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Költ Komáromban,, Böjt E/ő Havának 
• _ jú . Napján. 

L , jeg-nehezebb áz értz * nemek között 
i, A ' - - - - Platina* 

Ezt követi a^nehezfegben az 
3. Azután megy az / Ó?̂ 4 
4,. Az - - * - . 
?. A' - . - . . Aáe. 
6» Az «•» • » » ; 
7. A' . - - - F a j . " 

~ ' 8, A' T - ^ T _ T ^ ; " 
* A'Platina nem regen találtatótt-M A . 

mérikában, neveztetik másképpen Pintói 
ezüstnek, vagy &%er aranynak. kemény 
mint â  Vas , de mágnes kö által femmit 
fem huzatik: könnyen pallérozható, oMyan 
nehéz, vagy még valamitskével nehezebb 
is mint az aranv , a* mellynek eggy tseppje 
1^. tsepp vízzel eggy nehézfegű. Semmit 
íem változik â  Platina íem â  levegö-égben,y 
íem tűzben, íem vízben , fem íemmi íava- . 
nyúíagokbanvagy ácidumokban, hanem isák 
a' vála&tó'vízzel ólvaíztathatik-el. A^ Spa- ^ 

mzv: M iiyo-
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nyolok kezdették eleinten ezzel az értz nem-
mel az aranyat meg-elegyíteíii, a' melly e-
legyítést nem lehetett kölömben éfzre-venni, 
hanem ha az aranyat meg akarták ólvafzta-
ni. Azért is a' Spanyol Király ennek bá-
nyáit Ámérikában bé-záratta, és az azzal 
való kereskedést meg-tíltotta. Tsudálatos 
benne az, hogy .a' leg-nagyobb tűznek is 
ellent áll; a' nap' fugárai által pedig, ha azokat 
iiveg tükörön botsátják által, hamar meg-
olvaíztatik. Macquer és Baumé híres Fran-
tzia Chémicufok így ólvafztottak-meg eggy 
darab Platinát 1758-ban, és annak utánna 
kalapáts alá vették. Azt írják némellyek3 

hogy a' Spanyolok ki-találták azt a 'mes-
terféget', melly fz érést a' biidös-kö, és egér-
konek vagy árfenicumnak fegítfége által a® 
Platinát meg-olvafztották, 's belőle gom-
bokat , kard markolatokat t tűköröket > 's 
üveg - tsöfcet vagy telefcopiumokat kéízí-
tettek. 

Ingenhouss Ánglus, de Bétsben lakd 
Orvos Doktor, , fok egyéb fzép tapafzta-
láfai után , meg akarta próbálni azt is, mel-
lyik értz-nem vefei-bé leg-könnyebben a' 
melegleget vagy" a' hidegféget* Eggy Ja-
netti nevű Fáriíi Ötvöísel kélzíttetett minde-
nik értz-nemböl hoíTzú drótokat, melly ek 
közzul mindeniknek vastagfága vólt eggy 
íznek" eggy hufzon-kettod réfze. Eze-

. • ket • 
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ícet á' nyóltz-féle drótokat, azon időbens 

ölvafztott viafzba mártotta njóltz íznyire, 's 
minekütáimá a' viafz , ineg-faggyott frajtok ; 
azután két íznjire mártotta őket meleg olaj-
ba, míglen mindenik a' melegfégriek u'g/ari 
ázon grádufát vette magába. Azután, fzor-
galmatofan meg-vizsgálta, mindenik dróton 
hány íznyire 's, líneára olvadótt-meg a' vi-
afz. E' meg-léyén, ismét hideg vízbe már-
totta végeiket, 's arra vigyázott, miképpen 
kezdett meg-fagynj a'viafz mindenik drótorr. 
Sok tapafztaláfai után úgy találta; hogy min3 
a' melegfégnek mind a' hidegfégnek leg-jobb 
conductera vagy rezí-töje az ezüst. A' 
többek pedig utanna e' renddel következnek: 
aramj, tzin » réz, platina, atzél, vas 
és ón. — ígéri ez a' fáradhatatlan termé-
fzet'-vizsgáló Bölts, hogy több illyen ta-
pafztaláibk alá fogja venni az "elegyít- , 
tetett értz-nemeket is, hogy azoknak is, 
mind a1 melégfégre mind a' hidegíegre ircz-
ve e1 béli minéntmfégeket ki-tanúihafsa. 

