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KÖlt Komáromban, Bóldog Jfzjkony Ma* 
vátiak 13. Napján»* 

Tót Orfzigról és Sirmidról németty £fe'gy« 
zéfek. ' 

M ég I. Céfár előtt a5 Romaiak ifiagok 
birodalmok alá hajtották vóit ezt a' tarto-
mányt 5 melly hajdan Illiriának eggy réíze 
v ó l t , és nevezték Pannónia Valériának , 
vagy Interamnísn&k, minthogy a' három 
nagy folyó-vizek között , úgymint a5 Duna, 
Dráva 's Száva között vólt. Valamint még 
Hagy Sándor előtt 's alatt hatalmafak vol-
tak az Illiriufok; úgy a\ Rómaiak ellen is 
fok ízben pártot ütöttek, míg végre Augu-
Jftus Tsáfzár alatt Illiriát, Pannóniát, és a* f 

több Tartományokat tsendes birodalmok alá 
hajtották. Ezeknek meg-hódoltatójok vólt 
ama mind erkőltséről-mind ' vitézfégéről, ne-
vezetes Germanicus* Ezután a' Rómaiak 
tsendefen bírván Illiriát, igyekezték azt vi-
rágzóvá tenni. Hadriánus Tsáfzár fzemély 
fzerint el-ment annak meg-vizsgáláfára. An-
tonínus Pius igyekezte a' mesterfégeket ben-
ne virágzókká tenni. Diocletiarius, a' ki 

M. Gy&). III. N, .D .W-
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Illiriának Dioclea nevű helyiegében fziile-
tett, hazája' fzeretetéböl fok Rómaikat kül-
dött ide lakofoknak, és mennyire ment lé-
gyen máfok után, meg-mutatják fok még 
má is fénn-álló monumentumoknak darabjaik. 
.— Nevezetes Várofai Tót Orfzágnak akkor 
ezek voltak: .Rittiutn , Acumincum, Julti-
niana príma, Budalia, Cornacum , Muríiaj 
Jafon. Minthogy á' Sarmátáktól, a' kik a' 
Duna és a' Carpathus köztt laktak, fokfzo-
ri bé-ütéfeket fzenvedtek; ezeknek meg-gá* 
toltatáfokra - áfattatta Diocletiánus.Tsáfzár 
azt a' nagy fántzot vagy árkot ott a' hol a' 
Tifza a' Dunába fzakad. Ennek hofzfza 
vólt 13000, ö l j fzélefsége 3.'magafsága ia< 
Már ma alig van 2. lábnyi a' magafsága s 

és fókáktól a' kik a' Históriát nem tudják, 
Trájánus Sántzának hívattatik. A ' IV-dik 
Században a' Gofhufok 's Gepidák el-fog-
lalták Tót Orfzágot; de n,em fokára az A-
tilla alatt ki-jött Hunnufok el-vették tőlök. 
Azután is mind a' Magyarok és Római Tsá-
fzár ok között fok véres hadakozáfok estek 
ez Orfzágért, 's a' fzömfzéd Népektől is 
gyakorta pufztíttattak, míglen Tót Orfzág 
Sz. Láfzló Magyar Királynak, önként alája 
adta magát 1077-ben; a' ki is a' Magyarok-
nak birodalmokat egéfzen az Ádriátikumi 
tengerig ki-terjefztette, az ő utánna követ-
kező Királyok pedig Bofzniát, Bulgáriát, 

