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Költ Komáromban, Bóldog Afzfzony Ha-
vának. 2. Napján. 

A , já Űr, ki volt eddig lelkünk' hiedelme; 
Legyen erösVárunk/s eltühk'kéíz vedelme! 

koronázza hartzunk^ kívánt bekefseggel, 
Adjon ízükíeg után bort/s bikát bövfeggel^ 

Minden rendű Tagját áídja-meg Hazánknak; 
Büzgá kí váníaga ez ízí vünknek ízánknak! 1 

Tegnap áz Eíktcndönek eí-mulása ter-
Üiéfzet fzéríni hívott engemet az időnek 
gyors repüléíeről való elmelkedesre. Ezeii 
gondolkőzváii; kezdíettém öízye haíbnlítanl 
az embereknek munkáságokat az öktaíarí 
állatoknak münkáMgokkal vágy fzorgalma-
tofságokkaly 's úgy tapaíztaítam, hogy noha 
mi reánk emberekre mint kötelefség 
ügy vettetett munka, mellyre az oklalaií 
állatok tsak az Ö JO&ból vagy teN 
fnéfzeti hajlandóíagokból vitettetnek, meg 
is igen meízfze járunk attóL hogy hozzátok 

^ A a ^ V r é í z ^ 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár ' Jelzet: 728.196 



4 ( o ) 

c réízben hafonlatosok Tolnánk. >— Annyival 
magunk, menthetetlenebbek vagyunk pedig 
ebben* hogy mi előnkbe fok-féle foglalatofsá-

fok tétettettek, mellyek közsűl hol eggyikre 
ol máfikra alkalmaztathatjuk magunkat: 

Melly fzélesen ki-terjedö Pályát mutat meg 
nékünk az okofság, melly bői más egyéb te-
remtések ki-zárattattak. — A' ragadozó ál-
latok, főt azoknak minden egyéb nemeik is, 
az o terméfzeti állapotjokban tsak két réfzre 
ofztják az jdőt, t. i. a' Munkára és a' nyu-
godalomra. Az Ö egéfz életek nem egyéb, 
hanem a' fáradfágnak 's álomnak egymásból 
való fzakadatlan folyáfa. Eggy fzóval , -a' 
melly órákon nem alufznak, azokon eledelt 
keresnek vagy efznek. — Tsak egyedül 
az emberek panafzolkodnak így, a' mi ne-
mes terméfzetünknek gyalázatjára, hogy a' 
hofzfzú nap nékik terhekre vagyon, hogy 
twn tudnak mit tsinálni, 's az időt mi-
vel tölteni. —- Melly képtelen befzédek e-
zek, ollyan teremtéfeknek fzájokban, a' mel-
ly eknek a' kíilfö testi dolgokon kívül, vágy-
nak elme-béli munkáik is, mellyek nékik 
nemes foglalatosságokat adhatnak! Melly 
képtelen befzédek ezek ollyan okos embe-
reknek fzájokban, a' kik az o rendes hiva-
talokon kívül , hafznofan tölthetik az időt a' 
Vallásnak kötelefségeivel, az elmélkedéfse}3 

a5 jó Könyveknek olvafáfokkal, 's a' bölts 
fze-
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fzemélyekkel való táríalkodáfsal! Eggy íző* 
val, a^kik haíbkízázefztendőkig élnének is^ 
mindenkor foglalatoskodhatnának az esmé-
retpek 's virtusnak kerefefeben, 's kik é-
leteknek minden óráikan elébb elébb me-
hetnek â  böltseíségben és jófagban! 

