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KŐlt Komáromban; Sz. akab Havának 
5- Napján, 

A Magyar Orfzdgi boroknak foUjtatáfa> 

A . J. udvara öliy nagy, hdgy eggy egéfz 
Ló vas-Regemerit is exercír ózhat benne, mint 
éz meg is efett 1767-ben, *'s 1774-ben, a'-
mikor Albert Hertzegnék és Feleféglriek Kris-
tiná Értz Hertzegnének gyönyörköcltetéfekre 
itt egynehány Svadronok gyakoroltattak vólt 

-a' fegyverkezésben;. A' Kastély alatt való 
pintzében el-fér negyven ezer akó bor, 's 
hat lovas kotsival körül iehet járni. Benn 
a' Kastélyban, a' Hettzegi háló fzobában, 
az egéfz Battyáni Família le van rajzolva, 
's gyonyöriiféggel fzemlélheti a' Néző, mi-
keppen változtak az öltözetek majd minden 
Században. A' régi Rómaiak' idejekben eggy 
bóltozal volt a' íőld alatt j mellyen innen 
egéfz Szombathelyig el lehetett menni. — 
Az úgy nevezett Tótsai Tartomdmjbati 
Vas Varmegyében nevezetefek a' Bibortzai 
és Nikolai hegyek. 

4. Szala Vármegyében, jBadatsott» 
Szent-gijörgy > Filep-hegye, különös jó bo-

M. Gyü}. IV. W. T 10' 
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rokat teremnek. — Badatsonban néha aílzú-
fzölő bort is tsinálnak, nem külömben Kő-
vágó - Örfön, és Filep - hegyén, melljek 
gyakran még a' Soproniakat is felljül-ha-
ladják. — Tsák- Tornya, Keszthely, Ze-
tsi-Sziget, St.ridon, (Strigova) 

6. Vefzprém Vármegyeben, Devetsert 

Somlyó, melly Váfárhefyi, Szőlőfi, és Do-
hai hegyekre oíztattatik, Leg-egéfzfégefebb 
's leg-hírefebb afztali bor majd az egéfz tar-
tományban. Ha három efetendeig tartatta-
tik , fokkal egéfzfégefebb, és az embert a* 
vizelleten nagyon tiíztítja. Nem esmeretlen 
ez a' bor Európának egyéb Orí'zágaiban is.--. 

6. Győr Vármegyében, Sz. Márton 
hegye,, melly egéfzen fzőlökkel vagyon be-
ültetve. A\ honnan azt fzokták mondani, 
hogy a' Sz. Mártoniaknak több borok mint 
fem vizek vagyon. — MefŐ, TingŐ, Tsa-
liak, Kis-barát,' Nagy-barát, Fel-petz s 

Kis-petz 9 Szabad-hegy, Ets, melly két 
utólióban ebben a'Vármegyében leg-elfő bot 
terem. . 

7. Komárom Vármegyében, Monos-
tor, Almás, Nefzmelyx Tata, SüttÖ, Ma~ 
dar, Mois , Pijzke, 's a' t. 

g. Eíztergom Vármegyében, Bátorke-
jzi, Nyerges új-falu * Efztergom,' 's a' t. 

9. Fejér Vármegyében, Balhás, Csó-
ka-hegy, Mór ^ Csák-vár. 's a' t. 

10. Tói-. 
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íö. Tolna Vármegyében j ííideg-kút ^ 
Kölesd, Paks, Sz. LŐrintz, Szekjzárd t 

a' hol a' Burgundiáihoz hafonló veres bor 
terem. Földvár, Simon-tornya, Böltskei 

