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f XI. L E V E L 
Költ Komáromban Sz. András Havának 

7. Napján. 

A1 Pozsoni Kertnek folytatáfa. 
Kftfiegroi, 1789, 08. 17. Nctpj, 

Mindenes Gyűjteménynek Ildik Ne-
gyedben ki-adott III-dik Levelébe, egy 
Szathmári Tudósítás vagyon bé-iktatva ar-
ról , hogy már az el-múlt Században voltak 
olly túdós Magyar Férjfi)ak, kik a' kertéfz-
kedés' Tudományjával magoknak Nevet, 
máíbknak pedig Hafznot fzerzettenek. — 
Előfzör emlékezik Mizdld Antalról, má-
fodfzor pedig Lippai Jánosnak harmadik 
könyvien foglalt Gyümöltsös Kertjéről. 
— Mivelhogy én a' napokban egy itt la-
kozó T. T. Úr' könyvei körül forogván, 
ugyan azon könyvet, mellyben a1 harmadik 

' könyv Gijümoltsös kert is fel-találtatik, 
az ö tsak nem tellyes egéízfégében meg-ta-
láltam; fzükfégesnek ítéltem a' dolognak 
meg-világc/sítáfa végett á' következendöket 
fel-jegyzeíhi: — Azon múnka, melly a' Gijü* 
tfwífsös kertgt elő - adja, következendő Ti-
tulus alatt jött viiágoíságra; Pozsoni kert^ 

* t" 
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kiben minden kerti munkák, rendeUfek, 
v';ri^o*.hjL vetemények* el. fákkal, gyfi-

ic u/ és kerti tstmötékkel való bajwo-
U d?jbv, azoln.ik nemek, hafznok, bé-tsi-
n J.'ijok, lóvfsefen Magyar nyelven k-
ir.iitűtf^nak kiváltképpen, azok, a' fc'fc 
Bjrfirzmú Érjek Urunk ő Nagíjfága , 
Possonyt tert'áen ti:iá,tafmik, az Nemes 
7I'nr".,ar KBTBZÍ 11 ék köiövjeges hajzndra, 
^r/nitik rendin való P. L'fpai '£fanos üí-
)L. , & vrkiljó .oin i'en\ji.mtattcstc*t Nagy-
$M>mlc.Tlcn az A ad érnie,i hitükkel, az 
többi Bctslen Crtsmorev'us A-áthé, 7>rf-
Jr-ir Urunk ő Fefége Kön -v- nyomtatójá-
nak íetúive'. s.nno. 1664. Ezen könyv 
f i vasven ofzolva 3. k t r w r e , az eliö t'f-
r i g o x ; a n rodik veteményes, a' harma-
c>: pedig gyvmöltsös kertet foglal magá-
b'n. Az ello még 1664-ben, a' harmadik 
I'567-ben , a' máfodiknah kî -nvom tatáfának 
ideie, minthogy elfő tituiuia benne Hintsen, 
bizonyosan meg nem határoztathatik, de 
hihető, h o y a' 3-dik könyvvel egy időben, 
úgy mint 1667-dik eíztendőben jött-ki Béts-
ben. A' harmadiknak a' végében vagyon 
a' könyvnek bé-fejezéfe egy különös Levé-
len, meilybol azt is meg-lehet tudni, hogy 
P. Lippai János a' Trenchini Hé'VÍzben Sz* 
íván Havának 2-dik napján hólt-meg 1663. 
— Ezen könyvben3 nevezeiefen a 2-dik. 

