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Költ Komáromban, Sz. András Havának 
25. Napján.' 

Az Antipiros Barlangjának fotytatáfa* 

ML: jllvitz el-kezdvén a' barlangnak hofz-
fzas le-íráfát, mindi addig vezette a' Bárót 
befzéllgetéfével, miglen azon mélyfégre ér-
tele, mellybe hajdan Noifltel és azután 
Tournefort életek' vefzedelmével le-fzállot-
tak. A' Báró mind ezeket ízinte olly figyel-
metefséggel hallgatta , mint gyermekfégében 
dajkájának a' bofzorkányok felöl volt bcfzéU-
getéíet. A ' feneke ezen mélyfégnek, mon-
da tovább MillvitZy mind tsak meredekebb 
lett, míg végre éggy letét lyukhoz jutánk, . 
mellyen a' fáklyák világánál meg-görbedve 
kelletett kerefztűl bújnunk. — Hanem most 
már ollyan vefzedelmet kell az Úrnak em-
lítenem , mellyről még most is rettegéfsel 
emlékezem. A ' mélyfég (zajánál eggy köte-
let kötöttünk-meg, hogy azon abba le-erefz-
kedhefsunk. -— De fokkal féléim efebb lett 
még a' máfodik mélyfég, mellybe tsak mint 
eggy 'maiznunk kellett. És ha olly eros 
terméfzetem nem volna, bizonnyal, — el-
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bődülvén, azon végWtetler melyfégben vefz-
tem volna, meitvnck bal reízén bé maiz-
nunk kelletett. A'-' Baró ezeket hallván, 
fzemeit is bé-takará! "'S mit gondol az Lt , 
mond i tovább JMillvitz : Ezen mélyfégnek 
pírtjára , melly a' fik }c'fh«-z hafonló volt, 
ailítoU Ln;torj.-ai kellett cgyy merőben áUó 
kö-í'/iklura fel-maiznunk , nseiiynek tsak az 
emlekezete is, most is döbög-teti fzívemet. 
A' Baró íol-ugord-ván izékéről, el-ijjedve ki-
á!ía, ni int ha már ö efett volna le a' mely. 
légbe. — Mi lelte az Urat? kérdé Millvitz. 
Semmi , iemmi, feleié a' Báró, tsak hogy 
az cn nyomorúk fejem, — :—• Az Isteni vc-
jzeí^en-el —' már azt gondoltam, hogy az 
átkuí.ott barlang fenekén vagyok! De tsak 
•bcí'zéiije az Úr tovább! — Eggy kevés ve-
iztídcicín közit, monda ' Millvitz , elébbre 
Uin.-ijm; d j midőn nem is gondoltam, eggy 

" oiyai rettenetes helyre jut ék , mellyen hü-
vezéreim nélkül , bizonnyal nyakamat 

í/,£^:cn volna. Eg^y porhanyós, és mái 
iV.e.e el-rottiiaact lajtorjára akadván itten, 
mi-u hogy arra rá hágni nem bátorkodtunk, 
-*•> 5.1 tánoíztottuk melléje, a' mellyet magunk-
kal hoKtunk ; és minekutánna újra eggy kö-
télre köttetvén magunkat, eggy jó ideig 
maixkáltunk , él-jutottunk végre azon bar-
langba, meliynek látáía' kedvéért, illy fo-
kát ízerentséitétcem életemet. 

Végre 
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Végre ! No , légyen hálá az Istennek! 
De mit Jelt az Ur e' barlangban, 's mit ho-
zott-ki onnét? Mit ? — Ugyan tsak még is 
fzép 's helyes volt e barlang. — De mi a* 
veízély ! mit hozott-ki abból az Úr magá -
val? — Minémű kérdezősködés ez! Sem-
mit ! -r- Semmit fe ? Kérdé a' Báró tsudál-
kozáfsal. 'S ki-jöhetett é az Úr fzerentsé-
fen? — Kétfég kívül, mivel más kiilöra-
ben most nem ihatnánk itt eggyütt Burgun-

