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A' FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENC-EDE-
LEM MELLETT 

A* M I N D E N E S 

GYÜLYTEMÉNY' 
VIII . L E V E L E . 

Költ Komáromban, Szent ^fakab-Havdnak 
2$-dik Napján, 1789-dik Efztend. 

Báró Trenk Fridrik életének Históriája, 
fohjtattatih 

S z a b a d légyen még egy két fzóval a'Dá-
vid' és Trenk* élete köztt hasonlítást ten-
nünk , noha ez tökélletes nem Lehet', mint-
hogy Trenk sC maga életét maga írta-le, 

H a'Dá-
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a' Dávidét pedig Próféta. Mikor az ember 
maga írja-le élete' folyását, könnyen el-fe-
lejti akkor némelly bűneit; 's a' mellyeket 
tneg-vall is, el-hallgathatja az azokat terhesí-
tö környül-állásokat 's a' t. De a' DávicP 
életét í'em nem ö maga j, fem pedig nem 
olly Historikus írta, a' kinek markát jól 
meg-kente volna, vagy a' kinek efztendei 
fizetést rendelt vplna, a' millyek írják több-
nyire a' mai Királyekét; hanem ollyan Pró-
féta, a.' ki él nem hallgatta ugyan azt is, a' 
mi jó volt benne, de az Ö.titkos bűneit is 
azoknak rémítő ábrázatjokban le-festette. — 
De azokból is meilyeket meg-vall magáról 
Báró Trenk tehetünk netnelly hasonlítást. 

1. Trenk már lg. efzten-dös korában 
fok jeleit muta'ja bőltsességének 's vitézfégé-
nek: úgy Dávid is már i f jú korában leg-
híresebb Poéta, J ufAus és Vitéz volt egéíz 
Zsidó-Orfzágban. — 

2. Trenk nagy kedvességet nyér il-dik 
Fridrik előtt: úgy Dávid is mind fzépfége, 
mind vitézfége által Saul előtt. — 

3. Dávid' ki-esik a' Saul' grátziájából 
minden vétke nélkül: Trenk is a' II-dik Fridri-
kéből, de leg-alább okot adott a' gyanúfág-
ra azzal, hogy az ellenfég viízíza-küldötte 
el-rablott lovait. — 

4. Dávid majd tíz efztendöket •töltött 
fcámkivetégben ? küfzködvén minden nyomó-

• • rá- , 
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ráfágokkai: úgy Trenk is elofzÖr a' Glátzi 
Várban , azután a' Magdebürgi tömlötzbett 
fenyved tíz efztendokig. De 

5. Dávid mindenképpen igyekezett ár-
tatlanfágát Saullal meg-esmértetni.: Trenk 
pedig vakmerő makatsfága által mind inkább 
meg-erősítette a' íl-dik Friderik' gyanako-
dását. 

.6. Dávid 40Q. Vitézeket ug)>an maga, 
mellé vett, de foha azokkal Hazáját nem pufz-
tította, 's mikor a' Saul' élete kétfzer ke-
zében v o l t , meg-kegyelmezett néki: Trenk 
32. katonáit a'Királynak Glátzban hit-fze* 
gokké tette , 19-et'el-fzöktetetti 

7. Dávid Őrülttnek tetteti magát, hogy 
életét meg-mentfe: Trenk hogy az Őrökfé-
get el-nyerhesse, tettette hogy Pápistává lett, 
pénzen vévén egy Paptól gyónó levelet* 

8* DávidBetfabéval meg-esett, de bőj« 
tölésekkel és lírásokkal meg-bánta azt: Trenk 
Irárom Hónapig élte á' Minifzter' Felefégét 
Pétersburgban, 's a' t, — De nem hogy 
meg-bánta volna azt , hanem inkább annak 
emlegetésével édesíté a' Magdebürgi töm-
lötzben való fzenvedéseit. 

9. Dávid a' Fő-Pap' engedelméböl el-
vitte a' fzent kenyereket: Trenk el-vitte 
egy Parafztnak két lovát, 's azután a' Len-
gyelek' katsájikat lövöldözte, 

fi2 io. DsU 
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10. Dávid Uriásnak halálára törekedett; 
TrenK bofzfzú-állásábó], meg-ölte Makgetot} 

mert olly fzándékból valakit duellumra hív-
ni, gyilkosság ISTEN előtt. 