Minekutánna jó darab ideig így elméL 
kedtem volna, eggy könyvet vettem kezem- .. 
be^ hogy minekelőtte el-aludnám, még eggy-
kevés ideig múlattafsam elmémet. A^könyv 
mellyet kezembe vettem, volt 
lyiellyben is a' holtak közttvaló befzéllge-. 
test olvastam eggy darabig, ŝ hihető, hogy 
ez az blvafas adott alkalmatofgágot nékem 
e\ következendő álomra. ^ 

Úgy tetízett hogy az ítélef hellyén 
yóltam," a* hol űlt akkor 
eggy a* hólttak^Birájikközzűl, az ítélő ízek* 
ben, hogy az embereket, füeg-rítélje, Bat 
keze Idol álltt a' Pokolnak, jobbja felöl 
ped'g a_ Elifeumi mezőnek Őrizője. -— Ép-, 
pen az, / ízfzonyokon vóíta^ íbr, kik igen 
nagv ízámmal várakoztak az ítélő izék kp^ 
rűl , nem tudván még mint léízen ki-mene-
telek. Rhadamantus el-kezdvén az ítéle-
tet, azt kérdezte k&zöníegefen az Afzízo^, 
in októí ^ 
WŐt Erre az Aí&fzonyök el-bámúltak^ 
egymás ízemébe néztek, 's nem tudták, 
in%t feleljenek^ A' Bíró látván ^ hogy n e # 

A & 
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Srehcst ízót belőlök, azután eggyenként húz-
ta őket rámára. — Afzfzpnyom , így fzóí{ 
a'leg-elfönek, úgy látom, Hogy mint-eggy 
ötven ef^tendfiig éltél a' világon, hát mivel 
töltötted-el ezt ás időt? Erre mond az, Afz-
fzony mololyogva: bizony már meg is fe'lejt-
kezten"} róla, hanem hadd gondolkozzam 
tsak róla. Fél óráig tartó gondolkodás után 
azt feleli, hogy a' míkpr nem aludt, akkor -
vagy kártyázott, vagy múlatfágba ment, —-
Rhadamantus int a' bal keze felől lévő strá-
zsátiak , hogy vigyázzon reá. -—• Hát teafz-
izonyom, így ízóll eggy máfiknak, a' ki-, 
jiek olly. nyájas és lanlcadt fzemeid vágy-
nak; úgy tartom, hogy mihteggy hufzon 
nyóltz efztendöket tőlthettél a' földön , hát 
tnit tsináltál ez, idő alatt ? Én tizenhét efz-
tendös koromig báboztam , azutári pedig 
mit tudtam volna tsinálni? a'Komédiába 
minden nap el-nientem , 's Románokat ólT -
vastam. . Jól van, felel a' Bíró , vigyétek 
ezt is a' máfikutan. A ' harmadik a' ki kér-
dőre vonatott, vól t 'eggy faluit parafzt afz-
fzony. Hát te mivel töltötted az időt? Én 
<2? felel az afzfzony, én negyven efetende-
ig éltem, az IJrarnna.k két Ajakat, hét leá-
nyokat ízűlterrj., két kezeimmel tsináltaro 
yéki kilentz ezer fajtot, a' leányimat m"eg? 

tanítottam minden munkára , Y mar :nio8t a' 
feg-elföt az Úr;mmaí hagytam , hogy az én 

" ° ' ' tá-
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vol létemben folytafs^, â  gazdafag'ot , ŝ tu= 
dom hogy nirits ig hozzá haíonló a' faluban. 
Rhadamantus maga is elTmoíblyodott ennek 
a' jó afzlzonynak eggyugyQfegéq , /s paran^ 
tsoltá, hogy az Eliíeumi kies mezőkre vi-
{:ettefsék. Hát te jó afzfzony , így fzóll má» 
Aknák; mit tsináltál harmintz öt eíztendők 
^ilatt, mellyeket a'földön töltöttél? Uram! 
én íemmi rofzízat nem tsinákam^ De hát 
valami jót tsináltál é? kérdi â  Bíró, Hogy 
az afzfzpny arra a- kérdésre íel-akadt, mind, 

két strázsa neki ment, az eggyik jobb, 
a* fnáíik'baí kezét ragadta-meg; de Bíró 
nagy alázatofságot ízelídfeget néz vén-ki 
ábrázatjából, parantsolta^strázsáknak, hogy 
ereízízél^-el y /s hagyjanak békét néki addig, 

inig qtet majű még tovább egyízer kérdőre 
húzza. Azután érkezett az ítélö-[z,ék elébe 
eggy yo. efztendős komor á%ízony, kitol 
kcrdi Rhadamantus , mit tsinált ázidö alatt. 
Jaj! igen meg-romlott világban éltem én , 
ŝ úgy bq&ízonkqdtam a'' balgatag ifjakra,. 

