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Kőit Komáromban Mind Szent Havának 
24. Napján, • 

A3 

JTjL " régi Görögök nagy tifzteletet adtak" 
azoknak hólt testeiknek > a1 kik a' Hazáért 
való hartzokban estek-el. — Azt írja Thu-
cidydes , hogy három napokon egymás után 
ki-tétettettek azoknak tsontjaik a' fzemlélés-
re , és a' lakofok hintettek azokra minden 
féle rózfákat 's drága illatú fzereket. Azu-
tán Cyprus fából kéfzíttetett koporfókba 
helyheztették 's a' Városnak leg-fzebb Hos-
tatjában eltemettették , és a' leg-tifztelete-
íebb "s leg-'boltsebb fzemélly, egy ditsofé-
ges Orátziót mondott dítséretekre. Egyfzer 
a' többek között Pericles-válafztatván-ki e' 
v é g r e , az q (ebes víz módjára tsergedezö 
hathatós édefen fzólláía, minden jelen-való-
kat a' könyhúllatáíig megelletett. De mi-
kor Miltiades tízezered magával Dáriusnak 
fzáz ezerből álló táborát a' Marathon meze-
jén meg-verte, ennek a' ditsőféges győző-
déi emnek örök emlékezetére, a' hartzon el-
efett Áthenásbeliék . nagy pompával a' gyo-
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födelem' helyén temettettek-el, és Ofzlo-
pokkal tify.telteiíek-Tneg. — — 

Mit'soda tífzteletet nem érdemelnének 
mi tőlünk is azok a' ineg-rettenhetetlen Vi-
tézek, a' kik Hertzeg Kóbúrg boits vezérléfe 
alatt a' Török Fő-Vezérnek ötfzörte fzámo-
fabb Seregét, Septembéniek 2 2 - d i k napján, 
Oiáh Orfzágban,- tizan-egy óráig tartó vi-
askodáfok után ditsölegefea meg-verték, 's 
ezen győződd mddk el amaz öreg Hérónak 
Londonnak nem tsak Belgrád meg-vételére, 
melly Octoberaek 8-dik napján meg is le t t , 
han-m !öbbfzerentsckreisútatkéízítették! — 
Mindenek meg-vall ják, hogy valamint az 
elébbeníeknek, úgy ennek a' győzödelem-
nek is leg-nagyobb réfzét vitéz Magyara-
inknak köfzönhetjük. •— Örülj Kedves Ha-
za ! hogy illy ajakat ízűitél, a' kikben hal-
hatatlan Eleinket é lve láthat juk, 's- a' kik-
nek kofzorúkkal ékeskedő, homlokokra, ha 
ma Htmijadi vagy MATTAS Király f e l t á -
madhatna , maga e' ízókat írná-fel: 

Magna refertis 
FctSta Pairum, laudesque Gentis. 

Kitsoda a' közzúlünk, a' kinek az é-
des öröm miatt ne repdesne fcíve , mikor 
látja hogy még a' Német Újfágok is a' mi 
Gyalogjainknak, Húfzárjainknak 's azoknak 
Ti fe tjeiknek majd hihetetlen bátorfágoknak, 

- 's vi-
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*s vitézfégeknek le-ír,ifával rakva vágynák ? 
Kitsoda ne tapfolna örömében ama' Hazánk* 
hafzna 's ditsöfege mellett mindenkor íze-
xentséfen hartzoló három Generái>foknak, 
Karajtzainak, Méj zárosnak, Képírónak 
tsak Neveknek említéfekre is, a' kik méltók 
volnának arra, hogy ugyan azon fundamen-
tom köre, hármas márvány ofzlopot emel-, 
ne a' Haza fzámokra ? — 

A leg-eljd Hunnuso# történetiből nemet$ 
Anekdoták, és azoknak j'zokáfaik. 

