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X X I . L E V É L , 

Költ Komáromban, Böjt Más Havinak 
13. Napján. 

A Magyar Orfzági helfö fő Tifztfegeknek 
fotytatdfok. 

_ ryöri Püspökfég: eggy eredetű a'töb-
bekkel. "Vigyázása ki-terjed Györ , Mofon, 
Sopron, és Vas Vármegyékre, Éltek itt 
hatvan két Püspökök a'mostaniig M. Feng-' 
ler Jó'sefig; a' ki Hazánkhoz való fzerete-
tét a' többek között abban is bizonyítja >• 
hogy a' Magyar nyelvet fzorgalmatofan ta-
nulja, 's mikor az Ékkléfiákat látogatta, meg-
ígérte, hogy máfodfzori látogatáfakor Ma-
gyarul fog a' Lakofokkal beízéllni. —- Az 
előtte volt Püspök GrófZitsi Ferentz, 1774-
ben a' maga Papi hivatalának ötvened esz-
tendejét Inneplette: mikor Mária Therézi-
ától nem tsak á' Sz. István nagy Kerefztes 
Rendjével, hanem eggy Papi-öltözettel is 
meg-ajándékoztatott , mellyet ez a* Nagy 
Királyné a' maga tulajdon kezeivel varrott 
vala. 

Vátzi Püspökfég , melly némellyek 
, fzerént Sz. Istvántól, máfok ízerént pedig 

, M.Gyüj. IlLN.- X Bé-
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Béla Királytól fundáltatott. Vigyázása ki-
terjed Pest, Küifö-Szólnok, Csongrád , _ 's 

. némelly réfzben .Nógrád Vármegyére. Él-
tek itt mind öfzye hetven két Püspökök. 
A ' mostani Püspök B. Splényi Ferentz. 

Nijitrai Püspök/ég, melly némellyek-
nek értelmek fzerént Kristus Urunk l'ziile-
tése után 369-dik efztendőben a' Morvái 
Királynétól Frigedildától fundáltatott: de 
azután felbe fzakaíztatott, 's II-dik Geiza,-
vagy a' vak Béla által állíttatott helyre. 
Vigyázása ki-terjed Nyitra , és Trentsén Vár-
megyékre. A' mi időnkig éltek itt hatvan 
három Püspökök. Meg-jegyzésre méltó e* 
Püspökfégról , hogy Mátyás Király a' Pá-
trónátuíi-just Ortsai Mihálynak ajándékoz-
ta , melly a' több Püspökségekben nem vólt 
ízokásban. 

Az Új Püspökjégek, melly eket 1776-
ían állított-fel Mária Therézia , ezek: 

Szepeji Püspökjt g: melly adatott Szál-
heek Károlynak. — Befztertze Bányai, 
a1 hol Püspökké tétetett Gróf Berthold. — 
— Rosnyói, mellyet bír Báró Andráfi An-
tal.— Sabáriai , a' hol 1777-ben Augu-
fiusnak ao-dik napján Püspökké tétetett M. , 
Szili ^fános Úr df FelfŐ Szobor. — Fe-

jér-vári , melly M. Nagy Ignátz Úrnak ha-
lála után, melly 1778-ban eíett, Milafsyn 
Úrnak adatott. 

Az 
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Az Un ff us Püspökök is egyenefen a4 

Prímástól függenek. Ezek közit a' Munká-
tsi 149.1-dik efztendőtöl-fcgva virágzik, 's 
T. Pray Úr fzámlái itt tizenhárom Püspö-
köket. ' 

A Ildik Tó Méltófág az miéfidban 
ű' Kalotsai Erfekfég, melly a' Bátsi Püs-
pökféggel, mellyet S% Ltván fundált, eggye-
ííttetett, és 1156-ban Erfékfegre emeltetett. 
Ef a' fzóllásnak formája : Ecclefiarum Ca-
nonice unitarum, a' régi íráfokban 1166. 
és 70. körül fordul leg-elofzör elő. Bél Má-
tyás a' maga betses munkájának negyedik 
kötetjében elö-fzámlálja a' Kalotsai Erfeke-
ket. Ez alatt az Érfekfég alatt vágynák : 

A' V.dvadi Püspökiig , mellyet Sz< 
Láfzló fundált, Mátyás Király pedig gaz-
dag jövedelmekkel meg ajándékozott. Lásd 
T. Pray Úrnak Difeertátiójáfc."" A' rnp^tani 
Püspök M. Galaúaiv£$r;entz. ' 

Csanádi Püspökfég, melly áll 1037-
től fogva. A' Püspök most M. Kristovits 
Imre. 