hogy nem fzűhtem-meg egéfz életemben 
Snotskolnl és dorgálni őkdt, hogy az Ö roízíz, 
példájqk mefzfzebb me&ízebb rie terjedjen, 
Jól van , felel Rhadamantus , de hát a? ima-
gad életére vigyáztál é illy Ggyelm^teíefi, 

kárhoztattad é illy keményen tselekedete-
i|det, Jaj IJram! minden időmet el-vette â  
^áfók hibáiknak jobbítáfbk^ ŝ a\magaméirsi 
" ' \ A ^ : 
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nem vigyázhattam. Ha úgy van, felel Rha-
damantus, úgy állj bal kéz felöl. Meg-látr 
van túl rajta a' Bíró eggy 80. eíztendős öre^ 
get, kérdi tőle, mivel töltötte e ' fok efz,. 
tendoket? Óh Uram! azzal, a' mivel nem 
kellett vólna; de már'éppen fel volt teve 
előttem) hogy meg-jobbítom magam', a* 
mikor váratlan ide hívott halál. Afzfzo* 
3iyom ^ kéfö már , kövesd azért azt, a' ki 
el-ment előtted, adj helyta^ hátad megett 
álló máGk öregnek. Ennbk is ugyan azt a* 
kérdést tette-fel a' Bíró. Mindenkor józa-
non és tifztán igyekeztem élni, felel a' tifz-, 

' tes öreg. Az én Férjemet még életben hagy» 
tam,/s fzínt úgy ízerettem ötet véníegében^ 
valamint ifjúíagának virágában. Minden 
gyermekeimet a' virtusnak útában igyekez, 
tem nevelni, és ők áz én vénfegemnek gyö-
nyörűíegei vóltak. Az én Gjaim Atyjaik a% 
árváknak, fzeretik őket mind azok , va* 
lakik esmérik, Az én Féijemnek Famíliád 
jában mindenkor tsendeíen éltem, és fokkal 
jobb karban hagytam azt ,el, mint ^ mint 
találtam, Rhadamántus, a* ki már az előtt 
is jól esmerte e' tiíztes öregnek yirtüíait, 
olly kegyelmefen mofblygott reá, hogy ar-, 
iá az Elifeumi mezőnek őrizője kezét nyúj-. 
iá néki. Mihelyt mngT-illette kezeit, az ií^ 
júíagnak tüze kezdett ragyogni ízemeiben, 

liliomnak fejéríege ^ .a- ró'sának piro&á^ 
^ ' . 
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ga, femmi fem volt ábrázatjához- képest. 
.Eggy Íz6va\, leit ez a' tifztes őfz a' fzépfég-
nek 's ifjuíagnak leg-fzebb vjrág-fzála. Eggy 
fijatal Dáma meg-íátván mefzízéről, hogy 
az JÉlifeumi mezőnek őrizője még a' rántzos 
ortzájü vén. #fzfzonyokat is illy ízépekké te-
heti, 's majd mitsoda fzépféget nem tsinál-
hat ő belőle, kerefztül fúrta magát a' foka-' 
fágon , rnég pedig olly hírtelen, hogy ö áíltt 
az ítélő fzék elébe e' tiíztes öreg Afzfzony 
után. Ettől is, mint a'.többektol tsak azt 
kérdezte Rhadamantus, miképpen töltötte-
el azokat a' hufzon öt efztendőket, mellye-
ket a' földön élt. Gyermeki időmről nem 
emlékezem, úgy mond az Afzfzony nagy 
bátran, hanem" mihelyt nevekedni kezdet-
tem , minden mesterfégemet meg-vetettem, 
hogy magarpat leg-fzebh 's leg-hírefebb Dá-
mává tehefsem, 's magamnak-leg-több íze-
retőket 's tifztelöket fzerezhefsek. E' vég-, 
re a' Májusban efett harmatokat butelliákra 
fzedtem, külömbo kulombh-féíe jó illatú vi-
zeket, fejérítö 's pirofitó festékeket kéíz;-
tetterő , hogy azokkal az ortzámn&k bőrét 
liliomnál fejérebbé, azután pedig aV píros 
ró'sához hafonlóvá tehefsem. Ezerfzer- is. 
rrteg-néztem magam'eggy nap. a' tükörben ,. 