Ser-
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Serviát ^ Oláh Orfzágot / és Moldvát el. 
foglalták^ és Magyar Birodalmat Fe-
kete-tengerig ki-terjefztették ; nem állván 
ellent a' Venétziaiakkal ŝ máfbkkal vi(elt 
íbk hadakozáfaík. — i g é b e n az Osma^ 
nufbk besütöttek Európába Soliman és A-
muráthkét Fejedelmek alatt, és ár-víz mód-
jára ezeket â  íbk Orízágökat elfoglalták. 
14.2i-ben kezdték háborgatni â  
Birodalmaikat^. Az akkori Bolzntai Király 
Ostoyás, a' k i â  Magiatoknak adó-Szeto^ 
jök volt , titkofan eggy et értett az Osman-
nuíbkkaly annál fogva könnyen el-foglal-
ták azt; 1428-ban pedig Serviát is el-puíz-
tították. i^4s-ben Belgrádot ostromlotta 
Amurát; de a' vitéz Hunyaditól viízíka.-ve-
rettetett. 14,^-ben ettől az Amurattól meg 
verettettek a' Magyarok Várnánál^ talán a& 
6 hit-ízegéleknek bűntetéfere. (Jgj&n akkor 
el-veíztették Bulgáriát, 's majd azután Bofz* 
niát is; de ezt Mátyás Király'fegyverrel 
viízíza-nyerte. II - dik Muhamet^ ta^ 
Ián leg-ízerentséfebb vólt minden győzedel-
mes Királyok között^ úgymint a' ki i&. Ör^ 
fzágokat, #00. Vároíbkat, ' sazok között 
Konstántzinápolyt is Májusnak ag-dik nap-
ján 1453-ban meg-hódolta, Azután ez 
is 100,000; emberrel környúl-Vette Bel-
grádot I4g6-ban; de ismét viízűsa-verette,. 
tett vitéz Hunyaditól^ a' ki maga íbk ez? 

D » 
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reket ért. —• 1471-ben 's 73-ban el-pufztí-
tották az Osmannok Tót Orfzágot egéig 
Agráraiig, a' kiket Mátyás Király, minthogy 
Ilí-dik Friderikkel hartza vól t , meg nem 
gátolhatott. 1494-ben nagy vér-ontáfsal 
meg-verték őket a' Magvarok. 1502-ben 
ismét bé-ütöttek ; el-foglalták Jaitzát, Bofz-
nia' fŐ-Várofát, de azt is a' Magyarok vifz-
fza-vették tolok. — II-dik Lajos Király, hogy 
az Orfzágot eggy kevés ideig meg-pihen-
tefse , I-fÖ Soliimánnal három efztendeig tar-
tó fegyver-nyugvást kötött. Ez el-telvén 
1521-ben Belgrádot meg-fzállván Solimán , 
el-foglalta, 's azután több erős várakat is, 
l^aa-ben pedig egéfz Bofzniát, mellyet a ' 
fényes Porta mind eddig a ' m a g a birtoká-
ban meg-tártott. 1524-ben be-ütöft Ma-
gyar Orfzágbst i s ; de nagy vér-ontáfsal vifz-
fza verettetett. 1526-ban ismét hadat in-
dítván a' Török Tsáfzár, el-foglaltaSPéter-
váradját, és Illokot Sirmiában, vagy Sze-
rimben. Ugyan azon efztendőben meg-
győzte a' Magyarokat Mohátsnál; be-iitött 
az Orfzágba, fok Várofokat el-foglalt, 's 
Bétset is 1529-ben ostrommal környül-vet-
te. A ' melly. helyen akkor Béts alatt az 
I-fö Soliman íatora fel-húzattatott, azon a' 
helyen építtetett azután eggy jeles épület, 
melly a' Soliman fátorának formáját vifeli. 
I-fö Ferdinánd j a' ki a 'Mohálsi vefzede<* 

