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Azok között a" meg-köfzSnlieíetten ajándékok 
kS^ott, a' mell féket meg efmértetett az örökkévaló 
Jóság a' földnek polgárjaival, az én ítéletem fzerént 
1-eg nagyobb a' jó és bölts Fejed£Íem9 és a* milíyen 
ritka ez a* fCldftn; fzinte olly nagy rendkívül való 
fzeretetet. és tiízíektet érd-em-ej, És a* miképpen 
hogy ez az ajándék meg-b^tsulhetetlen; ügy. az Aján
dékozónak fzetetete meg-hlíálhata,t!an* Ugyan is^ 
majd femmi rofzfz nints a* földön melly a* rofrfs 
Fejedelemtől ne venné eredetét, leg alább a* mellv-
Ben réízes ne volna, és íenimi jót Bem lehet találni 
<{az erkölcsi és emberek közt foljó .dolgokat* értem,) 
melly ezen d-raga Kútfőből ne fokadna.. A' jó és 
bolts Fejedelem pedig az3 a* ki nem tfafe a* máfok.? 

Tanátfa után jár., hanem a* maga éles és fontos Íté
lete fzerént tselekefzik^ -a* ki k&ml azok a* tanátsós 
.szolgák, aemik a5 jó mefter ember kezében a? Szer-
feámöfc, és a* thadi Tábor az, .a'5 .mi fránklirC keze
ljen a* menyke^ V ki oda hajtja azt., a5 hova magi 

. akaría. — A" maga ítéktéliez f edig tfak az a' Fe-
fedeleái támáfzkodhatik, á* kinek á* ízlv$ jó, annak 
fobbkáfában, az embernek efmérésébeo és lejkének 
iökéfleteflfebbé való tételében fáradhatatlan, é§ min
den gyönyörüfégét az Ö Híveinek boldogi táfábart 
liellyhezteii.; a* ki maga fzab magának regulákat^ és 
igy tanítja magát, hogy az 8 maga oktatifaí, meg-
érdemlik, hogy mind azok $ girállyok fzívekreVe-

á gyek, 
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gyékf a9 kik valaha az emberi bóldogfágnak kút-fe-
jei akarnak lenni* A' melly Királlyok ellenben nen| 
fitoktatják még az 8 ifjűfágokban magokat a boitíef* 
fégre és virtufra, és erSss és hellyes lelki gondolat-
faik nintsenek a' magoK*. Félfégéról. ^ a* MachkmeW 
gonofz oktatáfai által ollyan dolgokra ragadtatnak* 
a* mellyek végezetre magokat is fzerentsétíen ki
menetellel tafzitják-ki a' Világból, vagy leg alább 
boldogtalan állapotba keverik* Ki nem tudja, hány 
fejedelmeket tett boldogtalanokká a9 MacbiavelV Tu-
dományja? — Áldott légyen az a9 Nagy Fejedelem, 
amaz éízaki koronás Fihfofus 9 a? ki nem tfak tfele-
tedeteivel, hanem Jráfával is meg-tzá£olta ezen ha* 
fiús Fejedelem-Tanítót. 

Ennek ( a' halhatatlan nevű II. Fridriknek3 a 
Burkolok' Királlyának ) Munkáját ezen titulus alatt: 
AvtimaMavellus, avagy; Machiavellitek a Fejedelem9 

Uralkodáfdnak meJterfégérU int munkájának meg-voftáldfa^ 
"Voltét még 1740-ben adta vala-ki Hágában, Fraiw 
tzia nyelven3 mellyen irta a Király még az Ölfjú-
Ságban, tüellyben nem annyira meg-tzáfóíja Machia- N 
vellt,..mint meg-roftálja mondáfait* — Az az elöljáró 
befzéd, a' mellyet ezen munkájának Homlokára füg^ 
gefztett a9 Felféges író, meg-érdemlené, hogy arany-
betükbe foglaltatnék! Melly örömeit kivánnók É\ 
Olvafóinkkal közleni, ha keskeny levelű Műsánknak 
fzuk határa*meg-engedné; de minthogy ezenn an
nyi hellyet nem találhatunk* tfak a9 Réfzeit fzámlál-
}]Qk»el8 > a' mellyekbol könnyű léfzen meg-ítélnij, 
azoknak'V dolgoknak nagyfágát, a9 mellyek ezekbe 
bé-foglaltatnak. Gondoltuk ugyan, hogy rövideden 
minden Réfznek.fummáját elö-adfuk.; de minthogy 
» egéfzfz munka is thk fumma és velő 5 bizonj 

aura -
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fira eroffebb tehettfég kívántatnék ,• hogy "a*.mi itt 
Dió-hajban vagyon, egy kis.mogyoró -hajba Ctorit-
ta.tnék.-, mint fem a mi gyengefégllnk , meg-engedi; 
mellyre nézve némelly Réfzeket le fogunk ide irni, 
hogy azokból a' többire is lelieflea követkézéit &» 
aálnú 

- # • v . . 