Eggy fok tolvajoktól háborgattatott mé«' 
zöfégben laktak eggy időben két földes lí-
rák , 's minekutánna fok pufztítáfokat fzen-
vedték volna , minthogy eggy más köztt rit-
kán voltak békefségben, végre abban eggyez-
tek-megf hogy foha eggyik a' máfikat íté 

. M s bán-
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bántsa , örökös barátfágot esküdtek, 's min-
denik azt ígérte, hogy ha valamelyiknek 
jófzágára a' tolvajok rá. törnek, azok ellen 
mind ketten eggyefölt erővel menjenek. — 
E' frigy-kötés ízerint boldogul is éltek egy-
nehány efztendeig, a' még fohanem tapafz-
talt békefségnek örömét kóstolták, minden 
jólzágaik virágoztak, gazdafágok öregbe-
dett. — De fokára az eggyik, a' ki ido-
febb vólt, 's magát hatalmafabbnak tartot-
ta, el-felejtkezvén arról, melly fok ínfége-
ket okozott néki hajdan az egyenétlenfég, 
's némellyektől, kiknek könnyen hitelt a-
dott, fzüntelen ingereltetvén, kezdte a' má-
fikat háborgatni, liol eggy hol más méltat-
lan fagot rajta követni, a' közönféges tanáts-
kozásból ki-zárni, tsak azért, mert némelly 
mellesleg való dolgokban nem úgy hitt mint 
ö , eggy íz óval minden ki-gondolható mó-
don mind addig ingerlette azt, míg az is a' 
maga óltalmazáfára kénteleníttetett fel-tá-
madni , 's ekképpen vifzfza jött a'régi egye-
netlen feg. Ezt meg-tudván a 'tolvajok, hol 
feggyikriek hol- a' jnáíiknak jófzágára rohan-
tak , azt el-pufztítoíták, gyermekeiket fog-
iágra vitték, '§» majd az idegenek az ö örök-
ségeket el-foglalták, Ki ki tudhatja a' 
Históriákból, hogy a' mi Eleinknek minden 
nyomorú {agaikat az eg_> enctleníeg okozta » 
ha a' régi boldogtalan időket elő nem hord-

v • " juk 
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juk is, — Ha az 1606-ban Bétsben kötte-
tett békefség ízerint foha eggyik Vallás a' 
maiikat nem bántotta volna, hanem a' mint 
fzentüi ígérték, minden juisaival élni en-
gedte volna: úgy több volna most leg-alább 
is fél millió fzületett Magyarokkal Hazánk-
ban, és nem vólna femmi fziikfég a' Svá-
bokra, hogy ide jöjjenek azt népefíteni. —• 
Mindég igaz vólt a' Magyarokról az a' pél-
da befzéd: Kárán tanúi a1 Magyar. Re-
ményijük, hogy Kedves Hazánknak- olly fok 
és még mo t is egéfzen bé nem gyógyult 
febei, eléggé meg-tanítottak .minden józa-
non gondolkozó, Hazaújakat arra , melly jó, 
és melly nagy hafznára- fzolgál az egéfz Ov-
fzágnak a' Kerefztyéni türedelem , és a' be-
vett Valláfoknak fzabad gyakorláfok. — So-
ha íem kell azt kérdeznünk a' II-dik Jó'sef 
kegyes fzárnyai alatt, mitsoda valláfú ez 
az ember ? hanem tsak azt, ha hi'i(egesjob-
bágy é ? jó Hazafi é ? és a 'ki ollyan , bár 
ákármelly valláfú légyen , azt mint lelki ba-
rátunkat 's mint testvér atyánkfiját úgy kell 
fzeretnünk. — -

A' Találós Mefe vólt fúlt Koppan; a' 
Rejtett Szó Szarvas-Tag, meilybol ki-te-
lik fzarv, vas, fzarvas. 
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Találós Mese. 
Tengeren, fzárazon eggyre fziilettetem, 

Születéfén 's végén legTnagjobb termetemr 

Éltem' kezdetétől fzinte közepéig 
Fogyok; de majd ismét meg-npvok végéig. 