| diai bort, — Az igaz; de mit tett volna 
! az Úr, ha le-tsúfzott 's meg-febefedett vol-

na? Akkor az Orvost hívattam volna! —» 
Igen is — el-gondolhatni, hogy ott'laknak 
Antipirofon az Orvofok; 's mellyik máfz-
káltvólaa le az Úr után? 'S hát ha nyakát 
fzegte vólna ,az Úr? Olly temérdek mely-
fégben ? — Millvitz el-mofolyodott 's mon-
da: Sokkal vefzedelmefebb lett még "a' fel-
jövetelem kedves Báróm, a' melyfégben 
vólt. máfzkálásnál; mart gyakran tsak alig 

j hogy meg-tartóztathattam magamat, még 
pedig a' leg-vefzedelmefebb helyeken. Leg-

i inkább- pedig az. eggyik lajtorjának a'foga el-
i törvén J^lattam, ha a' felfőbbet meg nem 
i kaphattam vólna, bizonnyal el-vefztem vól-

na a' mélyfégben. 
Istenem 's atyám! kiálta a' Báró , a* 

i karjánál fogá Millvitzet minteggy meg-tar-
tani akarván, hogy a' mélyfégbe le ne efseru 

Q 3 MiU-
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Millvitz el-mofolyodőtt, 's meg eggy idei» 
folytatván a' rettenetefségeknek elő -'beízéU 
lését, végre azzal vegezé: Fel jöttem ked-
ves Barátom! — Valofágg.al fel jött az Úr. 
Hálá légyen az Istennek! Óh maradjon az 
Ür mindenkor ide fenn; vigyen a' vefzély 
minden barlangokat. Maradjon nálam ked-
ves Barátom! A* Báró öröme, monda 
Millvitz, ízerelmetefüé téfzi fzeméllyé.t énné-
kem. Tudja az Isten, monda a' Báró, 
hogy fzeretem az Urat, mint a' Lelkemet. 
>S el hiddje az Úr, hogy fzeméllyéhez valá 
üeretetbol -fzintugy bofzfzonkodtam az Úr-
Tea, hogy azon átkozot barlangba le-botsát, 
kozott, holott femmi hafzna nem lévén ab-
bló, életét is benne vefzthette vólna. Mellj 
fátán vitte az Urat oda ? A z újfágok után' 
való kívánfág , Báró; hifzen azért élünk e' 
Világon, 'hogy minél töb bet láthafsunk. Úgy 
de ollyan fzemlátomást való veízedclcm 
köztt! NézegefsenazÜr másutt; de ne töb-
bé Antipárosban. De hifzen tekintetet és 
érdemet fzerez ez máfok előtt, mondaM31» 
vitz; 's az illyen külfófégekrol téfznek ítéle» 
tet fzívünk és fejünk felől kedves Baráton^ 
Azon fellyül, ugyan tsak eleget is tefz' az em-
ber kívánfágának is, és a' barlangot is meg-
látta. — A* nyakát is ki-fzegte, mondá a* 
Báró — 's más femmit! Úgy vélem, fele-
le Millvitz, hogy a' Báró bizonyofan meg-

aka-
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akadályoztatta volna jelen-létében, a' bar-
langba lett le-botsátkozáfomat ? Azt kön-
nyen el-gondolhatjá, monda a' Báró; hajá-
nál fogra vifzí'za húztam vólna.—Igazán? Oh 
jllyen formán fzégyenemre válna, ha az Úr 
jobban fzeretne engemet, mint én a' Bárót. 
Az Úrnak, a' mint maga mondá, gyengo 
elméje van? — Az igaz, felele a' Báró 9 

