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XXIII. L E V E L. 
Kőit Komáromban, Karátson Havának 

i$. Napján. _ V 

,'uid a' Mindenes Gyűjteméiivnek, mind 
ja' Hadi-történeteknek érdemes írójika'mint 
látfzik fő tzéliil tették magoknak a' Könyvek-
nek' , és azoknak olvafáLk által lejendo 
Nyelvünk' 's Nemzetünk' pallérozáfát; melly 
fok Leveleikben találtató betses túdófítáfaik-
ból, tanáts-adáfaikbóí, és ezen végre öfz-
ve kerefett, öfztönozö nyomos példáikból 
világos. Igaz is, hpgy az illy ferkentgetö 
efzközölc és fontos, tzélozáfok munkálkod-
nak is valamit a' fzívekben; de tsak az ol-
lyan fzívekben, a' mellyeknek birtokod vagy 
a ' j ó nevelés által már előre, .gyermek-
ségektől fogva el-kéfzítt ettek aá|p|toját§ok* 
és példáknak követéfekre ; vag^^^^Píen-
tsének javaival bövön meg-álá##K&Wak 
erezvén es íz,emlélvén magokat, 
mű máfok előtt való fzégyenböl ^{zár« 
mázott nem „tudom miből ? • tselekeíznek. és 
mozdítanak valamit* De óh, melly meíz-
íze láttatunk még mi ezen az úton leírni at-
tól &% időtől^ mellyben az eggyugyú, M&-

- . ^ \ Z ' g y ^ \ ^ 
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gyár Nép , és a' mezei ember ^ ( mert an-
nak leg-jobban fzükféges a' pallérozás ) va-
lamelly ízép erkőltsi könyvetskének olvafá-
fára, vagy olvastaíáfára , arra vagy hafon-
2óra induljon annak írója eránt, a1 mireanría 
b. e. Mefe-író és fzelíd lelkű Gellértnek f& 

hordó parafztja! Itt lehetnek a' fzép és hafz-
nos Magyar könyvek ; írhatjuk , forgathat-
juk a' • leg-fzebb , leg-gyönyörködtetobb , 's 
leg-ártatlanabb Románokat * költött vagy 
igazi történeteket, Mefe játékokat:, de óh 
melly nehéz és kefeíves, a' gyermek korbaft 
bé-fzítt, a' fzoKas által meg-rögzöttj °s irtás-
ra vonfzó kedves'" hajlandófágokat, az em-
berkort ért, és már fejek lágy ja bé-nőtt hí* 
vekből, a' leg-pallérozotabbakiiak látfzófzí-
rekből is, még a' leg-ígézőbb okok és taná-
tsok, a' leg-hathatóbb és tsiklándoztatóbb 
példák által is ki-verni ! Azonban ámbár fe-
lefen találtafsanak is, (mért tsak ugyan ta-
láltatnak) a' kik vagy eggy vagy más, vagy 
helyes Vagy fzínes okokból igyekezzenek 
jiemefebb és Vagyoflofabb rcfze közz'ül Nem-
zetünknek, ezen fel-tett tzélra vezető efz-

" közzel élni: mindazáltal tsak ugyan eggy 
kalánka édes víz ez, illyen nagy tengernek) 
's mellette tsak ugyan fós marad a'' tenger, 
Sőt ha mindjárt fzámofabbak, fzembe-tü-
nöbbek 's ;eJ-terjedtebbek volnának is között 
tünk '» előttünk a1 követendő példák Nem-

ze-
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zetünknék tehetöfebbjeik és Nagyobbjaik kö-
zött: még is az eggyügyüebb de nagyobb* 
és gyermfekfégétöl fogva vagy ílílt tudatlan-
ságban, vagy tsak valamelíy tsekély olva-
jasban gyakoroltatott állapotban; neveltetett 
réíze ennek , vallyon nem azt mondja é ma-
gában : „ Rá-ér; lám úgy fitits más femmi 
,, dolga ; mivel, is múlatná máfsal az, időt? 

