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X X V . L E V E L , 

"Költ Komáromban, BŐjt Más Havinak 
s f . Napján. 

Belgrád rfieg-véteUúek folytatója* 

étfz erezett méréggel azért a' Törökre 
rohannak, 

'S meg fe nyugodnak elébb, míg bé nem rom-
lani látván! 

Belgrád* bástyáját.; lítat be-menésre nyitottak,; 
Olly febeíen nem omol fölia árja fo-
" lyóknak hegyekről, 

A' Alikor a' parton ki-tsap és fut égéfz e-
v rejébŐI; 

Olly hamar a' tűznek nem látízik lángja re-
pülni , 

Tzélja haragjának mikoron bo ven van előtte; 
Mint a' vitéz Magyartfk mostan Belgrádba 

V " rohantak. 
A' dühös eilenfégh.ijjába tsátáz nagy erővel^ 
Széles utat nyitnak véres kardjokkal előttük* 
Semmi nem állhat mát ellent, réfzekre ha-

- jolt Márs, 
Még is a' vak Belgrád-bélieknek ízíye-

dagályjök 
\ M.Gyiii. m. B b Mpst 
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Most fe lohadt-le egéfzeií, hanem mint ad-
. - ja ízivekre 

Félelem és kétfégbe-efés, a' Várba fietnek. 
'S e' hozzá-mehetetlen helyen védelmet a-

karnak 
Lelni; de hijjában, —- Szörnyen meg tsalta 

reményjek. 
Mert London ízörftyü ágyukat a' Várra fzc-

geztet, 
Sűrű menyköveket kebelébe azokkal okád tat* 
Már is rája tüzes záporba repül-be golyóbis. 
A ' le-omolt bástyák, kö-fal 's tornyok pora 

eg% 
Megy, 's az egéfz levegőt rettentőképp'fe-

ketíti. 
A' Vár rázkódik, bástyái renegnek ijedten. 
Reízket egéfz város, rettegnek előbbi vitézi. 

Isteni a' Várnak látván Neptunus A~ 
pollo, . 

Hogy híjjába való minden fegedelmek, hogy^ 
Őket * 

Bőlts éiFzel 's mesterféggel fel-múlja Halandó, 
A* várból magokat titkon 's haragudva ki-

lopták. 
Végre az ellenfég nézvén ezerekre le-

^ hullni 
Leg-jobb bajno&aii, Vágyuknak iftenyköV 
' vit immár 
Kem győzvén, 's nem is érez ven ö r ' Iste-

ni gondját; 
- \ ' ' • • A.' 
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A' Ie7eg0.be fejér záfzlót magafan fel-emejs 
tct. ——1 

Szűnik az ágyúknak haragos dörgéfe azonnal, 
5S tsak hamar a' Magyarok lefznek Belgrád-

nak Urokká. 
. Ekkorőií a' Duhavíz' Najadefse öröm-

fce' féréáVéii i 
Hogy vizé rég' Üráit még-nyerte 3 ki-fijálla 

vizéböí, 
'S Isteni fzáját illy dítső énekre nyitotta : 

Idvez légy Héró Magyarok termékény 
Hazája ! 

3> Már dítsö fejedet bátran fel-emeld az E-
gekbé! 

„ Józfefed orfzágoí 's egymást érvén dia-
' dal mii 

Minden egyéb népinél fényed fellyebbre 
emelte. 

^ Hajdani fzéléidét most is mind éggyre 
• nagyítja; 

5, Ilii valamerre viziém földön láttatja folyáfSt, 
.Tó'sefet immáron mindenhol vallja Urának. 

ii Már az egéfz rémült Európa tsúdálja ha-
talmacF, 

j, I d véz légy ,• ditsekédj,.. öröm-énekíésre" 
erelízed 

j. Nyelvedét illy dítsö fejedelmi!, eftuyi W 
. • ' tézek' 

j j Anyja — dé magzátid' is víg éneklési* 
taníts d-meg ̂  

. B b z .. - • „ Hogj 
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,v Hogy Jó'sefjeknek nagy voltát , 's a' Te 
Vitézid' 

„ Tettit, bámulván örök hír' fzárnyára re-
pítsék. 

M Én valamíg Magyarok lefznek, 's vi-
zem árja egéfzen 

„ Ei nem apad, foha nem fzünöm hírdet-
t ni Magyarnak 

,, 'S nagy Fejedelmének rémítő dolgait 
, eggyre. 