' " ' • • . lem» 
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lemben el-vefzett II-dik Lajosnak helyébe 
i'ilt, hadakozott ugyan eggv darab ideig a* 
Törökökkel, de olly kevés elö-menetellel, 
hogy nem tsak a' Magyar Orfzágon él-fog-
lalt Várofokat, nem tsak Slavoniát, Croá-
tiát , Dalmátiát, Bofzniát, Serviát, a' Tö-
rököknek által engedte, hanem azon kívül 
30,000. aranyokból álló adót ígért nékik. 
Azután ezek az Orfzágok a1 Török hatalma 
alatt voltak mind. addig, míglen Leopold 
alatt a' fellyebb való Századnak végén las-
sanként vifzfza-fzereztettek. Míg-a 'Törö-
kök bé nem rontottak Tót Orfzágba 3 ad-
dig eggyütt vólt mii;.<iég Horvát Orfzággal. 
Azért is 1729-ben a' Pofoni Diétában, azt 
kívánta, hogy ismét Horvát Orfzággal eggy e-
fíttefsék, de ezen ká^fekben az örTzág-gyíi-. 
lefe. meg nem eggyezett. Annakutánna is 
nem egyéb vólt Tót Orfzág , hanem a* fok 
tolvajoknak 's jxufztítóknak lakó- helyek 
míg fok munka által ezen tolvajoktól "meg-
tifztíttatott. — Az "egéfs Tót Orfzágnak, oda 
értvén Sirmiát, vagy Szerimet, hofzfza 34. 
mért-föld; leg - nagyobb fzélefsége mint* 
eggy 16. Bo volködik gazdag fik-mezőkkel, 
fok vad és fzelid állatokkal, 's a' nemefebb 
cictz-nemeket ki-vévéij, a' terméfzetnek majd 
piinden ajándékivaí. —- 1777-ben a' Lakó* 
foknak fzámjok a' Papokkal "'s Katonaiággal 
eggyutt meni két feáz harmintz öt ezer Lei-

D g ' kek-
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k e k r e , holott az Orfzág leg-alább eggy 
milliót el-tartliatna. -— A' mi az igazgatás*-
nak módját illeti,. még a1 Xl-ctik Százban 
oíly fel-tétel alatt adta magát Tót Orfzág a* 
Magjár Orizági Királyok a la, hogy a' Ma-
gyar Orízagi törvények fzerínt igazgaltafsék, 
a' melly igazgatásnak módját mind eddig 
meg is tartotta. Mikor Magyar Orfzágnak 
Diétája taríattatik, fzavok van ott elöjzöf 
a' Diak«vári Püspöknek, a-fzor az Orfzág* 
Grófjainak 's Báróinak, 3-fzor a' közönfé-t-
ges Nemefeknek, a' kik egyfzer'smind bír, 
tokofok, 4-fzer Pofega Királyi Városnak. 

Futár gondolatoké 
Mikor figyelmezek némelly fzalma^ízókra, 

Vagy fél-fzemet vetek eggynehány Na» 
gy okra, 

El-ne vetvén magam', dömmögök mellette } 

'S nein fzóllván, ezeket juttatom efzembe : 
Vagy köz Pap, vagy Püspök, bizony tsak 

• , Polgár az , 
Es ha nem jó Polgár, hogy jó P a p , nem 

igaz; , 
Tsuklás , fzürke ? kopafz, fa-talpú Barát is, 

Ha tagadja, hogy A z , all-ortzás, és hamis, 
Nem elég hát újjal mutatni az Eget , 

Mutass , mint kell élni Polgári életet, 
i í iki a 'mint lehet, fzplgáljon köz jónak , 

Lefs ' 
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Leíz' helye t;yiátsnak,néha pénz-zatskónak* 
Üres ez ? pennával ízaporítsd a' köz jót , 

Mert ha fösvény, 's rest vagy , nem érfz 
darab taplót* 

Ezt gyakorta eddig elmémben forgattam , 
Azért köz-jót fzerzö munkát nem utáltam. 

Kerefztes, tsillagos Papoké az ezüst, 
Az én hajlékomat tzifrázza gyertya füst 

A ' mellett én immár több írást ki-adtam, 
Eggy ért még Bécsből is dicséretet kaptam. 

De az mind tsak Deák, és Papoknak ízólió, 
Ihol! már Magyart is, ha olvasni való. 

Nints ugyan veríemnek íemmi ékefsége, 
Míglen viízfza nem tér nyelvemnek épfége; 

Ollyat mondok néha, hogy fzinte irtózik 
Tőle a ' j ó Magyar, vagy meg-bofzfzon-

- kodik. 
P e illy gáritsért könnyen botsánatot nyerek, 

Ha ki-mondom, hol én régén járok kelek: 
Életemet vettem közel Nagyidához, 

Melly név Tzigányoknak most is nagy 
jajt okqz. 

Kafsa , Szathmár, Gyöngyös, tanuló he-
lyeim , 

A' hol Alvdr • Szó ár, voltak tanítóim, 
Kafsán ismét' Ki'sdi nagy oskolájában, 

Makó. 's Horváth könyvit jó kedvvel for-
gattam. . 