Leg-közép koromban így leg-kifsebb vagyok. 
Földön yizen járok, nyomot még fem 

Wgyok. ' ! 
Szathmárról. 

Mejtéít Szú. -
A' Magyar nyelf nevét hat lábokra tette; 

Diánna 's Apolló-Anyja úgy fzerette, r 

Hogy ámbár Belíóna fzoptatta helyette,. 
De nevét eggy betűt váltván annak vette. 

Ne tsudáld hogy illy fzép 's qkos nemzetsége. 
Mert Cato, 's Helena Magyarban vérfége. 

E' két fz6 nevemnek minden mpsterfége, 
Abból egéfzen áll 's zárja ennek vége. 

SárkÖzy István. 

Dunának nap-nyúgoti oldalán fékiifz-
nek &'• következendő helyjégek. 

2-fzÖr Ó vár , ( Altenburg. :)t • Hajdan • 
®nnek a' Városnak nagy fzabadfága vólt j 
mellyet meg-mutat még ma is a' petsétje: 
Sigittum Reipubliccs O varienfis* az Ö 

M ' : ' " . pá-
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vári Köz-tárfafignák petsétje. Itt lakott 
Salamon Magyar Orfzági Királj, 's itt mu-
lattatta öt' az q udvari móriója Markalf. 
Lajos Király ezt az ó várt ajándékozta bu-
ízon nyóltz hozzá tartozó helyfégekkel a r 

maga testvér húgának Annának, mikor Fer-
dinánd Értz-Hertzegnek adta felefégül. A' 
következendő idqkben mind azoknak a' Ma-
gyar Orfzági Királynéknak örökfégek lett ez , 
yalamellyek az Auftriai házból fzármaztak ; 
valamint a' IVJagyar vérből fzáímazott Ki-
rálynék bírták vólt Nagy-bánját. Ma Ó 
várt és az egéfz Uradalmat bírja Albert Her-
tzeg; a' kimig Ppfonban lakott vólt, fokfzor 
gyönyörködtette magát az itt Való vadáfzás-
íal. A' régi vár, mellyben Salamon Királj 
lakott, és a' mellyben még ma is fok ol-
vasható metfzéfek találtatnak, már ma ma-
gazinná fordíttatott. Van benne eggy pofz-
tó és flanell fábrica, mellj ha tökélletefseg-
re mehet, tizen két ezer. embernek élelme? 
adhat. 

II-fzor Mofany, népes helyfég a' Duna 
"partján. Itt fzoktak ki-rakodni a' kereske-
dő hajójc, 's öt hat fzáz fzekerek is gyak-
ran kéfzen várták okét a' Duna partján. A' 
régi időkben neveztetett ez MiifenbUYglMl, 
vagy Linwfánák: nagy erófség yólt, -és 
Salamon Királjnak fokfzorr lakó-helye,. míg-
len i »7 i-dik efztendoben Ottocártól el-pufz-
títtatQtt, M 4 III 
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meDy iy^2-ben tétetett Királyi Vároísá. A* 
régi Rómaiaktól neveztetett Arrabónak, 
régi Gráfokban Javarínumnak. Oíztat tátik 
külio és belfo városra; a' belibben vágynák 
6^6, házak, négy ezer öt ízáz harmintz öt 
lelkek. Az nj városban vágynák öt fzáz 
nyoltzvan hat házak, öt ezer ízáz hufzon 
kileiiiz lelkek, mind öfzve pedig a' hostát^ 
jaival" vágynák benne mint-eggy tizen há-
rom ezer lelkek, ^ belío város eggy 
leg-fzebb vároíbk között Magyar Orfzágban* 
A^ küllő vároíbk hostátok a"' vizeknek á, 
radáfaiknak gyakran ki^vagynak tétettetve, 
és azért is egéfzfegtelenek* 