Volná, tsak úgy mint é n , tudom bizony 
,, nem jutna ollyan könnyen efzébe ? 

Ezen kívül , ámbár az eggyügyüebbek 
's tehetetlenebbek között is találíafsanak hel-
lyel Hellyel olly jó ízléfűek, a' kik á' köny-
veken és olvafáfon kapkodnának: mindaz-
által , mivel- a' minémü Magyar könyvek ki-

jöddögélnek, ázok vagy nem az eggyügyüb-
beknek kezekbe va lók; vagy ha riéntellyek 
azokba valók is, de többnyire nagyok és 
drágák, mind a' köny-riyomtatók, mind a* 
könyv-árofok, mind a' könyv-kötök feles-
leg kívánván, femmi törvény ( Politzia ) 
alatt nem lévő árúikon nyerekedni, el-ret-
tennek azoknak meg-fzerzéfektol.; mivel Gyo-
mor Uram^ a' Torok, és á' fzámos Ház-
Nép, ellene kiáltanak mindjárt á' nagyobb , 
árú akármelly jó könyv után ásítozó jó igye-
kezetnek. És így valamíg tsak Argifus j 
Stilfrid", Éruntzvik, Markai/, 's Máriá-
Magdolna 's a ' t , Históriáit, és a ' fok apró 

. Három 's négy fi ép Fildgi-énekeket két 's 
Z x « háf-

3%: ' 
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három'Krajtzárokon kaphat ják } mind addig 
nem igyekeznek nagyobbra fzaporítani könyv 
tárjokat. 

Val lyon nem hafznofabb és nem elő-
menetelefebb volna é tehát a' Ieg-alfóbblép-
tsön kezdeni, a1 nyelv ' és Nemzet'pallérozá-
fát? Mitsoda öfztön n e m lenne az a' tehe-
tősebb felfőbbeknek f z í v e k b e n , mikor vala-
mellyik közzűlök Innep vagy Vafárna-
p o k o n , valamelly falujában Jobbágyit, em-
bereit , mint édes Aty ja a' maga fiijait meg-
látogatni akarván , itt tíz 's tizenkét" öreg és 
i f j ú embereket találna eggy tsomóban, kik 
ez vagy amaz jó erkőltsi, és fz ív ' formáló 
könyvet olvasnák vagy olvastatnák magok 
előtt, és á' tsap-házakról, vendég-fogadók-
ról el-felejtkezvén , azt nagy figyelemmel. 
hallgatnák; ott máfxk tsoportot, a' kik va-
lamelly gazdafág-béli hafznos jegyzéfeket és 
oktatáfokat forgatnának ; amott eggy leány 
és afzfzony fereget , mel ly valamelly erkől-
tsi mefés k ö n y v v e l múlatná magát ? Sőt mit 
nem tenne ez , m é g a' nyulak után agaráfzó, 
a' Sneffek, fürjek 's más a ' fé lék "után vi'slá. 
fzó T. 's V . Úrfijakban is , midőn a' mező-
kön , itt 's ott illyen ö fzve gyűlt és olvafó 
Páfztor-legényekre és gyermekekre akad-
nának, a' hellyett hogy azok v a g y aludna-1' 
n a k , vagy veízekednének verekednének r 

vagy egymást káromlanák ; v a g y trágár és! 
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feslett mefézéfekkel töltenék idejeket? Melly* 
re tsekély ítéletem izerint igen rövid ido 
alatt reá lehetne menni, ha egéfz Nemze-
tünk eggv akarattal, eggy fzív ve i , eggy 
buzgófággal fogná a' dolgot, e' következen-
dő úton és módon. 

