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Költ Komáromban, BŐjt Mds Havinak 
6. Napján. 

A" Magyar nyelvnek fohjtatáfa. 

J E í g y n e h á n y efztendoktöl fogva majd 
tsak nem f fgy lehet e' réfzben képzel* 
ni Nemzetinket/ minteggy ifzapban el-
fiillyedett hajót, mellynék már holmi apró 
tsajkák és tsónakok á' hátán hajókáztak-el. 
Ezt az ölt hajót eggy (veSlijfel) emelő-
rúddal lehetett a' többek között az ifzapból 
fel-venni, hogy még eggyfzer a' víz' fzínén 
lebeghefsen, és ki-terjeíztetett vitorlákkal^ 
repölhéfsen is« Ez az emelö-rúd volt a* 
nyelv, mellyet minden Vallás-külömbfég nél-
kül féltenek minden igaz Magyarok. Ez a* 
íiyelv emlékeztette őket az 6 vitéz Eleikre , 
Atillára, Hunyadira, Mátyásra, Lajosra, a* 
Báthoriakra 's egyebekre. Látták j hogyha 
egyfzér nyelvünk el-töröítetik.; majd tsak 
mint valamely meséket, úgy fogják emle-
getni némelly irigy és idegen pifzkáló írók 
ezeknek halhatatlan virtusaikat. —- Még ed-

' dig az Ánglusok Frantziák előtt, a' kik ab-
ban a' bal-vélekedésben vágynák ? hogy a' 

M.GYÚJ. IILN. . " T m i 
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íni nyelvünk nem egyéb, hanem a* régi 
ftjeg,-romlott Deák , vagy Oláh nyelv , és 
a' kik femmit ferh tudtak a' mi Magyar Li-
terátüránkról, menthettük magúnkat azzal , 
hogy nékünk többnyire mindenkor a' belfö. 
's külfő ellenfégekkel kellett hartzolnunk, 
míg Ök a' Minerva Táborában kedvekre mu-
latoztak. De ha már ezután is tsak arról 
fogják az Ánglufok és Frantziák tudni, hogy 
Magyar Orfzág is van a' Világon, hogy itt 
terem a' Tokai bor, és ha m-e!vünknek,é-
kefségét 's Literáturánknak fzépfégét tíz 's 
húf? efztendők alatt velek meg nem esmér-
tétjük; úgy magunk menthetetleneklefzünkj 
— Valóban el-fzomorodik piinden jó Ha-
zafi, mikor hallja, hogy nyélvünknek 's 
Nemzetünknek illy váratlanul 's ditsőíege-
fen lett fel-emeltetéfe után találtatnak ollya-s 
nok, a' kik azt kívánják > hogy Deákul, ne 
pedig Magyarul follyanak a' Polgári és Tör* 
vényes dolgok. Melly vefzedelmes lefz' 
ez újra a' Hazának; arról egéfz Könyvet 
lehetne írni: de rövidfégnek okáért tsak eggy 
két jegyzést téfzünk ide. I-fzör. Ha a' De* 
ák nyelvet vefzik-bé a' Törvény fzékekbej 
meg-lehet hogy tíz húfz efztendök múlva 
újra belé kötnek hogy hólt nyelve 's akkor 
újra 3l mostani yefzédelemben fog ízületett 
nyelvünk forogni. — A ' Fejedelem azt fog-
ja mondani, hogy ha idegen nyelven akar-