Ha^fzombatban bújtam gyáízos dé!iába, 
Honnét nem fokára küldtek Aufztriaba 

D 4 Bé-
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Bétsi fziik útfzáknak koptattrín kövei t , 

Olvastam Thomistdk 's Molina könyveit* 
Kevés hafzon mellett, még kárt is vallottam, 

Nyelvvel jó erkőltSQt majd el nem pré-
dáltam. 

ö t efztendo múlva Pap bojtárja -lettem j 
Jaj í éii fzegény Miska hová vetemedtem? 

í m e ! a' helyíegnek nagy tornyát fe látom, 
Míglen fövenyiébe rjeni botlik az' orrom; 

"ügy vélnéd, ajon hegy ugyan tsak itt lehet, 
A ' melly re Sátántól Kriíztus "fel-vitetett, 

^ f é g fem igen bánom, hogy ide jutottam , 
'S három efztencbig mind -tótul papoltam. 

Itt közel zöldülnek Vezekémj mezei", 
A ' hol eggy tsatában négy Gróf Efeterhdzi$ 

X-dtfzló 5" FerentzGdspár és Tamás el-
efett, » 

Örök d'ítsöféget Nemzetének íz érzett. 
Más helyt is mutattak Garamon onnan túl, 

A ' hol meg-fq iktattunk Kohdri Istválitúlj 
Midőn Lévdrúl mégy, fietvén SzÖUÖsfB,. 

Ott áll eggy kápolna emlékezetére; 
Vóit ennél fzerentsém feámos néphez fzóllni, 

Magyarul Magyarán Magyar yért'dítsérni, 
B úísút vévén rBarstÓl9 olly várasban laktam, 

A ' hal kiülő nyelven .többnyi re tsátspgtam; 
Ugyan furtsa hely az, ha akarnád látni, 

Magyar:de nehéz yóltMagyart benn' találni, 
Yiz.ek kö.zöít fekfzik, 's vize alig vala , 

Kifályi háza / de niais ott Kiráifya, 
M ' O S f 
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Mostanában immár a' fbrla meg-fordíílt, 
Mert Magyar Urakkal a' vára boldogult. 

« Még ugyan ez előtt Szent István tet#mi 
Voltak itt,, *s Toldiitok híres efzközei. 

Itt rend'-kívül való tanítóvá lettem , 
Fekete, Fatachich, Uraktól tétettem; 

Vólt ebben nagy réfze Károlyi Antalnak, 
Örményi ^fó'sefnek, 's érdemes Szabónak. 

Ez utólfó ráfzóllt , hogy Zábrágba menjek, 
'S né melly tudománynak tanítója legyek ; 

Köfzönomjó kedvért. Most tudom nulh eriek, 
'S mi lzívuek hozzánk a' Horvát emberek, 

Azért nem vólt kedvem nyelviket tanulni, 
De még is a' Magyart kellett félben hagyni-

Már hálá Istennek! Oiízágomban vagyok, 
Újra Magyar nyelven olvafok, vagy ízóllok. 

Ölztönöznek erre igaz Magyar f z í v e t , 
Mellyek anya nyelvnek még Bctsbsn isr 

hívek. 
Hát a' Komáromi * és Kaisai fijak ? 

V á j mi hatható fan magokhoz kapcsoltak ! 
Fel-vittem már én is kevésre a' dolgot, 

Deák oskolámban hallani Magyar fzot. 
Ha kérdem: ki akar,, 's melly nvel ven fe^ 

- lelni? 
Hány JS'émeth, Tót , Magyar, felelet is, 

•.. . annyi. 
Légyen es Valláfunk'öíögbítéfére, 

Es Magyar Hazánknak nagyobb c Vömére^ 
M. I, S. 

D 5 . : A* 
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A' Találós Mefe yólt Szív; a' Rejtett 
S z ó jKox, 

Találós Mese. 
Anyám kö méhéből a' tűz Származtatott 

Életet a 'kettq azonképpen adott, 
A1' tűznek örökös ellenfége nékem 

Ha jut felefégíil; léfzen ez a' réfzem, 
Hogy a' tüz ismétlen tőlem fogantatik, 

Ekképp' leányától Atyja formáltatik. 
H, F, Á, P, P, 

Rejtett Szó, 
Nékem,a' kqz fzollás hat láhokat adott. 