R. AL fahifi és Fdrofi apróbb osko-
láknak más, és jobb rendbe hozáfok ál-
tal; ezek a' pallérozott Tárfafágoknak nevelő-
házaik. Tudni való dolog az, hogy ke-
vés falu fi és Várofi apróbb oskoláinkat ki-
vévén, azokban még ma is a' Deák nyelv-
nek tanúíáfával gyötrettetnek a' fzegény ta-
nuló gyermekek; még pedig fok helyeken 
tsak holmi jött ment óltsó Mesterek által; 
és a' kik kivált ezen a' mi réfzünkön eggy-
fzer'smind Notáriufi hivatalt is vifelnek. Igaz 
ugyan, hogy fok betsűíetes fzeméliyekben, 
ezen két hivataloknak vifeléfek, az' apróbb 
falu-béli oskoláknak igazgatáfával es tanítá-
sával' • tűrhetőképpen meg-eggyezhet: de a' 
nagyobb . és tehetofebb Helylégekre nézve 
még is hafznofabb'és jobb volna , ha: 

A. A z oskolák különös , meg-válafz-
tott, tehetfégeikre és terméketekre nézve 
ízorofan meg-vizsgált fzeméllyekre bízáttat-
Mnak. •' ' . ' " ' " 

B. Minden falud fijú és leány gyerme-
kek , minden lei-fogás nélkül az oskolákba 
Várnának , 's a' ki olly tehetetlen fzegény vól~ 

V " V " • ' z 3 ' na . 
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pa, hogy a' Tanítót nem. fizethetné, f o k -
nak gyermekeik ingyen taníttatnának. Mel-
lyekben 

C. A' gyenge faluS tamilokat azon 4. 
g.'.'s hat- efztendők alatt,- mellyekre a' falufi 
oskolákban való tanúlók' tanúíáíbknak határ-
ja kí-terjed , tanítani lehetne őket, eggy e-
lőre jój ki-dolgozott m ó d fzeri'nt , a' deák 
liyeívet eggy átaljában félre tévén. 

a. A- Magyar, mind nyomtatott mind 
írott Betűknek gsméretekre , és jó 's helyes 
olvaíaíokra. " ' / ' \ 

b. A' Kerefztyén" Vallásra, a' Szent 
Históriákra, fmácifagokra , 's a ' t . 

c. A- -tifzta és jhelyes Magyar írásra, 
külömbb-kulömbb-féle rqndu és rangú íze-
m él ivekhez . Törvény-izékhez,. Vármegye' 
és Ürafágokhoz intézett Leveleknek, Iiistan^ 
tziáknak helyes fel-tételekre. • 

d- Mind a' Római mind az Arabiaifzá-
moknak esméretekfe; a' fzám-vetésre, a' 

, piennyibeu a? köz-népnek arra fzükfége ya-
g - v o n ' , , , . 

6. A z éneklésnek mesterfégére, 
fii Az igaz. Vallásnak históriájára, Világ 

terein télétől fogva , a' mii időnkig, 
g. A' Világnak közönféges históriájára 

a" Világ ieremtetéfétöl f o g v a , a' mi időü-
kig ; még pedig a1 négy Birodalmoknak ere-
detek és iblyamatjpk kerint. 

• " \ " ' : ""' ' ' • h. A ' 
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Á. AT Világnak Geogr. e l m é r j tsak rövidé, 
A^Világnak PhyDca ésmér.)\ ^ 's világ, 

A^ Természetnek históriájára. 
Magyar Or&ágnak históriai , polgá* 

Ki> és geograGca esméretére, valamivel bő? 
vebben, 

A ' l^ázi és mezei gazdafagnak íun-
damentomira ŝ kezdetire. 

ií. A^ főld-mérésnekeggyugyübb réíze? 
ire; víz-vetelekre, a' mennyire azoknak ko-
^ök vagyon a' gazdafaggal, és a' Mediáiig 
Icának némelly könnyebb fundamentomira. 

0. Az idő ízámlálásra\ és a^Kalendá# 
riumnak haíznára, ŝ véle való élésre.. 

p. A z Orízág% és ízomizéd Tartomá? 
nyokbéli pénzeknek , és mértékeknek esmé* 
retedre g 's mind ezeken kívül főképpen 

-s Á' erköltsökre, ti&taés tsínos 
magok vileiélekre, mindenben jó rend-tar-
lásra/b^zájok' és iéleb&yátjoknak ízeretétekT 
re > â  Fejedelmek és a' felíöbbck eránt va? 
ló engedelmeíségre és hűlegre , t. 