• . ' • fa . 
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játok folytatni a' Törvényeket; miért nent 
folytathatnátok tehát a j enyímen ? — Dé 
2-fzor. Tégy ük-fel hogy foha bennünket a' 
Deák nyelvre nézve meg. nem háborítanak: 
úgy is nem fog a' fzolgálni hazánknak ja-
vára. Ügy az Orfzágban lakó Idegének meg4 
elégéfznek azzal, hogy Deákul táníttafsák 
gyermekeiket; a' mi nyelvünkkel pedig neai 
fognak gondolni: de íia a?, Magyar nyelv 
vétettetik-bé közönfégeferi • ügy mind azok, 
valakik Magyar Orfzágban és Erdélyben lak-
nak, öt Veit dfztendők alatt in ind fzületett 
Magyarokká^ lefznek. Mert látván á',Szü-
l é k , hogy gyermekeik ez által boldogulhat-
nak , ízorgálmatöiair fogják Őket afraL tanít-
tatni , 's a' t. 3-fzor. Azért a' Deák nyelv 
el nem töröltetnék, valarninthogy az An-
ghifok, Fiaritziák, és más örlzágok a' ma-
gok fzületett nyelveiken folytatnak minden 
közönfeges dolgokat: cíe azért a' Deák 
nyelvvel fen* hagynak-fel, Sohol fem tanul-
ják a' Világon fundamentomofábban a' De-
ák és Görög nyelvet, mint a' Fraritziáknál, 
HaUandufóknály 's Ángíufoknál; nintsének" 
is íbhoí á1 Világon jobb Deákok mint. ot t ; 
de nem ázt tartják jó Deáknák , a' ki fe-
befsen1 öfzve hadar mindent, valami a'ijyet-
vére jö , hanem azt, a' ki Horati«st, í i iré-
nálist, Períiust, Tacitust úgy érti, mint a' 
maga fzületett nyelvén írattatott könyvet 1 

: T a ' U • 
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és ha penhára kél a' dolog, minden SOICB-
ciftnus 's Barbarifmus nélkül azon a' nyel-
ven í r j a' mellyen írna Cicero, ha ma fel-
támadna. —- De a' mi minket illet , mi u-
gyan febefsen befzéllünk; de ha ez az éke-
fen-fzóllásnak Atyja hallgatna ollyankor ben-
nünket, igen fokára fejdíthetrié-meg , hogy 
az a' nyelv az, a' mellyet Ö hajdan , miiit-
eggy febes patakot , a' Római Tanátsban 
úgy harfogtatott. 4-fzer. Ha a'Deák nyelv 
marad-meg az ítélo-fzékekben 's Polgári dol-
goknak folytalálókban ; abból a ' lefz ' , hogy 
a' nagyobb rangii Nemefek, Bárók , Gró-

. fok 's egyebek, meg-fögnák elégedni azzal, 
ha a' Deákot tudják , a' Magyart pedig tsak 
úgy tanulják meg, hogy a' fzukfég'idejéii 
eggyet kettőt tudjanak fzóllni rajta, holott 
pedig az ijlyen nagy fzíiletéfű, fok tapafz-
taláfú, 's mélly böltsefségű Férjfijaktól vár-
hatná a' Hazánk azt az inas és velős éke?-
fen - fzóllást, melly olly ditsöfégefsé 's hí-
refsé téfzi Angliában Fittet, Foxot, 's egye* 
beket. Tsak a' mostani Vármegye- gyulé-
fekben, melly fzép ékefen-fzóllás folyt a' 
/Sigraiakriak, Zitsieknek, Telekieknek, 's 
máfoknak fzájokból; úgy hogy kevés efz-
tendok múlva annyira meíme ez a' iíiajd 
minden nyelveket meg-haladó Magyaf é k p 
fen-fzÓllás , hogy a 'Vármegyéknek közön-
leges Gyuléfeik e\ réfiben is az Angliai 
Parlamentumokhoz hafonlók lennének. , 