4- Jt' Könyvnek Jfcéjzéi 
1+ Az Igazgatásnak külomÜ kulamWféle mtnehülf 

Í Í miképpen lebeffen maiaki FS-«rrá? 
IL Az ömkfte ÜrfzágokróU 
IIU A% elegyes Qrfzágokrói* 
I F . Hogy kelljen an Tbronújl meg-tartani? 
¥» A9 meg-bádol tátott örfzágőkr&U 
Vi* Az u$j Qrfzágokrói <, mellyeket n Fejedelem tu~ 

JUjdon Vitézfige és fegyvere által fzerez* 
VIU Hogy kell .az ujjantábanJzerzettQrfzágot igaz* 

gatni? 
VllL Azokról^ & kik tétek által lettek Fejedel

mekké* 
IX* £ polgári Fejedelemfégről 
X» Az Orjzágoknak erejeifo'L 
XL A* papi Országokról* 
Xlh £ Katonáknak külomhl kuiömVbféle Nemeikről* 
XIIL £ fegirt NépekrDL ' 
XIV, Egyedül ifök á* hadakozásra kellé c?Fejedelem<*% 

mtk gondjának lenni? £ vadájzatra *való ki-térés* 

A' Fejedelem tfak félig téfzen 'elegét -a"9 maga 
Hivatalának, ha tfak a* hadi dolgokra adja magát* 
Nyilván való hamiffág az , hogy néki egyedül tfak 
Ratonáaak kellene lenni. Juffon efzébe itt az Olva-

d % Tónak* : 
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sdnák/ hogy'mir mondottam ezen könyvnek elíS 
Réfzében a' Fejedelmeknek eredetekről. A'Fejedel
mek Bírák és Had vezérek* AV MacbiavelF Fejedel
me ollyannak tetfzik nékem, mint a'.Hórnérus' Is
tenei, aV kik úgy, féítetnek-Ie, mint erős és hatal
mas de nem egyenes és igaz Illenek. Sfortzia La* 
jognak volt oka reá, hogy egyedül a* hartznak éljen, 
haljon; mivel 'ő a* máfét törvénytelenül vetce-el, «— 
Machiavelli a' ki külömben igen tüzes> itt felettébb 
gyengének látfzik nékem; Melly hitván okokkal él, 
midőn a' Vadáfzatot .a*. Fejedelmeknek ditséri! Ab
ban a* Vélekedésben vagyon, hogy ez által a' Feje
delmek az ö Orfzágoknak fekvéfét és Tartományjait 
meg-efinerhetnék* Ha a'Frantzia Királly, ha a'' Tfá-
ízárek éppen akarnák meg-tanulni efmérni az o Or-
fzágaikat; annyi idő' kívántatnék az o Vadafzáfokra, 
a5 mennyi az égi Teílnek a* tfillagoknak meg-keru-
léíére^ 

EngedteíTék*meg nékem, hogyhaddfzóljakhofz-* 
fzabbatskán ezen matériáról, és a' Vadátzatról való 
befzédnek alkalmatoflágával egy kevéffé ki-térjek * 
mert mint-hogy ez a" gyönyörüfég, a' Nemefekben5 
nagy Urakban és Királyokban, kiváltt Német-Or-
fzágban, majd közöníéges indulat; ugy tetfzik né
kem, hogy ez fzorosabb meg-viigáláft érdemel* 

.AVVadáfzat egy a' tefti/gyogyörűfégekknzzül^ 
a' melly a* teíiet nagyon mozgatja, de az értelmet 
nem jobbítja. *_ 