11. Dávid meg-átkozta Doéget a' go. 
Papok' meg-ölésekért: Trenk hogy a' Szer-
zetesektől futásában nem fegíttetett azt 
mondja, hogy az embereknek fzurkokkal 
kellene ki-égetni minden Szerzeteseket , mint 
-viperák' fajzatit. . 

12. Dávid minden nyömorufágaiban az 
ISTEN ben helyheztette bizodalmát; Trenk 
mikor a' tömlötzöt ásta, egy kést kötött a* 
nyakara, hogy ha a' lyukba talál fzorúlm, 
maga magát meg-ölhesse. 

Ezekből meg lehet ítélni, mellyik volt 
jobb ember a' kettő közzűl. — Hát ha a' 
feívet látnánk mint az ISTEN. — Mi a' 
Cselekedetekből ítélünk a' fz ívre: de az IS-
TEN a' ízívröl' ítél a' tselelekedetekre. — 
•«— — Meg-eshetik, hogy mi valakit jó em-
bernek tartunk, holott az ISTEN előtt utá-
latos; mert minden tselekedeteinek fő tzél-
jok a' maga betsiiletének keresése, 's a' t. 

M ég egy dolgot jegyziink-m eg e' Köny v-
tőI. Azt t. i. hogy a' ki ezt által-ólvassa, 
lehetetlen hogy Friderikre ne bolzfzon-
kodjon. Mi tsak úgy kívánjuk menteni Fri- • 
deriket, mint Trenket; de még is azt mond-
juk, hogy a' Király tsak abban hibázott, 

hogy 
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hogy Trenknek dolgát jól meg nem vizsgál*' 
tatván ^ Glátzba küldötte; â  többi nyomorú-
íagait pedig Trenk magának köfzönheti/ .—* 
Abban is pedig menthető Friderik, mert 
mikor a\ ayakán volt a? elléníegy nem igen 
ért arra, Hogy az ö kedvéért hadi Tanátsot 
tartasson. —- Annyival bekessegésebb tűrés-
sel fzenvedhette volna ,Baró Trenk â  tiíz» 
tességes fbgfagot addig, míg a' Király meg-: 
tudván ártatlanfagát, kevés ideig való "ízen-
védését bőven ki-pótólta volna, hogy ha/ 
abban â  miben vádoltatott ártatlan volt is, 
de aTmaga vaHása ízerént is tselekedett már 
az előtt két ollyan dolgot,: aV mell)7ért meg- * 
érdemiette volna hogy tifztfégétol meg-fofz-
tattassék. — Azt mondja az ElŐ-befzédben, 
hogy Szókrates akarmeily boítsnek tartat 
tott is, de azokat méllyeket ő fzenvedett, 
fbha olly békességes tűréssel ki nem állotta 
volna, —^ Szokratest mi úgy esmérjük , hogy 
íbkkál bőltsebb volt ö, hogy fem mint hely-; 
telen makatsíaga által olly fok bajt húzott 
vélna magára. ^ Ha Szókrates Wly kor-
nyűl-állások koztt lett vólná., mmt Treiik^ 
ha â  Glátzban lévő minden Katonák kén^ 
fzérítették volna is a' ki-ízokésre y még ís 
tgak azt feleke volna: Nem tselekízem, 
mert úgy meg-erösítem Királyt abban - a* 
baL vélekedésben, hogy én Haza-árúló é& 
hiWzego katonája voltam, 's â  t. 

H 3 
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Obfervations V Art de Traduire far D' 
Alembert, Tom. III. 

A Fordítás* MesterfégéröL 

Mennél nagyobb betsiiíetet fzerzett ma-
gának D' Alembert egéfz Európában mind 
jnéiy bőitsessege, mind jó ízlése által; an-
nyival illendőbb, hogy minden jó Fordítók, 
valakik hafznos könyvekkel Hazájoknak 
hafználni kívánnak, ennek a'Nagy Ember-
nek tanátsára figyelmezzenek, Minek-
utánna le-úja ez a' Bőlts miképpen kell egy 
könyvet más nyelvre által-tenni, mind a' 
nyelvnek, mind az eredeti írónak terméfze-
tére 's írásának módjára figyelmezvén; há-
rom nevezetes hibákat karhoztat a' Fordí* 
tokban. 