ve-
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veteményes könyvnek 141-dik felén emléke-
zet vágjon Mizáldus Antalról, mellybol ki-
tetfzik, hogy ez elébb írta vólt kertéfzke-
dö könyvét Lippai Jánosnál. — A' három 
könyvnek végéhez vagyon ragafztva az Oe-
conomicum Calendarium, a' mellynek ki-
adáfának ideje, minthogy elfő titulufa, Ya" 
lamint a' máfodik könyvé, hibázik, nem 
Hidathatik, Ezen Calandáriomnak bé-feje-
zéfében így fzóll az író : „ Mivel pedig en-
nek a' Calenddri ómnak nagyobb réj'ze a* 
kerti munkára Jzolgál, lépjünk mi is 0 % 
kertbe, kiben mint egy tükörben, 's a' ű. 
fel-taldljuk cC töhélletes ép kertnek rende-
lejét , 's a' t. az pedig Magyar Orfzdgban 
Efztergomi ErJ'ek Urunknak Pozsoni kér-
té. ' j a' t. Erről léfzen írdfom a' követke-
zendő majorfágról írtt könyvnek 2-dik ré-
fzében, kinek mint egy Hopmesterül elől-
botsdtottam »' CaUndáriomot. „ Ebből 
a' tetfzik-ki, hogy ezen jó Űr, Magyar Ha-
zánknak egy jó majorfágról fzátxdékozott 
vólt írni, de tellyesíthette é, vagy fem, 
kétséges, minthogy olly hamar meg-halá-
lozott. — Valójában ezen könyvnek Jófa-
ga , Hafznofsága meg- érdemlené, hogy né-
melly tehetőfebb tíagy érdemű Magyar lí-
raink ójabban ki-nyDmtattatnák; mert ebben 
nem tsak egyedül a* virágoknak, vetemé-
nyeknek és gyümöítsöknek bqí móddal lehe-

X « 
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t5 pl&rtiltatáfok foglaltatik , hanem mind 
iKr.cK iok fele haíznok különofen ie-va-

g' on benne írva, Az elfő könyv terjed 
J4S. a" xi'. :udik 244, a1 harmadik 302, a' Ca-

{ Cf.it. 62. paginára nag} obb 4-ben. 

Gellértnek u' .» djrdik Fridrik Király ál-
tal ll-Io aitarete. Lásd a' Fridrik 
I..v.n,áíni.k. heteaik kötetjeten, a' Berli-
nt ki-aáás jxeriut, «' 215-dik levelet. 

Le uel en áijpenjcnt jes dons 
Ke les proaiy.ua punt d' une maine liht* 

r,de, ei cet. 
Áz Ég gazdagítván jó-téteményével, 

Nem tekozlá azt ránk bovféges kezével; 
Némellyel el-ofztván, többit meg-tagadia; 

Hogy egy Nemzet a' mást nem igen haladja, 
Bőv ajándékait, úgy közölte vélek: 

A1 Frántzok nyájafak; az Angi ufók mélyek. 
A' mit ö tálukképp' tőlünk meg-tagadott. 

És különös dífzül más Nemzetnek adott ; 
Azt tsak kevélyíegünk állítja magának, 

Melly gvakran kórónkat fartatja rózfának. 
Ezfzerzi, hogy magunk' úgy feí-magafztaljuk, 

Hogy elmenk' másénál élefebbnek valljuk. 
* 

* 

Ama' vitézfég vólt Spárta Ditsofége, 
* Nem vólt bajnokinak fem feáma, fe'vége, 
JVíellyeket maga JVíárs nevelt vólt keblében; 

Midőn a Athénas város ellenében, 
A ' 
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A' íz ép tudományok' gvümöltseit fzedte, 
'S kífzta édefségét tsendefen íziette. 

Spárta Vitézfégét tartja birtokában 
.Nemzetünk, hány vitézt írt már Króm* 

kaban ? 
Kik az Emlékezet' útjára fzert tettek, 

Örök Templomába, de bé nem mehettek, 
Tsak kezekben hervad azon feép rózfájok, 

Mellyel kotzQrúzta azokat Tsatájok. 
, * # 

Szaxonjai Hattyú ! e' titkot elfőben 
Mellyet a'Terméfzet tart fösvény kezében, 

Te ragadhattadrki! Te íz ép énekeid' 
Zcngéli fzoktatták édesre eleid' 

Ama durva nyelvét, és kemény Hangzáfát, 
A' mellyért fókáktól nyerte ú tál áfái; 

Te ígérfz Múzfádnak gyönyörű Hangjában, 
(Járván ama' ditso Marónak nyomában) 

A' Pálma ágot nyert győztes Németeknek 
Fébus borostyánját érdemes Neveknek. 

Ezen halhatatlan Emlékezető Király-
nak (mert a' jó Királyt foha fe lehet elegen-
dőképpen dítsérqi ) f Koppenhágában SUHM 
nevezetű Kamarás Úr ezen jegyzésre niéitá 
Koporfó-írást tette. 

H. S. E. 
' iilé • 

Nomett 
; L 3 ' ma? 
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m a x i m a L a u s 
FR1DERICUS 11, 

BoruCforum Rex. 
Armis Casfar , Pace Augufíus, 

Itt Republjca gerenda Vefpafiarms, 
Púiiofophia Marcus, 

Vita Antoninus. 
Regum Exemplum. 