. ha nem halaványadott é meg ortzámnak 
festékje , tíz tizenkét féle Reppen is fel-81-. 
töztem , hogy meg-láfsam meilyik ruha né-* 

. A.$ vei-
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velheti leg-inkább fzépfegemét, ŝ melly ik" te-
heti leg-kartsúbbá termetemet. Mihelyt va-
lami új-módi ruha vagy haj%fodrás kezdő-
dött más Örfzágban, én _VQltam mindég â  
leg-elf5 a-* k% azt â  Hazába be vitcem^ 's â  
több Afzfzonyok mint a'majmok engem \lcö-
vettek. De volt is hafzna emi}i fáradía-
gpmnak, mert—- ^ ——— A" Bíró nem 
engedvéii hogy fzaVait ^l-végezhefse, intett 
a-- Salja- fslől való Strázsának, ho^y YÍgycr 
a- többek után. Alig fogta-meg â  Strázsa^ 
hogy â  Dáma egéízbn el-változott^ ortzája 
meg-rántzoípdótt) Személyének minden kel?-
kmeteáég^ el-tilnt, lett belőle olly rémi-
tq éktelenfeg, ^nellyre többek írtózáísal 
néztek. .4-: Azonban h a l l o m h o g y . ' <%ggy 
más féreg Afzfzony n.agy fievetéísel, danlás-
iál ugrál áfsal közelget e' helyhez,, mintha 
Rhadamantiis Vendégfeget tartana. ^ No , 
gondolom magamban, nem fokára rívásra 
fordul az a' nagy ö.röm. —- De â  á̂rm& 
mind inkább inkább nevekedett, úgy íiogy 
végéLnem áthatván, álmomból feLferken-
teipnu—-r~ ' 

Ez a' repd-lfíVŰL raló álom igenmélly. 
gondolkozásba ej te,tt azután engemet, 5s meg 
nem állhattam, hogy tulajdon Mvembe le-
fzállyán meg ne kérdezzem én is magamtól, 
Mt én. mit tsmálok, '*$. mjivú. töltöm az. 
időt?, Á%t f e l i e m magamnak; hogy én m.U 

•/ - . ; %or 
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kor dolgom nints W W -
—- Ha az én Olyaíőim azt halznat 

Teízik ennek) â  mellynek el-éréfe végett én 
kevdettern, reményKg^m vagyon a" felöl, 
hogy nem fogják ezt híjjában való munká^ 
nak -a hsízontalag ido töltésnek nevezni; —» 

Javaslom én is qiinde^ Olvafoímnak;, 
hogy ekképpen vizsgálják meg-magqkaL 
Tégye ki ki kezét: ízívére, kérdje-meg gya-
korta magától^ mit tsinál ö ? Igén haíznos 
zabola léí^er; ez, melly meg-fogja tartóztat-
ni ötet^ hogy éledének valamelly réízét hij-
jába-valp és vétkes tsplekedet^kre ne fordít 
tsa, fel-ébreízti ottan qttán leikéi, hogy â  
virEusiiak gyakorlásában pieg ne rémüljön, 
eggy Íróval Íkem-íátomást íbgja kisebbíteni 
azt a' híbat, mellyel még a' leg-boltsebb ^ 
Íe^kegyefbbb emberek is vádolhatják ma-
gokat minden estve: &Qg% tf ^ 

a' Wö eí-WZatt WWa 
mek, — • . 

