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Báró Trenk Fridrik életének Históriája 
folijtattatik. 

JHarmadfxor: 

J ~ J a illyen volt a' Gibeonitáknak állapoí-
jok, a' mint hihető is, könnyű volt által-
látni , nai vólt a % oka % hogy a' Saul' hit-

G fze-
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fzegése, 's igazfágtalanfága illy közönfége- , 
sen bűntettetett-meg az ő Fijaiban, fót az • 
egéfz Izraelben. Saul bűntettetett-meg leg-
elofzör azok által a' fok nyomorúfágok ál-
tal, meliyeket hdzott magára, 's a' roellyek 
által végeztetett-el mind élete, mind Király, 
fága. Az Ö Maradéki is méltán büntettet-
tek ezért, mert a' mikor az istentelenül 
el-nyomattatott Gibeonitáknak jófzágaikat a' 
magok birtokokban meg-tartották, akkor 
egyfzersmind az ö Nagy-Atyjoknak Saulnak 
igazfágtalanfágában rrieg-egygyeztek, 's ek- • 
képpen a^ Gibeonitáknak végső el-pufztiílá-
sokat ök is fiettették. Ha Saul az Ő idejé-
ben éltt Gibeonitákat háborgatta 's ölettette . 
azért', hogy az ö Atyjaik meg-tsálták vólt 
az Izraelt: hát az ö Maradéki közzül nem 

. méltán végeztettek é ki némellyek, mind, 
az 6 bűnéért, mind pedig azért, hogy a' 
meg-fofztatott Gibeonitáknak zsákmányaik-
kal gazdagodtak-meg, a' meliyeket minden . 
törvény és igazfág nélkül birtokokban meg 
is tartottak. Végezetre meg-bűntettetett az 
egéfz nép három efztendeig tartó éhfég ál- ' 
tal, mert meg-rontotta ez is a' Gibeonitákkal j 
kötött fzövetféget annyibanhogy az ő ül-, 
dözojöknek Saulnak ellene nem állott, főt4 

maga is háborgatta e' meg-uíáltatott népet 
annyira, hogy fenki nem találtatott, a' ki 
az ő igaz ügyöket fel-fogván, az Ő pana-

üo-
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lkokat a' Törvény-fzék' eleibe vitte volna. 
M eg- egy gy ezett tel iái az igazfággal az a'bűn-

tétés, mellyel meg-büntettetik az egéfz nép/ 
's a' mellyel a' Gibeonitákon esett méltat-
lanfág helyre hozattatik. 

4. De miért halafztja az igaz és Szent 
ISTEN a' Saul vétkének meg-bofzfzúlását' 
a' Dávid idejére? Miért várakozik illy fok 
efztendőkig, hogy meg-biintesse-e'gonofzfá-
got,a ' mellyet jlly utálatossá téfznek a' kör-
nyűl-állások ? Miért jelent i-ki reménytelen 
a' maga méltó bofzfzonkodását olly időben, 
a'mikor már a' Gibeoniták meg-fzokván a* 
nyomorgattatást, nem is panafzolkodnak töb-
bé keserves forsokról? Nehéz ezekre a' 

í; kérdésekre úgy meg-felelni, hogy a' gon-
•i doskodásnak tökélletesen elég tétettessék. 

A' fzent Historikusnak rövid befzéde, mel-
- lyel ezt a'történetet elől-adja, nem engedi , 

hogy tudhassuk mind azokat .a' környül-ál-
lásokat, a' m,ellyek fzükfégesek volnának 
ezeknek a'Kérdéseknek meg-fejtésekre. Kü-
lömben, ha azokra tökélletesen meg-felélhet-
nénit is, kevés hafzna lenne. — Mikor a% 

* ISTENnek tselekedeteiröí vagyon a' fzp , 
nagy vakmerőfég ezt kérdezni: miért tsinál-
ta Ö ezeket? mintha tartozna nékünk min-

* denkor elö-fzámlálni az okokat, mellyek az 
- . ö gondviselését meg-határozták. Sokkal na-

gyobb bőltsefég, '$ kegyesség tetfzik abban 
G í meg, 
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meg j ha előre meg-valljuk, hogy a' Világ-
nak igaz Bírája femmi igazfágtalanfágot nem 
tselekedhetik, és hogy nem a1 mi tifztiink 
az, hogy az ő tselekedeteinek okairól felet-
tébb gondoskodjunk , mikor nem ítélte azo-
kat fziikfégeseknek nékünk ki-jelenteni. Elég 
az, hogy az ISTEN tselekedett valamit, 
hogy meg-győzettessünk a' dolognak igaz-
(agáról;mert lehetetlen, liogy Ö leg-kissebb 
igazfágtalanfágot is tselekedhessen. f Mos, 
XXXII. 4. 