7. Baranya Vármegyében; Péts, melly 
Püspöki Vámosból 1780-ban Királyi Várofsá 
lett. Az ide való Püspckféget Sz. István. 
Király áilította-fél 1009-ben; azólta a' mi 
időnkig eltek itt hafvan-öt Püspökök. Ezek 
között nevezetes yólt-CalánUS, a' ki nen-
nek a' Püspökfégnek Palástot nyert, mel-
lyel a' többek nem bírnak. •— Vitéz ^fá-
nos, a' ki igen derék Poéta vólt, 's neve-
zeteísé lett ^fcínus Pannonius neve alatti 
— Szathmdri György, >* ki. a' Várost fok 
fzép épületekkel ékefítette. — Dltdithius 
András, á' ki a' Trienti 'Sinatban á1 ma-
ga nagy bőltsefségét 's. báíorfágát nyilvári ki-
mutatta; de annakutáíínale-moadván a'Pus-
pökfégről, Lengyel Orfzágba ment,. ott a* 
Királyi-Udvarban meg-házafodott, 's azután. 
Breslauban élt, 's ott Protestánfsá lett, —-
Klímó György, a' ki fzegéiiy legényből 
ment erre a'tiiztefségre^ mellyre magát mind 
böltsefsége , mind Haza-fiúi buzgófága által 
méltóvá tette. Éggy nagy Könyv-tárt, melly-
ben többek húfz ezer Könyveknél tálaltat-
nak, állított-fel a' Város' hafznárá. Nek! 
köfzönheti a' Könyv-nyomtató műhely és 
Papiros-malom is a' maga lételét. Minden 

• ' T 2. ' tiíz- . 

: \ ' - - - ' 
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tifztefséges mesterfégeket, nevezetefen pe-
dig a' Magyar Literáturát olly munkáfan e-
ló-mozdítani igyekezte, hogy ha minden 
Püspök jeink 's Mágnáfaink illyen Hazát fze-
jető fzívvel bírnának, úgy hiifz efztendok 
alatt a' Magyar Literátúra a'Frantzia és Án-
glus Literátúrával vetekedne. A' Jéfuiták-
nak' templomjok, melly á\ Várósnak nagy 
ékefségére fzolgál, hajdan Török - metset 
vplt, és 3l Konstántzinápolyi és Kairói után, 
leg-nagyobb vóltáz egéfz Török birodalom-
ban. Ezen kívül vágynák még ma ebben 
a' Városban tizen-két" metsetek, 's a' Vá-
fos előtt áll eggy gömbölyű forma torony, 
mellyet a' Törökök építettek. Abban ál-
lottak a' Vigyázók, és azok a' kik jelt ad-
tak áz Isténi-tifzteletre. Solimán Török Tsá-
fzár annyira ízerette ezt a' várost kies fek-
véféért, hogy főldi-paraditsomnak nevezte. 
Nagy betsületére vagyon ennek nálunk is 
ama példa-befzéd: Németnek Béts, Ma-
gvjarnak Péis, I-fö Péter, a' ki ezt a' vá-
rost- leg-előfzör kő-falakkal erőfitette, itt 
válafztott magának temető helyet a' Péter 
templomában. — N e m régiben fzépen kez-
dett virágozni e' Városban a' jó-féle fáfrány-
nak termefztéfe, és a' pamuttal való keres-
kedés is, 's azt termő fáknak "ultetéfe: dé 

t leg-több hafznot véfznek a1 lakolok az itt 
1 termő jó-féle veres és fejér borokból. — 
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Gyud, Harfdny, Villám, Sikló^ eggy mért-
földnyire a' Dráva partjához. Az itt lévő 
Vár hajdan igen erős volt: nevezetes a'His-
tóriákban a' többek között arról, hogy itt 
eggy nyóltzvan lábnyi mélly tömlötzben 

'tartattatcrtt fogfágban 'Sigmond Király 1402-
ben. Minekutánna fzabadfágát viffza-nyer-
te, ezeket a' fzókat metfzette aT kandallóra: 
Mifit Beus mifericodiam fuam, & erípuit 
me e medio catulorum léonum; dormivi 
conturbatus,- Említést érdemel az iŝ  hogy 
nem meíTze ide két hegyekből külömbözö 
í>ínú márvány kövek vágattatnak. A' Sik-, 
lófi hegyeken kéfzíttetnek néha affzú fzölo 
boiok is, valamint a' Harfányin is, a' mel-
lyek igen dicsértetnek, 's a' t. 

