van az Orízágban, 
Sőt mondhatom eggy van ez egéfz világban^ 

Eggy emberben fintsen, 's az AíTzonyok bírják, 
/ A' Dámák 's a' Bábák ketlefével írják. 
Minden ember, erre áfít tátja fz&ját, . 

E' nélkül az ortza el-vefzti formáját. 
A ' N a p ' s a ' tsillagpk e' nélkül nem íéfznek, 

A"Pápa 's a' Tsáfzár más neveket véíkneky 
Érfekek 's Püspökök erre rá nem kapnak , 

Elég ebből eggyet bírni minden Papnak* 
. K f ' • -.Jp-
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A ' Tudós emberek erre nem ügyelnek , -
A' Varga V a ' Parafzt leg-inkább fülelnek, 

A ' Kondás hármat bír veres malatzjával, 
AV viléz tsak eggyet üres .Tarfojával, 

Hogy ezt ki-találhasd, hihető próbálod í 
Tátsd-fel tsak a' fzádat, egybe ki-találod. 

IC Kálló. F. Gy. 

Rqjtett Szó, 

Mit téfz ez ? ha a' négy egéfz tulajdonom; 
A' három végfótöl magamat meg-vonorn, 

A' négy min dég hely t áll a' tör vény fz ékekenn, 
Úi a' liarom végfö tsak a' fzemetekenn, 

ítézd' h három elfot bimbó 's tsákó vonja 
'S ea a' iaántó ember1 leg-drágább vagyonija, 

Martosról, 'Édes Gergely. 

Pofony Bik» Hav. 22-dik na$t 

Igen Örvendezünk a' Haza bóldogítá, 
fára újonnan kezdett munkáinak. Szégye-
nítse-meg kérjük jó * téteményeivel ezen há-
ládatlan Hazát. Én már vagy két darabot 
által fordítottam »•' Racínból, igen fzíves 
dolgot tselekédne, ha ennek tovább ^ való 
fordítáíát nékém által engedné, ezen kívül 
is ollv betses tárgyokat vett-fel, mellyekért 
minden bizonnyal a'Haza tapfoláfát reményl-
hetné , ha a' Hazánk érdemes fiijainak fárad-
fágit meg-fzokta vólnajutalmaznú A'ÍM*' 

,j : tusi ' 
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tust is akkor tudtam-meg, liogy vagyon" 
fordítva, tóidon már felénél többet áltaifor-*' 
dítottam. , 

De azonban hová törekedünk? HaHav 
za nyelvünk ismét ollyidegen lenni kénte-
leníttetik önnön" Hazájában, mjgnt az e-
lött, mi haízna fáradozunk? Hány munkás 
Hazafinak betses Szándéka fog ez- által is-
mét el-nyomattatm, ha a'Deák nyelv elfő 
rangbahelyheztetletik? Azon Végi tehetetleri-
fégbe fog egefz Haza ismét viűza fzálm : 
mert tsak az Anya nyelv az, m.eily különös, 
ébrefztő öíztönökkel bír a' tudományok' ter-

, jefztéfekre, a'Haza'bóldogítáfára. Frantzia, 
Anglus Orfzágban foha fe volna olly nagy 
virágzáfában, olly nagy kelletében a' józan 
tudomány, a' böltselkedés, a' mésterfégeki 
nek minden féle nemek, ha a,1 Haza nyelve 
ál-al nem élefztetnék , ha ennek meg-tanűl-
hatáfára idegen, egéfz fel el eti időben te-

«lö, akkor is tök éli ellenül tudott nyelvhez 
kénteleníthetnének fol} amodni. De óh bár 
lietne eggy másod József jönni 5 ki ezen ki-
liólt, nagyobb fárad Tágba, mint hafzonbá 
telÖ nyelvet, mellyet nrsajd. az egéfz nép 
nem érthet, a' kinek mind az által fzint olly ' 
jnfsa yóína a' fzép tudományokra, a' Ne-
raefebb, mesterfégekre, a'böitselkedésre, a" 
Terméfzel'mindén nému kiutseire, a' Mű-