, •^ánuáfms' 1-$Ö napja* 
•Máskor is, ma Ifi vált fokánkét fzínűek. 

Mézet tsepeg fzájok, bár irigy ízívuek. 
Még azt is köfzöntik nyájas tsokoláfsaí. 

Kit el-adni keféjék lepnétiek Júdáfsaí. 
, ' feV 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



12 ; " f t ( 0 ) # 

Sok ezer napokat ollyaknak kívánnak, 
Kiknek, rajtok állván, eggyetnem adnának 

Tán a' bölts régifég éppen ezt értette 
Azon, hagy Jánust két ortzával festette. 

A* Találós Mefe volt Tűz-; a' Rejtett 
Szó Pántu.él 5 mellyböl ki-telik Pdfí, tzél, 
fdnt y ék 

Találós 'Mese. 

Mi az a' mi nélkül eggy Vezér fem lehet ? 
De Kóburg és London ebből réfzt nem vehet. 

Nints eggy Mágnásnak is", -van Gróf Zichy -
eknek,' 

Gróf Károlynak is , de tsak mint Pré-
, zesnek 

Eggy Leánynak fmtsen , de van - minden 
fzüznek, 

E5 nélkül tsak varrók, vennék hafznát 
tűznek. 

Fel nem taláihadd ezt a' Lexiconokban, 
Pedig a" középben meg vagyon azokban. 

I. S, Palota V, N, 

Rejtett Szó, 
Kégy lábonn áll teste, rettenetes állat, 

Meg-mozdít fok vállat, fokTörök fzakállat. 
Három elfő lába ád tsendes nyugalmat, 

Két elfő gyermeknek fzerez nagy fájdalmat. 
Yifz, 
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Vifzfza három lába igazak' tzimere , 
Ha telizik légy ennek meg fejtő mestere. 

A téjiiek hafzna. 
Croyden híres Ánglus Orvos, a' ki nem 

régiben halt meg, még ifjú korában nyava-
lya törésbe efett, 's mikor betegeit láto-
gatni ment, gyakorta el-dűlt az útfzán. Va-
lamit a' maga Orvosi tudományja 'is több 
Orvofoknak tanátsaik után bafznosnak gon-
dolt, mind azt meg-probáltá, hogy magát ki- • 
gyógy íthafea.' • De a' Tok orvoíságok után is 
lem mit fem konnyebbedett ezen terhes nya-
valyája. Tapafztalta mind az által azt, hogy 
mennél könnyebb .eledelekkel élt, annál rit-
kábban jött rá a' nyavalyatörés. Azért is 
el-fogta magát minden hús ételtől ~s bor ital-
tól, és tsak zöldíéggel és vízzel élt, tneüy-
nek azt a' a' hafznát vette, hogy tsak nem 
egéízen meg-ízűnt nyavalyája. De mivel 
a' zöldíéggel való élés ípk fzeleket tsinált 
belío réízeiben , mellyek miá nem kevés 
fájdalmat és alkalmatlanfágot fzenvedett; 
azért is tsupán tsak édes téjre fogta magát", ' 
és azon kívül még tsak kenyeret fem evett. 
Minden nap m.eg-ivott négy font tejet, reggel 
eggyet, délben kettőt, estve eggyet. így élt 
tizen-négy efztendeig, melly idő alatt nem tsak 
az, hogy foha a' nyavalya törés • rá nem 