Nem fzükfég, hogy Ösi Nemzetünk* 
történetit azon Scithiaiak' történetivel ditso-
i tsük, kik jfüftitlUS bizonysága fzerént 
(2-dik könyv. í-dik réfz.) Éfzakon mefz-
fze el-terjedtekj 's egy réfzről i b w í í í J , más-
felöl a' RifeilS hegyektől, hátúi megint A-
Jia, és Fázis folyó által kőrnyékeztettek; 
mivel a' Tudósok vélekedések fzerínt, ezen 
egéfz mefzfze ki-terjedtt tartomány-béliek t 

ámbár fzóllásban 's eredetben külömböztek 
i s , eíméretlenfégböl a' Görög írók-által, 
mind Scithiaiaknak neveztettek: mind-azon-
által Hunnus eleinknek bizonyos Históriáját 
a ' Kínai kéz-íráfok' fegftfégével Kristus IT-
runk izületéig előtt két fzáz tíz esztendők-
kel elébb kezdhetjük. Ezek -a' mostani 
Nagy Tatár Orfzágban.. (Tartaria magna) 

Q k wral- -
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Uralkodtak az Irdiskiis v izétől , egéfz Amur 
fo lyóig, és rólok fok jeles Történeteket je-
gyeztek-fel a' Kínai kéz-íráfok,. Ezek el-
lenKrisíusUrimk fzületéfe előtt két fzáz tizenöt 
Eíztendokkel , ( annyira el-hatalrftafodtak 
régi Elejink ) 'kéiífzeríuettek a' Kínai Tsáfza-
rok Éízakról egy köfzikía-falat építtetni, 
ir.r.ivíu'k 45. lábnyi a1 maífasfága, 20. a' 
fzé!es.íege; 's minden fzáz lépésnyire fzám-
talan tornyokkal meg vagyon erősítve; 2^0. 
német mért-föld a' hofzfzafága Efzakról Nap-
keletre ; 's egy réfzrŐl fzörnyű hegyektől 
kezdődvén , más felöl a' Tenger r kebelig (Si-
nus) terjed. Tizen öt Efztendokig építte-
tett, még Chihoamtius Tsáfzár alatt ei-
kéfzül t. Ezen híres falakat el fő ben Tatner-
Idn, ki amaz örök emlékezetű Hunyadi 

' ^fdnofsal ,egy időben 's barátfágban é l t , 
haladta-meg 1397. Efztendőben. 

Ezen említett Chihoamthis Kínai Tsá-
fzárra.l egy időben élt Teumannus Hunnu-
f o k ' Fejedelme, ki el fő, kiről bizonyofab-

, bat tudunk. Minden r-égi Hunnus Fejedel-
mek köztt leg-inkább el-hírefedett Meteus 
ezen Teumannusnakfija. Ezen Meteus Mos-
tohája' intselkedéfe által az orfzáglástól el-
tíltatvan , fegyvert fogott az atyja el len; az 
ő fel-fegítéfére önként magát ajánló állha-
tatlan népnek , áz mondatik , hogy hozzá 
való hívíegét azzal próbálta-meg; hogy ki 

k i 
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k i , ki ő melle- akar állam, elébb az S 
hitves táríat öl je^meg, mellyet ollyhirte^ 
leníeggel meg is tseíekedtek, mintha azon 
ártatlanok a' halálos büntetést leg-tökéller 
teiebben meg-érdemlették volna; ekképpen 
az egéíz Nemzetsége fel-áldozáíaval az or-
ízáglásra emelkedvén, elfő volt ki magát 

az az, Ég' űjának, d e m e í l y 
akkor annyiban vétetett, mint mi nálunk a* 
Király vagy Tsálzár, neveztette; ezen név 
minden maradékira által költözött. 

jLoac&dwfJ", ki Kristus Urunk' ízületé-
íe előtt l y ^ . Eíztendoben orfzágolt, ezen 
Meteusnak 6ja; a\ néki, adót GzetÖ KínaiKi-
rályokhoz ezen névvel(zokottélni: ^ 