Melly végekre a' minemű rövid köny-r 
"vetskék kívántatnának ^azoknak ki-dolgo-
záíöknak kellene mindeneknek előtte ízivün* 
kön fekünni; e* álW én azzalaz éde% 
reményfeggel hízelkedem magamnak ^ l^ogy ^ 

- így â  nyelv-és Nemzet'pa]lérozáránakmGg% 
lehetőién meg lenne fundamentoma vetve; 

tanulók ü minden rn^ok megmer oltc^ 
^ 4 ' 
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téfel nélkül, négy 's ot efztendök alatt. eze-
ket el-végezhetnek; kiyált fia a* T. T." Pap, 
Káplány' és Prédikátor Urak- is fáradtságo-
kat, ha a' tanulók körül nem is , íeg-aláblj 
á' tanítók' oktatáfökra és ve'^érléTekre nézve 
nem Jajnállanák. És ha kivált a- Foldes-U-
rafágok is «ggy kevéfsé méllyebben méltóz-
tatnának ezen dologba belé tekinteni vagy 
tekintetni; mért kinek is t'zé'l ózhat az eggy-. 
nek eggynek nagyobb haifznárá és díízére, 
mint a' Főldes-Urafágoknák? — így meg,: 
lévén eggyfzer vetve a' funciamentom , kön-
nyű lenne nagyobbra vinni a' pallérozást. * 

s. A jó, magokat k'edveltető éshafz-
nos Könyveknek fzaporitáfok által. Tsak 
hogy azok is n a g y o k V k ö v é t k e z e n d ő k é p -
pen drágák ne lennének; és íe nagyfágokV 
íe árokkal ne igen haladják felíyül az eddig 
á' köz-nép élott kedves, de kevés hafznű 
könyvetskéket. Illyenek lehetőének : ' ' ' ' 

a. A ' Mármontel ErkŐltsi'íráfai, mel-
lyek köztt fi. 9. V 1 0 . gyönyörű Jiistóciáts-'. 
kákát lehet 10. I#. árkufokon találni; és á' 
iriellyeknek fordítáfokhoz már Kónyi János 
'Strása-Me'ster, de fokkal fzerentséfebben 
Bíróczy Sándor Ür hozzá is fogtak' vala; 
's németlyek ki is vágynák nyomtatva és 
máig is igen 'kedvefek mind a"köz-nép, 
tfniml áz'főbb rendűek előtt; .mert még most 
á' nagyobbak, mineműekRichárdfon' mün-

» " ' ' / ; ' • kai 
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kái^ pénzeíebb kezekbe vplók; és így ke-
Vékbb. fezekben is'fórbghktnak. 

B. A z Erkoltsi Meíek, (minéműek a* 
Gqlléft, Schlegel /s más maiaknak meíeik; 
áz Ezópus Meíéi, ŝ a! L Mellyek mint ol-
vastaísák' magodat , azt T. Pétzeli Úr â  
maga ki adott Mefejivel világoían meg-mu-
tatta. ' " ' ' .' ' \ ^ ' 

A^ Gazdafaghoz tartozó apró dara-
botskák; Szántó-földekről, rétekről ^ Ló-
heréről, Kender és Len termesztésről^ Mar-
hákkal ' való bánásról; Kertéfzíegről^ Gyü-
mölt^-fákról, Szőlőkről, *s tv 