, mellyhez tartozik 
az úgy neveztetett Királyi város , melly már 
négy í&áz efztendöktöl fogva ezt â  nevet 
vifeh. Ennek közepén vagyon a' Tanáts-
ház; ez előtt van a' Sz. Háromíag' képe , 
ŝ oda közel a' nagy templom, melly fara-

gott kövekből vagyon építtetve. 2-fzor â  
Tamás hegye, mellyen fok fzépen épült ha-
ssak vágynák. 3-ízor a\ vár , melly magas 
hegyen fekfzik, ŝ alatta vagyon,a^ vízi*vá-
ros, melly mindenköt á/ Magyar Orlzági 
Pi ímásé. A' régi időkben eggy gyönyörű-
íéges templom vólt itt, melly a' Magyarok^ 
'tol' fzép 'templomnak hivattatott, de â  Tö-
tököktől k ivévén eggy kis ká-

' ' - " PP^ 
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polnát, melljet Cárdinális Bakáts építtetett, 
's a' mellyben eggy fejér alabástrom oltár 
találtatott. Érlek Barkótzi ezt a' Várost na-
gyon kezdette fzépítehi, 's a' Káptalant is, 
melly 1540-tÖl fogva Nagy Szombatban tar-
tozik, ide vifzfza akarta íz állítani. A' mos-
tani Érfek Hertzeg Battjáni Jófef Orfzágunk' 
PHmáfsá • kegyelmefen meg-engedte, hogy 
azok a' hat Oskolák, mellyekeddig a' vízi-
várofon voltak, a' Királyi városba által-té-
tefsenek. Megjegyzésre méltó e' Városról 
az is, hogy István Király itt fzületett a' Vi-
lágra, A' lákofok Magyarok és Németek, 
's fzám fzerént mint eggy ŐQGQ-en vágynák. 

F-Jzor Fifegvád, a1 melly a' Históri-
ában igen esméretes. Hajdan neveztetett ez, 
Altum caftrum, Altus lapis, Magas vár-
nak, vagy Magas kőnek. A' Vifegrádi ne-
vét akkor említik leg-elöfzör a' Históriák, 
miikor Láfz^ó .Királj alatt, Salamon Királj, 
a' ki Ó váiatt lakott vólt , ide tétetett fog-
fágra , és más fel efztendeig itt raboskodott. 
Az ő ki-fiabadáláfának alkalmatofsága e' 
lett, t. i. a' Sz. István tetemeit, trieüyek 

. 45. efztendöktöl fogva itt tartattattak , más 
helyre akarták volna vinni, de a' temető 
kövét el-nem fordíthatták. Eggy Cháris ne-
vezetű Próféta afzfzony azt jövendölte , hogy 
addig a' Sz. István tetemeit ki nem lelhet 
ásni, míg Salamon Királyt ízabadfágába vifc-