Ha fzabad mindazáltal némelly hozzá 
vetésekkel a' Históriát világosítanunk , kön-
nyű az Isteni gondviselést igazítanunk, hogy 
illy fokára halafztja a1 Saul bűnének meg-
büntetését. Hihető hogy a' Gibeoniták az 
Ö feslett életek által meg-érdemlették, hogy 
bizonyds ideig nyomorgattassanak , 's az os-
tornak keze áltál az ö kötelességeknek tel-
jesítésekre vezéreltessenek. Hihető, hogy 
az ÚR ennek a' hit-fzegésnek, kegyetlenfég-
nek, 's a' maga meg-fértetett ditsöfégénék 
meg-boMzúlását halafztotta olly Fejedelem-
nek idejére, a' ki figyelmezett az Égnek 
vefzfzejére, 's kéfz vólt meg-orvosolni azo-
kat a' rendeletlenfégeket, a'mellyek az ÚR-
nak tsapásit hozták az Izraelre. Hihető, 
hogy az ÚR meg akarta várni az időt, melly-
ben a' népnek a' Gibeonitákon véghez vitt 
istentelenfégey^tu^^ljes inertekére mégyen, 

és 
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és hogy az éppen akkor tájban esett, mikor 
az éhfég kezdette a' népet pufztítani. Hi-
hető végezetre, hogy a' JEHOVA még 
akarván felelni amaz Ő kedves és ditsőféges 
titulusának, hogy Ö késedelmes a' haragra 
's nagy kegyelmességw. 'Sóit* Cili. 8. ak-
kor kívánta a' maga bofzfzúáMó kezét a' 
népen meg-nehezíteni, mikor előre el-látta, 
hogy az ö tsapása idvességes meg-indúlást 
fzerez annak fzívében. Meg-valljuk, hogy 
ezek tsak vélekedések, de olly hihetők, a' 
mellyek meg-esmértethetik velünk, hogy áz 
ISTENnek bőlts és igaz okai voltak abban , 
hogy a' maga bofzfzúállását illy fokára ha-
lafztotta. ' -

5. Nem lehet kárhoztatni Dávidot az* 
ért, hogy ezeket a' hét fzemélyeket a' Gi-
beonitáknak által-adta. — Hogy az éhfég 
jmeg-fzűnjön, helyre kellett hozni azt az Ég-
re kiáltó igazfágtalanfágot , a' melly rajtok 
esett. Nem kívánták Saulnak és az Ő Há-
zának jófzágát; hanem azt, hogy az ö Fa-
míliájából hét fzemélyek adattassanak-által 
az 0 bofzfziiállásoknak. — Dávidnak nem 
vó.lt hatalmában , hogy azt tolok meg-von-
ja; annyival inkább, hogy Saul, és az 0 
vérengezö Háza, nem tsak hetet öletett-meg 
Ő közzűlök, 's nem tsak eíinyi Famíliákat 
tett nyomomlttakká. Inkább kellett vólna 
é Dávidnak azt nézni , hogy az egéfz Izrael 

G 3 a z 
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az éhfégtŐl cméfztessék, hogy fem mint a' 
kívánt fzemélyeket ki-adui ? Ha kegyetlen, 
fégnek 's embertelenfégnek lehet is azért a' 
Gibeonítákban tartani, hogy hét Fejedelmi 
embereket kérgek-ki olly gyalázatos bünte-
tésre, meliy az ISTENtől meg-átkoztatott. 
5 MÓS. XXÍ> 23. De más felől nem igaz 
és illendő vólt é, hogy a' gyilkosok , vagy 
a' kik a' gyilkosságban részesültek meg-bün-
tettessenek? M eg-kegy elmezhctett é Dávid 
nékik, a' Törvénynek világos parantsolatja 
ellen? 3 Múts, XXIV, 18. 9 Mós. X1K 
I I , 12 , 13. '— De a' Gibfeonitákbán feni 
lehet talám kárhoztatni, hogy illy gyaláza-
tos büntetést kívántak, a' melly meg-rémít-, 
hesse még a' Királyokat is, hogy hasonló 
méltatlanfágot többé rajtok ne gyakorolja-