%ag^'Tkf a ^ é g ' ' j 
) gf 8jr;. a* 

f . W g , , 
â  Tatárok' Királyát, az ütközetben 

rajta diadalmaskodván, el-fogatta,, és íeje 
kaponyájából poharat tsináltatván, nagyobb 
innepleTekkor ezzel Tzokot élni az italra^ 

TczgtíAwJ Kristus Urunk ízületek előtt 
§6-dik eíztendöben meg-halálozvá^, két 6-
jaira leállította birodalmát , a% elío â  nap-' 
keleti vol t , ^ maiik a' Lovaíság* 
Fejedelme^ A z elfőt illette ugyan az ural-
kodás ; de mivel távol létében azon hír ter. 
jedett-el felőle, hogy halálos betegl^')C:i 
gyötrődnék, az Orf^ág' Kagyjai ê  kilseubi%; 

' . : - ü g ' ' Her-
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Fertzeget emelték az orfzáglásra; tartván 
i<e talán a' várokozás az Orízág' kárára al-
ka'matoíságot fzolgáltafson. Midőn éppen 
leg-nagyobb pompával a ' birodalomra emel-
tetnék , megérkezett az öregebbik Hertzeg, 
k i n e k F o í o k o u s vala n e v e , 's kit az orfzág-
3ás illete. Már féltek az Orízág' meg-ha-
fonláfától, és a' Testvérek közit efendő 
vifzfza vonástól mindnyájan. De el annyi-
ra rrseg-egygyeztek ezen két Testvérek, hogy 
egygvik a' máfikat erőltette az orfzáglásra; 
iníi'len valóban a' nagyobbik a' kifsebb ál-
tal az Orízág' kormányozáfára'reá is kenfzc-
rítettetett. — — Ez annál ritkább példa, 
ditsobb tselekedet, mennél .közönfégefebb 
a z , kivált a' régi időkre nézve, hogy a' 
Korona Hertzegek jobbára az Orfzáglásra e-
rőfzak 's fegyver által fzoktak törekedni. 
Meg-hal ál ózván Holokous, Fi ja előtt ezen 
Testvérjét lette Tánjóufsá. — Ezen testvé-
ri fzeretetnek több példáit is olvashatjuk az 
elfő Himnufok' történetiben. 

De leg-nagyobb figyelmetefséget érde-
melnek a'Hunmifoknak lzokáfaik, — Nem-
zetségekre voltak el-oíztva, és minden Nem. 

'zetségnek vólt egy Vezérje. Ezen minden 
Vezéreken egy uralkodott, kit T d n j ó u s -
fiak neveztek. E' mellett uralkodtak mind 
a' Nap-keleti, mind a' Nap-nyúgoti biroda-
lomnak réfzén máfok alább valók, kiket a' Kí-

naiak 
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naiak magok nyelveken # W W f % o k n a k , 
"Hunnuíbk megint %Á%jcmak ^ az az^ 
tö l t s Királynak neveztek^ A ' Nap-keleti 

bal kézzel, mint betsefebb hel-
lyel izokott tifzteitetni, és a* " 
örökoíe volt , valamint a' Fran-
tzia Orfzágban â  Királyíagnak. Más Igaz^. 
íag ízolgáltató Törvény-kékek Tifztíegek 
is voltak. Minden Tilztíegek, ki-vévén a* 
^ ^ u á ^ í a g o t ) örökül maradékról maradék-
ra ízállottak. —^ — Minden Eíztendpnek 
elío hónapján â  Fejedelem udvarába gyü-
lekezvén , az 6 Idveíségéért pompás áldó* 
zatot mutattak-bé, melly ízép ízokásban a* 
Kerefztényeket is meg-haladták^ Ötödik 
hónapban ismét az ég' 'sföldnek, a* jól-tévo 
lelkeknek, az atyjok leikeiknek új háláda-
tos áldozatot rniitattak-bé« Ebből ,ki-tet-
ízik ? hogy a5 lélek' halhatatlanfágát hitték ; 
noha ez abból ia bizonyos ? mivel abban a* 
vélekedésben voltak, hogy valahányat meg* 
ölnek az ellenfégböl, mind annyiam fognak 
nékik a' más világon ízolgálni. Tavafzízal 
a' feregek nyáj jak 's tsordák vizsgáltatálát 
(liiftrum ) tartották^ A^ g y e r m e k e k ^ neve,, 
léfe a' fegyver vifelésre, a' tolvajíág' és 
gyilkofság^ kerüléfere intéztetett lég-inkább, 
A ' Szülék neveletlen gyermekeiket ki ízok-
ták a' mezőre vezetni nyilazni, és egere* 
ket 's patkányokat lövöjdöztettek ve lek^ 

