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Költ Komáromban , Pünköst Havinak 
8. Napján. 

Atilla nagy váltának fotytatdfa, 

ondoljátok hogy általam Róma be-
„ izéli , így ízóliván hozzátok: nagy Feje-
„ delmek 's hazának Atyjai, tifzteljétek az 
„ én efztendöimet, mellyek általán-az én 
„ öfeim' Isteni tifzteletét meg - tartottam; 
„ ezen Tifztelet Torvényim alá vetette a* 
„ fzéles Világot; ez által verődött viJTza Han-
„ nibál falaimtól, és a' Gallufok éppen a' fő 
„ Templomtól. Hazánk' Isteneinek kérünk 
„ békefséget,' ngy an ezt kérjük a' nálunk meg-
„ telepedett Isteneink' ízámokra is. Mi ma-
„ gurikat olly vetekedéfekbenem erefztjük, 
„ mellyek tsak a' he verőknek valók, és mi 
„ könyörgést, nem pedig hartzot ajánlunk^#/ 

Három híres írók feleltek Symmachus* 
levelére. Orozes egybe fzerkéztette histó-. 
riáját, annak meg-próbáláfára, hogy a' Vi-

• lá- -

3 e g y i Is, . 
(B) Symmachus levelei Xr-dik Könyv, S4-dit lev, 

M. Gyíij. IV. N. ' L ' - -
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lágon minden időben történtek olly fzeren-
tsétlenfégek, mint mellyen a' Pogányok pa_ 
nafzolkodnak. Salviánus az ö könyvében 
azt tartja , hogy ezen vefzed elemnek oka e-
gyédűl a' Kerefztyének' h í v f á g a V rendetlen-
fége légyen; (c) de Sz. Ágoston meg-ma-
tat ja , melly nagyon külömbözq az Isten' 
Várofa ezen földi Várostól, ( d ) a' hol a' 
régi Rómaiak néroelly tselékedetekért, táe-
lekedeteikhez hafonló múlandó 's hitván ju-
talmakat nyertenek. 

Az elföbb időkben a' Rómaiaknál be'-
vett fzokás v ó l t , azon Hatalmafságokat, 
kiktől nékiek tartán! kellett magok kőzött 
való ellenkezésbe ejteni 's tartani, de a'ko-
vetkezett időkben arra többé nem mehet-
tek. El kellett fzen vedni hogy Atilla min-
den éfzaki népeket meg-gyözhefsen , hatal-
mát a' Dunától a' Rhénus vizéig ki-terjeízt-
vén, el-rontá mind azon erőfségeket , mel-
lyek ezen vizeken vol tak, 's annakutánna 
mind a' két Tsáfzárfággal adoztatott magának. 

„ Theodófius fzintén úgy eggy nemes 
5, Atya' gyermeke mint én, így Fzólla egyízet 
,, Atilla; dé mivel ö nékem adót fizet, mát 
,, ö nemes eredetéről le-efett, és énnékem 

„ fzol-
: . " 
• 3f í g y z és. 

{J) Az Isten Uialltodáfáról.' \ 
(0 Az Isten VárofóróJ, 
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fzolgámmá lett: nem illik tehát hogy U-
'' rának leieket hányjon , mint valami tsa-

lárd fzolga. „ (e) ^ 
Más alkalmatofsággal monda: „ Eggy 

A Tsáfzárnak hazugnak lenni éppen nem il-
'l lik. Ö eggjnek fzolgáim közzűl Satur-

„ DÍlus leányát felefégül ígérte; ha fzavá-
„ nak elegét tenni nem akar, én hadat ize-
„ nek nékie; ha pedig eleget nem tehet y 

és hogy nem engedelmeskednek nékie, 
„ iegítfégére menéndek. „ * • 

Azt éppen nem kell hinni, hogy Atilla 
ralamelly, mértékletefségtől vonatván, enged-
te a' Római Birodalom' fenn álláfát: 8 az ö 
nemzete' bé-vett fzokáfát követte, a' kik 
mind Untalan hódoltatták 's adóztatták a' 
népeket, de a' magok Birodalmába foha 
<5ket nem keverték. Ezen Fejedelem az o 
faházában, melíyben őtet Priscus előnkbe té-
fzi, ( f ) minden akkor még vadabb, és majd 
minden dífzes 's tanúit nemzeteknek. Ura lé-
vén, a' leg-nagyobb Fejedelmek közzé is 
be-illik, kikről tsak valaha fzóllott a' His-
tória. 