I. Az első járom úgymond mellyet téíz, 
nek a' Fordítókra, vagy a' mellyet inkább 
magok vonnak tulajdon nyakokra ez, hogy 
mikor az eredeti íróknak vetélkedő társaik* 
nak kellene nékik lenni, meg-elégefznek az-
zal , ha azoknak kópiái ójik, vagy Által-
írójik lehetnek. Szintén a' babonáig ragafz-
kodván, az eredeti munkához, azt hinnék, 
hogy ízentfég-törésbe esnének , ha egy kis 
fzépítést tennének azon még az erőtlen he-
lyeken is j tsak azt enged vén-meg magok-

nak, 
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Bak, hogy az eredeti íróknál alább-valók 
légyenek, a' melly fzándékjokban igen kön-/ 
nyen boldogulnak is. Meiiyik Festő vagy 
Kép-író haragú dna-meg "azért, ha a' bölts 
Metfző látván az elébe adattatott le-rajzóltt 
képnek hibájit, azokat némelly jeles voná-
sokkal 's árnyékokkal el-fedezné, 's a' ké-
pet fzépítené? A' Fordító gyakorta kénize-
ríttetvén arra, hogy az eredeti munkánál 
alább-való légyen, miért ner/r'pótólja-ki azt 
másutt, 's miért nem emeli magát az erede-
ti írónál feljebb, mikor ki-telhetik tőle? 
Azt vetheti valaki ellenünk, hogy ha iliyen 
fzabadfágot adunk a.' Fordítóknak; félő hogy 
az vefzedelmes ne légyen. De arra azt mond-
juk , hogy- ha az eredeti munka jól ki van 
válafztva, kevés alkalmatossága léfz a' For-
dítónak annak jobbítására 's ízépítésére, ha 
pedig igen fok helyeken fziikíeges a' fzépítés, 
már az a' munka nem érdemlette-meg a' 
fordítást. 

2. Á' második akadály mellyet téfznek 
magok elébe a'Fordítók, a' félénkfég; holott 
egy kis bátorfággal az eredeti munkának tö-
kéletességére léphetett vólna az Ő fordítá-
sok. Az a' bátorfág, melly a* jó Fordítóban 
meg-kivántatik abban áll , hogy merjen kotz-
kázni némelly új ki-fejezéseket, hogy az 
eredeti munkának élő és hathatós ki-nyomá-
sait utol érhesse. Az illyen új ki-fejezések-

H 4 nek 
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11 ek leg-nagyobb ditséretek pedig abban áll, 
Jia az Ólvasó nem vefz éfzre bennek femmi 
kénfzeritést, vagy erőltetést, noha a' nagy 
fzükfég okozta légyen is azokat, 

3, A'harmadik hiba mellybe esnek fok 
Fordítók ez, hogy az eredeti írót, vagy jó 
vagy rofzfz, végtől végig le-fordítják. Eb-
ből a' léfz, hogy a' Fordítónak ereje 's me-
leglege ki-fogyván a' középfzerű 's erőtelen 
ideáknak fordításokban, nem fordíthatja ele-
geden do melegféggel a' munkának fellege-
sebb réfzeit is. — Nem azért kell le-fordí-
tani az idegen írókat, hogy lássuk azoknak 
hibájikat; hanem hogy meg-gazdagítfuk a' 
mi literáturánkat azzal a' mit ők leg-felfége-
sebben találtak. Ha tsak némelly darabjai-
kat fordítjuk-Ie; azzal nem tsonkítj uk-m ég-
őkét , hanem inkább meg-köfzönheíik, hogy 
az ő leg-kellemetesebb fzépfégekben fest-
jiik-le. — Mitsoda gyönyörúieget fzerezhet 
p, o, az Olvasónak az Eneis' fordításában 
az, miképpen efzik-meg a' Hárpiák a' Tró-
jaiak' ebédjeket? Mi fzükfég Tzitzeróban 
le-fordítani azokat a'hideg és paraí'ztos vag-
dalódzásokat, mellyek az ő Orátziójit meg-
éktelenítik ? Mi fzükfég valamclly Históri-. 
kusban fzórúl íz óra le-fordítani azokat, mel-
lyekben nintsen fem hafznos dolog, fem 
ékesen fzóllás ? Horátziusnak ama bőlts ta-
-nátsaj raelly fzerént el kell hagyni azt, a' 