G azok- , 
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szoknak", kik ezen gyakorlásban alkalmas-
ságokat ki mutatták, másképp' is a' fegyver 

• viíélésje elég erőiek lévén, nagy pompával 
Jcard köttetett oldalokra, mellyet vitéz-kö, 
tésnek hívták. A ' fegyver vifelésre alkalma-
tosnak ítéltetni fzörnyü ditsofégnek állíttat-
íatott : a' kiilqmb féle feregek a' lovaknak 
fzínek által külömböztettek-meg, 

Két fzokások vólt nékiek közönféges, meL 
lyek ö nálok különös gyorfafágra és vitéz-
fégre fzolgáltattak alkalmatofságot, Áz el-
fő vólt az, hogy a' meg-öltt Ellenfég' tete-
jűiből ditsofégnek okául kard ' , kés'nyele-, 
k e t , kotzkákat, gombokat , 's más kéfzii, 
leteket fzoktak kéfzíteni, melly onokákról 
onokákra által-kőltözött, főt az afzfzonyok 
ís némi némü ékefségeket tsináltattak mar 
goknak a' férjek által meg-öletett ellenfég' 
tsontjából, és azt hordozták, hogy vitézié, 
gek' ditsöíége fzüntelen fzemek előtt forog, 
ria. Máfodik vólt az , hogy a' ki pajtáfsá^ 
nak el-efett testét a' hadból viízfza ragadhat-
ta , annak Őrökfégét el-nyerte ; és talán a' 
T ö r ö k ö k , kiknek Fejedelmi a' Hunnuíbk, 
kai egy eredetűek, innen tartják-rneg még 
pia is ezt a' fzokást. 

Leg-nagyobb gazdagfágok a' marha 
tsprdákban és más nyákokban állott ; ezek-
nek örizetekre alkalmaztatták a' foglyokat, 
glgintén tsak húfsal és tejjel táplálták ma-

go- • 
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gokat , és bőrrel ruházkodtak . de ezen fzo-
káibktól már. Lóachámuf idejében előállot-
tak , a' Kínaiakkal való közöfiílésben meg-
puhulván, végre már gyermekeiket is a ' 
Kínaiakhoz küldöttek- oskolába. — — A ' 
holtak tetemit, kinek kinek érteke fzerént, 
fel-ék eshettek, tsak lapos firka temették, 
hogy meg ne esmértéfsék a' temetés' helye. 
Gyakorta a' nagy érdemű Férjfijak' temetéle 
felet baj v ívó játékok is, meliyben, kardal, 
ököllel fzokták egy mást próbálgatni, adat-
tattak. Lásd M. Deguines Hifi oi re gs-
mrale des Huris* Severini, Koppú 

Pozsoni Szemináriumból. F. Gy, 

A ' Találós Mese vólt Satui nus Pia-, 
néta; a' Rejtett, Szó Haláig mély mint Hal 
úfzik. . • 

Találós Mese. 

Hús nem voltam , húsból lettem, 
Hogy már húsom el-vefztettem, 

Meg-metélik testemet. 
Meg itatnak , tántzöltatnak , 

Sok jót rofzfzat koholtainak, 
Sokra vefenek engemet. 