A\ Vadáízok azt fogják mondani t hogy a? Va-< 
dáfiat leg-neraefebb és leg-régibb gyönyörűfégek vol
na az embereknek, és hogy a' Hérók is Vadáfzok 
lettek volna? Ez roeg-leriet* Én tíak a* mértékléc 
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len vadáfzáft-. gyalázom* A' mi ma bennünket;.egy
néhány órákig gyönyörködtet, az a' vad idSkbeo 
minden napi valófágos foglalatofíag volt.' A' mi Ele*. 
ink femmit fem tudtak, tlelekedni, hatiem az,8• unal--. 
mókát vadáfzáffal mulatták,, A* vadaknak kergéié-
seben az erdőkben vefztették-el azokat az órákat^ 
a* mellyeket az okos embereknek'Tárfafágában töl
teni fem alkahnatofok nem voltak , *s nem, is ".tud
tak* Már azt kérdem;-ha ollyan Példák év ezek^ 
a9 mellyeket követni kell? Valtyon.a'pallérozott élet! 
nemében a9 durva élet* neméről kell.é'him.et várni* 
avagy inkább nem a' meg-világofittatott időket kell 
é* a* kovetkezendoknek például tenni? 

Ha azok felett az állatok felett, a* mellyeket ül
dözőnk , valami méltóságunk vagyon n as bizony a* 
Józan "okoíTág; ugy de azoknak az embereknek,,,a*: 

kik egyedül tfak a' vadáfzatra adják magokat , gya
korta tfak lovakkal', ebekkel 9 és minden féle va-
dákkal van teli fejeké "'•""•'• " 

, Az ilJyen emberek többnyire durvák,;.és félS->" 
ae hogy éppen ollyan embertelenek légyenek .• az em
berek hez, mint' a' mitfodáfok a5 vadakhoz; vagy 
Ieg alább az a* kegyetlen fzokSs, raelly fzeréntazo-' 
kat kevés meg-indóláffal kínozzák, az 9 Felebarát-
jaiknak fzerentséÉlenfégén konyö'r Sletlen«bbekké te
gye őkeu 

.Hát az a' győnyörüfégé éz> a5 mellyetv mint ne* 
snes mölattságot annyira hirefitütk ? Oly Iliénd8fog-
.lálatoffágé ez egy gondolkodó Valósághoz? ;-•.' '"•'"'. 

Azt fogfák elömbé vetni: A'-Vadáfzat ig«h.bafz-.' 
nos. az cgéffégrej a- tapafztafás •• mutatja,, hogy .a' Fa-
dáízok íbkkáig. élnek! a* yadáfeat arcátlan ,gyönyö« 

, Í ; Í d $ ; .' rüftg, 
* • • • • • • • • • 
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röfég, af melly a' nagy Urakhoz nagyon illik \ mi
vel ezeknek Fényefíegét nap-fértvre hozza, unalmo* 
fcat el-izélefzti, és békeffégnek idején vélek a* har-
ttot képzeketi. Távol légyen 3 hogy a' mértékfett 
teft-gyakorláft meg-veffetn; de tfak jegyezteffék-meg 
jól, a% mit mondok. A' teftnek gyakorláfa tfak a* 
aaértékletleneknek fzükféges* Egy Fejedelem fem éltfc 
tovább, mint Fkury és Xímenes Kárdinálok, a' mos* 
tani Pápa, a' ki raoft, a' midőn ez írattatik, 1737-
ben uralkodik; azonban ezek,a' Férjüak Vadáfzok 
nem voltának* 

De hát téfzen é a£valamit, ha az ember, az 5 
kevéfre hajtó, hafzqntalan életét egéfzfz a' Mathu-
fálem véníégéig nyújtja is? Mennél többergondol
kodott, mennél több fzép és hafznos téteményeket 
vitt végbe valaki, annál tovább cltt* 

Meg - vallom, hogy valami ditCöfleges vagyon 
a' Vadáfzatban, és a* ditfőfíegnek mútogatáfa meg-
kivántatik a' Fejedelmekben, de melly fok más és 
hafznófabb módon hozhatják világoffágra az ő Nagy-
fágokat! 

Ha a* Vad meg-fzaporodnék, és a* Szántó-vetS-
nek terméfeit vefztegetné, Vadáfzokra lehetne bizn^ 
kik fizetéfért azt könnyen ki-irtanák* 

A5 Fejedelmeknek tulajdonképpen femmiben nem 
kellene egyébben foglalni magokat, henem egyedül 
tfak abban, hogy oktattaffanak, jól uralkodjanak, 
hogy több több efméretetgyüjtfének magoknak, és több 
meg-fogáfokat lántzoljanak -Öfzfze elméjekben* Az 
az Ő Hivatalok, hogy igazán gondolkodjanak, és a* 
fseréat rendeljék tfelekedeteiket* 