„ És valamerre folyom fiet a'tengerbe omoln^ 
,, Mirid ott Belgrádnál mit láta tsudállva 

befzélli. „ 
így ízólt a' Duna víz' rémült Najadefsei 

Körüle 
Sok Driádes, 's Faunus bámulva vigyáza 

lzavára, 
'S nem győzték Loudont dítsérni, tsudálnl 

. eléggé. 
Ezen Verfeket írta eggy Kis ^ ' i n o t 

nevű Soproni tanuló , a' ki ig, efztendös. 
Ha az illyen ifjúnak jó Vezérei V Mecénáü' 
akadnának, .kiki el-gondolhatja mire me-
hetne 40. 's fO» efztendös koráig. 

Ezen T» Komárom Vármegyének örö-
kös Fő Ispányja M. G. Nádasdy Mihály Úr 
Ö JSxcelleritziája, ezen folyó Hónapnak ig-
áik 19-dik és 30-dik napjain, közönféges 

Gyü-
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Gyűlést tartatott, és a' Vármegyének Tifzt-
jeit meg-újította. Mikor a' Gyűlésbe bé-jott, 
eggy ízép Magyar Orátzióval meg-köfzön-
tötte Ö Excellentziáját Fo Tifzteletű Ma}* 
Iát , Győri Káptalan-béli Úr ő Nagyfága , 
mellyre a' Méltófágos Gróf háfonló ékefen 
fzólláfsal írtt Magyar orátzióval felelt viffza, 
mellynek halláfára minden igaz Magyar fzí-
vek örvendeztek. Ficé Ispány lett T. 
JST. Bajtsy János Úr, Ali Ficé. Ispánnyá 
( SíibflitiiUis) T. Gétzi Jó'sef Úr; Fő Nó-
tárius , Balogh János Úr; i fo Ficé NÓ* 
tdritis Tajnay Aíital Úr \ q-dik Fice Ná-

' %árms ;SfévaldE Antal Úr; Honorarms 
Nótárius OrcFódy János Úr; Perceptor Ge-
nerális Lévai Ádám Ur; Partiéularis Per-
ceftopok lettek Potz Ferentz , Baranyai Fe-
rentz, Kiirthy Jó'sef és Bódai Urak; Ordi-
ndrms Fiskális- Thali 'Sigmond Úr FÍCB 
Fiskális Kürthi Pál Úr; Honoránus Fis-
kális Szabadhegyi Úr, Fo Szolga Bírákká 
T. Tsejtei István, T. Laki Mihály, Gétzi 
Ferentz és Kürthi Sándor Urak. A'Tifet 
teknek meg-lett újítáfok után, a' Méltófágos 
Fő Ispány i Úr Ö- Excellentziája meg-mon-
dotta a' Gyűlésben, hogy nem nézett a' Val-
lásra , hanem, miiideti külömbfég nélkül fza-
bad voksra botsátotta az érdemes Hazafija-* 
kat. — H o g y mindenek hivatalt nem nyer-* 
hittek, as oka ez, mert igen fokkal többen 

S b 3 volt 
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voltak az érd ezres -Hazafijak, hogy fcm 
punt a- tiíztiiígek. 

Jlövid Befzéd, Jl-dik g f s e f Tsáfcárfír-
' ja felett$• friderik által.' 

Ezen rövid Eefzédben elő hordja azt, 
s?- mit II-dik Jó'sefben feddeni lehet, mint 
p. o. hogy addig akart új Orízágpt építeni, 
ir.íg ekgedendő mefzet és efzközpket-nem 
lcéizített előre; hogy a' Bíráktól ki-adott 
büntetéfekeí néha terheíítette, 's a' t. Az-
után pedig elp. fzámlálja »zokat Is, melye-
kért dicséretet érdemel, 's úgy találja, hogy. 
a' fojitpak ezen ferpenyoje le-nyómja az el-
főt, — Mivel lehetetlen hogy valaki e'föl-
dön tókélletes lehefgen,. mindenkor dítsere 
tet érdemel az az ember ég Fejedelem, 3 
kine& jó tselekedeteí többek, mintroűztse-
Jekedetei. — Az Ánglufoknak eggy bőlts 
inaximájok az Igazgatásban egynehány efz-
tendpktpl fogy a az, hogy a? Királynak Sze-
mélyje ízent, és az Orfzágnak kárára nem 
igyekezhetik :• azért » mindenkor a' Ministe-
reket vádolják, 's minden káros vagy ártal-
íp.a^ r?ndeléfekért azokat húzzák ftámadásra, 