Sine Exempio 
Maximus, 

Sz. o. 
Itt nvugfzik 

az 
kinek NeVe 

leg-nagyobb dítséret, 
Ildik FR1DER1K, 

Prufzíziai Király, 
a* hartzon Cézár, békefségben Augcstus, 

az Igazgatásban Vespafianus, 
a' böltselkedésiben Marcus, 

életében Antoninus, 
a' Királyok' Példájok, 

jnaga példa nélkül, 
leg-nagyobb. 

Ama' fzép Efköltsű GellertrÖl egij Anekdot. 
Egy idegen utazó, ki Gellertnek íráfait 

olvasta vólt, él-tökéliete magát, hogy ezen 
nemes 
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nemes Férj&út meg-,kHertse, vallyon az Ó 
tselekederei meg-eg)"eznének é az 6 erkők 
tsi TanítáíávaL ' E i-m egy tehát hozzá, ne* 
melly fzegény deák^ formába öközkedvén, 
és mutatott kefergéüel panaízqlkodott «lŐt", 
te, hogy a/ Gazdaja ki akarná azq^itúl hány* 
ni ízálláíaból, ha azonnal â  IzallasTbért, â  
IO. talléroka# meg nem Gzetne, és minden! 
pénzből ízűkolköduék$ — — Gellért azon* 
túl ízekrényének indul, meg^nézem, úgy 
mond, ha van é annyira való a* kezem ko, 
zött. Elö^vefzi minden pénzét, melly I f ; 
tallérból állót vala, azoknak is tíze'oda-ada^ 
fara él-tökéllette magát; ád megint, úgy 
mond, az Isten többet. —- Erre az idegen 
nyakára borúi; nagylelkű FérjM! megfogd 
é botsátani vakmerőíegemnek? úgy mond% 
nem vagyok én oliy ízükölkődo* hanem e-
gyedül azt akartam meg-tapafttalai, yallyoii 
meg-eggyezel 6 tanítáíoddal, — Mellére 

mond 
Öf ^ Anekd.̂  L e ^ 

Mikor e* vité^z Pallás ellen 1740-ben 
olly fzámos ellenségek támadtak-fel, hogy 
$gy panafzolkodó Levelében így írt: 
Uiéom marad é tsak egy Mehifégem is, a" 

• . - L 4 : M • • 
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hol az in méhemnei gyümöltsét (a' mos-
tan ditsőfégefen uralkodó II-dik Józfefet) 
eUfzúlhefsem ? Az Ánglufoktól kért vólt 
egynehány millió pénzt Interesre. — Ezt 
meg-hallván a* híres Marleborough fele-
fége , némelly Dámákkal öízve beizélk, 's 
fél millió Rhér.es forintot küldöttek a' Kö-
vethez Lcrdor.ban, hogy azt Mária The-
réziának ajándékozzák. — Ezt meg-hallván 
a' nagy lelkű Mária Therézia, fzívefen kö-
fzönte, de el nem vette. —-

De ae Arglus Dámáknak ezen jó fzí, 
víifégek olly mellyen fcé vólt njorratlatva 
emlékezetébe, licgy még 1778-ban egy 

Ánglús Lady lévén Bétsben rála, a' vólt 
a' leg-utólío fzava hozzá: Köfzöntöm azo-
kat a' nemes lzívü Anglus Dámákat. — 

Melly különös indulattal vifeltetett lé-
gyen ez ,a ! nagy Királyné a* Magyar Nem-
zethez is, az 1741-hen hozzá mutatott fzí-
vefségéért, meg - mutatta azzal, hogy 
halála' óráján is azt mondotta, hogy a' Ma-
gyaroknak fzí vefs égek , mellyet akkor meg-
bizonyítottak , most is olly elevenen forog 
előtte , mintha az nap efett vólna. *-*• 
Főképpen pedig azzal, hogy a' Magyar 
Nemzetet különöfen kötötte kedves Fijá-
nak, a II-dik Tozfefnek ízivere* • . .» 