* nak. Úgy látfzik , hogy az az ISTEN, 
a' ki éhféget hozott a' földre, helybe hagy-
ta a' Saul Fijainak és Unokájinak ki-végez-
tetéseket; mert mindjárt azután a' maga os-
torát meg-fzüntette, 

6. Lehetetlen okos és egyenes fzívii 
embernek még tsak gyanakodni is úgy Dá-
vid felől, hogy ma£a rendelte volna el ezt, 
a'dolgot alattombán a' Gibeonittákkal, a' 
Napkeleti Királyoknak amaz irtóztató és ke-
gyetlen Politziájok fzerént, mellyel meg-
öldpstették azokat a'Fejedelmeket, a 'kik 
a' Koronához jussokat tartották. Ennek a' 

• gyű-
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gyülölféges gyanakodásnak nints femmi fun-
darxientoma. Tudnivaló, hogy még akkor 
maga válafztott az ISTEN Királyi: a' maga 
népétiek, és fenkinem léphetett Királyfág-
ra , hanem az, a' kit az ŰR fel-kenetett. — 
Miképpen bíztathatta volna tehát Dávid ma-
gát azzal, hogy ha egynéhány fzemély eket 
a' Saul' házából meg-ölettet: így az Ő Fija-
ira örökfég fzerént fog fzállani a' Korona ? 
Az IS'ÍEN nem vethette volna é meg otet, 
és az ö Házát, fzint úgy mint a' Saulét meg? 
vetette vólt. 

De tegyük-fel, hogy Dávid ebből a' 
fzörnyű és kegyetlen Politikából dolgozott 
itt: úgy, avagy meg hagyta vólna é életben 
azokat a'fzemély-eket, a' kik lehettek vólna 
a' Koronának leg-közelebbről való Örökösei ? 

' A' Gibeonitáknak ki-adatqtt fzemélyek vol-
tak a' Ris-pa Ágyastól fzilletett két fijak, 
a' kiknek leg-kissebb jussok fem Lehetett fo-
ha a' Királyíaghoz, minthogy Ágyastól.fzil-
lettettek; ezeken k ívül Mérdbncik öt fijai, 
a' ki tsak egy közpnféges lakoshoz ment 
vólt férjhez,'és így a' kiktől leg-kissebbet-
fern félhetett. KFem tsak életben meg-hagy-
ja pedig Mefiboíetet 's az ő Q.)kt xMikdt', és 
ennek gyermekeit 1 Krón. F1II. 33. a' kik 
a' Saul' első fzölöttétöl Jónathántól fz ár máz-
ván , egyedül való Örökösei lehettek vólna 
a' Királyi pállízának; hanem Fejedelmi rang-

G 4 
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tan tartja őket , a' mellyben az Orfzágnak 
minden Nagyjaival barátkozhattak, 's ma-
goknak ha tetfzett Jó-akarókat, 's Követö-
ket fzerezhettek. — Avagy így tselekedett 
vólna é valamelly kegyetlen Politikus ezek-
kel a' Királyi Házból fzármazott fzemélyek-
kel, a' kik ö néki árnyékot tarthattak? 

Dávidnak Mefibofettel 's az ö Házával» 
tselekedett irgalmassága éppen meg nem en-
gedheti , hogy Dávidról úgyv gyanakodjunk, 
hogy a' Gíbeonitákkal egy gyet értett vólna. 
Annyival is inkább, hogy ez a' fzomoru 
történet akkor esett, a' mikor Dávid győ-
zedelmet vévén külső ,és belső ellenfégein , 
a' hatalomnak leg-felső póltzára ült ; a', mii 
kor a' Saul' Házának nem vólt femmi gyá-
mola, és ereje; a1 mikor Dávid az egéfz Iz-
raelnek fzeretetét, és tifzteletét el-nyerte, 's 
következésképpen femmi őtet erre a' ke-
gyetlenfégre nem indíthatta. 

Végezetre 7;fzer, El lehet é hinni, 
hogy az a' Szent írás, a' melly világosságra 
hozta Dávidnak Betfabéval 's Uriással való 
dolgát, 's ezért a' titkos tselekedetéért kö-
zönfégessé tette az ő gyalázatját, ezeknek a' 
hét ártatlan fzemélyeknek halálokat el-hall-
gatta vólna, ha Dávid ezeket, mint Uriást 
a' maga vétkes indúlatinak áldozta vólna 
fel? 