mit 
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mit jó elö-menetellel nem folytathatunk, 
méltán ki-terjefztethetik a' fordításra is. — 
Melly gyönyorűféges munkával gazdagítaná* 
meg Hazáját valaaieiiy boks Fordító, ha 
így adná kezeinkbe Szenekának és Lukánus-
nak leg-ízebb Darabjaikat. Melly fzépnek 
tetfzik Szeneka, tóikor valarr elly darabot 
elo-hozunk belőle; de melly unalmas, melly 
fárafztó, mihelyt az ember végtől végig 
akarja olvasni. Hasonlóképpen Lukánus 
is , a' kit a' Poéták' Szenekájának méltán 
nevezhetünk, teljes valófágos fzépfégekkel; 
de nagyon egy hangú és unalmas, és Hin-
tsenek benne elegedendő képek vagy rajzo-
lások. — Tsak az ollyan írókat kén vég-
től végig le-fordítani, a* kik éppen azért 
nyertek kedvességet, mert femmi tziírafág-
ra nem vágytak. Illyen Plutárkus a' töb-
bek között, a' Híres Embereknek életekben , 
mellyet ember nem ún-meg _ ólyasni, 
mert úgy látfzik n é k i m i n t h a az író fzájról 
fzájra befzéllgetne vele, Melly nagy hafz-
nokra fzólgálna, kivált az Ifjaknak, ha a* 
régi íróknak ízépfégeik valamelly alkalma, 
tos Fordító által . így gyöjtetnének-öfzve, 
hogy azokkal jókor meg-esmerkedhetiiének, 
's ízléseket ki-pallérozhatnák, . 

D' Alerobertnek ezen bőks Régulájit 
finor mértékül ajánljuk mi is minden ne-
mes elméjű Fordítóknak, annyival inkább , 

H f hogy 
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hogy mivel késotske ébredt ünlt-fel,, nem 
érhetünk mi arra, hogy a' Görög, Deák, 
Ánglus, Frantzia, Német jó munkákat régi-
től "végig Ie-forgassuk. Húzzak-ki tehát az-
oknak velejeket, vagy esíentziájokat, 's a' 
mi leg--feifégesebb bennek, azzal gazdagít-
fuk. literáturánkat. 

Vágynák némeílyek, a' kik más törvé-
nyeket ízabnak a' Fordítóknak, 's azokat úgy 
meg-kötözik , hogy nem fzabad nékik a' 
rofzfzat is jobbítani, az éktelen helyeket 
fzépíteni; hanem a' hafzontalan fzó fzáporí-
tásokat, a' jó ízléssel ellenkező gondolato-
kat tartoznak fzórúl Izóra által-tenni. — így 
a' Fordítók ollyanok lennének, mint a'Piá-
10' Tanítványi, a' kik látván hogy az ö 
Mesterek , púpos hátú, magok is meg-gör-
bedtek, hátokat ki-fefzít ették, hogy kedves 
Mesterek'púposságát követhessék. — Vagy 
hasonló léíz így a' fordítás ahoz a' Ma-
gyar nadrághoz , a' mellyet a' régi időkben , 
a' mint befzéiiik, egy Belga Szabó vart. A ' 
Magyar hozzá menvén kérte, hogy tsinál-
jQn néki egy nadrágot; a' Szabó azt felelte , 
hogy ö azt foha fem próbálta , hanem küld-
jön hozzá egy ótska nadrágot , 's majd an-
nak formájára kéfzít egy gyet. A' Magyar 
el-kíild hozzá egy régi foltos nadrágot, meg-
izenvén néki, hogy mindenben úgy tsinálja 
mint a' van. A' Belga Szabó fogja, 's va-

lahol 
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lahol az otska nadrágon foltok voltak, ő is 
az újon mindenik foltokat tsinált, 's a' mint 
azon a' finoy már le-ízakadozott, ő is tsak 
darabonként rakta reá, A' mi leg-keserve-
sebben eshetett a' fzegény Magyarnak e' volt, 
hogy egy aranyat vett a' varrásért, azt ad-
ván okáúl, hogy három Kémet nad-
rággal íints annyi baj, mint néki azzal 
volt. —* 