Kü-
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Különösön fzükség Macbiantettnék meg-felelnem $ 
Azért^ hogy valaki nagy Had-vezér légyen, nem 
fzükség Vadáfznak lennie, Gujiáv Adolfé Turenné, 
Marlbörough, Eugénius^ a' kiktSl tfak ugyan nem le
het el-tagadni, hogy híres emberek és nagy Generá
lok ne lettek volna, bizony Vadáfzok nem voltának* 
Éppen olly kevéffé olvaffuk azt GÍfár\ Sándor* és Sci-
fióróL 

Az Orfzágnak külömb5z5 Tartományjait, Fek~ 
véfét , aV mennyiben a* hadi Mefferfégre tartozik^ 
fokkal élefebb és okofabb gondolattal lejiet féiálás 
közben meg-fzemlélni, mint fem £ mikor a' fogolly 
madarak, fajtyűkot hajtó ebek, Szarvafok és a* Vadat 
hajtó forrófág ide s tova húzza az elméket. Egy 
nagy Fejedelem , ki Magyar-Orfzágban táborozott^ 
fzinte a* Törökök* kezébe kerültt, midSn a'Vádá-
fzatban el-tévellyedett volna* A* Táborban meg 
kell tiltani a' vadáfzást 9 mivel az már fok rendelet-
lenféget okozott a' Tábor* útazáfában, 

Bé-rekefztem tehát: Meg lehet a9 Fejedelmeknek 
jó fzívvel engedni\ ha vadáfzni mennek, tfak hogy 
az ritkánn eflek, hogy az 6 terhes és fokfzor fzomorű ba-
foskodáfaikban meg-pihenjenek« 

Még egyfzer azt mondom: Egy tifztefféges 
gyonnyorködtetéft fem tiltok-meg; de a' jó orfzág-
lás eránt valófzorgalmatoffág, az Orfzágnak virágzó 
állapotra való emeléfe, annak raeg-Örizéfe, minden 
Mefterfégek* kezdeteinek és gyütxiőltseinek látáfa % 
kétség kivűl leg-nagyobb gyönyörüfég,, és boldogta
lan az az ember, aVkinek még más gyönyörűfégek* 
le is vagyon fzükfége! 
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XY* Mi a%) d mi a* embereket, faképpen d Fejé* 
iiíméktt ditséri? vagy gyalázza? 

XVI. A* bov-adakezájról és gazdálkodásról* 
XVIL Á kegyetienfégről és kegyelemről, és jobb é 

M inkább félik, mint fem fzeretik d Fejedelmet ? 
XVlllt Még kell é d Fejedelemnek•• fzavát tartani'* 
XIX* El keü távoztatni ^ hogy d Fejedelem utálatot 

és gyulolféges te légyen. 
XX«. Az OYJzáglás'-TudományjdbóI való külb'mbb fáU 

Mömbbféle kérdéjek^ 
XXL Hogy kell d Fejedelemnek magát viselni, bá 

fifitelégheti akarja magát tartatni? 
XXlí. A* Fejedelmeknek tanáts-fzóigairól í 
XXUh tíogy kell d Hizelkedoket eUtávoztatni% 
XXIV* A* Történetnek d Világ foglalatojfágaihtt, 

"%aló befolyjáfáról ^ ésbogy lehet annak ellent állani! 

A t embernek Szabadságáról vúló kérdés ügf 
oifyafl feltétel ^ a5 mellyet a9 világi Böltfeknek okos-
kodafa lég nagyobbra vifzertj és a' itielly az Ifteni 
Tudomány* Tudóffainak már fok átkot hozott-ki 
fiéjökbóU A* fzabadfágnák Oltalmazol azt mond* 
í*k : Há az efcnbérek htm Izabadok s úgy, az Iá
ién tfelekeftik 8 bértriék; Ugy ág Iften az b d ki 8 
álralök gyilkdfíagot ," Jopáft és nnndeií göhofzfágofc 
tfelekefzik, melly mindazonáltal áz ,ó Szentfégéveí 
Byílván eUmbezik* Továbbá:. Há a legfőbb Való* 
s% Áttya a* bfinnek, és oka d tőrvénytelenfégnek* 
égy nem lehet d bilnofoket büntetéfre húzni , és -.a* 
Vílígban ffero Virtus feöi biín nemléfzen. De mint* 
hogy ezen fertelmes Tudományt úgy gondolni lehe
tetlen, hogy benne magával tfaló ellenkezéft ne vé* 
gyen éízse zz ember, nem lehet jobb utat válafeu* 
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fiij ttofritftm "hogy az ember annak tartására hajtsa magát$ 
hogy vagyon Izabadsága* 