El lehet é liinni , hogy ha Dávid elő-
re egygye&ett vólna meg a' Gíbeonitákkal, 

hogy 
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hogy kérjék e' hét FérjSjakat, ama Szent 
és bűnt gyűlölő ISTEN helyben hagyta vól-
na é rémítő kegyetlenfégét az által,hogy az 
éhfégét mindjárt az ö halálok után meg-
fzűntette? —- Az egéfz Hazát pufztító os-
torral, mint valamelly fedéllel élt vólna te-
hát Dávid itt, a' maga hétfzeres gyilkossá-
gának végbe vitelére. Avagy nem az IS-
TENnel való játfzás lett vólna é ez, és az 
5 bofzfzííálló igazfágának, 's mindenható 
erejének nem nyilvánvaló' tsúfolása é ? Avagy 
nem arra kénfzerítette vólna é ez a' Világ-
nak igaz Bíráját, hogy a' maga tsapását a' 
népén meg-hofzízabbítfa és meg-nehezítfe ? 

Mind ezekből a' tetfzik-meg, hogy 
nints femmi ebben a' Históriában, a' mi a* 
Dávid' ariatlanfágát bé-motskolhatná,-vagy 
p< dig az Isteni gondviselésnek boltsefégét 's 
.egyenességet kérdésbe hozhatná. Sőt in-
kább nagy indító ok ez nékünk a' kegyes-
fégre, a' mikor látjuk, melly igen gyűlöli 
a' JEHOVA a' kegyetlenféget 's hit-fzegést, 
és hogy nem hagyja büntetés nélkül azokat, 
a' kik áltai-hágják esküvéseket, meg-ront-
ják kötött frigyeket , és hogy vagy felébb, 
vagy később meg-fzabadítja. az el-nyomat-
takat. 'Sóit. CXLV1, 7 , 8 ? 9« Ebben az 
egéfz történetben olly árratlamU - viselte ma-
gát Dávid, hogy fohá ezért őtet fem a' Gi-
beoniták ^ fem .a' Zsidók , fem a' Saul' ma-

G f \ ra- , 
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radéki nem kárhoztatták, foha egy Próféta 
is bűnül néki ezt nem tulajdonította. — 

A Köz-népnek tévelygéseiről. 
Nem töltheti. egy Bőlts, a' ki a' való-

fágnak qrűl, hafznosabb munkában idejét, 
mintíia fzoros rámára húzza, azokat, a' Vé-
lekedéseket , mellveket a' fzokás, könnyen 
híves, és a' népnek ízlése közönlegesen be-
vett , a' józan okossággal pedig ellenkeznek. 
Semmi fem fzólgáíhat ennél a'tudományok-
nak nagyobb hafznokra, mert külömben a' té-
velygések napról napra fzaporodnak, és 
mély gyökereket vernek. Főbb okai a' Köz-
nép- tévelygéseinek, a' tudatlanfág, melly 
magának hamis képzelödéseket formál; a' 
könnyen hívés, melly mindjárt igaznak tart-
ja azt, a' mi annak látfzik; a- hiheted én fég, 
melly a1 leg.erosebb igazfágok^t is meg-ve, 
ti; végezetre pedig a'túnyafág, a' melly in-
kább hifzen, vagy kételkedik, hogy fem 
piint vizsgálódna. 

így p. o. tsak nem közönfégesen azt 
hitték a- kristály-kövekről, hogy azok nem 
egyebek volnának, hanem vizek, vagy ha-
vak, mellyek a' hofzf^as idő áljai úgy öfz-
ve-fűrűdnek, hogy többé meg nem olvad-
hatnak; holott a' fzoros vizsgálódás 
meg - mutatja, hogy ezeknek \ kö-

" • . " ' • vek-
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féknek éppen más terméízetek ..vagyon,'"" 
mint a'havaknak és vizeknek. Közönféges 
bal-vélekedés vólt, hogy a' gyémánt fem-
miféle efzköznek nem enged , hanem tsak 
a' maga porának; noha a' baknak meleg 
vére által meg lehet lágyítani, hogy annál 
könnyebben palléroztathassék. Tsak nem 
közönféges vélekedés • volt, hogy a' Jérikó' 
rózsája minden efztendöben virít'Karátson' 
éjtfzakáján. Talám ez a' bal-vélekedés on, 
nan terjedett-el, hogy ennek a' plántának 
ollyan terméfzete lehet, hogy mihelyt meg-
nedvesíttetik, mindjárt virít, még azután 
is, minekutánna a' gyökérről le-ízakafztatik. 