8- Somogy Vármegyében, igen kevés 
helyek vágynak, mellyekben bor nem te-
remne. Hírefek a' többek köztt a1 SeUtziai 
é Kerúfztúri boiok. 

Jt Tifzánctk nap-mjúgoti óldalqn*. 
1. Pest Vármegyében, Ketskemétens 

.KŐröfón , TzegUden, fok jó veres borok 
teremnek. Ezeken kívül, nem meffze Vátz-
hoz Kosdon, a' Rhénufi borhoz halonlók 
teremnek. Ugyan ott Fdtzon, Ferétzm % 

Marofozi) Feres-eggvjházdn, 's £ t. l'ok 
jó borok teremnek. 

T a • ' » f k 
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2. Pilis Vármegyében, a1 Csepel Szí. 
getben, mellyet Eugenius Hertzeg ültette-
tett-bé, fok bor terem. — Azután Budának 
hírefek veres borai még az Órfzágon kívül 
is. " Ebből igén drága etzet kéfzíttetik. — 

'Szentendre is bővölködik veres borral. 
3." Heves Vármegyében, Egerben, 

'Báldaggkon Fétzen3 Göntzi^iellett; Gyön-
gyöfön nem meg-vetendő borok teremnek. 

4. Zemplin Vármegyében, Bénije, Ke-
fefztúr, M4d, PatakLifzka, Tdlya, 
TartzaUSdtör-állja, Tokaj, llj-hely, Tólts-
va. — A' Tokaji hegynek eggy réfze nevez, 
tetik Mária-hegyének, minthogy azt Ö Fel-
fége bírja, és,a' tetején eggy íz ép kápolna 
vagyon építtetve; 

5. Bereg Vármegyében hírefek a'Be* 
tegfzdfzi és Múfaiborok. 

6- Aba-új Vármegyében, Szihfzon, 
Rdfmdrkon, 's a' t. -

7. Borfod Vármegyében, Miskóltz, 
Sz. Péter , Diós-györ.' 

A Tifzámk nap'keUti réfienr 

1. A r fok Kerti borokon kívül, mel-
» lyek teremnek DebrefzMlbeti, a? egéfz Kón-

fágban, Szentefen , Mykón, Véfdr-háyen ; 
liírefelt az úgy nevezett Hegy kozifc bprok. 
Ezekhez tartozik Várad, Püspöki,' Csaté-
fi,-KiJudtsi", Pályi. Kóh Kágija\ Köböl-

' " ' ' ' '• •* Ht 
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kút, Sz. Miklós, Sz. ffib, Margita, Dió* 
Szeg, Szentimre, 's Bi ha?-Vármegy ének 
fok egyéb Helyfégei. 

2. Arad Vármegyében hírefek a' jjf£-
veres borok, a' hol drága afzfzú fzőlo 

borok is kéfzíttetnek, 
3. A ' Bánátban híresek a' Verfetziho-

rok , 's a* t. - ' 

Eggy híres Ánglus Útazó, a' ki egy- ' 
néhány efztendőkkél ez .előtt fö-képpen ab-
ból a- tzélból utazott Magyar Orfzágon ke-
refztül, hogy az itt termett boroknak termé-
fzeti rainémüfégeket és hafznokat ki-tanúl-
hafsa, azt írja; hogy mikor Mária Therézia 
egyfzer eggy Magyar Orfzági Mágnásnál mú-
latott , ez a' Mágnás három fzáz féle kü-
iömbözö bprokat tétetett-fej. "a' Vendégek-
nek; , mcllyek mind Magyar Orfzági termé-
fek voltak. Ezen nem kevéfsé tsudálkozott 
maga is Hazánk' édes Anyja , 's kivált pe-
dig a* jelen lévő Májgnáfok.? Noha ez a' 
boldog föld illy fok drága, borokkal bövöl-
ködik; még is hányadikÁz a' Hazafijak köz* 
züi, a' ki valaha egyfzer "életében, nem mon-
dom minden itt termett borokat, de tsak 
azoknak tized réfzéí: meg-kóstolta válna y 