• -

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



(.0 ) # 293 

Szabadfdg., ' 
Sokan befzéllnek a' Szabadágról, a* 

k ik azt fem tudják, miben áll a' Szabad-
fág. J^émelljek abban tartják azt, hogy 
az ember békefséghen lakjon az Orfzágban, 
m é g i s femmit, ne fizefsén. Soho.l fenriTii 
Orfzágban nem adóznak többet a' Lakofok, 
mint Angliában; még is egéfz Európa meg-
esméri, hogy ő közttök leg-inkább virágzik 
a' Szabadfág. —• Nem abban áll a' Szabad-
f á g , hogy a' 'Lakofok adót ne fizeTsenek; 
hanem abban, hogy magok vefsék-fel, 's 
magok határozzák-mpg, hogy mennyit fi-
ié, e is enek. Fel-vetik mennyi költfége van 
az Orfzágnak efztendönként, és így. mennyi 
adót kell bé-venni , hogy az ki-telhefsen, 
E' meg-lévén, az egéfz Q,rfzág' Lakofainak 
tshetfegek fzerént fel-ofzlják magok között, 
mindenikre e' közönféges adóból mennyi e-
fik. Ezen kívül az Ángluíbk ezekben hely-, 
heztetik az igaz Szab^dfágot. i-fzör. A.* 
Könyv-nyomtatásnak fzabadfágában , mel-
lyet a' nép jobban félt, mint régen Trója a" 
Pallás' képét. Vágynak ennek fok viffza 
éléfei: de a' hafzon .a'* kárt véghetetlenül 
fellyül-haladja. Minden Ministerek , vala-
kik a' Népnek romláfára fzóllnak, ha feo\> 

lelki-.esn\éretre fem a' Kerefztyénfégre 
T 3; / ' 
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Jietn -figyelmeznek is ; de ettől a' fzabad 
nyomtatástól, mint az égő tűztől úgy ret-
tegnek. 2-fzor. Áz Ángíűfoknak fzabadfá-
gok abban áll , hogy fem az'Elfő-Miiiister, 
fem a' Király , meg nem fogattathat úgy 
eggy Ángiust 'is, hogy kevés napok alatt 
az o meg-foga ttatáfának ojca Jtneg ne inon-
dattafsék, és az o vádolója vele ízembe 
állíttaísék*. 'E ' fzerént a'íeg-alább való em-
ber fém félhet attól, hogy igazíagta W ú í 
iryomattaísék-eL j-fzoir. 'Abban áll az ö 
Szabadíágok, hogy'minden nagy Procefsu-
fok a' Népnek füle' l^allattára közönféges 
helyen, arra ki-rendeltetett Esküdtek által 
folytattátiiak. fJokfzor tíz tizenkét ezer em-
bereknek jelén-jétekben hallgáttatnak-meg 
a' Tanúk, V a' bé-vádoltatott' Szémélly; 
plgy hogy igen nehéz fel-tenni, hogy az meg-
éshefseii, hogy valaki törvénytelelenül kár-
boztattáísék.% 4-fzer. Abban áll az ő Sza-
badfágok, hogy a' Earlementnek, vagy az 
Orfzágot igazgató Tanátsnak Tagjait fzabad 
vokíal válafztjak ; még pedig vokfá van an-
nak is , a- kinek az. o fekvő jófzágából húfz 
forint jövedelme vagyon.' Az is nagy íza-
badiagá, hogy a' Parlámentumba minden 
liíztefségefer, öltözött emberek bé-mehetnek. 
es a' ianátskozáfókat hallgathatják,' Utóijá-
|ft abban áll az ő Szabádfágok', hogy mindé-
sielcnek, a'kik magokat meg-fértetteknek tart- \ 
é i v.. •. I , v - - i; %t h , • -• i ' T - - *• • •• . / , - ' 

• " 3 * k , 
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j á k , lehet Reprasfentátiót írni, azt a' Par-
iamentumhoz, főt a- Királyhoz is küldeni, 
"s ki-ryomtattatni, hogy így az egéfz Or-
fzág légyen ítélő Bíró az ő ügyökben. 

A Hadi történetek.' írójihoz.. 
Nemes írók! kik'hafzonra kezdett igyekezete, 

Tsak egyedal a r Nemzethez tartozó íze-
. retete, 
Kiknek fzívrek a? tápláló Hazához úgy ragada. 

Hogy a' meJly vért a' termeiket az ere-
' tekbe ada, 

Minden módon fordítjátok az eggy Haza,' 
hafznára, 

Melly ki-omlott fok tsepp vérnek leg-ér-
demefsebb ára. 