Mikor ennek a' halhatatlan Mária The-
réziának ki-nmláía Berlinbe meg- hallatott, 

amaz 
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£tfiaz eggv etlen egy Frici érik, így írt a' töb» 
lek köztt D' Alembert-hez küldött Levelé-
ben: ,, Meg-hólt Mária Therézia , a' ki 

vólt a' maga Nemének ékefsége, és a' 
„ Koronának ditsofége. — Én fokfzor ha-
„ dakoztam ellene; de foha fe voltam el-
„ lenfége, „ - , 

A' Találós Mese vólt Magyar Koro-
na ; a' Rejtett Szó Feréb, melly ben van t?if s 

ért bér, rév, Véber* 

Táldiós Mese. 

Két nevem ollyan van , melly nek mindnyá-
ja hazugfág. 

Nem vagyok éirfzörnyeg; fem véres hadra 
jelenleg. 

Mim van költsönözöm; de tsak e zt bölts 
tudja felölem; 

Nem kétlem magad is bölts lél'zel, hogyha 
fel-óldafz. 

Pozsoni Szemináriumból* 

Rejtett Szó, 

Én ki-legyek rajtam fáradhat furtsa varásli 
Elme törésével, míg kí-talaija nerem* 

Testemnek- végén tégy nyújtást egyre belőlem 
Ollyan lefe', millyen fz elte fejedre hajóig 

• V Egy • 
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Egy V-ével fzaporítts váfzóny', polztóba ke-
reshetz. 

Testemen által nézfz: kedves is afztalodon. 
Egy í-fel tóldj-meg; nem léfzek meízfze fe-

jedtől , 
Ott nyugfzom gyakran. Tartsa-meg a' 

ki fel-óid. 
Korbélyi János , Pozs. Neren, Pap. 

Kerefztfégnek OtvqJí fzemekkel való 
fMg-visgáidja, Pozsony. $ xfs cirka- " ! 

fokban, 
Ezen kis munkának érdemes írója, mi-

pekuíánna hofzfzaii mutogatja, mitso.ia nya-
valyákat okozhat a' testnek, vagy annak 
vaíameíly réfzének hírtelen való meg-hülé-
fe, három kérdéfeket tefzMel az utólfó le, 
yelen. 

I, Vallyon a* hideg vízziel való kereíz-
telés nem gátolja é a* népefedést? •— 's 
nem nevelné é a' lágy meleg vízzel v&Iq 
Kerefzteles ? 

Erre azt feleljük s 
I. Itt nálunk, főt másutt is, a' men-

nyire tudjuk, mind a' Catholica, mind a' 
Protestáns Ekkléfiákban télen lágy meleg 
vízzel kerefztelnek. — 

S. Inkább hibáznak a* Szülék abban, 
hogy a' tsetsemőket igen nagy melegbea 

. " tar' 
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tartják , mint azzal, hogy meg-hűlni enged-
nék. Mikor a' kerefztfégre küldik is, úgy 
bé-takarják'í kötözik meleg dunnával, hogy 
izörnyü hidegnek kellene annak lenni, á* 
melly nem hogy -fél óra alatt, míg a' ke-
refztelés meg-efik, hanem tíz , tizenkét órá-
ig is nékik árthatná, hozzá tévén azt, hogy 
a' kis gyermekek melegebb veritek , mint 
á' nagy emberek, minthogy az ö f jiiilfn-
fok) 120-at is üt addig, míg a' mienk hat-, 
vant vagy hetvent, 

3. Hogy illyen jól bé-takartt tsoi-emő-
nek teje egy minuta-vagy pertzentés alatt 
fel-fedeztetik , 's feje tetejére (nem feje lá-
gyára ) egynehány tsepp víz töltetik, éz a' 
kitsinynek ártáfára nem lehet; annyival is 
inkább , hogy ez a' rövid ideig tartó fel-fe-
dezés is nem az útfzán, hanem a' Templom-
ban eíik-meg, a' hol koránt lints olly hideg 
mint kívül, mikor kivált fzámofabb a' Gyű-, 
lekezel, mellynek párája által melegíttetik. 
— Ezenkívül illyénkor az okos Bába a' 
kisdednek fejét ruhával *meg-törli, minek-
előtte fő-kötőjét fejéhe tenné 's bértakarná, 
V a ' t, 

4, Hogy valaha a' kerefztség által tsak 
egy tsetsgmő is meg-ölettetett volna, azt 
foha fem hallottuk. Hogy fok tsetsemők 
meg-halnak, azt tudjuk : de hány okai le* 
Jetnek ő haláloknak ? 's mi is lenne a* 

- ' - . vu 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár J e l z e t 7 2 8 - 1 9 6 