's nem is tagadom. — 'S miért? — Az Úr 
' néha fö-fzédelgésben fzenved? - Igaz :— né-
ha; 's az emlékeztet engem' ifjűíagom' bo-
londfágaira. — Jól van; — de ha már piíz-
tolra kelletik is a' Báróval kélnem — Fel-
kél —• 's mire vifzfza fordult, már a' tűz-
ben van Syjieme de la Nature. — A' Bá-
ró ezen annyira el-bámúlt, hogy hamarjá-
ban fel nem találhatta magát. Fel-ugordván, 
a' tűzbe kapott a'könyv után, de már egé-
fzen tűzben vólt. — Meg-bofzízonkodván 
ezen, monda Millvitznek: Uram! a' jó lé-
lek, vagy az ördögtől tanulta é ezt? — A ' 
barátfágnak lelke — Báró, jó lélek! — Az 
Úrnak igen nagy gondja vólt az én, meg-tar-
tatáfomra; nem de nem nékem is kotelefsé-
gem é, hafonlót tselekedni az Úr eránt ? —» 
De mit akar Kegyelmed, kérdé a' Báró? A z 
Úr könnyen: nyakát fzeghette vólna amaz 
átkozott barlangban; de én Az Úr 
még nagyobb veszedelemben forgott, mon-
$a Millvitz. A z Isten, és a' gondvifeló< 

• . ' . , Q 3 •' 
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eráet kételkedni, 's a' virtufoknak minden 
erejeket le-tapodni, ez élet' akármelly yiízon-
tagíagi közit, 's rreg: a' halálban is, min. 
>den vígaíztaláíoktól meg-fofztatottnak lenni; 
eggy ízóval. a' mi az embernek leg főbb 
kíistse 's boldogfága , mind azokat el-vcíz-
teni -— ez valójában több kedves Barátom, 
a' leg-rettenetelebb nyak-lzísgéanél! Igen bu-
zog az Űr, monda a' Báró; 's el-vefztem 
é mind ezeket? •— Az igen könnyen meg-
eshetik, felele Millvitz. — Már régtöl-íog-
va panaízolkodík az Ur azon, hogy gyen-
ge elméje sfŐ-lzédelgéíi vágynák. '& el-hidd-
je, hogy nem az illyenek" fzámokra íratta-
tott a' Syfieme de la ftature. A' ki azt 
olvasni akarja, annak jártosnaijc kell lenni, 
'a mellyen bé tekinteni a' tudományokba. 
E' nélkül, tsak nem lehetetlen, hogy ká-
ros ne légyen annak oJ vafáfa. Igen nagy 
hafonlatofság vagyon e' réÍzben közöttünk. 
Én a' barlangban íéminit fe nyertem, noha 
életemet, 's mindenemet el-vefzthettem vólna 
abban-JEnnek a' könyvnek olvafáfából fe nyer-
het az Ür femmit, föt mindenét el-velzthe-
ti. Nekem az Úrnak faját ítélete ízerint* 
eggy Orvos fe máfzott vólna utánnam a' 
barlangba; 's az Úr a' Papjától vár fegítsé-
get ? Oh! — az a' jó fzívű ember az tlr-
iiok állapotját az Istennek ajánlaná, és fietne, 
hogy mit;él hamarébb n;eg-menekedfcetne 

ÜrtuL — > • " A' 
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A' Báró ezeken nagyon ^reg-índált, c» 
mélly gondolatokba e1 merülve j.-iKatoN, ;o-
ha másízor a' Papjából űzött le^-jugvobb 
tréfát. —• Millvitz ozt latján, b.irdiíkyo'aii 
kezét nyiljtá riékie, mondván: Látja a//Úr, 
hogy igazán fzeretem! És most hajlgaísüü-
meg kérem engemet. — Elébb tsak nem 
hitre vett'az Úr engemet, hogy foha í'-mmi 
vefzedelmes barlangba nem megyek. • 'S 
íme ihol e' kezem! —- De most mar én is 
hittel kötelezem az Urat, hogy foha nem 
avatja magát ollyan könyvek' olvaiáfokba , 
mellyek az Istent és a' gondvifelest egv enelert 
tagadják. Maradjcm-meg az Űr a' JÓ7«-n-
okofságnak kezönféges viUjíofságánál; '$ i.e 
botsátkozzék ama' fűrii fetétfégbe. e$ áll-
jon-meg az érzékenyfégeknek.és a'' jó Lelki-
esméretnek erős fundamentumán , 's ne bíz-

• za magát eggy romladozott porhanyó kö-
télre , a' kételkedéfck' vefzedelmes mély le-
gek felett ! — 

A' Báró meg-Ölelvén 6tet, erős foga-
dást tőn néki, mind ezekre nézve. 