A tnéhekről némelly ^fegíjzéseb 
A 1 ki a' méheknek hafznökat akarja 

venni; különösen vigyázzon arra , hogy né-
pes kassaji légyenek. Egy kas, mellyben 
negyven ezer bogarak vágynak, többet ér 
más négy ollyan kasoknál, mellyeknek min-
denikében tsak tizen-két ezer bogarak talál-
tatnak, A z első kas minden nap ki-kiüd-
het a' munkára tizen-hat ezer munkásokat ; 
mert alkalmasint két harmad réíznek otthon 
kell maradnia' belső munkákra. A'más négy 
kas pedig- mind cízve fem küidhet-ki többet-
tizen-két ezernél. Úgy de n)f%»-eshetik 
hogy nyóltz nap egymás után igen ízép idők 
járnak , és méz harmatok bőven c-snek. Ez 
alatt a' jó népes kas egéízTéli elefégét bé-
gyüjtheti : a' más négy pedig harmadat fem. 
Ha pedig azután rofefz idők találnak járni ; 
a' négy kevés bogarú kas Télen mind el 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



134 % ( 0 ) # 

fog vefzni, A' fzalmás vagy vefzfzös ka-
sokban pedig lehetetlen a' méheket harmintz 
's negyven ezerekre ízaporítani; hanemha 
a'feljebb meg-írtt defzka kasokkai éí az em-
ber, mellyekkel a' méheknek iokízori rajzá-
sokat meg-gátolhatja. 

2- A5 jó méhes gazda nem engedi meg; 
hogy valameHy kassa egy vagy leg-feljebb 
két rajnál többet erefzfzen. Sőt ha akarja 
azt is meg-tselekedheti, hogy egyfzer fem 
erefzt, vagy ieg-alább másodfzor nem, ha 
jókor új kast tefz a' méhek alá, 

3. Tudni való, hogy leg-inkább rajza-
nak a' méhek Májusban és Júniusban; már 
a' Júliusi ritkábban fzokott jó lenni. A ' raj-
zásnak idejét vagy óráját idején tudni nem 
lehet; azért ís a ' fzép meleg napokban vi-
gyázni kell reájok. Némellyek mikor a' raj 
ki-jö, koíompozássai 's tsattogással akarják 
őket tartóztatni; de ez femmit nem hafznál. 
Jobb inkább egy vízi-puskát tartani, 's fe-
lettek fel-lővén fzámyaikat meg-áztatni; így 
tsak hamar le-repülnek. Ha a' rajok két 's 
több réfzekre fzakadnak, az a' jele, hogy 
két Királynéjok jött-ki; de tsak egy kasba 
kell őket feperni, 's majd az erósebb Ki-
rályné meg-öli a' másikat. 

4- Mikor a1 rajt a'kasba bé-feprik, nem 
kell a' kast estig azon a' helyen hagyni, ha-
nem mindjárt a' rendes helyére kell vitetni. 

Ha 
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5- Ha a' rajzás után esős vagy fzeles 
idők járnak, a' rajt táplálni kell, mert kü-
lömben el-vefzne. 

Miképpen kell egykét óra alatt a' Salátát a* 
földből ki^nötetni ? 

Áztasd a' Saláta magot jó féle bor etzet-
ben vagy égett-borban hufzon-négy órákig, 
tégy azután jó féle barna földet valameHy 

" tágas edénybe tsak egy Mvelyknyire, híntsd-
rá a' magot, 's, fzépen ki-kél egy két óra 
múlva, .— A' Frantzia gyermekek fokfzor 
múlatják magokat azzal a' tél vége felé, 
hogy egy darab flanelt meg-áztatnak vízben , 
ón tálba vagy tányérba ki-terítík, 's a' leg-
idejébben való faláta-magvát mellyet Cfef-
Joanak neveznek, ráhintik. Az tsak ha-
mar ki-farjazik, akkor le-nyírik, falátának 
kéfzítik, majd a1 tövét meg-öntözik, 's újra 
még bokrosabban ki-farjazik. 