17* % ( Q ) # 

Világból, ha mind meg-élnének. ? — A* 
több okok között fok tsetsemőket ki-végez 
a' Szüléknek az a' tsak jnem közönféges 
rofzfz fzokások, melly íz érint úgy vélekedvén, 
hogy a' kis gyermek éhen jö bé e' Világra -
mihelyt látják hogy az Anyjának két há-
rom óra múlva teje nints , kilentz 's tíz hó-
napi fzoptatós Afzfzonayal egyfzer kétfzer 
TTieg-fzaptattatják, melly által mind az Any. 
jának, mind a* tsetsemönek nagy vefzedel, 
ipet *s halált is okoznak. 

fh% Anyjának úgy, hogy a' kis gyer. 
mek igen könnyen jutván az illyen fzopta. 
tós Afzfzonynak tejéhez, úgymint a' kinek 
emlőjének bimbója puha, 's a' tejét kön-
nyen adja, nehezen vefzi-el azután a' maga 
Anyjának emlőjét, mellyből nehezebben 
fzophat, Ez által az édes Anyának emlő-
je meg-telik; megrdagad, 's ha eleit nem 
vefzik, a' fene is belé eíik, — Ezt pedig 
mind az okozta , hogy a' kisdedet elófzör 
más fzoptatta-meg; mert ha a' kisded éhes 
lett volna, akármelly kitsiny lett volna is 
az Anyja' emlőjének bimbója vagy fzemje, 
még is ki tudta volna ő azt fzopni. —• De 
igen vefzedelmes , íot halálos lehet ez a' 
rofzfz fzokás a' tsetsemőknek is. Minthogy 
a' kisdedek az ő Anyjok' méhekben ki nem 
tifztúlhattak, mikor a' Világra fzülettetnek 
tele vari mind gyomrok, mind hurkájok fé-
keié rútsággal, melly weconmmwk nevez, 

• te* 
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tetik. Ezt femmi jobban ki nem tifztíthat-
ja, mint az édes Anyának favós teje, melly 
minden herbaténél 's tílatltia faft-nál jobb. 
*— De a' más fzoptatós Afzfzonynak 'sírós 
teje ezt a' feketeféget még jobban rneg-íurí-
ti 's raeg-keméhyíti, melly miatt fok gyer-
mekek el-halnak, máí'ok pedig hoízízas fin-
lödözésre kéfzíttetnek * 's a' L 

A' II-dik Kérdéfe az érdemes Author-
nak ez, Vallyon nem jobb volna é a' Pa-
poknak a' Szülék' Ház ok hoz menni, mint 
a' Templomban kereíztelni? 

Erre azt feleljük: 
1. A'népefebb Váró fokban, mintBéts-# 

ben, Budán, Debretzenben 's egyebütt egéfz 
Komédia lenne nézni» miképpen járnának 
egy felől a' Catholikus, más felöl a' Pro-
testáns , harmadik felől a' Rátz Papok, ki 
ki egy Bábával, házról házra, "s ntfzáról 
utfzára kereíztelni, ágy hogy Debretzenbeil 
's Bétsben akár foha egyebet a' Papok né 
is tsinálnának, -— Talán még ez egy új al* 
kalmatoiságot adna az úgy nevezett Erős 
Lelkeknek, Valláfunk' fzent tzéremóiiiáinak 
tsúfoláfökra ? 's a' t. — — 

2. A' Kerefztelés nem tsak abban áll, 
hogy a' Pap a' tsetsemő' fejéré töltsön egy-
nehány tsepp vizet; hanem abban, hogy ez 
által a' kisded a' Jéfus' Any afz ent egy ház á-
W bé-óltaísék, sa egeik Gyülekezetnek 

mint 
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mint e' világnak új lakóik, 's az Ekkléfiá-
nak új tagja bé-mutattafsék, 's Kerefzt Aty-
jainak fzájokkal a' Jéíús záfzlója alá bé-eskiid-
fon. — E' pedig fo'.iol f'em mehet oily dí-
izefen és illendő méltófággal véghez , mint 
a' Templomban. — Músoda örömökre va-
gyon a' fzuléknek, hogy mint a' régi Ekklé-
fiában , úgy ok is a' magok kisdedekot az 
Úrnak ekképpen mulatják-bé, 's az egéfz 
Gyülekezet foháfzkodik érttek, hogy a* mint 
külfó vízzel meg-mofattatnak, ú^y az Isten 
a' maga fzent Lelkével fzulje újjá őket, 's a't, 