Énnek oka az, mert a' Hazafijak eleitől-fog-
va mecr-úulták a'borokkal való kereskedést, 

.T 4 ' m 
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valamint egyéb-féle keréskedéfeket is. A' 
hol illyen Kereskedők találtatnak a'Hegy-
aliján 's egyebütt, azok is Görögök, vagy 
más idegenek: holott pedig ennél a' Hazá-
ban a' kereskedésnek tiízteíségefebb és hafz-
ftofabb ága nem volna. Felfő Orfzágokon 
a' leg-gazdagabb lakofok 's Bárók fem ízé-
gyenlik a' kereskedésnek ezt a' tifztefséges 
nemét, melly az Orfzágnak hafenára van, 
Ss a* fzegényfégnek femmi kárára nem fzoí-
gáj. Az olly»n kereskedés tifztefségtelen és 
vétkes, melly1 a' fzegényfégnek rontáfával 
van egybe köttetve. Illyen a' leg-fzükfé-
gefebb elefégeknek az óltsófágban való bé-fze-
défe j és azután két árrán\való' adáfa j inért 
ez a' leg-fzegényebb "rendű. embereket nyo-
ynqrgatja. Ha kivált a' Királyi yáro(okban 
mindenütt tíz tizen-két betsiijetes lakos ta-

láltatnék oílyan , a' ki a' Magyar Orfzági 
•hírefebb terméfekkel, Szekfzárdi, Méne{i,. 
Soproni, Tokaji, Somlyai, 's egyéb jó-fple 
borokkal kereskedne, 's azokat buteliián-
ként adná; ez fzolgálna a' Hazának betsii-
íctére V hafznára, 's azonban a' lakofok is 
harmintz vagy negyven krajtzácon ^ lég-jqbb 
féle aíTzú-fzölö bornak butelliáját meg?ve-
hetnék j melly ért most itt benn a'gazában 
harmintz , negyven , 's több garafokat fi'zet-
ppk; mert eggy két ember kereskedvén ve-
1? 3 húzza a' Közönféget, a' mint akarja* 

. ' ' ____ * , A ' 
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A' Találós Mefe volt Tíiz; a' Rejtett 
Szó LÓ, melléből ki-telik0. 

Találós Mese. 
Kettőnknek vagyon eggy képünk, 's ábrá? 

" zatunk, 
Még is testvéreknek lenni tagadtatunk. 

Amazt minden ember annyira fzereti, 
Hogy addig lót fut míg tsak el-nem érheti, 

Engemet ellenben fenki fe kedvellhet, 
Tsak az vefz kezéhez ki meg ném esmérhet. 

A' kik eggyfzer bírnak, azon munkálódnak , 
Hagy tsak mennél elébb adjanak máfoknak, 

Esmerőíim tőlem futni igyekeznek, 
Ső,t kegyetlenképpen gyakran meg-£ze-

geznek. 
Pofoni Szemináriumból. 

Rejtett Szó. 
Három nélkül még az Istenfég fem lehet, 
... És ember tsak a' fiomfzédba fem mehett 

Ha ezt meg-fordíto>d; eggy ifjű fem érti; 
De a' jhúfz efztendös fzuzeket meg-férti. 