Az egy átaljábaíi való kénfzeritesnek barátja! 
ellenben ezt mondják; Ügy azlften alább való lenne 
á* vak Mefter - embernél, vagy atihál •> a* ki -íetétbeft 
dolgozik; ha riem tudta volna előre e' Világnak te-
íemtetéfekor,, hogy mik fognak benne történni* Az 
órás, ( így fzoflanak,) az <5 órájában a* leg-kiffebb ke
réknek is tudja munkáját; mivel efraéri azt a' moz- -
gáft, mellyet adott annak, és azt a' véget jól tudja, 
a* mellyre tfinákar és az tften", ez a' véghetetlen 
bolts Valófág, hat tfak ujfágon kapó és- tehetetlen 
NézSj'e volna éaz femberek'tíelékedeteinek ? Ugyan! 
az Iften , a9 kinek minden munkáiban a' rendnek ef* 
mér tető jele látfiik v és a* ki mind azokat bizonyos 
változhatatlan és örökké tartó Törvény* alá vetet* 
te y am Ifién mondom, mimódón hagy ez hattá volna 

- egyedül tfak az embert független fzabadfágban ? II* 
lyen módon nem az Ifheni Gondviselés 5 hanem az 
embereknek fzabad akaratjok igazgatná e' Világot*. 
Minthogy már moft a' Teremtő és Teremtetett ko
kott ^álafltáH kell tenni, mellyik a* kettS közzöl 
Mxtbtná, vagy máitól mozgattató alkotvány ? Az oköf* 
ság parantsolja, hogy inkább afct a* Valóíagot tártfufe 
annak y a* raellybén a£ erötelenfég lakozik, mintfem 
áz t , a* kiben ha'taloiö lakozik. így a' józan ökoffág 
Is az indulatok <egyf2ersftiind azok a' láthatatlan Ián* 
ifcö'k a* mellyéknél fogva vezeti áz ifteni' g'ondvife* ' 
iéfiíek keze az emberi Nemzetét, hogy azokat a* 

4 dolgokat vele egygyütt tfelekedje, a' mellyeket az . 
örökkévaló Bőlfcseffég tigy rendelt, hogy a* Világ-" I 
ban meg-eflenek^ hogy i;gy minden dolog arra as vég* ; 
re jiiflbn , a9 mellyre tataroztatott* j 
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így közelit az ember a7 máfik örvényhez mid5a 
cgygyiket el akarja kerülni* És a' Filofofusok egymáft 
a* képtelenfégnek Örvényjébe tafzitják, midőn azon
ban a* Theologúfok a* fetétben hartzolnak, és fzere-
tetbol egy máft nagy buzgóíággal kárhoztatják* Ezen 
Réfzek majd éppen úgy hartzolnak , mint regemén 
a* Kárthágóbéliek a' Romaiakkal. Félvén azok a' 
Római Népet Afrikában látni, a' hadakozáfnak fák-
lyájit Olafz- Orfzágba vitték, és midőn Rómában 
Hannibáltól, kitől rettegtek vala, örömeit meg akar* 
íak menekedni, Scipiótaz 6* Légióival Kárthágó mel
le küldöttek. 

A' világi Böltsek, itteni Tudófok, és többnyire 
minden fyllogizáló Vitézek, oilyanok, mint a' Fran-
tziák. Bátrak és tüzeffek a' mtg-támadásban ; de el-
vefztik fzíveket, ha oltalmazó hadakozáft kell visel
őiek* Erre nézve mondotta egy értelmes Fö ; hogy 
az Iíten volna minden Sectáknak az Attya, mivel 
mindeniknek egy éles és buta két élű fegyvert adott 
kezébe. 

Maehiavell a* fzabadfágról és elSre el-rendelés« 
f31 való kérdéíl z'MétapbyJikdból a' Volitikdba vitte* 

| Azonban ez egéfzfzen idegen fold, a* mellyben ép-
j pen gyökeret nem verhet: mert a' Politikában e' hel-
! lyett: hogy vagyon e* az embernek fzábadfága, vagy 
| nints? ezt kell kérdeni: ha vallyon a* fzerentfe és 
] történet tehet é arra valamit, vagy nem, hogy mi tu-
I Jajdonképpen, egyébről femmiröl fe gondolkodjunk, 
I hanem tfak arról, hogymimódon tehétnök jobbá jobbá fe 