3. Abból hogy az Úr Vatsoráját ház-
„nál is ki-ízolgáltatják a* betegnek, nem le-

het azt ki-hoznij hogy tehát a' Templom-
ban való kerefztelést el lehetne hágni. 
Mert az Úr Vatsorája ttzfzer tizenkétfzer 
minden efztendőben közöníiéges helyen egéfz 
dífzefséggel ki-fzolgáltatik, és így e' Sz. Sá-
kramentomnak méltófága azzal, hogy néha 
közönféges háznál vitetik véghez, nem kis-
febbíttetik-meg. —* De a' Kerefztféggel tsak 
egyízer él az ember egéfz életében, 's ez 
által példáztatik az Ekkléíiába való bé-vé-
tettetéfe, 's újjá íziilettetéfe; 's ha tehát a' 
Szülék' Házokho* járnának kereíztelni, majd 
tsak nem ollyan lenne ez , mintha a' Király 
Tüztjei mikor a' záfzló alá akarnák esketni 
a1 Katonáknak válafztott fzeméllyeket, ki-
nek kinek házához mennének, 's ott esket-
nék-fel azokat. 

4- A ' 
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4. A' Vallás nem állhat-fel tzeremoni* 
ák, vagy külío Isteni tiíztfiet nélkül* mert 
az ember nem tsak lélekből, hanem testből 
is áll. Hogy pedig az illyen kiülök, miné-
müek a' {'zent Sákramentomok, a* magok 
méltófágokat'a' köz nép előtt el ne vefzís.séJc, 
fzükfég hogy illendő dífzefseggel viLettefse-
nek véghez. — Igen könnyen meg-eshetne, 
hogy ha a' Kerefztség nem a' Templomban 
ízolgáltatnék-ki, az egygyügyü Közfég előtt 
átálatba menne. — 

( A' többi következik.) 

jegyzés. 
Majd minden íróink külötttboznek ae 

egynek (unus) le-íráfában. Ha a' 'Sidó 
ízót achd vagy eckd, melly eggyet jelent, 
mellyből lett njelvünkben az egy, fzoro-
fabban követnénk, így kellene írnunk edj, 
edjestiem 's a' t .—- De míg valaki, mint 
már említettük, a'Uelyes-ír ds'-mádjdt fím-
damentomofan ki nem dolgozza, addig illyea 
változtatást magunktól nem tsinálunk ; ha-
nem addig is talán közönfégefen bé lehetne 
venni azt, hogy a* kettős gygy így írattas-
íék, ggij eggyütt, eggyesítem, mint ezt 
konyü, így ípjuk könnyebb ? — 

' % , 
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Te Deum laudamus. — 

Mindenütt nagy ürömmel énekeltetett-
el a' Te Deum a' fíertzeg Kóbutg Hőken* 
lób és London által nyertt hármas gyözö-
delmekért «** 

De mivel az illven közönféges örömö* 
•ket* mindenkor keferüfeggel elegyítheti % 
a' gondolat, hogy ezt a' győzödelmet Tok 
embereknek halálokkal, nyertük: nem eny-
híthetnénk é meg ezt a' keferuféget is né* 
minémüképpen azzal, ha a ' . meg holtakról 
különösen meg-eiíilékeznénk. — Mivel mi | 
az Ő testeknek nem ádhatjuk-meg azt &' 

. ditsöféges pompát , mellyet adtak az Athé-
násbéliek hajdan a' Hazáért meg hóltt vité-
zeiknek: nem lehetne é leg-alább az ö őz* 
vegyeiknek 's árváiknak egy tized-réfeét adni 
annak, a' mit illyenkor vendégfégekre 's 
muzsikákra költünk ? Nem lehetne é törvé» 
nyül tenni, azt hogy a' kik így a' magok 
hólt testek által kékítettek győzödelmet a' 
többeknek , azoknak özvegyeik a' prédá* 
ban két réfzt vegyenek ? Igen nagy ferken-
tésekre fzolgálna a' vitézeknek az is , ha a' 
hactz, után az el-estteknek neveik a' tábor' 
hallására el-olvastatnáíiak, 's Valamelly 
Generális azoknak Vérengező testeik felett 
«gy rövid de hathatós- tlogiumot vágy di-
tsérő Orátziót mondana? ~ — 
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