A ' m i az állatokat illeti, közönféges 
bal-vélekedés vólt, hogy az elefántnak tsont-
jai között nintsen hajlás, és így kéntelenít-
tetne vagy állva, vagy valamelly élo-fához tár-
mafzkodva alunni. Továbbá, hogy a' ló-
nak 's galambnak nints epéje: hogy a' med-
ve formátlan kölykeket ellik, ,'s azután a' 
nyalás által formálja-ki őket: hogy vágynák 
Grif, és Fénikfe madarak; hogy a' Kamé-
leon tsupa levegő-éggel él; hogy a'Strutz-
madár meg-eméfzti a'vasat is; hogy a'haiv-
tyúnak fzép melódiája van , hogy a' kigyók 
a' farkok által mérgesítenek; hogy a' han-
gyák el-hárapják a' búza-magoknak végeir 
kec, hogy azokat a' rothadástól megrőriz# 
héssék. 's a' t. . 

A' mi 
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A' mi az embert illeti; illjen bal-véle 
kedés l-fzör Hogy az embernek negyedik, 
vagy gyűrűs újjának fzívre ható ereje vólna. 
2-lzor, Hogy éltek vólna valaha Pigmeusok, 
vagy óllyan törpe emberek , a' kiknek ma-
gasságok tsak egy fing lett vólna. jrfzor, 
Hogy az úgy nevezett klimakterikus, vagy 
beteges efztendőktol rettegnünk kellene; 
mert meg-mutatja a' tapafztalás, hogy p. o. 
a' 63-dik efztendö tsak ollyan vefzedelmes 
fokakra nézve, mint a' több. efztendök. 

Hasonló tévelygések vágynák a' festé-
sekben is. így p. 0. Krifztus URimkat ülve 
festik az afztalnál mikor a' Páska-báráiryt 
meg-efzi; holott ez ellenkezik a' Napkeleti-
eknek fzokásokkaL Mitsoda okból festik 
Sz. Kristófot is úgy. hogy a' vállán vifzi az 
Idvezítőt? — 's a' t. 

Confiderations far les Annees Clima-
teriques. 

Ay Klimaterikus, vagy Hetenként változó 
Efztendokről tett jegyzések* 1757. 

Ezen múnkátskának írója, éppen nem 
olly értelemben vefzi a' Klimaterikus efzten-
döket, mint az Afztrologusok, vagy Tsil-
lagokból jövendölök, vagy a' Fatalisták; 
hanem érti ezen az emberi életnek erőtelé-

ne-
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nedését, a' melly világos tapafztalásokon. 
fimdáltatik. Az író követi a' Brafzlói tabel- V 
Iákat, mellyekben a' ízülettetteknek 's hólt-
taknak neveik fzorgalmatosan fel-j egyeztet-
nek. Még kell engedni, hogy BrafzlÓ he-
lyesen válafztatott-ki e' végre; mert ott ke-
vés Idegenek járnak, és nem mindenkor 
egyforma a' lakosoknak fzámok. Ezekből 
a' táblákból vagy laistromokból meg-tetfzik, 
hogy az életnek ereje leg-nagyobb a' tizen-
harmadik efztendőben. Nem nehéz meg-mu-
tatni hogy ezer gy ermekek közzül, a' kik most 
egy efztendősök; tsak hat-ízáz negyven-lia-
tan érik-el a' tizen-kettödik efztendot, ettől 
fogva pedig a' tizen-harmadikig tsak hatan 
halnak-meg, 's azután is fzintén hufzon-öt 
efztendökig tsak annyin halnak-meg közzű-* 
lök. Tegyük-fel, hogy van1 valaki, a' ki-
ben az életnek ereje efztendönként a' hat 
fzámnak proportziója fzerént kissebbedik; 
az az ember élni fog fzáz hét, vagy fzáz 
nyóltz efztendökig, mert e* léfz a' ki-iövo 
fzám, ha hattal el-ofztjuk a' Ó46tot. Men-
nyi hitelesség légyen az életnek minden ide-
jében, az életnek terjedése felől; ki-fej ez i 
az író azt is a' Difzfzertátziónak vége felé, 

.Ezek fzerént a'laistromok fzerént okos-
kodik az emberi nemnek fzaporodása felöl, 
s azt hozza-ki, hogy az emberi nemzetfég 

. 'fzaporodhatik, minthogy a1 ízülettetteknek: 
fzánaok nagyobb mint a' hólttaké. 