é fínak- Eurép4f>a való M-
w / kazettása. " 

Doktor (Jibhonsnak eggy híres Londa* 
?.? Q m m * * < % a' múlt Századnak vé-
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gével és ennek elejével élt, volt eggy Test-
vér] e , a'ki a' Nap-nyúgoti Indiai hajók köz. 
zül eggynek Kapitányja lévén, a' maga ha-
jójába Mahogány fából ha fogat ott vastag 
defzkákat rakatott-le homok gyanánt, a* 
inellyeket haza érkezéfé'vel a' Bátyjának a-
jándékozotta' ki ekkor fzínte házat épít-
tetett. Az átsok a* fát keményebbnek ta-
lálták, mint fem abból könnyű móddal le-
hetett vólna faragni; és így hevertek azok 
eggy ideig mint haszontalanok fél helyre 
vetve. Azután nem fokkal fziikfég-e volt a* 
Gibbons felefégének eggy gyertyás almári-
omra, mellyet hogy kéfzíttetne, elöl hí-
vatja a' rendes afztalofsát Wollastont, és kér ! 

ri, hogy neki nevezetefen abból a' fából 
tsinálna, melly a' kertjében hever, Wollas, 
ton nem kiilömben panafzolkodott, hogy 

-a* fa igen kémény: de a' Doktor azt felel, 
te, hogy vegyen erofebb mív-fzereket elöl. 
így ofztán meg-kéfzult az almáricm, és an-
nyira meg-tetfzet a' Doktornak, hogy mind-
járt eggy író afztalt tsmáltatott ugyan a^ 
zon fából, melJynek fzíne és fímafága rnég 
jobban gyönyörködtette a' Doktort annyira, 
hogy minden esmeroit magához hívatta an-
nak meg-nézéfére. Ezek közziíl vólt a' Her-# -
tzeg Buckinghámaé is, a' ki a' fából eggy 
darabot kért , és ha fon] óképp en magának 
eggy >ró aíztalt tsináltatott ugyan Wollas* 

. _ B b. 4 toM- ' 
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tonnái, m el Ívből az lett, hogy mind a- fá-
nak mind az Afztalosnak híre jobban jobban 
el-terjedett. 

' Pestről. Cs. I. 

jkedvekért kéfzítette P találtatik 
Komárombaíi, 's Pe$$en tyángdnd Úr-
nál 4. xrokéft. " "" " L" 

Minek titánná ezen rövid inunk át skát 
ki-rnyomtattattam, mellybe kiilömben íern 
yóit tzélom yaíamelly tudós vetélkedést e-
legyíteni, azutan kuldődtek-fei hozzám Bu-
dáról azok a' Gocog Betűk , mellyek a' KoT 
rónán olyashatók. Sajnálom, hogy még Gö-
rög Betűik nem lévén e' Könyv-nyomtató 
jmühelyben , úgy-a' mint feí-kűidödtek , de 
nem nyomtattathatom; tsak Deákul iktatom 
tehát ide, 's egyfzer'smind értelmeket is, 
a?. mint azokat ki-tapogathattam. A* melly 
Túdófok magái: a' Koronát láthatták, '$ 
minden Jetüket fzorgalmatofán meg-vizsgál-
gatták , ha helyefebh .magyarázatjökat köz-
lik yelünk, kéfzek lefzünk mindenkor Gyűj* 
íepiényünkbe bé-tenni. , 

Élőjl a' Koronának' közepén p' betűk 
y a g y n a k £ j ? s ChS) az az, Jéíus Kristus. 
Jobb felöl őldalaslag Arcbangel Gábriel. 

• t . . Be-
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Bemetrios, B amimosBalíeUlJrchan-
gel Michaeí, Georgios, Kofmas. Azután 
fezen te ily fii írás a'közepén: Cpn Bafileos 
Römajon Porphyrogemtos en Chrifto Pi-
jtos, az ítz ; • Konstántinus Rómaiak' Király ? 
jok Porphirogenitus, a'- Kristusban hív. Baí 
felől: Mafileus Rim-ajm Duk Geovitz Dej-
foUs Piftos•> -az ai ?,^.uma^ak' Királjjok 
'Dux Geovitz, hív Uralkodó. Jobb felől: 
frates Turkias, az az. Török Orfzág' Bit 
r<-ja. — Meg-lehet hogy ezen magyarázat 
;vem tökélletes, ftiert én tsak az'előmbe'a-
dattatptt betűkből okoskodpm, gyakran pe-
dig tsak eggy betűnek híbáfon váló íráfa is, 
nagy változást pltpz.. -