Míg más népek a' fel-tetfzett bőltsefség* 
napja fe lé , , 

Kit eggy Fridrik a' fem miből eggy fzó« 
val hozott elé; (a) 

Kiknek egek a' meg-fagyott Pólufok* far-
kát méri, 

'S téli napjok nyárban lévő est-hajnalunkat 
éri, 

T 4 A ' 

3? e g y z é s. 
{a) Nem tninthC a' nagy Fridrik minden bőltsefség;* 

ízerző oka volna, hanem § tette azt az Oskolai 
portól meg.tifztítva közönfégefebbé, Ő tanította^ ^ 
EaWaéteket a' jó Uralkodás* 
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A ' mostoha terméfzetnek havai' közepette, 
Hol úgy látfzott a' Teremtő a' Génit el-

rejtette, (b) 
Sietnek a' fel-tqtt Tzélhoz kettőzött lépé-

fekkel, 
Truttzplván a' havak között a* mostoha 

egekkel; 
Míg e' mi lakta földünknek némelly fzege-

leíjbe, 
Holkevéfsel'Despotismus iika'nppek fzé-

kibe ; (c) 
Mellynek minden efzes kedve mag4 hafzna' 

vágyáfa, 
Azért fpk jó fzabadfágnak alája vermet áfa, 

|5ok Nemzeteit az elbontott Királyi fzék' 
• hantjain, 

A& pfzve tprt Ppspotismus' romlott mar 
rad ványain 

Épít, 

a g y z f J. 
(b) Tudniillik a' Hufsufoktóí , 's mis éjfzald Nemzet-

fégektöl, kik elfő Péter Tsáfzár idejéig a* leg-tu-
datlanabb Nemzetfég^k közzé fzamláltatt^k, és 'úgy 
láttattak, mintha pk a* terméfzet5 adományinak fem-
mi nagy mértékivel nem bírnának, a' melly' fzéleg 
értelemben a' Génit téfzí. Lásd Flögelt d GmiröL 

(c) A ' Despótismust ügy lehet nézni, micít yelamelly 
idétlen fztileményjét\ az Uralkodás' módjainak, a* 
hol fem Orfzág Státníai, fem fnndamfnt^lis Törr 
fények nintsenek. Lásd Montesquieu #lfo d§rabjá? 
S # harp;dik Réfzét. < Kápptjác > 
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Epítcík a' Szabadfágnak, 's emberi jusnak 
várát» 

Ki-fzabván a' Királyfággal járt hatalcW 
határát, (d) 

Ti , ( kiknek a' Hazához tett nemes ígéretei 
A ' Magyarral 'vele járó háíáiás gyümöi-
- ' • ; ' ' tsei) 

Halhatatlanfágnak emelt örök ofzlo.paival, 
Mellyek méltók meg-vínia az idők'fogá-

i g ; 
Ázpn vitéz; '5 ö?ök nevet érdemlett Ma? 

gyarakat, ^ 
• Kiknek maga az írígyíeg tendálja yirtu-

i'okat, 
Kiknek a' fel-lpbbant ágyúk ropogáfaifőzött 

Berniek verő Magyar íz ívek kofzorúkat 
'kötözött 

igyekeztek az érdemnek eggy főbb ellenfé-
gétői 

Az időnek meg-menteni kemény ítéletétol. 
Hirdetitek a' Hazának azon vitéz fijait, 

Kik követik régen el-hunyt Öfeik' nyom-
dokait 

O ! Haza oí virtufokra vezető fzép. nevezet, 
Mellyhez engem'a' formáló terméfzet úgy 

. . • enyvezett! „ 
T 5. • Meg-

y e g y z i s. ' 

( i ) Tudni i l l ik a' Eiráiyi hatalomnak határa a' fStátus 
bójdogfága , és kiiisö 's bel fp bácorfága. 
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Meg-tagadnám hogy hamarébb világi léte-
lemet , 

Mint te hozzád erős hittel fogadót hűié-
gémét ; 

- Támogafíiad oltalmaddal el-kezdett f^ándék-
j ó k a t , : 

Mint híred' neyeléfére tzélozó munkájokat. 
Bat^ky Miklós. 