I a* mi éles látáftmkat és okoflagunkát ? e 

í ' •..". ' " 
í Szerentse és Történet , két ollyan üres nevek, av 

I .' • - . ' pelr 
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mellyek minden tekintetre nézve a* mellyféges tu- -
datlanfágnak köfzönhetik eredeteket , a' mellybeij 
hevére akkor a' Világba5 mikor azoknak a' munkák-
nak, a" mellyeknek okait nem tudta, még-határozaüaa 
neveket ád vala* 

Az, a5 mit a' Közfég Céfár fzeremséjének nevez, 
tulajdonképpen mind azoknak a' tselekedeteknek és 
környíü-álláfoknak öfzfze-tfoportozáfát téfzi, a' mel
lyek ezen Ditsöffég-fzoiijúhozónak tzéljait elö-mozdt-
fották* Az, a' mit a' Kató' jzerenisétlenfégénérten&% 
nem egyébb, banem a2ok a' véletlen efetek, a* mel
lyek otet értek; azok a' kedvetlen változáfok , a* 
mellyekben olly hirtelen követtek az okokat a' tfele-
kedetek, hogy azokat az 6 okoffága elSre femelnem 
láthatta, fem eí-nem távoztathatta* Mit kelljen a* Tör* 
ténet alatt érteni, jobban nem lehet elö-adni, minta* 
kotzka-játék által* Történetből vagy fzerentféböl efett 
az, hogy én íz ízemet és nem hatot vetettem. Ha az em-
Ber igaz terníéfzeti módon meg akarná külomböztetni, 
hogy mi efett az illyen vetésben; öllyan jó látáfának 
kellene lenni, hogy igazán láthatná, mi módón ment
iek a'kockák a5 táblára ? miképpen? hanyfzor? mi-
tsoda febefféggel vagy lasufágga* mozgatódtak a* kéz- : 
ben? és mimódon forditódtak-ki a'kézből? a'mellf 
által laffú vagy febes gyorsafágot vettenek magok- ;' 
nak* Mind együtt ezen okok neveztetnek történet
nek , vagy fzerentfének^ Valamig tfak emberek, az 
az, ólly véges Valófágok léfzünk, mind addigSiem 
fogjuk^roi azt által látni, a' mit szerentfe' történetei
nek nevezünk. A* történet alól valamennyi dolgot 
tfak ki-vehetünk, ki-vegyünkí de a' mi életünk rö». 
videbb , mintfem hogy mindennek végére járhatnánj^ 
és értelmünk fzoroffabb 7 mint-fera hogy aaindent öfz« 
fze-köthetnénk# ' á. Né* 
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INémelly példákat hozok-elo> a* mellyet nyilván 
tüeg fogják mutatni, hogy az emberi bőlts elfognék 
lehetetlen légyen', miíidentcloteel-látüü Az élÍ6yCré-
fftóndnaki a* SzváwyaiEugéniusHeTtzegiltti lett meg-tá-
madáfas melly minden ki gondolható, Okoffággalvolt 
ki-találva, és báműláfra méltó batorfággal .vétettetett 
munkába. Még i s , hogy efett az, hogy a' fzándék 
cl nem fűltt? A* Hertzeg ezen reggel a' Városba 
méné ; még pedig egy Tfatornán, melly a' ruttságo-
kat vifzi vala ki a* Városból, és a' mellyet néki egy 
í>ap nyita - meg. Tfalhatatlanűl el - foglalta volna a' 
Vároft, ha minden vélekedés ellen két dolog nem tör-

[ tentt volna- Elsőben, a* Helvéta-Regement, a'melly-
cek akkor reggel kellett exercérőznij hamarább fegy-

í vérre mentt, mint fem kellett volna, és otet mind 
addig tartóztatta, míg a5 többi Vár, örz$ féreg öfz-

1 fze nem gyűkt* Máfzodfzor, az Űt-műtató, a* ki* 
f. nék Vauítmont Hertzeget aríá a' kapura kellett vól-
I na vezetni, a' mely el-foglalandó vala, az utat el-
í tévefztette, és 4' miatt az 8 embereivel kéfon ér« 
i fcezett-raeg. _ ' . [ / 

; I • • - . . . ' 

| | A5 máfik történet, a* mellyetitt példáéi aka-
II rok elo-hozni, az a* különös békeffég, a' mellyet 
11 kötött Anglia a* Spaíiyol-Örfzági Királly ftékbe va
r i ló következés felett vifbltt hadakozáfnak a' véginn 