Ha már ezen fellyül-íráfokat némelly 
hpzzá vetéfekkel világofítani fzabad, hihető 
hogy. a'- Dux GfOvitzen Geyza Fejedelem 
értettetik , a' Sz. István A t y j a a ' ki eggy 
idős yólt Confiántinus Porphirogeiütufsal, 
a' k'i K. U, fzületéfe után 9^9-dik Efztendo-
bén halt-meg. —r Hihető hogy ez a' Tsá-
fzár meg-hallván azt, hogy Geyza a'Ke-
refztyén vallásra akar térni, néki kéízítette 
e'* Korpnát. E' fzeréht a'Magyar Orízági 
Korona íern ^em az , mellyet Conítantinus 
ajándékozott Silveíter Pápának, fern nen* 
az, mellyet Anaítálius ajándékozott Clodo-

, veus Frantzia Királynak, és a' melly annak-
utánna Rómába küldetett, mert' Analtáíufe 

- B b 1 - a', VI- -
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a' Vl-dik Században élt, Conitantitras Por-
phyrogenitus pedig a' X-dikben, éppen mi-
kor a' Magyarokat Geyza Fejedelem vezér-
lette. " • 

. A' Találós Mefe volt Láda> a* Rejtett 
Szó é f ó z f e f , mellybol kí-telik jó, fzó. 

faldiós Mese. 
jÉn az afztalokon eggy lábon ugrálok, , -

Ha tellyes az öblöm jó kedvet tsinálok, 
Királyok 's Királynék ha velem múlatnak, 

Piros ajakokkal híven tsókolgatnak* 
Pe ha kebelemből ki-fogy a' nedvefség, 

Odébb tafzítanak: !s eddig a' tifztéfség, 
_ Martpsról, Éde§ £ergely,. 

Jlejtett Szó., 
fiogyha nevem meg-ví'sgáloidji 
Ágat, és Kost fel-találod, 

A ' hét lábú nevemben^ 
A' fo,k 's ok is benn látfzatik; 4 

Tsak emberben találtatik, 
Nintsen. femmi más nemben, 

Pozsoni Szemináriumból, 

. A ' Mindenes Gyűjtemény' Máfodik Nefc 
s iyfdiének XXII^dik Levelében, vala em* 

' • . • : > ; ; 
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1ékezet a' Nyelv és Nemzet pallérozásának, 
és ki-miveléfének alfóbb léptsőiről, melly-ek 
minden erőfzakos ugrás nélkül láttatnak a* 
felíobb gráditsokra fegíteni. Ugyan is ollya-
tén, vagy hafonló formán, tűrhetőképpen 
meg-futván a' Nemzetnek leg-sjfóbb rendje 
is, a' ki-nwv-elésnek ezen leg-elfő "pályáját; 
jó modon meg-vetettj; a' feljebb lejendo lé-
péíéinek fundamentomát; és az alatt kiben, 
kiben kpzzülökj ki fejlett, ki nyílt, ki tsf-
i ázott, ez vagy amaz jövendőbeli íorfára *s 
állapot)ára tzélozó alkalmatos voltának bim-
bója , hajlandófágának 's tehetségének mag? 
va j igazítván az Isteni bőlts Gondvifelés 
némellyeket a* fold mivelésre; némellyeket 
tanulásoknak tpvábhi folytatása által a' Tttr 
dományokra, Hivatalokra, némellyeket pét 
dig a' Mesterfégekre, melly valamelly Nem-
zet ki ipiveléfének, eggy a' nevezetesebb, 
léptsöji, az elmének az ízlésnek, 's követ-: 
kelésképpen az erkoksök jeles voltoknak 
hatható elő mozdító és emelő efzközei közzül. 