Agrami Püspökfég Horváth Örfzágban, 
mellyet fundált; 's gazdagon megajándéko-
zott Sz. Láfzló 1093-ban.. A' mos,tani Püs-
pök M. Ferkovátz Maximilián. 

Erdélyi Püspökfég, mellyet fugdált 
Sz. István 1003-ban.' A' mostani Püspök 
M. Gróf Battydni Ignátx, a' ki a' Ma-

X % \ gyac 
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gyar nyelvnek V Literátúrának buzgó elő-
mozdítója. Szándékozik e' végre eggy kis 
Tárfafágot is állítani; mellyet ha ez a' ked-
ves Méltófág véghez vifzen, úgy a' maga 
nevét halhatatlanná és áldotta téízi a' ma-
radék előtt: mint Cardinális Richelieau hal- . 
hatatlanná tette magát" ez által Frantzia Or-
izágban. 

Sirmiai Püspökfég mellyet a' Pápa 
engedelmebol a'Kalotsai Erfek fundált 1229-
ben. 

Bqjzniai Püspökfég, mellyet fundált 
Kálmán, a' IV-dik Béla' öttse lagü-ban.. 
Az itt való Püspököket is.le-írja egymás u-
tán T. Pray Úr, a' Sz. Láfzlóról ki-adott 
Diís^rtatiójában. * 

Mikor a' Felféges Római Tsáfzár, 1769-
ben 19-dik Aug. az Olfchai Táborba igye-
kezne, hogy a' Chínai Tsáfzároknak péidá-
jok fzerént, ama nemes mesterféget, a' fzán« 
tást-vetést meg-tifztelné, a' Lichtenfiein Her-

- tzegek' Pofowiz nevú Dominiumában, közel 
Clawikowishoz, valami Truca András nevű 
embernek_ fzántó-főldjén, Lichtenltein Jó'sef 
Wentzellel egybe, két barázdát húzott. En-
nek emlékezetére a' nevezett Hertzeg efz-
tendöre, ú. m. 1770-ben 19-dik Aug. fok 
főRendek'jelen-létekben muzfika fzó és ágyúk 

meny-

*A>3io-Hik lapon, a' hol a'Nagy Szombati Kaptalan-
iól vagyon fzó, a' 14. helyett 24-et kell olvasni. 
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menydörgéfe között eggy Ofzlopot emelt, 
illyen fellyuWráfsal: 

Imp. Cas, IOSEPHO 
DiviFRANCíSCI &M,/TaERE8IAE Aug. 

Pio Filio Augw 
quodis Anno MDCCLXIX 

Meníe Aug. Die 
ad excitancUm populorum induftriam 

. ducCa per cotum hac jugerum aratro 
agricultnram huníahi generis nutricem 

nobilitavif 
3 / Com^ 

^ g g y 2 e j. 
(a) Meg~jegyzésre méltó dolog , hofry azok az írók * 

a! kik erról az Ofzíopról emlékeznek, (minémű ne. 
vezetefen from^geot a* Mária Therézia életében) 
rend fzerént ágy festik azt , mint valatnelly ditsö-
fége.£ márvány-ko Ofzlopot; holott pedig tsak ége-, 
tett téglából vagyon rakva, talpán fellyul mintegy' 
eggy ölnyi magafságra , a' mennyinél fzelefsége va-
lamivel kifsebb. Fekfzik a' Pó$ta út mellett, melly 
Brünböl Lenibergbe megy , melly felől aJ F. Tsá* 
fzárt és Tárfait arany-füstös faragásban láthatni, o 
Fellegét különöfen az elte fzárván. A' több oldalai 
az Oízlopnak mármorizálva vágynák , és azok közv 
%\il. eggy az ide írtt fellyűWrást^ a' m.áíik hafonló 
Németet, a' harmadik ugyan hafonló Tsehet vifelr 
ne, de már ágy meg vagyon rongy olíva, hogy mi-
| p r én 1785-ben 12-dik Aug, láttam, az eggy Deák 
fellyul-íráfon kívül nyoma is alig volt av többinek* 
fot ennek is nagy réfze le-f^akadoaott ? és mutatja 

%gág t̂ gl̂ kau, 
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t Communibus Ordinum Moravise Votis 
monumentum pofuit 

» JOSEPHUS •WENCE.SLAUS Princeps 
á LíCíITENSTEIN. 