^ A^ mulattató ^gyönyörködtető írá-
íbk, rninéműek Poéták^Veríeik, â  mos* 
támakkál fggyütt Gyöng^oíi munkáji; 
kivált ha valami jó Hazafi magara vallálná 
azoknak meg-tiíztítáfbkat a' íbk hibáktól, 
és a' bennek ^alákató Pogány Isteneknek 
magyarázatiával, ^smásfzükfeges apró jegy-
zéfekkel, a' könyv^ tzéljáhóz-képést adná-ki; 
illyenek volnának a' víg és fzomorú-Játékok, 
Anekdoták, a' t. — De minthogy tsak 
ugyan , bár aprók légyenek is a' Könyvek * 
de a' fok aprónak tsak hág az árra, nagyot 
íegítene a' pallérozásnak ezén módján; 

g. A z is, ha a\ Konyv-nyomtatok nem 
hagyattatnánák tsupán tsak â  magok ké-
nyekre árűjoknak el-adáfaban. Sokízor 
Y öt árkusból álló kis könyvetskének) 10* 

' - Z $ V í g . 7 
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's 15. K rajt zár nálunk az árra a' Nyomta-
tó-műhelyben ; melly nek árkufának árra 1. 
Krajtzárnál többre nem menne, ha minden 
költséget fel-tudunik is, és ha 12* xron vet-
tük is hozzá kontzát a' papirosnak. De ezt 
eggy Felleges rendelés könnyen meg-hatá-
rozná; és bár tsak az oskolái Budán ki-jö-
vő könyvek fzerint, mindenütt minden köny-
vekbe parantsoltatnék. az igaz limitált árra 
bé-nyomtattatni az .elfő levélre! —r De tsak 
ugyan nem fz.erezhet-meg a' fzegény köz-
nép mindent ; nintsen is mindenre ízükfege. 
Azonban a' többet tudni kívánókra nézve, 
vailyon ; 

•4. Nem tselekedlietnék é meg, a' nyel-
veket , Nemzetjeket, 's hallgatóikat 's azok-
nak bóldogiíláfokat igazán fzereto és elő-
mozdítani kívánó Pap , Káplánv és Prédi-
kátor Urak, hogy a' nevezetelebb Magyar 
könyveket magoknak bé-rfzereznék 9 és azo-
kat hallgatóikkal köziének , ha. mindjárt v.a-
íami tsekély jutalomért is; mellyet a,' köz-
nép örömest tselekedne, tsak a' jutalom kí-
vánás az Ő tehetfégéhez légyen mérfékelve. 
f— Tsak hogy ez a' nehéz, hogy: 

Az ionep- és Valárnapokon vólna 
a' faluli köz-népnek leg-több ideje az olva-

• fáshoz, és, a'1 téli h.ofzfzá éjtfzakákon. In.* 
íiepeken pedig bort kell a' tsap-házaknál, a* 
Y.eii4ég-íbgadókbaii inni , mert ixiár. úgy 

' v ' ' ' ' hó-.. 
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kokas- Igaz ugyan, hogy ha az előre bo-
tsatpttak ízérint kezdenének neveltetni az if-
jak ,"nem Tokát'lehetne közzülök félteni é- ' 
zen reíidetlenfégtői; de mégis tsak helye > 
marad mindenkor ezen kíváníágnak , y&íha, 
nálunk is bé-hozattatnék az a"ízení fzokas, 
melly et némelly idegen Nemzetek gyakorol- , 
pák', hogy ezen réfzégeskedésnek műhelyei 
ínnep? és** Vafárnapokon hé-zárattatnának. 
Miért nem lehetne kinek kinek a' ház-né-
peve! , faját házánál hafznofabban költeni 
ast el, a' mit ott el-vefzteget? — D e a' 
Hafzoa? Az Uraiágo!> h a f z n o k ? A n n a k a' 
kevés hafzonnak, (főt a' magok réfzeges 
embereikre n é z v e k á r n a k ) fel kellene va-
lóba áldoztatni*, a' Haza' közönféges és Tok 
lelkek' különös hafznaikra. 

Pápán. Kováts IíJgenieutr. _ 

A® Találós Jdefe, volt Szülő-anya; a* 
Rejtett Szó Varró tip , meg-fordítva -M', 
kettozletye íiiíit. 

Találós MBSB. . 

|Cönyvek közte van T^ármazáfonv 
. Kpny véz a' kit illetek. 

Az ég felé van vágyásom, 
Héj! de lafsan léphetek. 