A ' Találós Mefe volt Bfzt&ndÖ , MÓ* 
fl&pok, Nap,Ok; a' Rejtett Szó Gőz, melly-
bél ki-telik áz, Dáma/ " " " " 

* Wióx Jdese, 
Volt régen eggy fzép Szűz leg-fzebb idejében". 

Ki foha anyának nem feküdt méhében, 
Gyermek foha fem vólt, főt nem is fzületett,. 

Még is hogy eggy férjnek felefégévé lett; 
Qiíy fok magzatoknak lett maga anyjává, 

í fogy niég eggy AJTzony fem lett ebben pár* 
'" " : - jává. ' ' ' -

Pápán. Kováts Ingenieur. 

Rátett Szó, 
járatlan hét lábam hízott Ökro.kön^jár.. 

Négye földet, vizet télben mintegy bé-z^r, 
A ' k é t elfot néked teífzük a 'he lyedbe; 

Ha a' hárma meg nints éíTzel a' fejedbe. 
V*:dd-el két lábamat, tégy két T-ét helyébe 

Sok fejér fzeméiynek ifzqm %' tejébe. 
ÜO' 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



( o ) # «99 

Ama költeményefség^ Atyjának Ho-
piérusnak kg-nagyobb ditsöíegére ízolgált 
a z , hogy fzülptéíenek helyet fel-nem íede%-
íer Mert mi nevelhette volna nagyobbra 
ditsőíségét, mint azon &ámt^lan Yetelkede. 
lek, méllyek Hazája ki-nyilatkoztatásábaa 
el-kö vettettek? Midőn fok Királyok, 'sTsá-. 
í%árok, (Hadriánus) az Istenekhez , és a^ 
Istenként imádtatotfrjövendő-roondókhoz fq-
lyámodtak, tsak hogy ízületése helyet fgl? 
fedezzek 2 Midőn fok Városqk, fzámtalaíi 
túdóíak vetekedve azon foglatoskqdtak, 
hogy az 6 Hazája^ ki-nyomozása állal m^? 
goknak örök ditsőféget fzerezzenek. Eb-
ben tizenkilentz Városok vetekedtek eggy^ 
más közt, Sok ' tudós férjfijak nem kérnék 
lettek annak fel kcreféséíe fzentelni egéfe 
életeké 'Mdymtis (Senec. Epis» gg.) ezt af 
kérdést dlly bővfegesnek tálalta, hogy majd 
felét négy ezer könny veinek éze^i vetélke-
déssel tölté-meg. Nérnellyek még a' lelke-
ket is kénfzerltótték (mint Appio) fzóyal, 
eget főidet xneg-mqzdíiottak ízületése föld-
jének ki-tanulásában• Mind ezen ízáfnta-
lan íparkodásokból tsat: az bizonyos, hogy 
Romérus vagy ízülete^ , a' mint 
ezt &' SyWlíák; Mrdették, yagy' 

. . - * - : ' - . ^ jÖ-
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a* jövendölések fzerint, vagy Kolofonban, 
yagy Áthénásban, de leg-hihetöbb , hogy 
vagy Smirnában vagy Chió Városokban. 

A' Neutonnak a' tsillagzatokhói vett 
mérséklése fzerint, három fzáz efzteiidö táj-
ban élt Homérus a' Trójai meg-vétele után, 
és ezer efztendök felé Kristus ízületése előtt 
ama' Likurgussal eggy időben. 