Fel-maradott ennek a' tselekedetnek 
emlékezete nem tsak ebben az Ofzlopban; 
hanem még jobban a' fzámó«vasban, melly • 
felyem poíztóba takartatván, illyen reá-met-
ízett ír á fsai adatott a' Rendek' kezekbe: 

Prgelidente in Xrcly to Ceeí'areo 
Regio Gubernio . 

Et fupremo Marchjonatus Moraviae 
' capitaneo 

Comite ANTONIO FRANCISCO 
á S C a R A T T E N B A C H , 

hicloci Brunaa patrios 
fibiPenates inhabitante, 

die 19* circa 
quintam pomeridianam 

proficlfcens ad Caítra Olfchana 
prope pagum Clawikowis 

JOSEPHUS II. Cíefar Romanus, 
hoc aratro ruri Andreae 

Truca liras araverat binas 
gubernante Principe JOSEPHO 

á LICHTENSTEIN 
in fuo Dominio Pofowiz, / 

in ptrpetuam rei memóriám 
hocce anatrum per actualem 

ejuídem Dominii Directorem 
Jo-
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Joannem Nepomucenum Ignatium Thoraam 
in proprias Statuum Moravise 

manus coníignante. 
Pestről. Cs. T. 

A' Találós Mefe volt Rés vagy Lyuk} 
a' Rejtett Szó Átok , melly bői ki-telik toks 

ok. 

Találós Mese. 
Meleg nyárban borzas ruhámat vifelem , 

Hideg Őfzre jutván belőle ki-kelem. 

Rejtett Szó. 
TavaíTzal az embert leg-inkább fajtolom, 

Szeméből a' ftírií könyvet is ki-tolom, • 
Gyulölféges vagyok, öt betűből ál'ok, 

Átkoznak mindenek valakikre fc állok. 
H rom elfő betűm Mtfsikíts pengeti, 

Három végfőt Vénus ritkán tekintgeti. 
Két vegföt a' kotsis, ha nyár van fzéretí. 

De ÖÍTzel 's TavaíTzal , ha lehet meg-veti. 
Kováts Sámuel. 

Á Magyar Sz. Korona'' haza-jövetelekor 
kéfzitett Ferjeh 

Magyar! ne késs, törüld könyyes fzemeide^ 
Fufsa friss vér benned minden ereidet, 

. •• • • X 4 ' Dör -
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Derüljön ál-ortzád letét homályából, 
Bús fzíved költözzön-ki rongált honnyából. 

örvendj! ím' el-nyerted a' mért efedeztél, 
Értté majd alig hogy Kétfégbe nem estél, 
Örvendj! mert óhajtóit bóldogfag ma ére , 
Melly nek ismét fel-hágfz hajdara bértzére. 

& # f 

Te is Ditső Haza! Neved már nem árva, • 
Őrülj, bánatidnak patakja el-zárva 
Van ; arany fúgárát víg-napod fel-hozta 
Újra, nagy örömöd' tárgyát melly okozta. 

Buda! nvisd-meg gyorfaa gyáfzos Kapuidat, 
Borostyánnal hintsed minden útfzáidat, 
Keizíts méltó fzállást hiitös Kebeledben, 

' Drága kintsed mert fog nyugodni öledben, 

Vólt az a'Töröknél, Erdélyben,'s Tseheknél 
Mint fogoly, mulatott így a' Németeknél; 
De mind e' rabfágból Nemes Hazájába 
ViiTza tért, örökös fzép Palotájába. 
, * # 

Oh! melly tenger Könyvek tsorgottak fze-
memből 

Addig, hány főhajtás eredeti* fzívemböl 
Hány íz or az Egekbe elmém' fel-emeltem! 
Sokízor, hogy majd meg-jöfz magamban fe-

leltem. 
' ' * 

# * 
Okat 
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Okát örömödnek még-tért fzent Koronád, 
'S erre gondvifelö kegyes fzüz Patronád 
Terjefzti elődbe; 's a' mit nem álmodtál, 
Véle régen ízlelt fzabadfágra jiitt'ál. 