Szathmárróh 
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Rejtett SzÖ, 
Néha vas a* tetemem, de fa többnyire, vé-

le ízoritok. 
Hét réfzem: mellynek hárma te lenni ne 

vágy j . 
Hármat kívánnak iokak; én pedig őrzök 

erőfen. 
Illendő fbndet tartani hárma fzeret, 

A ' n é g y , 's öt végfő dúlást fene módra 
kiáltoz, 

Hat ha lefzeíz igazán, már unalommal 
efzel. 

Hogy kell m ( E r d e A p f e l ) Krumpliból 
vagy á földi-almából- kenyeret futni. 

1. Hárnozd-meg e s t v e a ' Krumplit, vag-
dald apróra 's tedd ázni friss vízbe. —r 

2. Más nap rakd üstbe v a g y nagy fa- -
zékba annyi vízzel a' mennyi fel-éri, 's ad-
dig főzd, míg a' főtt kásához hafonló nem 
leíz\ 

3. Mikor annyira meg-hült, hogy a' ke-
zed a' melegfégét el-állja fzürd, vagy dörzföld-
által fűrütske fzitán tekenőbe, est ve tedd-
beié a' kováfzt, 's dagafzd-meg annyi lifztel 
a' mennyivel annyi búza téfztát dagafztanál-
m e g y de egy tsepp vizet fe tölts rá. 

4. Hagy-
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4- Hagyjad így állni 9 . vagy 10. óráig 
éjtfzakán-áltai; reggel dagafzd-meg újra min-
den víz-nélkül annyi lifztel, míg meg kemé-
nyedik, 

f . Tartsd melegen 3, vagy 4, óráig, 
azután vesd jól bé-fütött kementzébe, mert 
nagyobb melegféget kíván mint a' búza-téfz- ' 
ta. —» Annál kedvesebb ízű lefz' a' kenyér, 
ha a' ion kívül kömény magot is hintek a' 
téfztába. 

Hogy kelt fl' Krumpliból Keményítőt isi* 
nálnu 

1, Válogasd-ki a' leg-nagyobb Krum-
plikat , 's vas refzelön refzeld által egy vi-
zes dézsába, mellybe tölts előre tifzta vizet. 

2, Minekutánna eleget refzeltél, fzürd-
le tsendefen a' felit a' víznek, hogy a' vas-
tag haja ki-menjen, a' fzépe pedig fenéken 
maradjon, vagy pedig valamelly ritka fzi-
tán fzürd által egvgyik edényből a' maiikba. 

3, Kéfzíts nagy zatskót gyóltsból, tedd 
abba a' mi a1 fzitán által ment , 's nyomo* 
gasd-ki kezeid alatt , -a' mi a' zatskóban 
marad öntsd félre mert a' rofzfz. Így tse-
iekedjél háromfzor egy más után, 

v 4, Mikor így minc'en feprejétSl el-vá* 
lafztatott, tedd tekenöbe, tölts tifzta vizet ra, 
és rázd-meg vagy mosd-meg benne. Azú* 

tán 
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tán mikor a' krumpli egéfzen fenékre ment, 
ízürd-lp tsendefen a,' vizet róla. Azután 
tölts ismét friss vizet r e á , mind addig, va-
lamíg a' róla le-fzűrt víz egéfzen tifzta nem 
le fz ' , .mintha, rajta fe lett volna. Ebbe 
pedig bele kerül három nap, ha jól akarod. 

f . A ' tekenö fenekén levő 's már egéfz 
hó fzínü keményítőt nyo.mogasd-rneg két-
fzer háromfzor tifzta ruhával , ez ki-fzívja 
ha még valamelly motsok maradt vólna ben. 
ne. — Azután rakd tifzta d/efzkára, vagy 
azon felyűl tett ruhára, fzárazd-meg a' na-
pon. -— így igen fzép keményítőd lefz', 
*s nem fzükíeg hogy kivált drágafág idején 
ben a' tifzta búzát vefztegesd arra, —. 