Ha feél inditl, ég furudik , 
Tiltja könnyű testemet. -

' Ká- . 
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Nálam íjélkul nem ízületik, 
A ' ki nemzett engemet. 

Szathmárról. 

Rejtett Szó. 
Német vo l tam, most is fzóllítok Németet, 

Fejem árra más fél annyira tétetett. 
A ' farkammal fzokott az ember fzép lenni , 

Farkam 's fejem faeret fonok közit petgeni. 
Ha elfő betűmhöz a' farkamat toldod, 

Szebben, 's könnyebben fog folyni min-
den dolgod. 

FordítsdTmeg,kenyered, 's pálinkád abból léfz, 
Közép , máfod "s végfő tagom hagy tyú-
' ' " " Vot'téfz'. ' ' ' ' " • 

j ó d o s r ó l . N- S. 

Kapitány Maurernek halálát ezeklel gyd-
* ]zolja Kedves Bites Társa' képében . 

• " ' Boer Sándor Kolosvdrt* • 
A h gyáfzo§ forfomnak fetétes fzobája! 

. Melynek'örök bánat vett ízállást alája , 
Hogy mihellyt reg-kifsebb köde bús fejemnek 
' Ófzlik, új hóhéra lehefsenfzí vemnek. 
Ti fzívem gyáfzfzával' bé húzott kárpitok, 

T i , ezer, \ meg ezer fájdalmat újítók! 
(5 íivágy mellettem, hát tsak azért álltak, 

v" Hogy mint a' halálos rabokát stráfáltak, 
hq'gy meg-mutatván máfoknak febémet 

'*•'" • '•.. - - • - - - ^ • ••;••• ''Ya- " 
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. Valamelly kegyes ír oltsa kefervemet: 
Hanem míg meg-nyerem ama boldog véget. 

Tápláljak magamnak örökös inféget; " 
Ó falak! T i , kiket könyveim úgy álnak, 

Hogy prédái léfznek még a' zokogásnak* 
Hogy fem illyen kínnal éltem' íiíjthljátok , 

Örökké, melly lenne a' leg-nagyobb átok: 
Hulljatok-le inkább fzörnyű tsikorgáfsal, 

Eggy óhajtott hálált hozó rohanáfsal, 
'S légyetek ó kérlek! kopprfója ennek 

A' jajjal még-terhelt hív fzerentsétlennek. 
Vad'fors! vad fors! meddig üldözöd fejemet,' 

Meddig fzomorítod bánatos éltemet? 
Bem elég é Édes Anyámnak halála, 

Kit tsak most pufztító tegezed talála? 
Édes Anyám! Édes: — de tán fekvéfedet, 

Meg-báiitom, ánnyifzor említ\rén nevedet? 
Ó mert úgy leg alább űzöm áradáfát 

Búmnak, ha gondolom kegyetlen forráfát. 
ÉdesAnyámb eggyütt vagy már hívFérjemmei 

Költsönös örömben élhetfz kedvelemmel, 
Leg-alább , ha gyáfzos Leányod jajgatja 

Sorfát; boldog anyja fzeméltyét láthatja; 
öleld édes Anyám! öleld meg-helyettem, 

'S mond-meg ntiélly keferves kettős' gyáfzos 
lettem, ; 

Fesd-le zokogáfát kedves Andráfának, 
Rajzold-le bánatját fzornorú Házának, 

Meg-hóit <5; de mönd-meg nem hólt - meg 
Hívemben, 

Hal-
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Halhatatlan éltté emlékezetemben , 
Kedves léfzen neve, holtig h ír tárfának, 

El-hagyatott özvegy Thereíiájának. 

GYÁSZOS A L I G Y A . 
Mellyel hagy •• Miltéfigú •, Kegyelmes $ Y 

Fö Tifzteletü Nagy Jgndtz Úrnak, a' 
Székes Fehér-Fariak Elfő Kegyes Püs-
pökének Pesten 13-dik November 1789-
ben történt haldiát kefergi eggy Pesti 
Nevendék Papi 

Régi Királyinknak tündöklő fzéke Fejér-Vár! 
Hol Koronázások, 's gyáfz temetélek efett! 