* 
* # 

g ' napot betsiílhei'd hát inkább gyémántnál, 
Ki-nyílt fzerentsédet a' piros rubininál; 
Mert ezzel mind ragyog tündöklő Koronánk, 
Mind pedig helyére áll't is Magyar Hazánk, 

# 
* 

EreíTz már ferkenö buzogást véredben , 
Gyönyörű változást el-bádjadt rélzedben, 
Kiki tartod magad' igaz Hazafinak? 
'S. örülfz reád maradt öíid Javainak? 

* 
* * 

Ha úgy; óh í élj kívánt, 's eUnyertt fzeren-
tséddel, 

Védelmezd kintsedet ntólfó véreddel. 
Jaj! mert ha még egyfzer tőled eltávozik, 
Kétes, az idö míf eránta dolgozik* 

# 

# # 

Hogy ha fzÖvetkezel az idegen fzívvel, 
Anyai-nyelvedet, 's a' dolmánt az övvel 
íllyenek kedvéért meg-veted nagy fennyen , 
Furtsa még a'Világ meg-tsal ismét könnyen. 

* 
# 

Mit nyertél egyebet Tzép barátfágodért, 
'S ezt követő felesjó-téteményidért, 
Hanem két bajt; hogy erfzéhyed ki-ürűljöu 
'S hitetlen barátod magában röhögjön. 

X 5 _ Más 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



33° § í ( ° > ^ 

Más Nemzetek élnek halnak fajátjókért, 
Áldozzák erejek' bé-vett fzokáfokért; 
Hát Te Magyar Lélek! utálod követni 
A' régit, 's eggy bolond módiért meg-vetni? 

Nem de Attilának Ti vagytok fijai, 
Győzhetetlen Marsnak vitéz íajzatjai , 
Ölitek Virtuűt no hát neveljétek, 
Azok' ditső hamvát eképp' tifzteljétek. 

P — ban. 

Máfoáik Silvefztef, d Római Pápának 
Levele. 

Silvester Püspök, az Isten Szolgáinak Szol* 
gdja. Istvánpiak, a' Magyarok* Her-

tz egének Idoefséget, Köfzönetet, és 
Apostoli Áldást. 

A' Te Nemefáégednek Követi, leg-fő-
képpen pediglen a' Mi leg-kedvefsebb Püs-
pök tárfunk Astricus, a' Kalotsai Püspök a* 
mi'fzívünket annál nagyobb örömre indítot-
ták , és annál kifsebb munkával jártak-el dol-
gokban , tifztekben, mennyivel elébb mi 
Istentől intettetvén, azoknak jöveteleket nagy 
kívánfággal, a' Minékünk esméretlen Nem-
zetségtől várjak vala. Róldog Követség, 
a' ki Mennyei hírdetéfsel meg-eloztetett, és 
elfobb Angyali ízolgáiattal vitetett végbe, 
hogy fem Mi hallgattuk vólna. Való-

ban 
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ban nem az akaró, avagy futó , hanem az 
Apostol' mondása fzérint, a' Könyörülő Is-
tennek dolga ez, a' Ki Dániel' bizonyfága 
fzerínt: el-változtatja az időket, és az idők' ' 
réfzeit: él-változtatja az Orizágokat, és el-
rendeli; ki-nyilatkoztatja a' mélyféges,' és 
el-titkoltt, és fetétfégben lévő dolgokat ál-
tal lát, mert. véle vagyon a' Világoíság, a' 
Ki, mint tanítja Sz. János, meg-világofít 
minden erre a', világra jövő embert. 

Mindenek előtt tehát hálákat adunk az 
Atya Istennek, és a' mi Urunknak JÉSUS 
Kristusnak, a' Ki a' mi időnkben találta 
magának Dávidot, a' Geysa Fiát, 
maga fzíve ' fzerínt , való Embert; és 
őtet Menybéli világofsággal környiíl- vé-
vén, fel-állífotta legeltetni az ö Izrael né-
pét , a' válafztott Magyarok' Nemzettségét. 
Azután dítsérjiik a* Te Magafságodnak Is 
tenhez való ájtatofságodat, és az Apostoli 
Székhez való tifzteletedet, melly Szénben 
Mi Istennek nagy irgalmafságából, nem a' 
Mi érdemünknek tekíntetiből nyilván ülünk. 
Továbbá pediglen a'Te Bőv-kezüségednek 
adakozóságát, mellyel Sz. Péternek az A* 
postolok' Fejedelmének amaz Orfzágöt, és 
Nemzetséget, kinek Hertzege vagy, min-
d e n e d e t , és magadat azon Követek, és Le-