De meg-kell még is azt fzégyénünkre 
vallanunk, hogy a' Mesterfégek éppen nin-
tsenek köröttünk azon virágzásban, a' melly? 
ben lenniek kellene, vagy lehetnének; és 
hogy az idegen Nemzetek igen mellze hág\> 
tak ezen pontban bennünket magok után^ 
Az. honnan némelJy fzomfzédtalan idegen 
^pmf?édjainkat, annyira is vitte, a' tudat= 
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lanfág é, vagy az irigy fég? nem tudom; 
hogy azt kezdenék a' világgal ei-hitetni, 
Hogy Nemzetünk nem másra, hanem tsak 
az eke fzarvára és a' kard végére légyen al-
kalmatos ; ámbár ha józan gondolára vpíTzük, 
mind a' föld mivelésmind a' vitézfég , eggy 
a' leg-ditsőbb tulajdonfágai közzűl akármelly 
Nemzetnek. De tsak pgyan ezen ítéletnek 
idétlenfegét eléggé meg-esmérik az egyene-
febb ítéleti!, idegen 's távolabb való Nem-
zeteknek járt 's költ Böltsebbjeik, a' kik t, 
j. nem fajnállottak. valamivel méllyebben , 
és a-' felebaráti fzeretetnek pontjából fzeniléi-
ni Nemzetünknek termefseti tulaj dónfágai-
kat, tehetségeiket. És minden magunknak 
való hízelkedés nélkül, meg-kell magunk-
nak is esmérnünk ezen réí'zben az Isteni jó-
íago.t, és a' Magyar ég* kellemetes övezet-
jének alkalmatos voltat, 

Vallyon ugyan, Gróf Gvctfalkovitss 

és Mikovímji Mathématiklis, nem eléggé 
el-árúlták é elméjeknek és tehetségeknek az 
építés mesterfégében ugyan mind ketten , ez 
utolfó pedig a' mesterféges alkotmányoknak 
is ( machÍMáknak)• fel-találásában való nagy 
erejét? és valamíg tsak a' Budai vár-, ésí 
az értz bányákban fo.k mesterféges alkot-
mányok fenn állanak, nem léfznek é azok, 
ezen két magyar elmének emlékeztető ófz-
looaik ? A' Éeiujseletl Úr" Sakkozó, fa Török? 

' ' ' .. • }él 
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jét nem esméri é egéfz; Európa? Szatmári 
Király Pál, Királyi nemes test-őrző Úr, 
mire.nem vitte vala faját fzorgalmatofsága 
által, az úgy nevezett Miniatűr ( pontózó } 
kép írást ? Mire nem viheti vala a' többek 

, között Nemzete dífzét, a' metfzésnek olly 
betses mesterrégében, ama jobb időkre mél-
tó Győri Nagy András, a' ki a' mesterfé-
"gekhez valü, hidegfégiinknek leve eleven 
mártírjává ? És valóba, a' mesteriegeknek 
ama mester (egében â  gazdáfágban is épen 
nem látom álta^ mitsoda okokból fzorúlhat-
nának ki Nemzetünknek Nagyjai Svájtzer, 
Ánglus, vagy Cseh gazdákra, valamíg tsak 
Festetits Lajofokat, Lováfeokat, And-

ráfiakat', Balog Regénféket, Ormősiiakat 
's a ' t . találhatunk ide haza? —• 

De nem tsak a' nagyobb, hanem az a-
látsonyabb rendűek közzűl is kezdették • .fe-
leitől fogva meg-mutatni a' Magyar elmek, 
az ö Mesterfégekre Való alkalmatos váltó-
kat. Ama nevezetes Vefzprémi Molnár és 
víz-mester Tumler —- mert bár akármelly 
darabofon hangzjék is fiileinkbe nevének u-
tólfó táttatja, de tsak ugyan Hazánkban lett 
ízül etesd, lakása,- már eléggé meg Magyaro-
fították otet -—*• nem meg-mutatta é termé-
keny képzelödéfeinek efejét a' mesterfégea 
vízi alkotmányoknak alkotása korul, a' Vefz-
prémi és .a' Budai Várbeli vís emelő alkot-

mány-
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mányjaibaii, mell veket, amazt ugy&h tsak 
l g . efztendős legényke korában végezett-el; 
ezt pedig nem régibén kéfzíté? A' Debre-
ceni Oskolának Köny vtárjában tartatik még 
ma is emlékezetnek okáért, Faggvfasttak, 
eggy ugyan oda való molnár' 14, vagy if 
efztendős fijának, eggy ollyhellyes kéz-mal-
ma, melly eggy tanúit és idősb alkotótól is 
elég vólnai A' terméfzet pufzta Vezérlése 
után j tsupán tsak a' kéfz órák' és orgonák 
réfzeinek, meg-fzemléréféből ugyan Debfe-
tzenben Kábái Mihály, annyira vitte ezen 
xriesterfégeket, hogy azokban, fok hoffza-
son és mesterfég ízerént tanúit mestereknek 
fem enged. A' ki valaha ama híres Ken-
dérefi nyofzolvát láthatta, valóba fel-fémül 
Katona Bálái1sdrnak ki-meríthetetlen kép-
zelodéfein , a' ki azt olly fok féle mester-
féges mozgáfokkal alkotta , tanúlatlan lété-
re —- És hogy most máfokat eUhallgafsak, 
a' Spanyol Királyi Udvarnak fő Efztergá-
tofsa Ifltfe, heíh Rév Komáromi Magyar 
é'? A' béka tekenőkből kéfzült por tobá-
kos berbentzéknek (pixiféknek ) leg-elfó ta-
láló] ok és kéízítőjök Rakfányi, nem Trentséti„ 
Varmegyéből való Hazán kfija volt é ? á' ki 
is Német Orfzágöri vándorltában" találván-
fel e' betses portékátskát, alig mene Páris-
ba a' híröf 's azonnal nagy fizetés mellett 
óda fzédíték, az új találmányokban, és 