Min-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



n o " %( ( o ) $ 
Minden Orfz ágnak nagyobb vagy kis-

sebb ereje áll a' lakosoknak fzámok-
ban; de hogy ezt meg-határozhassuk, két 
dolgokra kell figyelmeznünk. Tudniillik az . 
Afzfzonyoknak termékenyfégekre, ,'s a' há-
zas úlásnak idejére. Bizonyos az., hogy an-
nál erősebb léfz valamelly Orfz ág , mennél% 

több ember van benne; az emberek pedig 
annál többen léfznek, mennél termékenyeb-
bek az Afzfzonyok , és ha fokára nem ha-
laíztatik a'házasálásnak ideje. 

• Ritka Történet. 
Kévés esztendőkkel ez előtt Vefoúíban 

Frantzia-Orfzágban Barbie Katalinnak, har-
mintz-egy efztendős korában, a' Doktorok-
nak közönféges meg-egygyezésekből hata-
lom adattatott arra, hogyFérjfi ruhában öl-
tözzön. Tévedésből a' Pap Leánynak ke-
refztelte, 's az együgyű Szülék kis korában 
is Vígy ruházták ,T és harmintz-egy efztendős 
koráig fenki éfzre nem vette, hogy Férjfi 
vólna. A' mi tsudálatosabb , a' fzava is 61-
lyanná lett mint az Afzfzonyoké, és fza-
kálla fem nőtt: illy nagy folyamatjok vagyon 
az ejrkőltsöknek, a' testnek állapotjára néz-
ve is. Egyedül a' meg-házasiílásnak kíván-
fága hagyattatta-el vele az Afzfzonyi nemet 
's öltözetet, mellyet mind addig viselt fzé-

. gyen-
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gyenletében. Kevés idő múlva azután, mind 
fzava meg-változott, mind pedig az állán 
és órra alatt meg-tetfzett Férjfifága. 

Szép virtusnak tsillámló példája. 
Nem régiben Rouen mellett egy Fa-

lutskában, egy fzegény Paraízt embernek 
meg-hólt a' Felefége, 's öt neveletlen árvár 
ji maradtak. A' ízomfzéd Afzfzonynak egy 
hat efztendős leánykája azt mondja a' maga 
Anyjának: Óh édes Anyám! mit tsinál már 
az a' mi Szomfzédunk • az öt gyermekével. 
Engedj c-meg Kend nékem, hadd fogadjam 
én fel a'kis Jánoskát. Eddig két kutyát, 
két matskát tartottunk; az egygyiket adjuk 
másnak, 's a' mit azok ennének, el-tartom 
én abból a' kis Jánoskát. A' három pólturá-
m.at is, mellyet nékem a' Bátyám, adott 
vólt, néki engedem. A' Szülék meg-egy-
gyeztek benne, 's ennek híre futamodván, 
azt az elmés és jó fzívu leánykát, különös 
gonddal neveltetni parantsolta a' Tartomány-
nak Igazgatója. 

A'Találós Mese vólt £fég-esÖ, melly-
nek elébe harangoznak. A' Rejtett Szó 
Pántzél, — mellybSl ki-telik Pán, létz 9 

Pál9 tzél. '« a', t. 
; Ta-
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Találós Mese, 
Ki vagyok találd-ki ; a' ki életemet 

Istentől nem vettem létem' 's kezdetemet? 
Van egy öreg Atyám! ez noha már idős, 

De megFelefége nem vólt,'s nem is léfz nos. 
Az öreg Atyámtól Anyám hogy léteit vett, 

Nem éppen fokára Anyám énnékem lett. 
Semmi örökféget azoktól nem vettem, 

Mindenem' SL mim van magamtól fz erzet-
tem. 

Király vagyok meg is, vagyon Orfzágom is, 
Jobbágyimat ízámba vegye akárki is. 

írta Kornádi Nagy Mihály , 
D. P. — 

Rejtett Szó. 
Mi ez? öt lába van, találd-hi hirtelen, 

Melly tsak a' fát rágja fogakkal fzűntelen. 
A' két első lába a' mezőn zöldellik, 

Hármát a' Vagyonos ofztozók kedvellik. 
De én a' két végsőt ha fzerit tehetem, 

A' több elsők felett betsűlni fzeretem. 
' írta Édes Gergely. 

jobbítás* 
A' Második Levélnek agdik Lapján 

hóltt Tenger helyett olvass Fekete Ten-
gert. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 