• veiéid által örökké bé-mutattad, méltó dí-
tsércttel illetjük, mert ezzel a' jeles tse-» 

• . . • ' -le-
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íékedettel nyilván meg-bizo nyitottad , és 
minden bizonnyal magadat méltán öüyannak 
lenni ki-mutattad, .a1 millyennek,' hogy Mi 
Téged ki-jelentem méltóztatnánk, fzorgal-
matofan kivágtad, 

De magunkat meg tartoztatjuk, mert 
nem is fzükfég, hogy azt, a- kit annyi, és 
olly jelefen, a' Kristusért tett tselekedetek 
nyilván való fzóval ki-kiáltanak, és a' Kit 
maga az Isten meg-dítsér, többekkei meg-
dicsérjük. 

Azért Ditsőséges Fiunk * mind azokat, 
a1 mellyeket Mi tolunk, és az Apostoli izék, 
tői, Koronát, és a' Királyi nevet, az Eíz-
tergomi Érfekféget, és a' több Piispökfé-. 
geket iá' mindenható Istennek, és Sz. Pé-
ter', és Sz. Pál Apostolok1 Méltófágokból,. 
úgy előre Minket meg-intvén, és így pa-
rancsolván , ugyan a' Mindenható Isten , az 
Apostoli, és a' Mi Áldásunkkal nagy örö-
mest engedtük, engedjük és helyén hagyjuk, 
A' Te bőv kezűfégedtől Sz, Péternek be-
mutatott Orfzágöt is, Téged is egyetemben, 
és a' Magyar Nemzetet és Nemzetféget, a' 
jelen-valót és jövendőt a' Római Szent Ek-
kléíiának oltalma alá vévén, a' Te okossá-
godiiak, örökölidnek, és Törvény íz érint 
való utánnad következőidnek, hogy azt meg-, 
tartsátok igazgafsátok, rendeljétek,és.bírjátok, 
"riűza-adjuk és térítjük, melly örökölid ugyai% 
' é} / 
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és utánnad Következők, akár kik légyenek, 
minekutánna a' népnek Elei és Fö Embe-
rek által. Törvény fzerént válafztva leik-
nek , tartozzanak hafonló-képpen hozzánk, 
és Következőinkhez, avagy Magok avagy 
Követek által köteles engedelmefséggel," és 
tifztelettel lenni, és a'Római Sz. Eccléiiá-
hoz, a' Ki is az alatta valóit nem mint 
Jzólgait, hanem mindeneket mint Fiait fo-
gadja-bé , alatta valónak magát mutatni , 

' és a' Catholica Hitben, Kristus a' Mi Urunk, 
és Idvezítönk fzolgálatjában erőfen meg-
maradni, és azt előre vinni, és terjefzteni. 
És mivelhogy a' Te Nemefséged az Apos-
tolok' ditsöfégét buzgón követvén , az A~ 
postoli hivatalra, Kristust prédikálván, é.s 
annak Hitit ki-terjefztvén, éá öregbítvén, ma-
gátnem ítélte méltatlannak lenni, és a'Mi és a' 
Papfágunk' hívatalja' helyébe lépni mun-
kálkodott , és az Apostolok' Fejedelmét má r 

fok előtt inkább kiváltképpen tifztelni, tí-
zért Mi is kiváltképpen való tulajdon fza-
badfággal a' Te nagy Méltófágodat, és a' 
Te érdemidre tekintvén, a' Te örököíidet, 
és Törvény fzerint való utánnad lévő Kö-
vetkezőidet, a' Kik mint mendatott, válafzt-
va, és az Apostoli Sz. izéktől helybe ha-
gyattattak léfznek^ most és ennek titánná 
való örök, és jövendő időkben ékefíteni, 
és tifztelni, kívánván, hegy minek után 114 

. ' : . . ' • Te 
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T e , és amazok a'Koronával a'Kit küldünk 
rend, és a' Te Követednek adatott módja 
fzerínt meg-léfzel, és léiknek Koronázva, 
Kerefztet, az Apostolok' tzimerét, magad 
előtt hordoztathass, és azok hordoztathafsa-
nak, és a'mint Téged\ és azokat az Isten, 
nek Malafztja tanítani fogja, af Te Orfzá-
godnak mind mostan, mind jövendőbéli Ek-
klefiáit, Mi , és a' Következendöink helyett 
Tendelhefsétek éskórmányozhafsátok, Apos-
toli hatalommal hafonlóképpen meg-enged-
tiik, akarjuk, és arra kérünk, mint is ezek 
más Levelekben , mellyeket közönfégefen 
Te hozzád, Orfzágodnak Eleihez, és az 
egéfz lűv Népedhez a' Mi Követünk által, 
a' melljet Te hozzád igazítunk, érkezni 
fognak, bővebben ki-magyarázva foglal-
tatnák. ' - ' , • 