M 5 t. iza 
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fza nem állítják: azért is fzabadon botsátot-
ták <5tet. —- Ebben a' várban lakott vólt 
Károly Királj, és 1310-ben a' Magyar Qr-
fzági Koronát fs ide "vitette; itt innepelte 
háromfzor a' maga házafságát: de í 327-beu, 
Májusnak 15-dik napján n a g j fzerentsétlen-
fég efett mind magán, mind fel elegén, és 
három fijain , Lajosonn Andrásonn éslstvá-
nonn. T. i, eggy Szák Fél ícián nevű nrieg-
hitt embere, a' kinek mindenkor fzabad vólt 
bé-menni hozzá, egéfz Kiráiji házát ki-a-
karta végeznj, ?s yatsora idejár, ks-vontt kard-
dal bé-ment a' Királj' fzobájába: a' Király-
nénak négj ujját el-vágta, 's már éppen a? 
Királj fij^kra rohapt, mikor fzerentsére a' 
Hof-mester bé-lépett j 's ezt a' gqnofz tévőt 
ineg-öite.. A' Fő-I^endek ezért a' fekete 
tselekedetért ennek a\ gyilkosnak rninden 
famíliáját az Orfzágból ki-írtoíták, 's jófzá-
gát a' Hof-mesternek ajándékozták. Ennek 
a1 végezésnek alája írták jóit neveiket két 
Erfekek, tíz Püspökök ? a' Palatípus , a" 
Kints-tár mester, az Erdélyi Vajda, a'Szol-
noki Gróf, a' Tóth Orfzág' és Machó' Bán-
jai , a' Királjné Kints-tartója, és a' Pofoni 
C>róf. — E$ a' gyilkpfság rneg-feketítette 
e g g j kevéfsé ezt a' várat: de annakutánna 
fpk ditsoféges történetek újra meg-ékefítet-
ték ezt. A' többek között egyfzer Márton 

négj Királyok voltak jelen e' vá% 
. ban, 
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ban, hogy ^egymáfsal Szövetfeget kqfsenek; 
úgymint János a^'Cseh Orízági Király, az o 
Fija IV-dik Károly, . â  ki azután Római 
Tsáfzárrá lett, Kaíimir â  Lengyel Orízági 
Király , Nemagna a\ Boízniai Király. Mind 
pzek â  Felleges Vendégek â  Királyi palo-
tában tartózkodtak , melly álltt akkor há? 
rom ízáz ötven ízép ízobákból, Az q elr 
menetelekkor mindnyájan gazdag ajándékqr 
kat vettek. A^ Cseh Orízági Király, né* 
mellyLpqmpás nyergeken kívül) nyert aján? 
dékba eggy íchach táblát, melly Jáspisból, 
aranyból és; gyémántokból yplt ki-rakv^. 
A^ Lengyel Orízági Királynak adatott aján-
dékok íem voltak alábib valók, Ezek s* 
Királyok pedig qlly ízámqs kííerökkiel vóí? 
tak, hogy tsnpán tsák a- Cseh Orízági Ki-
rálynak Kíferöinek minden napra 25GQ. ke: 
nyer adattatott; â  íbk ételeken^ italokon, 
ízénán és abrakon kívül. Ez a\ látogatás 
olly igen el terjefztette Magyar Orízági 
Királynak Karoly nak hírét; hogy mindenek 
kívántak vele ízövetfeget kötni. 1333-ban 
látqgatáíarajött jCoc&a, â  Rnísiai Hertzeg^ 
ŝ minekntánna örökös békeíséget kötött vol-

na vele ) nagy ajándékokkal viíTza botsát-
tátott* Mind ezekkel Viíegrád azt érdem-
iette ^ hogy kqzönígge&n 

neveztetett, lg)g-ben ismét ide jött 
Kaíimir â  Lengyel Orízági Király, % la;váq 

már . 
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már, hogy nem leíz' íemmi Örököíe, a? 
Károly elío Szülöttének Lajosnak, a' kit Fi-
jának fogadott vólt, a' maga Birodalmát ál-
taWratta. — Három eíztendővel ezután 
meg-hóít itt Károly Király, az 6 hólt 
teste Fejérvárra vitetteűett. Egynehány 
hónappal azután ismét ide jöttek Kaíimir, 
és J^nos a* Brandenburgiai Márkgraf , az Ő 
halotti pompájának innepléíere. Király-
nak halála után ittlakozott Er'sébet Király-
né, és az ő Fija Lajos , a' hová az ö ide-
jekben fok-féle foglyok hozattattak Erdély-
ből és Oláh OrízágbóL Kis Károly igen . 