Láthatott az ember az ő Udvarában 
Mntelenűl mind nap-keleti mind nap-nyú-

L 2 ^ go-

3f e g y z c s. 

(e) Góthnfok' Históriája PriscusnáL 

(J) Góthuíok' Históriája Priscusr.il, 
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. goti Római Birodalom' Követjeit, kik vagy 
kegyelmet kérni, vagy tőle parantsolatokat 
venni jöttenek. Majd kívánta a' ízökött 
Hunnufok', majd pedig a' ízökött Római ra-
bok' viffza adatáfokat, néha pedig valamellyik 
Tsáfzári Udvamok' hozzá küldetéfét. A'nap 
íiyúgoti Birodalom leg-főbb Hadi-Vezéri bért 
fizetett néki, a'nap-keletire pedig két ezer 
's fzáz font nyomó aranyból álló adót ve. 
tett. Hogy a' Római Tsáfzárfágok félénk-
fégét jobban kereskedésre fordíthafsa, kiket 
meg-akara jutalmaztatni, azokat Konstántzi-
náyolybá kűldé, hogy ottan bőven meg. 
ajándékoztafsanak, 
' Minden alatta valói féltek ugyan őtet, 

de még is a' mint egyenefen ki-tetfzik, fo. 
ha nem boűzonkodtak, 's nem is haragud-
tak reája. • 

Szörnyű fel-emelt elméjű, de e' mel-
lett mesterfégefen ravafz vól t ; haragjában 
forró, de még is jól tudta a' meg-engedést, 
avagy a' büntetés' halafztáfát hafznára for-
dítani ; ha békefséggel nyerhetett, foha nem 
hadakózott: azon Királyok a' kik hatalma 
alá.kerültek, híven fzolgáltak nékie, és a* 
Hunnufok erkőltse' régi pompátlanfágát min-
denkoron magának réguláúl fzabta. A' mi 
a' többit illeti, az olly nemzetnél a' Feje-
delmet egyedül 's különöfen Vitéznek állí-
tani nem lehet, á' hol az i f jak, hallván Áty« 

V V ; M 
. .. i • ' t 
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jaik'ncmes hadi tselekedetelket,rohanva men-
tek a' hartzra, és a' hol az Atyák köny-
yeztek azon, hogy gyermekeikkel nem ofzt-
hatják a' hadi ditsőfeget. 

Atilla halála után mind ezen nemzetek 
el-ofzlottak egymástól, de a' Rómaiak olly 
gyengék voltak, hogy nem találtathatott olly 
tsekélly nemzet, melly nékiek nem árthatott 
volna. 

Szeremből, Vukovárról. S* S. 

A ' melly kis munkátskát a* minapában. 
a* Magyar Koronának vifzontagfágairól ki-
botsátottam, nem volt tzélom benne, min-
den történeteket el-befzél|ni», — De mint-
hogy eggy érdemes Jó akaró Urunk pémelly 
Jégyzéfeket küldött hozzánk, melly eket fo-
kán talán nem olvastak , azokat közre bo~ 
tsátani fziikfégesnek ítéltük, 

Jí 18-dik Levélhez,. Ottó Bavariai 
Hertzeg 1304-dik, Efztendőben, a' Magyar 
Orfzági Koronát magához váltván Vences-
laus Tseh Orfzági Királytól, a' midőn fiet-
ne ezen kintsel Magyar Orfzágra, maga Ki-
rályjá lejendö koronáztatáfára ; azon útjában 
éjtfzakákon által is útazván, meg-történt, 
hogy a' Korona tokjával eggyiitt a' lórúi 
a'főidre le-esvén, és azt egéfz hajnalig fenki, 
éfzre nem vévén; említett Ottó Bavariai 

; . t i ' í f e . 
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tzeg által el - vefztetett, de fzerenísefen is. 
•mét ugyan tsak meg-taláitatott„ —- Azon 
le-efésben a' Korona tetején lévő kerefztfél. 
re hajlott, 's valamennyire alább meg is re_ 
pedétt, «— Ez az oka, hogy a' Koronán lé-
v ő arany kerefzt egéfzen fél-fzakra állva lát-
Izatik. Melly Orfzág' Koronánk' igaz való. 
iagának tagadhatatlan jele. — Ezen egéfz 
történet olvastathatik Thúróczi János Ma. 
gyar Orfzág Krónikájának 3-dik könyvének 
gg-dík réfzében. 