Kérjük a' mindenható Istent, a' ki Té-
ged Anyádnak méhéből neved fzerint Or-
fzáglásra'és Koronára hívott , és a' ki, a' 
melly Koronát* Mi a' Lengyelek1 Hertzegé-
nek kéfzítettünk vala, hogy Néked adjuk, 
parantsolta: Sokafítsa az 5 Igazfág' gyii-
möltseinek nevekedéíit, Orfzágodnak új űl-
tetéíit az ő Áldáfának harmatjával bőven 
öntözfifefse j a*TeOrfzágodát Néked, és Té-
ged Orfzágodnak egéfzfégben meg tartson, 
látható és láthatatlan ellenfégtöl meg-óltal-
xnazzon, és a' -földi Orfzáglásnak nehéz fégt 

után 
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után , a' Meny béli Orfzágban örökké való 
Koronával fel-ékefítsen. ! Adatott Rómában 
Martius, az &t, Böjt Más havának hufzon 
hetedik napján, 13-dik Indictióban, az az, 
Kristus Urunk Születéfe után 1000-dik Efz-
tendoben. 

A hajdani Hérónék' öltözetjek. 
Könnyű, kék ékes öltözetben jártak. 

Indiai fekete fából kéfzített 's arannyal ki-
rakott íjat, 's fzép övedzot vifeltek, ezt 
eggy drága, köböl való gomb ékefítette, mel-
lyen az ugyan drága A övekkel ki-épűlt Te-
gez függőt. Hajókat vállokig le-erefztet-
ték. Fejeket válogatott, külömbféle-fzínű 
tollakkal tzifrálták. Rendes es kellemetes 
vitézi öltözet lehetett! 

De vallyon a' Magyar v_tézi öltözet 
nem ábrázolhatna é illy eggy Hérónét ? Söt 
fokkal betsesbbet, a' mint volt fzerentsénk 
a' Sz. Magyar Koronának Bétsböl lett által 
költöztetéfe' alkalmatofságával illy Vitéz-
néket tifzteíni; melly annál nagyobb vígafz-
taláfára fzolgálhat az el-fajúláfon meg-fzo-
morodott Hazának, hogy azok fö-rendbéli 
Hérónék voltak, mert így reménylhető, 
hogy e' Nemes példától fel-indúlván az ala-
tsonyabb rendbéliek is, már egyízer kárhoz-
tafsák a' Magyar fzívnek olly gyűlolféges 

mai-
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majmoskodáfát, 's így Vitézeink , — kik, 
nek ízíveken az illy Szépek' példája termé-
fzet fzerint könnyen fog —• meg-győzödje-
nek, 's le-tegyékaz idegen Alakot. 

Zalök (Zaleuque) Lokriaiak' * Feje-
delmek azt rendelte-volt: Hogy a'ki á' Há« 
zafság-törésrol vádoltatván, gonofz tetté-
ről meg-gvőződne, két izéméitől fofztafsék-
meg, 's fijai is örököli légyenek e' gyalázat-
nak. Még pedig illy végbe-vitellel, hogy 
a' Hóhér tsak eggyiket vájja-ki ;i a' máfíktól 
maga magát tartozzék meg-fofztani. Ke-
gyetlen volt a' Törvény, de talán az illy, 
akkor igen uralkodó mind eggyes fzeméllyek-
nek, mind a' köz-jónak vefzélyes fesletfégre 
ki-ható indulatoknak meg-zabolázáfokra igen 
alkalmatos lehetett. 

H. I. Pozsoni Szemináriumból. 

J' Szegény/ég. . 
A ' mostani világ tsak a' pénzefeket 

Tölti gazdagsággal, nem a'fzegényeket. 
No hát, a'fzegéayíég,-vigyázz, rád ne fűljön, 

Hogy ofztán örökké a' nyákodon üljön. 
Sz. M. 

* Olafz és Görög Opjkágnak rági lakofL 
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