Melíy nagy fzomjúfággal viseltetett lé-, 
gyen Homérus a' Tudományokhoz, abból 
ki-tetfzik , mert Egyiptomot, Szereken, 'g 
Görög Orfzágokat, főképpen pedig Siciliát, 
kis Afiát, Fenitziát el-járta, és fzemes vi-
gyázattal meg-vizsgálta. Külamben hon-
ban tudhatta volna mind ezen Orfzágok-
nak fekvésit, fzokásit olly tökélletesen ? 
fem a' Levelezés, fem a' könyvek , r( Ho-
mérus azt vallja, hogy az afztalra írta el-
ső költeményét) fem a' fold rajzolások nem 
lévén még akkor keletben. Ha minden 
Tzéljához vezérlő fegrtségekben fzukölköd-
vén , olly nagy elevenféggel írt Homérus, 
mellyet minden fegítségekkel bővelkedő í-
rók fe követhetnek, kikí fxernlélheti, mellyr 
nagy lélekkel bírt légyen, kit fem az uta-
zás' terhes mivolta, fem az öregfég, fem. a' 
yakfág, melly öregfégét követte meg-nem 
tartóztathatták tárgyjának véghez vitelétől. 

Munkái ílias, és OdiJ'sea, mellyek 
'f«ar az egé&s vilá^qn hal^atatlanfágra jutót? 

talí 

^ crviTMi 
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t a k ; az elföbeíi Trója meg-vételét, a' ma-
iikban pedig Uiifses tévelygéfit és Hazájába 
való utazását énekelit Müfgites víg já-
t é k , CerkopéS , gunyuló befzéd is néki tu-
lajdoníttatnak^ ha el-nem vefztek vólna. A ' 
többi némely Énekek, Oechalia, kifsebb 
Mas, Cíjpriai Könyvek Aranomachia 's. 
más kifsebb darab költemények igen bizony-
talanul tulajdoníttatnak néki. 

Noha ama' Popé éfzre vétele fzerint 
minden munkáiban fzéles, 's minteggy tsudá- 1 

ra méltó tudományát, a' ditsőfséghez. vifel-
tető érzékenyféget > az eleven hafonlítáfok-
ból ki-tetízó nagy értelmét, alazatos Isteni 
félelmevei eggyütt, nyilván ki-mutatja; de 
fokkal nyilvábban meg-külömbozteti példás 
Haza fzerelmétj mellyet minden alkalma-
tofsággal nem győz magafztalni; és a' mint 
Plutárkus is éfzré vette , olly háládatos tifz-
telettel vifeltetett Hazájához, hogy naha 
fok foglyokat említ, de azon alatsonfágot, 
meliy által némelly Görög életéért ellenié-
ge előtt borulva efedezett vólna, eggy Ha-
zafijának fe tulajdonít. Él-annyira tsak a* 
nagy lelkek dífze a z , hogy azon fzent fzö-
vetféget, mellyel Hazánk' Java 's ditsöfége" 
elő-mozdítáfára le-köteleztetünk, meg-es-
mérhefsék. 

Nem is vol t érzéketlen Hazája ditsőfé-
ges törekedéű.' el-fogadafára, és megyutal' 

ma-4 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



308 & ( © ) # -

mazáíara. Melly nagy tifztelettel vifeltetett. 
Jégyen Homérushoz egéfz Görög Orfzág, 
abból leg-inkább ki-tetfzik , mert fzámtalan 
emlékeztető Oízlopok' emeléfekkel kívánt ál-
dozni hamvainaki Képe pénzre verettetett. 
Smirnábsox templom emeltetett emlékezeté-
re* (Cicer; prö archia Po.) De leg-emléke-
zetre méltóbb azon márvány maradvány, 
melly Priénai Archelaus által kéízíttetett, 
's most a' Koloniai Palotában tartatiki Ezen 
eggy Templom látfzatik j mellynek falán 
eggy abrofz függ: ez Homérust némely Is-
teni izékben ülve ábrázolja, mellyet két 
felől két Génilifok tartanak j és az Iliáfsát 
-'s Odifséát képzelik; eggyiknek kard lévén 
kezében; maiiknak némeíly hajóhoz tartozó 
efzközí Mellette két egerek láttatnak * 
jnellyek az 6 ezekről írtt költeményjet jelen-
tik. Háta-megett áll az idő , és eggy ofz-
lo'pot tartó kép , melly a' világot képzeli } 