• A 20-dik Levélhez és ehez ragafztott 
iTöldalékhoz„ — Az Magyar Orfzág Sz. Ko-
ronájának, Geiza Fejedelem Uralkodáfától 
vett eredetéről jeles és világos Bi/onyfág' 
levele. (Documentumja) Elfő Károly' Ma-
gyar Orfzág Királyjának IJI^-dikben költ 
Donationális levele. 
Carolus 1-ns Robertus, in Domtiom 

Cafiri & Diftri&us Kumarumienfi j, in-
tuitu fidelium Servitiorum, in f orma 
Diplomatis, Thomce Archi-Eppo. Stri- « 
gon. ao- 1317, impertita, fic inter n~ I 
liquct: ' \ ' 

j, Quía Corona Geyzas, Regis Stepha-
ni Progenitoiis, qua de more Viigarico, 
Reges Vngarise folent cöronari , per infi-

s , deles iüicitos detentores rapta detinebatur; 
,, Nova Corona ípecialiter pro NobLs fabri-
„ cata, per Daunv Legatma ( R* P.Dnu:. 

. * , Frs,-
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„ Fráter Gentilis erat) benedicta & auctö-
„ rifata, per ipfum Dnura. Thomam Archi-

Eppum, juxta coiifvetudinem Regni Noítri 
}) approbatum — — ipfo novo Diademate 
„ exítitimus coronati» Et licet huj'usmodi 
„ Coronationis modus füfficiens exftitííTet; 
„ tamen, ut Opiniöni Gentis Vngaricse fa-
„ tisfieret, & üt fcandalum de medio Vul-

gi tolleretur; reciiperata & reilabita per 
„ follicitam Curaín Ejüsdem Dni* Archi-E-

pifcopi ipfa S. Corona ab illicitis. detebto- , 
„ ribus, rurfum in loco debito, videhcet in 
H Alba Regali « — d é manibus ejus- x 

M dem Thomae Archi-Eppi., Diademate 
„ Regio , videlieet eadem Sacra Corona, 
„ de novo exftitimus coronati» — „ 

Hová lett légyen az az elfő Korona, 
nem annyira világos; hihető, hogy Suliman 
Török Tsáfzár által Székesfehérvár 1543-
dikban el-foglaltatván , ezen Korona régi 
Eirályjaink'más egyébb kintseikkei egyetem-
ben el-rabol tátott. 

A 2i-clik levélhez — Itt tartatott az o 
életében a' Magyar Orfzági Korona isr, 's 
ott maradt, békéfségben majd 1 3 8 5 a ' 
mikor Kis Károly v ott meg-ölettetvéu , az ö 
Felefége Erfébeth 's a' t. — Az bé-tsúfzott 
hiba így jobbíttathatik: 'S ott maradott békes-
iegben majd 1439-ig? a' • mellyben Albert 
Tsáfzár' és Magyar Orfzág Kírályjának hír tc 

, t i . lep. 
' • : - ' • ' 
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len történt halálával az o felefége Erfébeth 
1440-ben ezen Magyar Koronát, 3. hóna-
pos meg-koronáztatott Láfzlo fijatskájával 
(Ladislatis Pofthumus ) magával Bétsbe el-
lopta* — Bizonyos tudomásból mondhat-
j u k : hogy, minek előtte ezen Sz. Korona 
Sopronnak által , Bétsbe vitetnék ; JRába-
közi Mihályi helyfégben eggy odvas fában 
cl-rejtve eggy darab ideig titkon tartatott. 
— Be fok vifzontagfágai valának ezen Szent 
Koronának! 

F.nefsei György, 

A ' Talalós Mefe vóltA. betii, a* Rej-
tett Szó l g 0 2 , mellybol ki-te^k gaz,, iga. 

Találós Mese. 
Most kifseb', most- nagyob' az én kerületem, 

Sárga, fejér, és más fzínekkel festetem. 
ISféha fzűkölködök, néha jól mesr-tömnek; 

Néha fenki fe néz, néha mind fzeretnek. 
Van reám fzúkfége fzintén úgy parafztnak, 

Mint Királynak. Vagyoík pestife harafztnak, 

Rejtett Sxó. 
Hétteje kinn várt-áll ; más ketteje tzélra 

m o r o g ' s fzáll; 
E" négy öfzve ha megy, tzélja malomba 

_ tsak eggy. 
Martosrol* Edes Gergely. 