A.' két végfö pedig, bár melly rangot. vegyek3 

Tsak engemet illett, akárki's mi legyek, 
.Martosról. Édes Gergely. 
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A' Mindenes Gyűjteménynek érdemes 
Oivafói, á' kik a' jővo féUfztendőre is kí-
vánnának fizetni, kerettetnek hogy JúliuGg, 
vagy addig míg meg nem írjak , hogy bá- -
torfággal küldhetik, aT következő fél efzten-
dai elö-fizetéfsel várakozni méítoztaísanak. 
— Eggy hagy akadályunk efett t. i. ezen 
munkának folytatáfában, mellyet egyedül 
Hazánk' haízna 's nyelvűnk' gyarapítáfá váí-' 
laltátott-fel, a' méllye| hegy ha meg nem 
orvofolhátunk, ú'̂ y e'minikának fei&e Iteíí 
fzakadni, noha ezt mágiáik kárával Is leg-
alább eggy két efztendeig még kéfzfck letr 
tünk volna folytatni. —- ;A' melly is ha úgy 
lenne a' Haza fzeretetére kénlzerítjük azokat 
az érdemes Házafijakat, a' kik Bétsben, 
Ííudán, vagy más olly^n Városban laknak, 
a' hol a' Cenfura többekre terj'ed-ki mint itt, 
ho«y illyen, vagy más még hafznofabbhé-
ti íráfsal' fzolgáljanak kedves Hazánknak, -— 

$ Szárazfágról. 
Mit akartok velünk? ti meg-búfult Egek! 

Sok nyomorafágink tán fem elegek' 
Küldetek ellenünk már fok ellenfégért, 

Hát ismét akartok föerzeni éhféget. 
— v - " V . - Hogy 
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Hogy kik meg-maradárikmég eddig életbe. 
Minket is ejtsetek más új itéletbei 

F e j ü n k felett ollyak vágyták niiht az éítzek \ -
Vagy mint a'kőlziklás leg keményebb bértzek. 
Ti • efs ők tárházi! fellegük hol vagy tok ? 
Hogy végfő veízélyre bennünk így ei-hagytok, 
Meíijík Orfzág felett mulattok azólta.? 

Nem öntőzgététek földünk a' mi ólta. 
Vagy táti pólusnak ver vilTza ferege:?-. 

Uralkodik mivel rajtunk fergeteg?." • 
Óh! hogy álhatjátok e'nagy'v.efeedelmets 

M'ért nem núyjtotok, már hozzánk fejgép 
d elmet ? 

Te fényeskedő napi te világ lárrjpáisa, 
Melynek az ég alatt fényié nintsen máfsá, 

Te tégy bizonyfágot e' fzörnyü fafégíől 
" Ki mindennap vigyázfz mi reánk at égről 

A' minket tápláló főidnek nedveísége, 
. Égető tüzedtql egéfzen ki ége. 

El-vefznek ekképen a' főidbe fzórt magok, 
Mellyekről termettek volna bőv' afztagok. 

Irgalmas Űr Isten nagy kegyelmű Felfég! 
Kinek birtokodba :van mind föld 's mind az ég, 
Te. ki ie.íemtetted e'. főidet 's ®z. eget > 

'S azokba lakó fzámtalan fereget. 
Ki igazgatod is bőlts gondvifeléfsél, 

Győzödjéi-meg kérünk ennyi könyörgését 
. Szánd meg ez infégre jutott néped'-fzand meg , . 

El végzett vefzély ét irgalmadból bánd meg,. 
Ha ugyan tsapá&d rajta nem fzűnteted , 

Sőt haragod fzercsit tovább is büntetedr 
: ' >s • 
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'S ha fellegeidet továb tartod zárva, 
El-véfz mind a' gazdag mind pedig az árva. 

Tiltsd-meg a' fzeleket hozd fél a' felleget , 
'El fzáradt földünkre önts vizet eleget. 

A Gyűjteménynek III-dik negyedjének 120 
"l&pjdti található levélre, felelet, 

Szőkém! terméfzetbe mellyen tekintettél, 
Nem tsuda! belőle hffgy annyit ki-vetteL 

Ékefen rajzolod az eggyügyüféget, 
Elméién ki-tefze-d a' keferüfégét, , !••• 

t Igaz panafzidat öhtödfájdalmafan, 
Szived'hegyes tőrét tsorhítod okofan. 

De más gyümöltspt is hoz a' fzüleményed , 
Páfztor tüze mellé le-tett épétményed. 

Igen jeles ház ez , 's alkalmatos arra, 
Hogy az eggyügyűfég vezettefsék jóra. 