A? jó bor etzetmk hafönai, 's tsináldfa? 
módja. 

1. Sok jó ételt lehet vele kéfzíteni , 
's a' méfzár-ízékböl hozott még kemény húst 
lehet vele puhítani , ha azt etzetes. ruhával 
betakarod, 

2, A ' nyári hévfégekben egy ittze etzet 
öt annyi vízbe tpltettetvén, hívesítő's egéíz-. 
féges. ital. 

. 3. A ' ki nagy hidegben utaz, igyon 
reggelenként egy pohár erős etzetet, 's ne 
féljen a' meg-fagyástóh 

4, A ' ragadós és. .vefzedelmes belegfé-
gekben j ó izzaíztQ, ' • , 

S Ha 
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5. Ha a' fogad f á j , tarts fzádban me-
leg etzetet, 's enyhül a' fájdalom. 

6. Ha kezed vagy lábod' meg-vágtad , 
mosd-ki etzettel , vagy kösd-bé etzetes ru- • 
h á v a l , *s el-áil a' vére. 

7. A z ájúláfokban hafznál, ha etzetet 
tartafz a'; beteg órra alá, 's vak fzemeit ve-
le kenegeted. 

8- Pestisben 's ragadós nyavalyákban 
hints etzetet tüzes fzenekre vagy meleg kö-
vekre , ennek párája meg-örzi a1 beteg kö-
rül forgókat. 

9. Mikor válamelly Városban a' him-
lő vagy vér has uralkodik, háromfzor iiégy-
fzer füstöl d-ki egy napjában ízobádat 's ka-
marádat etzettel,- 's ugyan azzal öntözd a' 
pádimentumot is , úgy nem közelít házad* 
hoz a" dögleletes nyavalya. 

10. A ' kinek a' füle z ú g , tartsa azt 
forró etzetnek párájára, egy lepedővel be-
takarván fejét. 

11. Mikor a ' fzobában a ' m é f z n e k v a g y 
penéíznek büdöfsége érzik, leg-jobb azt is 
etzettel üzni-eL 

A ' jo etzet' tsináláfa'módja. Lehet azt 
ferböl, gyümőltáből, vad körfvélyböl és fok 
egyébből is tsinálni: de leg-jobb a' bor-
etzet. —• Erre kettő kívántatik, t. i. hogy 
jó ágya légyen, V meleg helyen álljon. —-
A z ágya ts inalja a' forrást, a' melegieg pe-

' dig 
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díg örégbítl azt. — Szedj öfzve ftlsfen f^It 
vagy pergelt kenyér ha jakat , öntözd-meg 
erőien etzettel, míg meg-lágy á lnak, azután 
ízárazd-meg, ismét öntözd-meg és fzárazd-
meg, így tselekedjél háromfzor v a g y négy. 
fzer, Azután rakd ezeket a' hordóba vagy 
más edénybe, mellyet előre etzettel moss-
i i ; toksd-rá a' romlani kezdett borodat, de 
előre forrald-meg, *s hidegen tőltsd-rá. Tartsd 
az edényt meleg helyen. 

Hús' étel. 
A ' hús egéfzféges, ha mértékletefen é! 

r e l é az ember; de jó gyomrot kíván. So-
kan a' betegeknek 's kis gyermekeknek húst 
a d n a k , abból a' bal-vélekedésből, hogy 
az által erősödnek; de az illyeneknek gyom-
rok elégtelen lévén annak meg-főzéfére, meg-
penéfzedik 's meg-rothad a' hús, és hofz-
fzas beteginget okoz. •— Valami egyfzer kö-
vér , ártalmas a' gyermekeknek. — Mivel 
az oktalan ál latok, valamint az emberek, 
fok féle betegfégek alá vettettettek; igen 
vigyázóknak kell lennünk az ö húfokkál va-
ló élésben. -— JlleticonbanFrantzia Orfzág-
ban nem igen régen, egy ízegény nap-ízá-
mosnyóltzad magával hírtelen le-betegedétt, 
mindenik zöld vizet hányt, nehezen lélek? 
ze t t , 's nyelve öizye fűlt a ' belfö hévíég mi-