JC 
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: k: T. u. • • - •. 
Tsudálkozni fognak talán a' T. Urak, 

* midőn látni f o g j á k , hogy én a' Mindenes 
Gyűjteményt álommal akarom terhelni. Ha-
nem mindazonáltal reménylem , hogy meg-
fognak nékem engedni, ha meg-tekíntikeb-
ben való végemet, és hogy erre máfoktól öfz-
tönöztetteiru Ez áz álom valcfágos álom: úgy 
írtam-le a' mint láttam álmomban. Az ti-
tánná vetett történet is igaz, és ugyan ezért, 
és a' miket annak utánna hallottunk, ofztö-
röztettem ezen álomnak le-íráfára. Mert el-
hitettük vólt mi magunkkal, hogy lehetetlen 
hogy találkozna valamelly hazafi, a' ki tsak 
az újfágoknak olvafáfából is, meg ne győ-
zetett vólna arról, hogy Hazánk' bóldogfá-
ga állandó foha fem lehet, ha tsak a' Magyar 
nyelv, uralkodó nyelv nem léiken; Nem is 
lehetne fenki olly fel-törlött homlokú, a" 
ki ez ellen fzáját fel-merné tátani; 's meg 
tsalatkozánk, . Tefsék meg-nézni az álmot, 
's ítélj ék-meg, vallyon végünkre fzölgálhat 
é valamit vagy fem? Tudom hogy igazán 
ítélik., mert Hazájokat igazán fzeretlk. 

' klóm• . 
Már előtűnt Phoebus: tündöklött Táinthia* 

és a' 
.. t f ' Tsú 

i ' ; - - : • 
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Tsillagös ég mindent nyugodalomra hívott; 
A* mikor el-bádjadtt testem' nyugodni ho-

tsátám, 
Hogy lankadt erejét viffza vehefse megint, 

'S ím el-fzenderedém, de az elme nem en-
gede nyugtot, 

Mert a' bódörgött, 's eggy havas hegyre 
le-tett. 

Olvadozott a' hó: vígadt mofolyogva Apolló: 
Kis madaratska repült, 's - gyenge tavaik-

nak örült. 
Én egyedül járok, 's hát látom régi Barátom! 

Nem tudom hogy mi ókért földre fzegezte 
Izemét. 

Üdvözlöm, de reám fe tekint- én gondba 
merülök, 

'S ím' tsak hamar gyorfán "lépve utánnam 
ered, 

ÜdvözlÖtt, 's üdvözlöttem: mifzerentse ve-
zérel ? 

Kérdé; én pedig öt, hogy mi vezette oda. 
'S mondám: hogy ha lehet; Bajtárs ! ki-ve^ 

. . zetni, vezess-ki 
E' havas erdőből, itt nyom az éjtfzaka is! 

Engede f 's mind ketten napnyugta felé .mé«> 
negettiink; 

'S a' bértznek tsúttsán tifzta mezőre jutánk 
Bámultam , 's féltem mikor itten fzerte te-

. kínték: — 
Eddig vólt vezető tárfam is itt oda lett! 
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Eggy roppant Várast láttam, !s bámulva 
- tsudáltam előttem, 

Mert illyen foha még eddig efzembe le 
_ tűnt, 7 ' 

Á h ; mondám, boldog nép, mellyt környé-
kez ezen vár!, 

Ellenfég erejét itt ki-nevetni l e h e t — 
Mert az egéfz várast felhőkkel jádzodozó fal, 

Melly be madár fe lepult, bé kerekítti vala. 
Sántza pedig fzéles a alarmnt a' nagy Duna 

> atka ' 
Nem minden tüzelő érhet-el a' falakig. 

Nagy pompás Paloták; tágas, 's ízép rend 
be ízedet Ve 

Útfzák voltak; hanem mostani munka vala, 
A' mikor ezt nézem, ke&dek közelébbre fietni 

A ' várhoz fzaporán, hogy vegyem abba 
magam'. 