Hatot valófága tifztségemnek nyújtott, 
Eiío négyét fokán kúfznak lenni vélik, 

Pedig meg-psküfzöm hogy rofzfzúl ítélik 
Háromba füliyednek gyakran a' fzekerek, 

Hármát pedig mohon kapják a% ehesek, 
, Ketteje fziikféges a' munkás vargának, 

Melly bői —? de hüvelyest —= nékem is\ 
cjdának. 

Ez által fok fzázan Kháro.n tsónakjárá 
Érkeznek rettegve a' S tikíznek partjára. 

Vagyok Európának leg-erosbb' bástyája, 
Minden nemzetségek' rettentő tsudája. 

Hqgy ha lettek volna elmés fzeretőjm, 
Hogy ha lettek vólíia qkas hirdetőim j 

, Athé-
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Athéna Rómával láb om alatt ülne 
'S Nfvem tsillagoknál meg fellyeb' repülne. 

jf Vas All-ortzis Mrjfiú. 
Kevés idővel ama nagy hírű Mazarin 

Kárdinálisnalc halála után acfta magát eggy 
ollyan történet elő, melly mind é?; ideig 
példa nélkül való, és a' mellynek oka fok 
eíztendőkig mindenek előtt titokban mara-
dott, Tudniillik honnan, honnan nem, 
hoznak eggy rab öt nagy rejtegetve Provin- . 
tziába &ü ettől nevezett Tengeren lévő 
Margit fzigetébén épült Várba. Testére 
nézve a* rab jó nagy vólt, és fzépen.ter^ 
mett, kiilfő formája férjfijat még pedig fzép 
férjfijat mutatott;, de fenki S.tet még azok 
közziii is nem esmérhette, a' kik kísérték, 
mivel a' képin eggy vas avagy atzél alí-or-
tza vól t , mellynek álla oily mesterfégeíén 
vólt tollakra tsjnálva, hogy azt le-nem. té-
ve is minden baj nélkül ehetett. Nem be-
fzéílhetett éppen, mert az örizöknek srős pa-
rantsolatjok vól t , hogy azonnal agyon, ízúr- . 
ják , miheíyest magát ki-nyilatkoztatja. Eb-
ben a' Várban (a) maradott Ő mind addig,, 

m í g • 
"""''"13 

(o) Máfok azt mondják , hogy a' Pignerali Várban $ 
melly akkor az egéfz P^demonciami Herczegfégg^L 
eggy^ct a' FranmAk'birtokában vólt ^ rabosL 1 t 
volna, ás neor a 'Sz.Márgk 
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míg nem 1690-ben Sainí Mars lett a' Bás-
tiiléhek igazgatójává,, a' ki őtet Parisba vit-
te a' mondott tömlötzbe, úgy mind az ál-
tal , hogy ekkor is all-ortzáját tsak " eggy 
fzempillantáfig fe.m tette-le. Minekelőtte 
pedig oda vitetett volna , meg-látogatta Ő-
tet a' Királyi Minister Louvois, kiről azt 
jegyzettékrmeg, hogy nggy tifztelettel és 
tsak állva befzéllett vele. Adtak e' Rab-
nak mindent, a' mit tsak kívánt, kiilönö-
fen gyönyörködött a' vékony gyolcsokban , 
tsipkékben, és egyéb e'- féle aízfzcaiyi tse* 
tsebetsékben, — Jól jádzott a' TWterán —^ 
és mindenkor drága eledelekkel tartatott. —-
A ' Bastillének igazgatója is tsak ritkán.-Sit-
ié előtte, és minden körny# állások azt 
mutatták, hogy e' fzerentsé^len ember eggy 
a\ leg-nagyobb. rendit embfrek bÖzziil. A ' 
par^its.olatok, mellyeket a' Király az S el* 
titkolása felől kr-adott clly különös, hívfég-
gel meg-tartattak, hogy még aL ő Orvosa 
is 5 ki k ilömbben nyavalyáiban fokfzox meg=-
látogatta, ioha annak ort%áját nem. láthatta^ 
Jóllehet íz áj át és nyelvét nem egyfzer vizs-t 
gálta. A ' mint ez az Orvos befzj?lleíj;e» 
igen fzép termetű ember volt * eggy kevés-
sé barna de gyenge borii* melly bőrének 
gyengeíégét éppen Afzfzonyi fzojrgalm.atos< 
fággál nrzütte , éke? és kellemetes fzavú,, 