. Boldog Isteni melly nagy hafznot hajtanának^ 
Hogy ha páfztorokhpz többen is fzóllnának. 

Az emberi Nemnek ezen Nemfes réfze, 
Királyi páltzáknak ieg-fényefebb dífze. 

A' Tádófök miatt a' kiket táplálgat, 
Tsak nen% a' bús gyáízban mind eddignya-

valygptt, 
IIa az ád eledelt, mi taníttálinkkal 

Távozzunk e' tőle fzép, aktatáfinkkal ? 
Ha az rajtunk bátnúl, es úgy néz bennünket 

Mint valairtelly földi túdós Isteneket; „ 
ízűiét, bptskorát, botját ki-ncvefsük % 

& bmwek J«g meg veisük? 
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Nem lehet. Magokért lám ok féin dolgoznak, 
JHanem terméfekbenini vélünk ofztoznak* 

Mi pédig egyedül magunkért tanuljunk ? 
'S rdájok naponként tsak ingytn izoniljunk? ' 

Úgy tetfzik: az Isten fzámos adományit, 
Terméfzetnek külömb' kiilömb táplálványit 

Tsak azért nem tette mind eggynek markában,. 
Hogy másra fzorúljon élete jártában. 

Már pedig azt jobban meg-ízoktuk betsülni, 
A* kinek fegédén meg lehet örülni , 

A' Szorúltfág tehát az emberek között 
Eggy Istentől adott leg-erősb kötözött: 

Ki magának élvén , eztet bontogatja, 
Nem de nem az égnek tzélját bántogaQa? 

Folytasd hát tsak bátran Barátoni! munkádat 
Szorítsd a' páfztorok' hafznára pennádat. 

Menj-kia' mezőre, 1 egei da'juhokat, 
Tanítgasd vígaíztald, 's ízereád az Urokat. 

Ne gondolj azokkal a' vadon lelkekkel, 
A' kik fertegetnek vakmerő nyelvekkel. 

Ezeknek kellene, a' fzamár hátára 
Ülvén , el-menniek Világ' határára. 

Elég az, hogy azok örökre dítsérnek,1 

Itik magok is véled dttséretre érnek. 
Tátr% hegyről, N. JaValW Mihály, 

A Törvénynek ki-fxolgdltatdf %. 
Mindenek megesmérik; hogy az igai« 

fágnak ki-fzolgáltatáíában leg-nagyobb aka* 
; % •' . dály 
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clály'az, hogy azok á' Személlyek, a' kiken 
a' törvénykezés meg-fordul, vagy az aján-
dék. vagy a' fzeretet, vagy a'harag, vagy 
más egyéb ok által meg-vakíttatván , inkább 
hajóinak eggyik réfzre, mint a' maiikra. A-
inaz _igazán bcjlts Kir/Lly Il-dik Friderik , 
hogy ennek a' nagy gönofznak a' maga Bi-
rodalmában elejét vehéfse , azt rendelte , 
hogy a' Bírák az ^lejekbe tett bizonyfágok, 
okok, és eröíségek után, úgy ítéljenek va-
lami ügyről, hogy foha fe tudják azt , Ki-
tsoda légyen az a' fzemélly, a' kinek ügy« 

" előttök forog. Az al-peres. neveztetik A-
nak, a' fel-peres B-nek. A' ki pedig alat-
tomban meg-mondaná a' Bíráknak, ki lé-
gyenaz a' fzemélly, a' kinek ügyében ítélnek, 
az keményen meg bűntettetik, hogyha ki-
túdódik. D,é: mivel ezer meíterfég lehet, 
melly által a' bölts Frideriknek ezen jó tzél-
ja is az inte&effentziát meg nem élőztíeti;, 
azért is az Ánglufok éppen ezzel ellenkező 
úton akarják azt meg-előzni. Ti i. az Án-
glufoknál minden nevezetefebb ügyek és pe-
rek ajtó ki-nyíl va tartattai.ua k 0 úgy hogy 
műiden tifztefségefen öltözött emberek a' 
Törvény - házba fzabadofan bé - mehetnék. 
Ha valamelly nevezetefebb ügy forög fenn, 
két három ezer emberek is bé-mennek a' 
Törvény-házba, ott hallgatják , miképpen 
Yizsgáitátnak-meg a' tanúk , miképpen hall-