' 'fiákkal"- való ártatlan múlatfágra, ar perbe 
; , " ... • 5 - ' . vett ' 
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Vett ügyre, *s az igazfág' folytatáfa'halláfára; 
jönne, hogy által látná annak híjánofságát, 
mellyet már által-lát az egéfz Európa, ál, 
tal-látnak mindenek (fzégyen) tsak a' Ma-
gyarok nem. Majd midőn Haza nyelvűn, 
ket ismét fzámkivetésbe, vagy félre némelly 
fzegletbe ama jámbor főld-mívelökhöz kfil. 
detendÖ/ki-tifztúlni kezdő gyönyörű, és min-
denre alkalmatos nyelvünknek minden né-
mű gyülevéfz Deák, 's más fzókkal való 
meg-fénéztetéfét, hallani fogjuk, ezen egétz 
gazának fzégyenére fzolgáló fzámtalan ide-
gen Nemzetíégeknek, nyelveknek Hazánk-
ban váló nagyobb el-terjedéfét, 's hónnyai 
nyelvünk vefzedelmét könybe lábbodtt íze. 
meinkel fzemlélni fogjuk, akkor óh Hazánk' 

' Túdófeai, kik már két Iiárom efzteiiűSk 
által olly köz hafzont elöimözdító , Ha-
za ditsöfégére fzolgáló munkákkal bóldo, 
gxtották Orfzágunkat , a 1 mennyi Deák mun-
kákat egéfz fenn álláíától fogva í'e mutathat; 
( és még mennyivel volnátok kéfzek boldo-
gítani) akkor ti tsak a' fzelíd Muziak, és 
önnön kebeletekbe önthetitek-ki zápor kön-
nyeiteket , azt panafzolván az igaz egeknek, 
hogy miért derítettek most oljy bóldogfag-
gal tsaiogató tsillagiot, mennél fetétebben 
látjuk bóldogfágokra vezérlő partunkat, mint 
&maz idegen napnak egünkre való gyáíza; 
Wmállyáb^n, , . • - - , 

' & 
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Én ezt ugyan nem a' végre írtam, cte 
igen nagy kedvefséget tselekefzik a' nagy 
érdemű Úr , ha a' Haza nyelv' javalláfára e-
zen darabot Levelemből Gyűjteményiébe 
fzorítja. ; 

Fehér György, * -
. • * . 

Én P. J. ezen fáradhatatlan buzgóíagú 
jó Hazafinak örömest által engedem az g-
géfz Racinnek fordítáfát. 

Egl*y öreg. emberről, ki joha o' fzomfzéi 
- f alúban fem járt »' maga falujából* 

Szerentsés ember a' bizony valójában, 
Ki idejét tölti maga hazájában. 

Ki, a' melly kunyhóban fzopta anyja' tejéta 

Ott éri őfz hajjal bé-borúlni fejét. 
1S a' melly földön tsúfzotttsetsemő korában, 

Ugyan azon jarhat vén állapotjában, 
-Nem látott a' foha idegen helyeket, 

Nem kóstolt idegen Orfzág! vizeket. 
Nem járt kereskedni a' nagy tengerekre, 
• Hol a' tolvajoknak akadna kezekre. " 

Nem volt a' kegyetlen Mávorsnak ízolgája^ 
Hogy légyen a" rabló ellenfég' prédája. • 

A' közelebb való falut fem fcemlélte, 
Mint hogy a' magájét lég-jobbnak ítélte. 

. Ka-

. : 
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'Kalendáriumból nem vi'sgál jövendőt, 
Hanem aratáfsal méri az efztendőt. 

A ' tavaízt esméri az új virágokról , 
Az öfzt ért'talmák kai, le-görbült ágoktól, 

Tudja, hol kell várni a' Nap'támad áfát, 
Szokott helyen leíi annak haladáfát. 

Á' melly fának hoJTzát ölével meg-mérte, 
Arinak vénűléfét 's romláfát is érte. 

•Látta elfő*'látta máfod'Unokáját, 
Még fem rántzolta-meg a' vénfég pofáját. 

Ez a' kedves élet! ez a' virgontz vénfég! 
De most az illyenhez nem lehet reményfég. 