I Frantzia-Orfzággal. Sem Jósef Tfáfzárnak Tanáts-
I I fzolgaij fem a* leg nagyobb világi BSltsek , .fem a* 
fi leg jartas^kőltefebb Politikufök nem álmodhatták vól-
II m előre, hogy egy pár kefztyű egéfzfz Európának 
II fersát meg fogná változtatni; még is igy efett ez 
I fzóról^fzóra* t AtwA Királlynénak fÖ udvari Hopmes-

11 ter neje vala MÁrtíonrougb Hertzegne Londonban az 
S Í • '•'-'- ~ ;.• • >•'. ...:^ : • . . . ' . . ' > . a l a t t •-
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alatt az ido alatt, hogy ennek FérjeV Brabár?. 
tzi'ai táborozásban kettős boroftyán-aratáft és nagy 
gázdagfágoí ére* A' Hertzégné azon kegyelem ál
tal, a* mellyben vala a1 Királlynénál /gyámolította 
ezen Vitéznekw pártját, és a' Vitéz, az .9 győze
delme! által aí:Q Feíefége.nek tekintetét* Valamed
dig ez a- Hercegné a? Királynénál mindent Tneg> 
tehete, mind addig femmire íetn mehettek a' Tórisoky 
a' kik néki rpfzfz akaróji voltának és békefféget ki« 
vántanak. De tsekélly ok által el-vefzté a' Hertzeg-
né ezen Kedveííéget, 

A* Királlyné egy pár kefztyunek tfináláfa eránt 
parantsoltt vala, a' Hertzegné hafonló-képperv As$ 
e'hez való jutáfnafc türhetetfensége, arra v i t t e d 
Hertzegnét, hogy a' KefztyŰ tfináló afzfoonyt kén* 
fzefité, hogy az övét hamarább elkéfzittse, mint fera 
ja' Királynéját, v Azomban a' Királlyné is akarta 'J 
hogy kéfzen légyen kefztyüje. Egy más Afzfzony* 
íág , úgy mint Masbdmné, Marlbourougbnénak ba-̂  
rátja % ki-raondja a' Királlynéoak , mint lett a*# do
log, és olly gonofzíü fordította faafznára ezen al-
kalmatoffágot, hogy a' Királyné ezen pillantattál fog
va úgy nézte a' Hertzegnét, mint öllyan kegyelem9 

Leányát, a' kinek feí-fuvalkodáfa, már Ötét tovább 
nem fzenvedhetné*ArKefztyü-tfináló Afzfzony egéfzfz eq 
a5 tellyes mértékig gyújtotta-fel -a'Királynét, a* midőn 
az, éhnek, a" kefztyű'hiftóriáját tellyes keferuféggel;eK 
befzéllette* Ezen kevés kováfz elégféges vala min
denek' elméjének fel-lobbantáfára, és mind annak érzé
kenyebbé való tételére, a' mi a' kegyelemből való 
ki-eféft fzokta követni, A' Torisok és Talléd GQ* 
ucrál éltek ezei* történettel, naelly az S pártjokafc 
cr9fiteuctj \ *: As* 
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Azután ífak hamar ki-efett Malbotíröugh Her-
izegné a* kegyelemből, és vele együtt el-efett a* 
tfáfzári Frigyefeknek is pártjuk*. Ez a* k g valófá-
gofabb dolgoknak is játékja a* fSldöX Az iíte-
iii Gondviselés neveti az embereknek minden bdU 
tseffégeket és nagyfágokat4 Alávaló és fzpkfzor 
nevettféges dolgok változtatják-meg egéfzfz Monárk* 
hiáknak fzerentséjek^t* 

Ekképpen ragadták-ki egygy Afzfzonynak apró
lékos órr-dúzzáfai XlV-dik Lajoft azokból a' kornyűl-
álláfokból, a* mellyekbol Ötét tálára az 6 ravafz o* 
koffága^ Tábora és mindem hatalma íem húzhatták 
volna ki> és kéntelenítették a* Frigyefeket, hogy 
magok akaratjok ellen békefféget köffenek* 

íllyen történetek efnek ugyan, de ritkán, és 
ezek alkalmatofok arra, hogy az éles látáft és okos-
fágot az S tekintetektől meg-fofzfzák. Ezek ollyba 
tetfzenek nékem, mint V betegfégek, a* mellyek 

[ némellykor az embernek egéffégét félbe fzakafztják, 
de azomban meg nem akadállyoztatják, hogy éle« 
tének több idejét az er5s és egéfféges test'hafznai* 
val való élésban ne töltse. 