' • • ' > , ' S a t " • 
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.gattatik-nreg á' bé-idéztetett hűriöá, mikép-
pen vádoltatik és mentethetik , és jaj annak ® 
a' Prókátornak vagy Bírónak , a' ki teker- ' 

'vényes ki-fogáfok által akarja az igazfágot 
el-nyomni; m m . a* következendő napon öt-
vén hatvan külömhozö újfág tele lefz' ázzál > 
ez vagy amaz ember miképpen akarta az 
igazfágot el-nyomni; a' melly fzabadnyom-
tatástól még a' lelki-esméret és Vallás nél-
kül váló emberek is refzketnek Ángliábáiiw 
Eggy fzóvaiy Angliában 'nem annyiía a' Bí- / 

- rák, mint az egéfz Közönfég a' Bíró, á' mel-
léét fem ajándékkal, fém ígérettel nem le-
het meg-fzédíteni, Mihelyt valaki ellen, 
akár Polgári ; akár halálos dologban per in-
díttatik; ki i. válafztatnak tizen-két Szeihél-
Ivek a' Parlameniumból, a' kik annák meg-
vizsgálóji légyenek. Ezeknek neveiket 
írásban meg - küldik a' bé vádoltatott 
bűnösnek, és ha van közttök ollyan, a* 
kit ő maga titkos irigyének vagy ellen-
fégériek tart , fzabad néki annak nevét ki-
törölni, és helyette mást kérni. Ezek a* 
Bírák a' meg-határozott órára öfzve gyűl-
nek a' T ö r v é n ^ házba , a' hová máfok ii 
ízabadon bé-mehetnek. Elö-hívattatik a v 

bűnös a' maga Prókátorával, hafonlókép-
jpen a1 vádoló is és a-' tanúkj és faúnd ezek az e-
géfz"Népnek halláfára közönféges helyen hal-
gattatnak-meg; úgy pedig, hogy abban fenki-

' - ' 4ek 
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nekfemYzabad a' tanúkát vizsgálni. 1777-ben 
Kitlgfton Hertzegnéuek nevezetes ügye foly-
tattatott Londonban, a' kinek főbb tanúja eggy 
öreg és beteges ember volt,, a' ki már a' maga 
házából ki-nem mehetett , a' Hertzegné azt 
kívánta ,, hogy küldjenek Ieg-alább négy 
vagy öt esküdt Birákat annak a' beteges em-
bernek házához, hogy az ott tanúbizonyfá-
got tfehefsen. Már a' többek reá is állttak 
volna; de Lord Mansfield, eggy bölts és 
hathatós ékefen - fzólláfsal mondott Befzé-
dében meg-nuitatta, melly vcízedelmes kö-
vetkezéfei lehetnek annak, 's melly könnyű 
lenne idővel, ha ez lábra állna, azokat a' 
három négy fzeméllyeket ajándékokkal meg-
veíztegetni, és ekképpen az igazfág' ki-fzol-
gáltatáfának gátot vetni. A' kinek iliy bőlts 
befzédében , még a'Hertzegné is meg nyugo-
dott, és a' beteget a' Törvény-izék elébe 
kellett vitetni, hogy "ott az egéfz Közönfég 
előtt tégye-le-tanúbízonyfágát. . 

' . Az irigyhez. 
Madár eggyfzer tüzet látván, 

Durván oda közelget. 
* 'S hogy el-óltsa hozzá kapván, 

A' tolla mind-el-égett. 
Az irigy is másnak estét 

' Hogy gónofzúl kívánta; 
Megjfértetteegéfz testét, 

És azt halálig bánta. 
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