Végre, nagy meg-induláíTal azt mon-
dá néki: Életemnek leg-fzebbréfzéteká;mo-
doztam; 's nagy tudaihiníagbati vagyok, 

, inellynek 'tsak a' meg-gandolása is, keferü-
vé téfzi életemet. De mindenkor ezen ál-
lapotban maradjak é? —» Éppen nem ked-
ves Barátom, felele Millvitz; főt inkább 

Q 4 » 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár J e l z e t : 7 2 8 - 1 



% (<*y 0 

magam javallom, hogy ólvasgafson az ÍTr. 
A ' tudományok köztt sok ollyaii va-
gyon, a' mi vaíófágós betsuletet fzerej 
az embernek; noha azoknak némelly réfzek 
beisesebb a' jnáfiknái. A z Úrnak izép kí-
vánlaga az olvafás és tanulás után, ditsére-
tcs; és én is kötelefségemnek tartom, min-
den tőlem ki-telhetőképpen , é' réfzben is 
fzolgálatjára és fegítségére lenni az| Úr-
nak. — 

Más nap Reimárus' a' terméfzéti Val-
lásnak főbb igazfágairól írtt, fzép és épüle-
tes könyvét kűldé néki az olvafasra. (a) 

Vajha — a' mi Magyar Ifjú Uraink, 
a' kik talán felette is meg-ízlették Foltaiu 

nek 
' 'n "• " ' " - l, " » ii ii 1 ..«4| 

t % y % e s. 
( a ) Reímárusnak ez a' meg-betstilhetetlen könyve 

meí lyuek negyedik meg-bovíttetett ki-adása 
dik efzt. Hamburgban jött-ki , és már fok-féle nyel* 

. vekre vagyon fordítatva, o l ly efméretes reményi-
jük Hazánk' érdemes Tudósa iná l , hogy nem léfzen 
f z ü k f é g , liofzfzasan emlegetnünk azt. Ama' nagy 
tudományú híres Göttingai Profefsor b. Gefzner 
IVIáryás ezt az ítéletet tette eránta: Ha e' világon 
lévő minden könyveknek, úgy m o n d , tsupái ket-
tőn kívül el-kellene ve fzn i , 's énnékem fzabad vol-
na válafztanom; ezt a1 kettőt választanám. Bib-
l iá t , és Reim árusnak a' terméfzeti Vallásnak több 
igazságairól írt könyvét . Lásd Cöttinger gtlthrtf 
Jüitigtn von Anno 1754, aas 87. Stiick. 
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Syfiem de la Nature, és még több hi-
tető íráfit, az illyen, azoknál fokkai erőfebb 
furvdamentomon kéfzult íráfokat olvasnák! 
Majd hamar meg-látnák, melly véghetetlen 
külömbbíég 1 égjen, a' tsillámló, és való-
fágos arany igazfágok köztt; és hogy a' mi-
dőn azok tsak a' kulío érzékenyíégeket tsik-
lándoztatják, ezek valóiágos és állandó vi-
lágofságot 's tsendelséget fzereznek aV lé-
leknek. gf. Engel 

der Philojbfh fúr die Welt. 

A' Találós Mefe vólt a' 24 betű; a' 
Rejtett Szó Tsóka, mellyböl ki-telik tsók, 
ótska. 

Találós Mese. 
Négy. is hat is lábam a' mellyeken járok,. 

Durva gazdáimtól tsak kevés jót várok. 
Ha meg nem ölnének nagyobb hafznot hoz-

nék , 
Firól fira újabb tzéllákat toldoznék. 

T. Szakonyi' Jó'fef Pápai Pr. 
Rejtett Sző. 

Nevem tsak négy betű, ha azt kérded tőlem. 
Fordíts-meg Barátom; húfz léfzen belőlem 

Egy belűt el-hagyván,nevem úgy mondod-ki* 
Már most a' Németek' lábát találód-ki. 