A' mikor íg j fietek, 's a' dombrol löjteni 
kezdek, 

Ösvényem' látom két vizek árkai köztt! 
Óh melly félelmes vol t , hogyha vagy erre 

vagy arra 
Él- tsufzamik lábam , 's féltemet itt le-

tefzem! . . , 
A ' fejem el-fzédűlt; a' víz nagy volta ijefztett; 
. Mert melly bálra esett, a' bizony a' Du-

/ na volt. 
Mind kettő jegeit már gyéren vitie lc mentén, 

'S nem fok időre, hajó itt fel, a k mehetett* 
' ' ' < • m : ' . 
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feí-jutok a' nagy városhoz, "s ki rakatta? 
ki lakja 

E' roppant várost ? kérdezek eggy valakit. 
Németek építték , hogy lenne Magyarnak 

eröfség 
Ellenfég ellen, 's lakja Magyar; felele. 

Ó h ! mint tapfoltam mikoroan illy hangza-
. tot hallék ! 

Boldog léfz'; mondám, végtire Kedves 
Hazám! 

Ekkor az alkotmányt nézem közelébbre fze-
mesbben, 

• 'S látohi föld'fzínéií állani talp-köveit — 
lttén mát a' harag , bánat 's a' fzégyen el-

ölte 
Szívem', 'g fzájam ezen nagy panafzokra 

fakadt. 
Óh Magyarok! Magyarok.! mért nem ví, 

gyáztatok itten? 
. Hogy nem láttátok Véreim e' nagy hibát ? 
Mért engedtétek; nagy tsuffágtokra, rakatni 

E' falakat? Várunk' fogja nevetnikiki —• 
Ennek az ellenfég könnyen bé-fúrhat alája; 
* Dőlni fog önként még a' maga fántzaiba —* 

így végzém panafzim', 's fzemeim. fel-nyíl-
_ tak azonnal: 

És Örvendettem rajta, hogy álmadozás. 
'S ímé még az nap némelly új verfeket hoztak, 

• 'S benne mit olvastam ? Tenciimusln La* 
" tmm 

v / • " Na. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet. 728.196 



~ ; • m : 

Tvfó hát kedves Hazám J Kőfzonom neveléfe-
det: immár 

Élj a' mint ° élhetfz ! mí Latziumba 
\ megyünk — 

Enged)-meg Tifztes Vers-fzerző nékem, 
ha mondom 

Hogy Latziumnál tán voltam az éjtfza-
ka is. 

Abba ne kívánkozz ! a' Vár zúdulva le-
i , , omlik 

. Nem fok időre , 's talán téged is el-te-
meténd, — 

Pesti' Szemináriumból. A, A. E. K. P. 

Pétsről Bika hav> Napj* 1790. 
Minden igaz Hazafijak nagyra betsölik 

azt a' Tifzteletes Úrban, és a' többi érdemes 
Tárfaiban, hogy egyfzer is máíTzor is ol-
lyat mit tsak iktatnak tudós íráfaikba, mel-
lyel a' Magyar nyelvnek hathatófan pártját 
fogják. Ugyan is addig kell fejteni a' hár-

, fat, míg hámlik, addig kell még a' Diéta 
el-nem kezdődik, még az idegenkedő fzíve« 
két is el-fogadáfára el-kéfzítteni, mert azu* 
tán kéfőn lefz'már minden. E' végre ma-
gam is eggy réfzint faját indulatimtól, más 
réfzrül a' Pofbnyi Szemináriumban lévő ba* 
rátimtóí öfztönÖztetvén, a' Magyar nyelvről 
való gondolatimat, a" mennyire még máfok* 

• ' / ' ' • ' . ' • • tÓl 
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tói ebben meg nem előztettem, kívántam 
papírosra tenni * és a' T. T . Urakkal köz-
leni, hogy hajónak találják, a1 Gyűjtemény-
be iktatni ne átallják: ím következnek. 

Mitől van az, hogy ebben a' meg-vilá. 
pofodott fzázadban i s , ebben a' minden-fé-
]e tudományoknak tavafzában is egyedül a' 
mi Magyar Hazánknak Litefdtúrdja elő 
nem mehet ? Midőn a' Tudományok és mes-
terfégek a' fzomfzéd tartományokban egéfz 
az írígyfégig korofodni, és íellyes meg-értt 
nyomra állani látfzatnak, egyedül Hazank-
ban mind ekkoráig is tsetsernős korokból, 
űgy fzóllván , fel-nem ferdülhettek, 's tsak 
alig léphettek-ki pólyás; böltsöjökből? Éti-
nek nem elly okait éles és bőlts elméfségel 
tapogatta v o l t a ' Gyűjteménynek XXV. és 
következő leveleiben Tudós és érdemes Ko-
vátsr ÍJiy Szabad légyen nékem azokhoz 
még ezt is hozzájok toldanom: Magyar 0r~ 
fzdgban a' Tudományok'' és mesterfégeV 
meg-tsökkenéfeknek nem utólfó oka Nemze~ 
tünknek a' í)edk nyelvhez-mód nélkül váló 
fagafzkoddsa. Mert nints annál bizonyo-
fai>b, hogy fe a' tudományok nem virágozhat-
nak Tudófok: nélkül, fe a' Túdófok nem fzár-
yr.azhatriak tanítványok nélkül, fe a' Tanítvá-
nyok nem támadhatnak az olvafásnak fzerete-
te,és öfztöne nélkül. Ha tehát azt akarjuk,hogy 