• mes- • 
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mesterfégekben gyönyorködöbb Frantziák » 
l.olott meg is hóiti Mit nem tefz Székelhi-
di nevezetű, Közép Szolnok Vármegyei 
Magyar afztalos mester még ma is Genevá-
ban , a' ki a' kotsi Vagy hintó tsinálásnak 
mesterfégét annyira vitte, hogy még a' fin-
nyás Frantziák, és a' magokat fzereto Áng-
lusok fem fzégyenlik meílze földre hordatni 
keze' munkáját? 's a' t. • Alkalmatos volna 
tehát a' Magyarnak terméfzete és elméje a' 
Mesterfégekre, és azoknak emel élekre is j-
főt a' mint fok példákból ki-íetfzik, mint 
eggy fzületettnek láttatik azokra a' Magyar. 
De mi lehet hát még is az oka, hogy a-

* zokban. eleitől fogva olly kevésre me-
hettünk? 

i» Sok ideig a' tudatlanfdg, és a'ra-
hí ' í feolgai állapot. Á'sía vólt a' leg-el-
fő embereknek böltsőjök ; A'íia vólt a' hol 
az ember az ember előtt lég-elfőben meg-* 
kezdett aláztatni, és feetséből jufsából ki-
forgattathi, a' mindeíi törvény nélkül való 
fzabad kériyü kegyetlenek által. Afsíria, 
Média , Babilon s Perfia f mutathatnak é 
más Urakat , hanem a' kiknek Törvényjeik, 
egyedül tsak az Ö különös képzelődéfeik * 
fzabad kényjek, és hírtelen fzelek váltanak; 
és a1 kik alattok valóiknak életekkel önnön 
kénvjeikre fzabadon jádzottanak, mintha 
ugyan as embernek jufea vélna aat emb#T 

" : ' táar* 
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tárfától el-venni, a' mit annak nem adhat? 
Mi tsüda tehát hogy az innen ki-takarodott 
régi Eleink, ezen Öíeikrol reájok fzállott és 
beiéjek rögzöít terméfzeteket alattok valóik 
eránt, még ide ki is olly foka megtartot-
ták? A'kik is továbbá terínéfzetek ízerént 
fegyver vifelö és hadakozó emberek lévén, 
igen kevefet gondoltak 's gondolhattak a* 
tudományokkal; mivel a' fegyver zörgések 
között nem igen énekelgetnek a' múfák. A-
zonkívül., hanéha néha valami ideig fzeli-
düitek és miveltettek is, mint a' Nagy Laios'és 
Mátyás' uralkodások alatt; de tsak'u?yan 
fok ideig nem tarthatott, éz eggy • végben. 
A' Török fzomfzédnak fzűntelen való ha-
rapdozása, főt végre az Orfzágnak nagy 
réfzébe lett bé-iitése, és annak bírása, ki-
ütötte azokat Nemzetünknek fejéből; és a1 

tudományok' 's mesterfégekre nézve kén té-
• leníttetett tsak úgy tántzolni, mint az akko-

ri vérengezö idők engedték, és a' Török 
fíp fiitta. Kiknek, ezen Századnak elejéig 
valóba elég hoíTzason taf-tott közöttünk la-
kozáfokból, a' vélek V a l ó tárfalkodasból, 
példájokból, ízokásokból, terméfzetekböL 
reánk is el-ragadott, és ugyan hozzánk ra-
gadott vala az alatt valókon és a' tehetet-
lenebbeken való kemény uralkodás, 's a-
zoknak fzolgai, fot tsak "nem pénzen vett 
•rabi állapotban való tartások* 

(A'többi következik*) 
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