^8% Fal-
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Falkenfiein Gróf étazdfából Frantzia Or-
fzdgbatu 

Midőn Felféges Urunk 1777-ben Fal-
kenitain Gróf neve alatt Frantzia Orfzágbati 
utazott, még Nemei Orfzágban , egy oliyan 
Posta Státzióra érkezett, mellyen ar Posta 
Mesternek eggyetien eggy lóra íe vólt házá-
nál. A' felefége éppen akkor meg-gyerme-
kezvén, a' fzolgálaton kívül lévőket jó ba-
rátiért küldötte, kik az ő gyermekét a' ke-
iefzt-vízre tartanák. Azonban el-unván a' 
Gróf a1 várakozást, maga fel-ajánlja magát 
a' Komafágra. A' Posta Mester, noha nem 
esmérte 6 Felfégét, még is meg-örulvén 
ajánláfán, köfzönettel 's örömmel el-fogadja 
azt. — El-végeződvén a' ízent Kcrefztfég, 
kérdezi a' Pap a' Grófot: kinek hívják a' 
kerefzt atyát? A' Gróf erre azt feleli: Jó'set 
Hát a1 vezeték neve, kérdé amaz ? Úgy 
vélem , felele Jó'sef — e' már elég vólna, 
de mint hogy meg-akarja tudni Atyafágod,írja: 
II-dik Jó'sef! II-dik Jó'sef monda a' Pap 
tsudálkozva, — ám légyen! A'" karaktere? 
kérdé tovább. Tsáfzár, felele Falkenltein. 

A ' P a p , Káplánja, a 'koma táríak, a' 
gyermek atyja és minden jelen lévók ci-ijje-
déneíc. A' Posta-Mester lábaihoz efék a1 

Feliégnek. De Ö, nagy ie-botsátkozáfsai 
fel-
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^1-emble azt̂  és mindeniket még-ajándékoz-
van, fel-a^motta, hogy el nem felejtkezik 
kcrefzt g^eimekéröj. 

Esméretleníegben utazván Ö Feifége 
mindenütt; eggy Ném<?i Qrízági Fejedelem-
nek az a r gondolatja jött, hogy 6 is esmé-
retleníegben idvezli a' Grogot, maga hatá-
rán. A' végre 6 eggy alkalmatos házat ké-
fzítvén előre ? maga vállalá. magára a' foga-
dós hivatalt;-.. Az ő udvarnokjait mind ka-
lömb külömb féle foglalatoíságokra állítotia, 
a' Felféges utazónak meg-vendégléfére. — 
El-érkezvén oda Falkenfiein Gróí, olly igen 
nagy kéfzféggel és fzép rendűféggel lelt ot-
tan fzolgálatjára mindeneket, hogy az egéíz 
Német Birodalomban ezen fogadót küiönö-
fen meg-dítsérte. — Midőn az útra kéízült 
a1 Felíeg, jó 's fzép friss lovak fogattattak 
hintója' elébe. A' Pofztilipn ? egy avult pa-
rókában . 's még-vifelt ruhában öltözködve 
ült-fel a' lóra, 's mint a' villám, úgy hajtá 
lovait, a' közelebb lévő Pósta-álláíig. Meg-
állapodván ottan, meg-ajándékozá Őtet a* 
Felleg, meg-kérdvén egyízer'smind, ha akar-
ná é még egy ,postán által vinni őtet? Mi-
ért nem ? felele átmaz: 's tsak eggyet ifzom 
elébb, azután két Pósta-álláíig is el-megyek. 
Bort hoznak-ki a' Posta,házból a' virgonts-
Pofztilionnak,' és minekuiámia a' Gróf egefz-
légéért eggyet ivott -— meg indítja lcvaSí 

a' fu~ 
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á'futásra. Tsak rajta, monda Falkenftein 
néki, meg-jutalmazom fáradfágodat. El-
hiízcm, feWe a1 Pofztiiion, mert látom hogy 
Nagyfágod nem ollyan fösvény, mint mas 
utazók. — Azonban Czerentséíen meg-érkez. 
vén, a' máfodik Pósta-álláfon, eggy marok 
aranyat ád néki ö Felfége. 'S alig hogy ö 
azt kezébe vette, már egy fzempillantás alatt 
el-tünt. — Eleibe jővén a' Pósta-Mester 