^ jött 
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jött, hanem leg-kifsebb változást fem fzen-
vedétt egéfzfégében, ki-vévén eggy kis hi-
tíeg-Jeiést, mellyet a' Kína által hamar el-
űzött. —• Hihetőképpen fzint addig el-élt 
volna, mint Gofttafö j ha egyfzer el-fárad-
va nedves ágyba nem feküdt volna* mell7 
ihiatt ízégézésbé elett. Á' több Doktorok 
eleget kérték, hogy éljen yalamelly orvos-
fággal, de néni akart, azt mondván , hogy 
az ö Diétája vagy élelme módja, mihderi 
brvoíság helyett leíV néki; ezért is ízege-
zésben riyóltz nap múlva meg-hóltí —— Kü-
Jönöfen hafznál ez a' tejjel való élés á* köfz-
Vériyefeknék, 's kivált az oliyan gyerme-
keknek, kiknek nyavalya-töréfek á' gyo-
mornak 's bel fő refzeknek hibáikból ízárma-. 
zott. Próbálják-meg a'Szülék , né adjanak 
az illyen gyermekeknek tsak,két hónapig 
femmít egyebet téjnél; meg fogják tapafz-
talni, melly fzembe-tűnö léfzeri annak háfz-
na, úgy hogy a' nyavalya-törés, élöfzor ű-
g}ran ritkábban jő elő, ázutan pedig ezen 
élés' módja által, végképpen ki-marad; A ' 
kinek jó érős gyomra van; éljen fzamár-
téjjel, de a' gyenge gyornrúak tehén tejét 
igyanak, 's azt is eggy kévés forrás vízzel 
elegyítsék; 

J 
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yí' Vctdáfzókhoz-. 
Mikor fok Farkas megy fzem-köztt á' 

vadáfzfzal, ne Jöjjön az eifőre, mert az töb-
nvire mindenkor nőstény fzokott lenni. Há 
pedig azt el-lövi; a' hírnek ott nem hagy-
ják > és így félő, hogy a' farkas bor helyeit 
a' Vadáfzé ne húzattafsek-le. Ha az utói-
fokból lő-le eggyet, a' többek a' nőstény u-
tán mind el-mennek, 's azt bátorfággal meg-
nyúzhatja; —- A' medvéhez foha fe lojjört 
á' Vadáfz míg felé megy * bár valamelly fa* 
tetején bátoríagos helyen láttafsék is lenni; 
mert ha tsak meg nem döglik a' medve j 
titánná m áí z, és meg-motskolhatja; Ak-
kor lőjjön tehát hozzá $ mikor eggy kevéfsé 
ei-haladta őtet; úgy ha röfzfzúl találja is j 
á' medve többé vifefza ném fordál- Azt 
írják némellyek, hogy mikor a' medvébe 
olly fokfzor belé lőnek. hogy a' hürkája ki-
jő az oldalán, a' talpával be-dugdöfsa azt, 
iuvel bé-tömi a' lyukát, még is tovább 
fzalad. -

Falamit ct névét/égre^ 
Éggy helyen befzéllgetés lévén a' Mé~ 

tempftjChofisról, vagy a' Léleknek más test-
fce való költözéséről < eggy ifjú furtsátkodrá 

• • akar- • • 
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akarván azt mondja, hogy néki jut efzébe 
hogy az ö lelke az arany borjúban volt. Az 
hihető, mond eggy Dáma, fyzgft ## 

9 

Némelly érdemes olvasó Urak azt kí-
vánják; hogy túdósítsiik vettük e vagy nem 
az előre űzetett pénzt; de el~ gondolhatják 
melly nagy költséget ŝ fáradfágot- okozna 
ez nekünk^ Azért is jelentjük i-ízör Hogy 
leveleinknek megküldések az illyen érde-
mes Uraknak Recepifle gyanánt ízolgálhat* 
2-fzor A^ fél eíztendei elo-űzetés Posta nél-
kül a. 6* 30. xr$ Postán pedig Rfl 3-fzör 
A' ki ezen efztendőre élőre Bzet̂  az eLmult 
fel eíztendei Gyüjtemenyt is meg-íz erezheti 
nálunk Posta nélkül 2 go. xért- ^..fzer 
Ki ki minden bátoríaggal küldheti hozzánk 
az előre fizetést Postán, tsak így utasítsa leg-
yeiét JC VC. 

^ Comor# — erga recet 
pifFe* —— 

— Minthogy â  Királyi Kints Táré ennek 
pénznek eggyik réfze: tartoznak Posta 

Mester Urak ezt feWzállítani, 
. % j f 

#% 
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