a' kií foh-a, í'eriki ízereaisétlen forfáról 
: ' _ • , ' " • pa-. 
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panafzolkodni nem hallott, . MSgJvólt e' 
boldogtalan férj fiu 1704-ben, éséjtfzaka nagy 
tsendefségben temettet ett-el. — Az o egéfz 
Históriájabar. leg-különöfebb vólt ez : hogy 
az ö rabfágának idején tsak eggy híjjá fem. 
vólt a' Frantzia-Orlzági Fő-embereknek; 
holott pedig az ö nagy méltóságát tsak az 
eggy fog-hely igazgatójának maga viselé-
se is eléggé meg-mutatta. — Mert ez ön-
nön maga hordotta afztalára az étek, ud-
varlóit néki ebédjénél vatsorájánál, melly-
nek minekutánna vége lett, rá záita az 
ajtót. Eggy napon metfzet valamit kési-
vel eggy ezüst tányérra,' és az ablakon, 
midőn fzinte eggy fai ka ottan kerefztül evez-
n e , le-hajította. A ' Haláfz, a' kié a* fajká 
vól t , meg-kapta a ' tányért, és vitte a' ráb-
hely igazgatójának, ki is meg-réttenvén. 
kérdezi a' haláfzt, ha olvasta é a' mi a' tá-
nyéron, van; és ha lattá é azt valaki az ő 
kezében? „ Én olvasni nem tudok, ( ágy-
,, mond a' haláfz) Izinte most leltem a' t i-

nyért, és fen ki azt kezemben nem látta. „ 
De ez elég nem vólt ; hanem az igazgató 
mind addig fogfágban tartotta ötet , míg 
nem egéfzen meg-gyŐzettetett a' felől, hogy 
a' haláfz olvasni nem tud, és fenki a' tá-

nyért kezében nem láthatta, a' mikor ofz-
tán i Ilyen fzókkal botsát© tta azt el: „ Menj-
j, e l ! bóidog v a g y , hogy Xoha olvasni nem 
' ' • / . ' •' . . ' : w ' » -

- v ' 
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.) tanultál. Chamillárd Minister vólt az u-
tolfo, (6) â  ki titkot tudta, de â  ki 
íbha íem atyjaűjainak ̂  fem leg-kedvesebb 
barátinak is ki nem jelentette, azt mond-
ván mindenkor ha valaki ötet â  felöl kér-
dezné» hogy az eggy az Orfzág titkai köz-
zül, és néki terhes esküvés alatt van Lel-
kire kötve, hogy íbha feakinek â  világon 
ti-ne jelentse. 

Sokan íbkfelek éppen gondolkoztak e' 
Históriáról^ ésnémellyek azt tartották^ hogy 
az all-ortzás fogoly â  Monmuthi Herfzeg 
I. Károly Angliai Királyi 5)a, (kinek 
ben íeje vétetett) de rabnak termete , és 
a^ tiíztelet, mellyel mindenek vele bántaV 
e' vélekedést eléggé meg-tzáfolták; máíbk 
pedig , hogy a% â  Bellofordiai ( Beaufort) 
Hertzeg volna, â  ki 1669-ben Cand iában 
meg-öletett; míg nem utóliára e' véleke-
dést venné-be â  vi lág, mellyet a" Frantzia 
Históriát írók mind ez ideig is leg-igazab* 
nak tartanak. 