..Falkenftein Grófnak: monda néki: Egéfz 
útazáfomban még egy Postán fe leltem il-
lyen fzolgálatot. El-íűfzem kegyelmes Úr, 
felele a' Pósta-Mester : de illyen Pofztiliont 
fe. A' lovak maga a' — Hertzeg faját 
lovai voltak, a' Pofztiiion pedig maga Ő 
Hcrtzegfége. —• Falkenftein Gróf, azonnal 
utánna nyargaltatott; de fohol fe érhették-
bé Ötét. 

A'Hertzegnek ez a' furtsa maga fel találáfa 
felette meg tetfzett Ö Felfégének; 's maga 
írt azonnal nékie eggy igen barátfágos leve-
let, mellyben eránta mutatott hívfégét fzí-
vefen meg-köfzönte. 

Tovább utazván az esméretlen Felleg, 
eggy MezÖ Városban egyízer meg-állapo-
dik< és míg az ebéd el-kéfzült, eggy Ne-
mes Úrral, a' közel lévő fzép erdőbe fétál-
lú ment. A ' gyönyörüféges erdőfég annyira 
meg-tetfzett nékie, hogy tovább és tovább 
fétálván, végre el-tévelyednek az erdőben, 
' . ' / Hofs- ' 
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Hofzfzas járás után eggy fzép mulatozó Vár-
ra akadnak. Bé-menvén abba, a' Kastély' 
Urát kérdezik. De mivel az otthon nem 
vólt , az Afzfzonyhoz vezetik őket. A 'Vár ' 
Afzfzonya, fzívefen tifztelvéti azokat, a' 
m-eg-terített afztalhoz ülteti, maga engedel-
met kérvén az el-mehetésre ; íietnem kell 
úgy mond, hogy a'Tsáfzárt láthafsam, Mind 
a' ketten erőfen bizonyítani kezdek, hogy 
6 Felfége még meg nem érkezik hamarjá-
ban; ezt pedig annyival inkább el-hiheti 
az Afzfzonyfág, mondának mind a' ketten, 
mivel mi az ö emberei közzül valók vagyunk. 
— Az Urak' ízavokra, felele az Afzfzonyfág 
hadd várakozzon rám tehát a' férjem. —-
Az afztal felett fokát befzéllgettek a' Tsáfzár-
ról. Az Afzfzonyfág dítséretekkel emleget-
te ő Felfége'fzép tulajdonfágait, és az ő nagy 
fzívét; 's eggy fzóval monda: A' Tsáfzár 
eggy tökélletes Fejedelem, 's tsak nem meg-
halok hogy minél elébb láthafsam Ötet. 
Söt, annyit befzéllett dítféretére, hogy utóbb 
már ideje lett az el-menetelnek, hogy a' 
titok ki ne tudódjon. Falkenftein Gróf a-
zért fel-kelvén, monda a'Vár'-Aízfzonyának: 
Valófággal olly igen nagy kívánfága van 6 
az Afzfzonynak, a' Tsáfzárt látni ? — Ki 
nem mondhatom, felele az Afzfzonyfág. mint-
hogy Ő eggy olly jó Fejedelem. •— Én va-
lamennyire eleget tehetek, addig is, az Afz-

feony 
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f z o n j kívánfágának, monda Falkenfiein Gróf; 
te&éít ím e' kepet meg-nézni, mellyel bC 
torkodom az Afzfzonynak udvarlani — e^T 
arany pixist nyújtván nékie. Kezében vé. 
vén ezt az Aízkonyfág, vizsgálja a' képei 
's látja, hogy eggy valófágos rajza annak, 
3l kihez fzerentséje van Palotájában. El-
telnek a' ízeméi köny vekkel, 's a' nyelva 
tsak lalog, tiíztefség és hálaadó fzókat: me!-
lyeket a' Felfég eggy hálaadó köfzöneitel 
meg-köfzönvén — el-ment a' Várbol-

A' fzent és néma dítséret, érzékenr 
fzíveket illet, ' 's illyen fzívét tapafztalja 
Jó'feínek — a' -ki őtet látja ! ! 