Hogy kell ai' marhákat a* legyektől ÖU 
talmazniP 

A' diónak kopátsát meg-főzni, 's an-
nak levével a' marhákat dörgölni fokán 
hafznosnak tapafztalták. — A ' töknek le-
veleit ki-fatsarni, 's azzal a' lónak fzőric 

ke-
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kenegetni is hafznos ,mert ezt a' legyek nem 
kedv el|ik. — — 

Hogyj MII a' fegyvereket 's egyéb álló vas 
fzerfzámokat ai' rosdától őrizni? 
Tégy ón port olajba, 's tarsd kívül a' 

napon kilentz napig, azután kend-meg vele 
fegyvereidet V nen> lepi-meg a* rosda. — 
Ha pedig már a' rosda mélyen bé-ette ma-
gát valamibe, azt bor-kö olajjal ki-veheted. 
—- Az ezüst portékákat takard téfztába, , 
füsd-meg a' téfztát, 's azután a' motskoktóí 
izépen meg-tifztúlva vehedd-ki belőle. —-

Nagij lelkű Jfzfsonif példája* 
K ón ont, a' régi Áthénás Városának 

egy fő ti'dósát, tömlötzbe vettette Hazafi-
jainak irígyíégek 's háládatlanfágok, ollyan 
végezéssei, hogy éhei haljon-meg ottan. A z 
6 nagy lelkű Leánya Peró, azon könyör-
gött a' Bíráknál; hogy engedjék-meg néki, 
édes Atyjának élete végső napjain néhány, 
kor való meg-látogatását. '̂S maga a' ke-
gyetlcnfég fem tagadhatta-meg tőle ezen ő 
kéréséti Engedelmet nyervén ez eránt Pe-
ró , gyakran meg-látogatta az Atyját fogfá-
gában. De valahányízor "bé-ment hozzája, 
mindenkor brossán meg-vizsgálták ötet az 

Őr-
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őr-állók; ha nem vifzen é ételt az Atyjáé-
nak? és noha femmit fe találtak nála, még 
fem érhették-meg Eónon' halálát ellenfégei. 
A z Őr-állók tehát', ki-tamilni akarták', mit 
tsinál Peró ólly igen gyakran az Atyja töm-
lötzében? 'S melly igen nagy álmélkodás-
sal látták, hogy mint egy kis gyermeket, 
úgy fzoptatja mellyé# Peró, az 8 el-éhezeíi 
's meg-erötelenedett édes Atyját. Meg-je-
lentvén ezt, az Őr-állók a'Bíráknak, an-
nyira ir/eg-illetődtek az Áthenásbéliek Peró-
nak nagy lelkűfégén,'s hűfégén, hogy azon-
nal ki-botsátották Kónont a' tömlötzböL 

Titán! - köss koízoríít Perónak fejére , 
'S írjad-fel hüfégét emlékezetére ; 

Hadd lássa fok Anya, fok gyermek hadd lálsa 
'S Mindenik vágyódjon lenni Peró' mássá. 

Szoptassa az Anya maga tsemetéjét, 
Tejével nevelje gyermeke elméjét. 

Sok el-fajúltt gyermek lássa példájában. 
Szüléjinek mivel, adós valójában. 

A ' késő maradék Perót hadd esmérje, 
'S Nagy lelkű hüfégét követve ditséqe. 

Perót emlegesse háládatosságból, 
Hogy Atyját fzoptatta 's ki-menté fogfág-

ból. 

A'Ta-
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A* Találós Mese volt Halál, a'Rejtett 
Szó Füréfz5 mellyből kikelik fii- s í'éj'z , 
fór y éfz. 

Rejtett Szó. 
Van egy dolog a' melly éppen nyóltz lábon jár, 

Melly után egy kormos mester fok hafznot 
vár. 

A ' főnek égy dífze ennek az, öt lába , 
'S A' két végső fejfzét hord az Oskolába. 

'S Ha el-véfz' ezektől egy derék lapátot. 
Tsak egy kas marad ott, . Illy tsudát ki lá-

tott ? 
írta Édes Gergely. 

Ugyan azon Rejtett Szó. 
Nyóltz betűből állok, fok hangot adhatok, 

A ' minő pajtásom olly nótát fújhatok. 
Erős vagyok magam, erős az ételem, 

Sok Mesterfégek köztt régen van lételem. 
Ha fzaggatfz; egy réfzem illet Férjfijakat, 

Noha már ma fedek vele fok Dámákat. 
fa-faragó válik nevem' hátuljából, 

Lapát 9 Lapta , Alap jö-ki derekából. 
írta Fejér Vármegyéből — 

N ^ Úr. 
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