' Hazánkban fzerte fzéllyel virágozzanak a'tu-
• - , • do- ;• 
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dományok és mesterfégek, mindenek előtt 
az Orfzág' nagyobb réfzében, a1 kÖzfégbe 
bé kellett volna gyökerezni az olvafásnak 
és Tudományoknak fzeretetét. Ki nem le-
het mondani, mi nágy iparkodáfsal a' kül-
fö Nemzetek, hogy még a' köz népet i s , 
a' gyermekeket is az olvafásra tsábíthafsák, 
fáradoztak; a' leg-elfőbb Boltsek fem állí-
tották azzal meg-homályofíttatottnak lenni az 
6 d i t s ő f é g e k e t h a az ártatlan kisdedeknek 
fzámokra kéfeített filit falat könyvetskék ál-
tal le-erefzkednének. Nem elégedtek-meg 
azzal, hogy már ebben vagy abban a' réfz-
ben ízámos oktatáfok voltak máfoktól' ki-
adva , mind újabb újabb fogáfokat gondol-
tak-ki , ezerféleképpen alkalmaztatták ma-
gokat hozzájok, az ő gyermeki hajlaridófá-
gáikat ezer úton módon fartatták, 's annyi-
ra vitték a' dolgot, hogy már ma alig ta-
lálkozik eggy fzoba , vagy konyha leány, 
eggy barmok után bojtárkodó béres, ki a' 
könyvekben nem gyönyörködne, 's mi lett 
belőle? A z , hogy fzembe tűnő gyümöltsé-
vel él mái napon az egéfz Orfzág, és jói-
tévőinek neveket el-feíejthetetlen áídáfsal 
és háládáfsal tzímerezu Hat mi hogy igye-
keztünk gyermekeinknek fziveket meg-fog-
ni? A' kezünkre bízottakat alig tanítottuk-^ 
meg az AB abot? és BA tát ki-ejteni,hogy 
már erőízakofan. kezdettük fejekbe verni, 
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hogy Fermis féreg, Feneiium méreg; Dl. 
es nap, Saeerdos pap; Gaudium öröm, 
Uílgvis köröm; 's a' t. mellyel úgy el-vet* 
tiik a' gyermek'kedvét, hogy az éppenfég. 
gel néki unatkozván, minden Tudományok-
hoz háttal fordulna, az ő Szülői pedig an-
nál könnyebberi tetfzéfekre állanának, avagj 
fzánt fzándékkal oskolába fe botsátanák, 
mennél nagyobb fzükfégek volna fegítíegé-
re, és kevefebbhafznot reménylhetnének 
olvafáfából.. Mert azt jól tudták, hogy mag. 
zatjaik a' Deákot foha fe tanúlhatják-meg, 
mivel tolok ki nem telt, hogy. annyi efz-
tendeig (mennyit a' Deák kíván) oskoláz-
tafsák, és a* házi gazdálkodást el-múlafzt-
hafsák; a': Magyar nyelven > pedig látták, 
hogy ez előtt alig voltak valamire való, 's 
hafzon vehető könyvek* Mert nálunk kö-
zönfégefen ez á' bal vélekedés uralkodott: 
hogy egyedül a' Deák nyelv a' Tudótok' 
nyelvek, 's egyedül tsak azon befzélihetnek 
a' Tudó fok; a' honnét mindennek , a' mi 
Deák nyelven költ, örültek, a' Magyar 
munkákról ellenben , mellyeket hogy meg-
vefsenek, tsak az is elég ok vólt, hogy 
Magyarok vóltanak, igen kevefet tartot-
tak^ ' • 

( A ' többi következik.) 
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