Hogy leket a' zöld borfót egéfz télen 
- — 

zölden el-tartani P j 
A' borfót hüvelyestől,, reggel nap-költe ! 

elótt le-ízed vén, azonnal a' hüvelyéből ki-
keli fzedni, 's a' gyengébb ízem eket vízbe i 
vetni, hogy abban meg-fejéredjének . Mi- J 
helyt a' víz egy íze r fel-forrott, azonnal el- | 
kell azt a'tűztől venni, 's hideg vízben meg- : 

öblítvén a' borfót, tilzta fzáraz „ruhán meg-
kell fzárogatni. Azután pedig egy fzitán,meleg 
hamu felett leg-alább .hat óráig kell azt-
még fzárogatni, gyakran meg-forgatván azt 
a' fzitán. — Illyen formán el-kéfzítvén, 
eggy íz áraz váfzon zsatskóban , fzáraz helyen 
egéfz télen is el-lehet azt zöldjében tartani. 

1 
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fagy pedig igy is lehet azzal bánni. 
Reggel, jó ideién fzedd-le hüvelyestől 

a ' borfót, és ki-íejtvén azt abból, rakd egy 
tifeta palatzkba, 's dugd-bé azt jó borosan. 
Azután egy vas-fazékba fzéna közzé tévén 
azt, fÖzd jó ideig. Hogy pedig tudhasd azt, 
m e d d i g kcllefsék főzni, köss öízve egy marok-
nyi borfót ugyan a' közzűl, meliyet a' vas-
fazékba fzéna köztt lévő palatzkba tettél, 
eggy kis ruhában , 's vesd azt ugyan azon 
vas-fazékba. Mihelyt az annyira meg-lá-
gyúl , hogy az ujjaid, köztt öízve zúzhadd, 
azonnal a' vas-fazekat is le-kell venni a' 
tűzről- Ha ofztán a' palatzk meg hűlt, 
ragafzd-bé annak dugafzfzát erőien fzurok-
kal, és akármeddig is el-tarthadd abban a' 
borfót. ' 

Bátor fzívú 's barátfágos Szó-feólló. 
Chateíet Úr, Frantzia Orfzágnak eggy 

nagy érdemű Ministere, olly meg-retten-
ni nem tudó bátorfággal fzoktá mindenkor 
az igazfágnak és áriatlanfágnak ügyét foly-
tatni , hogy midőn Montmoreiicy Hertzeg, 
Xlll-.dik Lajos Király előtt bé-vádoltatott. 
ízemtől fzemben hatalmafan mentette a' Fel-
íég előtt annak ártotJanfágát, és kegyelmes 

kért 
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kért néki. A' Király , noha más külöroben ' 
- igen keretes Chateletet, annyira meg-indúlt 
vólt Montmorency Hertzeg ellen, hogy azt 
válafzolá Chatelet* kéréfére : talán a' ke?e-
det is el-hagynád vágni, tsak hogy a' He;. ! 

tzeget életben meg-tarthasd. Erre a' Het-
t z e < r ' bátor fzívü barátja azt mondá a' Ki-

"rálynak: Felféges Király! Kéfz vagyok mind 
a' két kezemet el-vágattatni, tsak hogy % : 

eggyik karját menthefsem-meg annak ,a ki olly 
fokát g-vözödelmeskedett már , 's ezután ís 
evÖződelmeskedhetik Felleged' és a' Haza' : 
javára. — Ez által az ö nagy leikufégbol . 
fzármazott bátor mondáik által, nem tsak a! 

Királynak Möntmorency ellen fel-buz. 
dúlt haragját le tsendesítette, han-ern ötet ; 
életben is meg-tartotta! Oh melly nagyból- : 
dogfág ez életnek igaz 's nagy Lelkű ba-
látj%, 
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