Jól tudom, hogy lantom fzomoní pengése-
fel-iriclít 

'S Gyáfz-hírréí töltvén fzívedet által üti 
íme! Prófétádat, 's Haza kihtsedet, a' 
/ Nagy IgndtzÖt / 

Bús Paripák Pestről Püspöködül halva 
- • vifzik / 

jajra fakadj gyáfz-nép, tetemét tsókoljad, 
öleljed , 

Fátyollal vond-bé Várbeli Templomidat! 
Hűlt testére borulj! kezedetkúltsolvafejedre 

Nyája közé Páfztort Jírva zokogva 
temesd! 

Kedved alig töltéd fzép nyáj e'Dáfnis ölében. 
Már keferü könyves vérbe borítja fzemed! 

Nemi tudom, hol lelfz már példás érköltsire 
párját? 

Vagy 
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Vagy tudomány örvényt, •riíélly Nagy 
IgnátzbaS lakék, 

E' maga földjének vala Páfztora f iép fére-
gének , " 

Bár az Hazájában ritka Próféta leket 
Nem tett, m eddig ez élt, kárt nyájbán Fár-

_ , kas; akolban 
Ölyvöknek ragadó körme fem érte juhát; 

Boldog idők ! nyáj! Dafuil'odon mellvekben 
örültél! ' 

Mit mondjak? rhikor ezt el-véfzi tőled 
az Ég ! 

Hét nagy Püspökinek kezeit tsókölta Ne-
vendek ' 

Pestén, Kik Fijait Idtogaták az idén; 
Vifxfza. méhettek ezek nydjokhoz tettyes 

örömmel. 
Mert töltéd vak-halál! mérgedet éppeiz 

ezen P 
Á' Fő-rend kefereg , fír tépett hajjal halálán 

Múzsa, Thémis, Buda, Pest, Pap, Nemesi 
eggyre zokog. 

Sírunk és vari okurik; köny'-özennel el-á-
ra<d az orízánk, 

Illy nagy Páfztorödért bús kebelünkbe 
' folyik. 

Nagy vala minden jóba' nagy és kis Ró» 
ma tsudalta 

JSnnek az Istenhez 's kedves Hazánkhóé 
Hitét. 

- Hog-t 
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Hbgy fzeret*e'Bíró, 's Nagy Anyánk ezt! 
térlek helyettünk 

Pengesd Kafsavagy irts utat előnk-
be Pozsony! 

Fenn akad a' nyelvünk, nem is hadja fiúi 
. ízerelmiink 

L a n t , V.toll hűl kézből , mind febesítve 
nyögünk. 

Láfzló Antal, Sz. Fejér-vári Püs-
pöki megyeb. 's eggyízer'smind 
Pesti g. eízt. Nev. Pap. 

Strafzburgban fzokas télen az árnyék 
íz ékeket hóval egéfzen meg-tclteni; a' ha- . 
ikon ezen munkából az, hogy a1 izék két an-
nyi időre telik-meg , mint másképpen fzo-
kott meg-telni, és így annak mind tifztítta-
táfától, mind azt követő kőltfégtöl, Val-
kalmatlanfágtól meg-fzabadúl az ember. En-
nek oka az lehet, hogy a' hóban lévő falé-
tromos réfzek , a' izékben lévő matériának 
nagy réfzét meg-eméfztik, réíz fzerint pedig 
meg-ólvafztják, hogy ofztán azt a' föld ma-
gába el-igya. Akár mi legyen az oka, mél-
tó hogy ez a'fzokás közönfégefsé lenne; ta-
lán ezen a' módon a' nagy Váró fokban lévő 
egefzfégtelen helyeket is meg-lehetne tifztí-
tani, 's a' fok vefzedelmes ki-gozölgéfeket 
meg lehetne akadályoztatni. Ezt a' fzokást 
Bétsbeu mái el-kezdették követni. 
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