'nyomorúíagoían végezte itt életét, ŝ az & 
teste â  nézésre ki-tétettetett. A^ Királyné 
el-vívén innen Koronát Auítriába, igen 
íbk jiáboruíagoknak lett az alkaimafolsága; 
^Sigmond Király alatt kezdett alább ízállni 
ennek â  - Várnak ditsőíege, a' ki itt. tsak 
akkor mulatott, mikor az Orízág' dolga kí-
vánta. Amaz egéfz Magyar Or íz ágnak nagy 
boldogítója Mátyás Király, réíz fzerént meg-
újította, réík ízerént pedig több épületekkel 
úgy meg-ékeíitette Vifegrádot , hogy OZcfÁ 

, annak ízemmel látó tanúja alig ta-
lál ízókat Magyar Orfzágrólírtt munkájában^ 
annak le-rajzoiáíara. Bámuláísal lehet olvas-# 
ni az ö Könyvében, â  Mátyástól itt építte» 
tett vadas és virágos kerteket, a' márványt 
és alabástromból tsinált ~ ízöko-kútakat, a* 
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gvönv Örüfégefen ki-faragott kilentz Múfákat, 
mellyek a' Mátyás Király' győzödelmeinek 
pompás Inepjein, réfz fzerént fejér réfz fze-
rént veres bort botsátottak fzájokba. Le-
írja továbbá Oláh Miklós a' halas tavakat, 
íétáló helyeket, .'s egyéb bámulásra méltó 
kéfzületeket. A' várban lévő templomban 
három magas oltárok tsupa alabástromból 
kéízűltek, 's a' benne lévő nagy orgonának 
íípjai mind ezüstök voltak. A' Királyi pa-
lotához , 's a' benne lévő pompás fzobak-
hoz hafonlókat, Pári'son kívül, fohol fem 
lehetett találni. — Mikor egyfzer a 'Török 
Követ itt Vifegrádban Mátyás Királyhoz 
bé-ment, annyira el-bámult a' fzcbáknak ra-
gyogó fzépfégeiken , hogy ijedtében nem tu-
dott többet fzóllni ennél; Ccefar falutat, 
a' . Tsáfzár köfzönti. A'. Pápa Követje pe-
dig , a' ki itt a' Királynál múlatott, földi pa-
raditsomnak nevezte Vifegrádot. — Ériek 
Vitéz itt tartatott fogfágban egynehány hó-
napokig. Ugyan Mátyás Király nagy fza-
badfágot adott rta' lakofoknak: de mivel 
azzal viffza éltek, az 1492-dik efztendőben 
tartattatott Grfzág-gyűléfében el-vefztették 
azt. 1518-ban II-dik Lajos, mint a' Koro-
nához tartozó jófzágot, a' maga Szakátsné-
jának ajándékozta azt. — A' Török hábo-
rúban, fok ostromot ki-állott ez. Egyfzer 
Amadé Péter Commendáníága alatt fzomjú-

% 
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fág által vétetett-meg, 's noha a' Töröltök 
azt ígérték j hogy a' katonáknak meg-ke-
gyelmeznek, de még is rút hit-fzegéfsel le-
kontzolták azokat ki-vérén Amadéi:; a* 
kinek Mehemét Tsáfzár meg-kegyelmezett. 
Ismét a' Magyarok' kezekre került a' vár 
If40-beri, .'s azután is a' Paulinus Erérriiták 
és fok parafztok áltál * az ostrom ellen erő-
ien óltalmaztatott. Minthogy már rqa e' 
hajdan kies Városnak helyén nem lát egye-
bet az utazó a' rakás köveknél, ide illik 
Tímonnak amá vérfe: -
Infpice natales Vicegradi j et fanéra ; dices: 

DeftíuxiíTe homines j fed poíiiilTé Deos* 
Nézd FifeSpád' régi 's mai állapotját, 

Tsudáld abban Isten', 's ebben ember* 
ujját í , 

Pl-fzor Buda, ez á' Gyűjteménynek 
íl-dik Negyedjében holTzári le-írattatott. 