. Sz. : M. 

lMontesquieu' Fisgálódáji, melly okai M. 
gijenek a Jíómai Birodalom' nagy vál-

tának és annak hanyatláfdnak. 
6-dik réfznek 19-dik fzakafza. . 

Ez a' valófágos Túdófok köpött ragyo-
gó Montesquieu Úr, ki a' Világ' jobb ré-
ízének fzeir.ei előtt az ö fontos és rövide-
den írtt érdemes munkáiért, leg-kiváltkép. 
pen pedig á' Törvények' fzármazáfának, a-
z-oknak a' Valláfsal, az emberekkel , és a-
Koknak terméfzeti mivoltokkal, a' földnek 

' a' mellyen laknak helyheztetéfe' állapotjá-
va l , a' bé-vett .fzokáfokkal, és az Uralko- I 
dáfokkal i és - az uralkodásnak mivoltával 
tett V fontofan meg-visgált combinátióji-

' : ért 
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fát az áz öfzve mérfékléféért; a7 tantűni 
gondolkodva mérfékelni kívánó Világ la-
kofainak meg-fizethetetlen hafznot 's gyó-
nj öriiféget, magának pedig a' Ieg-új abb idők-
re ki terjedő érdemlett dítsér^tet fzerzett ; 
Ezen érdemes Ember, Atillának a' Hunnok' 
's következőképpen a' Magyarok' főbb 's ha-
talmafsabb Fejedelmének emberi 's Fejedel-
mi- minéműfégéről eggy rövid tzikkelyt írt, 
a' melly itt Frantzból Magyarra fordítva 
k ö v e t k e z i k , 

' • - • 

AtiltönagyMltdróh 

Éppen a' Római Birodalom hanyatlás-
kor vette kezdetét a'-;Kerefztyén vallás., e-
zen hanyatlásnak okául a' Kerefztyének a* 
Pogányokat állíták, a' pogányok ellenben . 
a' Kereízty énekre vetettek. A' Kerefztyé-
nek azt mondák, hogy leg-elfőbb Dioklé-
tziánus rontá-el a' Birodalmat, maga mellé 
még-három Orfzágló Tárfakat vévén; (ct) 
mivel mind eggyik ezen Fejedelmek közzűl, 
olly kőltfégefen V pompáfan élt, és olly 
fzámoshadi népet akart tartani, mint midőn 
tsak eggy volt a' Fejedelem; ez által azok' 
fzámok a' kik fizetést vártak, nem lévén e-

' ' ' gy e n -
, n u , j M „ . . . . : I •>' 

. ? í g y z i *• • , ' 
(a) Laktantzius az üldözök haláláról. 1 
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gyenlS azokéval a' kik fizettek; az adóbéli 
terhek olly nagyra nőttek, hogy a' földnri. 
velőknek' el kelletett hagyni földeiket , mel. 
lyek azután erdőkké váltanak. A' Pogányok, 
ellenben nem fzüntenek kiáltozni az új tifz. 
telet' módja ellen, melly mind addig hallat-
lan vóltr és mint eggy időben midőn Róma 
várofa tellyes virágában vala, a' Tíberis ki-
öntéfét, és más ízerentsétlen de terméízeti 
eleteket, az Isten' haragjának tulajdonítá. 
r a k , úgy ezen haldokló Rómában, a' íze-
rentsétlenfégekért egyedül ezen új Isteni tifz, 
téletet, és a' régi oltárok' fel-forgatáfát o-
kozták. ' V ... 

Symmachus Praefectus a' győzödelem' 
éltára eránt a'Tsáfzárhoz írtt levelében 4 leg. 
hatalmafsabban hartzolt a* KereGztyén Val-
lás ellen, tsupa köz néphez illő, de ugyan 
azért leg-többfzör az emberi, elmét él-tévefz-
tö efzeskedéísel. 

„ Mi dolog vihet minket az Istenek es-
„ méretére mint el-múlt boldbg állapotunk' 
„ tapafzulála, fzukféges hogy annyi el-múlt 
» fzáz efztendokhöz hívek maradjunk a' 
„ tni Atyáinkat követvén , kik az övéi-
„ ket olly ízerentséíen követték. 

( A ' többi következik,) 
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