att 
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att. A ' fzoiftfzédok DéttOS- Orvos Doktor-
ért futották j a' ki is mindjárt éfzre vet te , 
hogy mérget ettek, 's egygyen kívül mind-
nyájakat az életre vifzízá hozta. Azután 
túdódott-ki, hogy. harmad nappal az elöl i , 
egy betegen le-vágatott tehénnek tüdejét és 
fzívét ették-meg, melly miatt mind a'nj 'ól-
tzan meg-haltak volna, ha a' Doktor .őket 
jókor nem érte volna. — Még a' gözölgéfe 
is a' beteg marhának ártalmas lehet, kivált 
a' gyenge tüdejü embernek. Meg-efett. hogy 
a' kik a' lép gjúladásban kínlódó marhákat 
meg-nyúzták, nem tsak fzörnyü forrófág vet-
te elő azokat, hanem némellyek meg is hal-
tak. — Nem régen Német Orfzágban egy 
faluban, két há'z népek egéfzen ki-haltak 
azért, hogy o l l jan tehénnek tejével éltek 
a' kit al vefzett kutya meg-harapott vólt, 
1716-ban a' Pariíi Méfzárofoknak Tzéh-mes-
terek Dübü, a' ki igen gazdag ember vólt. 
tizenkét ezer Tallérra, kilentz efztendei 
fzámkivetésre, 's a' mi leg-gyalázatofabb-
nak tartattatott, a' nyakába akafztatott kö-
téllel , kezébe tétetett égő fáklyával , tér-
den való Ekkléfia' követésre bűntettetet azért, 
hogy egy döglött marhát méretett-el* 

Bámúláfsal lehet olvasni j miképpen vi-
gyázott Mozfes a' Sidóknak egéfzfégekre 
minden Törvényeiben, melly eket adott a* 
hús'-ételről, mofódásról 's egyéb tzeremóni-
ákról, mellyeknek h^ mi ©kait nerci tudjuk 
; ^ 
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is-, de igen fzükfégefek vol tak azok, ahozaz 
időhöz , helyhez 's Nemzethez alkalmaz-
tattatta'k: úgy hogy tsak e' tekintetben is 
a' bőíts Törvény-tévő Mózfes , a' mi tifz-
teletünket meg-érdemli* 

Híf'Ciclds. 

Még minekelőtte m» b. 'T. Nagy István 
Uram a' Magyar Athénds* meg-bővítéfére 
va ló Fzándékát a' Nemes Közönféggel az Új, 
fág Levelekben közlötte; már az előtt jó-
val fok Gyülyteményekkel meg-bovitettem 
vólt éh azon Munkát, 's kértem is EŐ Ke-
gyelmét, hogy hagyja énnékem közre bo-
tsátáfát ; de nem akarta. Már most , hogy 
a' nevezett T . Úr a' halál által ezen hafz-
nos munkában meg-gátoltatott; újra hozzá 
fogtam ezen Könyvnek minden lehető bőví-
téfekkei lejendő ki-adáfara. A ' melly is 
hogy annál tokeletéfebb légyen; íz eretett el 
's egéfz bizodalommal kérek .minden jó Ha-
zaf i jakat, val ikik e1 dologban fegírfegemre 
lehetnek, hogy Nemzetünk4 javát 's Lite-
ratúránk' gyarapodáfát tartván eiöttök, a* 
magok Jegyzéfeiket. Jó'sef napig, vagy Pos-
tán v a g y más jó alkalmotosfág által velem 
közleni ne fajnálfák.. —•» 

írtam Kolosváron , 
Seftembernsk 22-k natjin 17^9. 

' Ssathmári Pap Mihály 
Profeslbr, 
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