és mind ketten a' hálhatátlanfág' borostyán-
jával kofzorúzzák Homérust* Előtte eggy 
oltár épült j mellyen minden tudományok 
áldozátjökat bé-mutatják, minteggy Istenek-
nek, . Áz oltár' eggyik oldaláii áll eggy kó-
fzorús gyérrtíekf melly az Istenek' történe-
tit, (Mythologiát) más .oldalról eggy aíízony, 
melly • a' világ' történetit (Históriát) ábra* 
zoijai "Ezek után áll a' költeményefség'bál-
.ványja j fzeíit tüzet fcórtán markából; Ezt 
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követi a' víg- 's fzomörú játék, az Erkölts'* 
Terméfzet' > ékefen-fzóllás', bőltselkedés' 
Tudományja, mindnyájan illendő ábrázolta- = 
táfokban. •— — Hol kívántathatik a' Ha-
zának áldozott fáradfágért ennél nagyobb ju-
talom? Bár melly roppant Királyi bol-
tozatot fel-tehetnek e Hömérus ditsö emlé-
kezetével ? -6— 

Méltán élefztefek^e fzölgálhat ez a' mi 
Rajnifink', KazintzinV , Szabóinknak, és 
rhás .nagy nevezetű költeményes Hazánkfija^ 
inak, kik példás Hazát fzeretö iparkodáfok-
kal Hazánkat ditsoítik. Bár Hazánk is olly 
érzékeny vólna } el-tökéllett munkálódáfok-
nak el-fogadáfára! ! *-

Homérus jmunkáü hólta után macától 
a' Lvkurgus által Athénásba vitettek , és 
az egéfz világon el-terjedvén, vetekedve 
imádtatnak; — — Bár némelly ditső Ha-
zafi ezz fel ís ditsöítene -Hazánkat !—^— 

Pozsoni Szemináriumból 

Háld-adó tsók. 
Eggy Gresham nevű Londoni kereske-

dő, á' maga tulajdon költségén építtette Er~ 
fébeth Királynénak Uralkodása alatt a' Lon-
doni Bursát, vagy azt a' "nagy épületet, 
mellybe a' Kereskedők bizonyos időfcb'erí 
öfzye fzokták gyűlni. Mikor ez a' ditsőfé*. 

; •; . ges 
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ges ház eLkéízíilt, â  Királyúé â  maga e~ 
géfz Udvarával eggyüttel-meiit annak nézé~ 
fére ? eggv töméntelen fokafágtól kííértet-

El-bámúlt azon a* forró Hazafi íze-
reteten^ mellyet Gresham e\ költséges épii. 
let által nyílván valóvá tett: 's tsak nem a* 
könyv-hullatáSg meg-illettetvén^ őtet az e-
géfz fokáság előtt még-tsókoltá. — Voltai-
re kevéfsel halála előtt Parisban múlatván ^ 
?s éppeii a* Királyné Logijábait jelen lévén 
a1 theátnlmon, akkor mikor az Olimpiáját 
jádzották, a'jelen-lévő fokafág annyira el-
ragadtatott a5 Szomorú-játéknak fzépfégére * 
!$ az ö ritka elméjének ujabb ujabb remek-
jeinek halláfokra r hogy a\ játék' közepén a9 

' jádzó fzeméllyeket meg-állította ? 's azt kí-
vánta, hogy a r Királyné Voltairét ezekért 
a' fok íz ép munkáiért tsőkolja-meg : a' mek 
lyet á' Királyné az egéfz fökaságnak lattá* 
ra még is tselekedett& 

Á ' kis madárkákat meg-öldöste fórra, 
Míg gyilkos körmei köttették línórra* 

Most is folytathatja regi mésteríegét , 
• De ilem látja annak kívánatos Végét: 

Mivel az Urának haíznál fáradfága. 
E z z é l b ü n t e t t e t i k r é g i g o ü o í z í a g a , 
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