FlI-fzer TÓlna i nevezetes helyfég 
Tólna Vármegyében, három mért-földnyiré 
Kalotsához. Itt eíik a' Gógáriyi Sziget , 
melly az Érieknek nagy hafznot hajt. • Haj-
dan a' Váró fok közzé fzámláltatott vólt ez $ 
's Lajos Király itt tartatott Öirfzág Gyűlést 
I5lB-bam / 

VllI-fxOT Moháts i fél órányira elik 
a' Dunához Baranya Vármegyében , négy 
mért-földnyire Siklóshoz. Még ma is firal-' 
mas ennek tsak említése is minden igaz fzí-
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vü Magyarnak, azért a' nagy vér-ontáfért, 
mellyet itt a' Törököktől fzenvedtek vitéz 
Eleink 36-ban. El-estek itt Lajos Kirá-
lyon kívül két Érfekek, hat Püspökök, hii-
fzon nyóltz Mágnások, fzámos Fo-Neme-
fek j fok tanuló Ifjak j a' kik á' Pétsi Aka-
démiát ideig oda hagyván , Hazájök mellett 
hartzolni kívántak. Itt ízületeit e' világra 
Berfevits Márton, a' ki Forgáts Ferentznek 
a' Váradi Püspöknek nagy barátja vólt, és 
I-sö Ferdinándnak halálára fzomorú Verfei-
ket adott-ki. — Péterváráról és Zimonról 
láss fellyebbi 

jEggy jó fahifi Oskolának rövid le-ír áfa. 
Valamelly útazók Német Orfzágban Ré-

cánban meg-fordúlnak, nem győzik az ott lé-
vő kis oskolát elegendőképpen dítsérftú Ma-
ga költségén építtette ezt igen kies helyea 
a' Helyíegnek földes líra Rochow, 's ragafz-
tatott hozzá eggy élő fákkal bé-iiltetett ker-
tetskét is. —- Áz Oskola Mester itt BrutiS, 
a' Prédikátor pedig Rvdölph nevezetű, 'a 
mind a' kettő jó lelki esméretű, 's a' közjót 
eggy ízívvei 's lélekkel munkálódó embef. 
— — Azt írja a' többek között Zerenner> 
hogy Májusnak 13-dik napján reggeli hét 
órakor ment-bé ezen oskolába, 's mindjárt az 
érőm miatt el-fogódott .faíye,- a'mikét meg-

' lát-
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látta az itt öízve gyűlt tsínos és figyelmező 
gyermekeket. — tírutlS a' ki már közttök 
vólt; énekeltette őket, 's azután maga halla-
tó íz óval imádkozott előtt ök, melly imád-
fágnak minden fzava meg-mutatta, hogy Ő 
azt a' maga érzékeny fzívéből mondotta. — 
E' meg lévén kezdett a' tanításhoz, melly 
a' Kátekismus fzerínt állt akkor az Isten' tö-
kélletefségéiről. — Mint ha eggy Socra-
tes állt volna e' gyermekek között, olly böl-
tsen oktatta őket fzűntelen való apró kér-
défek által, és meg nem engedte, hogy va-
lamit könyv nélkül meg-tanúijanak a' mit 
nem értenek. •— Eggy gyermek a' többek-
köztt azt mondván, hogy nints az egéfz vi-
lágon olly pontotska, mellyben teremtéíeket 
nem lehetne találni, bár ,ha mi azokat nem 

játjuk is. — Kérdeztem tőle, így fzóll Ze-
- renner, honnan tudja Ő azt? —• Erre két 

gyermek fel kiáltott. Eggyik így. Én hi-
fzern. A' máíxk. • Úgy vélem. K. Mit ér-
tetek ezen a' ízon velem ? — _F. Mikor úgy ' 
gondolkozom, hogy több okom van arra 
hogy így , mint íem másképpen gondolkoz-
zam. — Hifzem pedig, mikor vagy a' ma-
gam okaim vagy a' mások bizonyfágiik 11-
tán meg-győzettetem, — K . Miért vé-
led már most azt, vagy miért vélekedik 
úgy, hogy nints a' Világon eggy pontotska 
is, mellyben teremtés.ne volna? 

. ..." (A ' többi következik.) 
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