X I V : 

(&) Err^l a& Chamillárdf61 befzelli Voltaire a* XIV* 
dik Lajp^ élete Históriájának Ildik Darabjában, hogy 
a' Ve je , Marechal de la Feuillade halálos ágyában 

- térden állva efedezett néki, hogy jelentené^meg^ 
ki lágyén a' Vas all-ortzás Fárjűú ? de az akkor is 
%zt fe le l te, a * w i t f e l l y e b b mondák. . 
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XIY-dik Lajos Királynak vólt Vallié-
re Kis-Afzízonytúi ( c) e g g j gyermeke, a* 
ki Viromanduai (Vermandois) Hertzegnek 

ne-

(c) Ei lett lágyén ez a' EWízfzony) meg-mondja 
Czirjék Mihály a' maga érzékeny Leveleiben ^ mel* 
lyeknek éggyike ngyaa ^ez á a' Kis-afzfzonyé XIV-
dík Lajoshoz. Én itt tsak azt a' rövid Frantzia á-
neket fordítom Nemzetem' nyelvére, mellyet Pe-
lifson írt a' Vallieie nevében a' Eirály' állhatatlan* 
fázáról: 

Minden e' Világon rabja a' romlásnak $ 
tS az idővel eggyütt járó változásnak 1 

A' leg-érzékenyebb ízív is nem fokára 
Meg-unja vólt tárgyát , 's más ízínt veíz' magára. 

Nem bámúlt még a' Nap örökös hívfágen • " 
nem is bámúl míg jár kék kerekfégen ! 

Az állandófagnak olly Törvényi vágynák^ 
Mellyek ^ nem tetfzenek kicsinynek íem nagynak. 

iVints lántz, a' melly fogva tartsa a* íziveket 
Meg-nntam , fzerserem tegnap a' mellyeket. 

Önnön magúnkkal is fokfzor ellenkezünk 
Sokfzor egymás ellen ki-kél önnön jtezunK, 

Óh Lajos ! ez a' mi fényedet tsonkítja, 
Bár fejed' más felöl fok Laurus fzorícja ! 

szerettei \alaha^ deiiiár más rabja v a g y T 
Hajlandófágink '"kőzet kíilömbfég jaj be nagy 

Szerelem ! Szerelem I kitől mind febeuiet 
Vettem, mind pediglea irígylett nevemet^ 

Állhatatosb ízívet néki mért nem adtál ? , ' - \ 
Vagy tőlem is ollyat hogy meg aeqi tagadtál * 
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neveztetett. Ez ifjú printz különös fzor-
galmatcfsággal neveltetett , i z é p e l m é s és 
vidám vól t , de azonban hafonlvtos az Aty-
jához, kevély, hirtelen haragú, és olly 
nagvra-látó , hogy a' Delfinnek a* Frantzia 
Korona örököfének az illő tifzteletet foha 
meg adni nem akarta. Eggy idejű vólt a' 
mondott Delfinnel, de attól egéfzen kalöm-
bözo terméízetiu Mert a' Delfin fzelid és 
alázatos maga vifelásí* vól t , melly által 
másoknak ugyan fz.eretetire méltóvá, de a' 

- Viromanduái Hertzegnefc tsúf jává tette ma-
*gát, Innen efett az, hogy egykor közön- ' 
feges helyen ezt mondotta: „ 0 fajnálja a' 
,, Frantziákat, a' kik. olly fzerentsétlenek ; 
„ hogy valaha illy erőtelen és ostoba Feje-
„ delem -Királyi páltzája alatt kell nékik 
lenniek. ^J/Kirá ly , a' ki mind ezeket 
tudta, nem kevéfsé aggódott rajta, és bofz-
fzonkodott reája; de magát , Atyja lévén , 
mindég tsak meg-gyözte, míg nem egykor 
úgy el-felejtette magát a' Hertzeg, hogy a' 
Delfint artzúl tsapta. A ' Király, a' kinek 
e' dolog azonnal fülibe ment , nagyon meg-
ijjedett, előre látván e\ hirtelenségnek követ-
kezéseit, a' honnan az egéfz dolgot meg-a-
karta fojtani, és tettette mintha femmit ben-
ne nem tudna, míg nem az 'egéfz udvar 
meg-tudván, tátott fzájjal várná a' Királynak 
hatalom fzavát. 

( A' többi következik.) . 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 