I És igy el-kerülhetetlenul fzükséges, hogy azok^ 
I a' kik a* Világon akarnak uralkodni, az 8 okoffá-% 
I gokat és éles látáfokat fzaporittsák ; de az még nem 
I elég. mert ha ok magoknak le akarják a fzeren-
I tsét lántzolni, az 6 temperamentumokat az időknek 
I és t5rténétekn$k járma alá tanúijak hajtani, és ez 
1 feletébb nehéz. Tfak kétféle terraéfzetrdi fzollokj 
I «gy bátor eleyeafégról* és egy előrelátó iafsúfágról* 

J Ezen erkSltsi okoknak terméfzeti okok vagyon; I. 
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&' honnan majd lehetetlen, hogy egy Fejedelem an« 
Byira Ura légyen magának, hogy mint egy Cameléon 
minden féle fzint öltSzheffen magára* Némellf 
idö'k nagyon fegitik áz Orfzág-hodoltatonak hirét, 
és a' bátor embereknek nagy dolgokhoz való foga* 
fait, a' kik arra láttatnak fzülettetteknek lenni, hogy 
&' Világban rendkívül való Váitozáfokat, táraadáío-
kát és hadakozáfokat okozzanak és vifeljenek* 

A' fzeles Lélek, a' máfoak nem híves% xnelfy, 
nem tudjuk miképpen, gyakran egymás' ellen ülte* 
ti a' nagy Urakat, az Offzág-éhezőnek alkairaatoíTá-
got oyúji, hogy azoknak cgyenetlenfégekbol magának 
hafznot hajtson, E3 fzerént fegitették Cortéz Verdi-, 
ndndot az Amerikai Királyoknak belsS Zenebonájok 
Mexicónak meg-vét elére. 

Más időben a* Világ ointsen ollyan forrás-moz
gásban, Ugy látf^ik hogy tfak. tfen'defTég és fzelfd-
ség által akarna igazgattatni; ekkor nem kívántatik 
egyébb, hanem tfak.okoffág és előre való látás* — 
— Az Igazgatas'-Orfzágának Tengerén boldog tsen-
deffég uralkodik, melly közönfégefen a* fzélvefz o^ 
ián fzokott következni. Illyenkor többet lehet bői-
tsönös kötéfek és egygyezéfek által végbe vinni, mint 
véres ütközetek által, és a' mihez az ember kard 
által nem juthatott, penna által kell meg-nyernie. 

Hogy pedig valamelly nagy Ür minden. efeüek-
bSl hafzoot tfinálhaffon, tanulja-meg a' jó Korma* 
siyostój, az időhöz alkalmaztatni magát* Ha a' Had
vezéri annak idejében bátor és clBre látó volna, fein* 
te győzhetetlen lehetne.- Fdbius tsak az 8 laflfófága 
által haladta-feljöl Hannibált* Ezen Római Ember jól 

tud. 
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tédta,. hogy a" lUrthágóbélieknék nintsen pénzekél 
ujj Népek v és hogy azoknak Táborát tsendefen el« 
ofzlathatná^ és a* kis ujját fem tévén fegyverre, z% 
eledel9 nem léte miatt magok magokat meg-eméfztet* 
ni látnák. Ellenben pedig Hannibálnak okoffága tfak 
a verekedésben állott* Az ő hatalma tfak története 
fzerént való Valâ  a' mellybSl néki tellyes fiettség* 
gel minden lehetős haíVnot kelleték kovátsoínia. h% 
6 hatalmát er<*'fíe és háthatóffá tette a* retteneteffegf 
a5 forró és bámulásra méltó tfelelekedetek által, é$, 
mind azok által az efzközök által , a' meUyekett 
nyújt valamelly njjantában meg-hódoltatot Orízág* 

Ha a' Baváriai válafztó Fejedelem, és Tallírd 
Hadvezér 1704 dik efztendö'benEavarisból Elindtdjm 
és Hochftadt fele nem mentenek volna^ minden bi
zonnyal az egéfzfz Sváb-orfzágot el foglalták volna* 
mert a* fzövettféges Sereg az élet' efrközeinek fiu
két tovább Baváriában már ki nem állhatván, fzük-
fégesképpeo a' Menüshöz vonűltt volna ^ és elofz~ 
]ott volna. Nem volt tehát más oka, hogy a9 va-
Jafztó Fejedelem azt ^ a' mellynek megnyeréfe tfiu 
pán tfak rajta állott, azon hartznak kotzkájára bíz
za^ a' melly örökké hires léfzen a* Német Nemzetre 
nézve; hanem az 5 hogy annak ideiében nem volt 
előre való látása, és ezen hebehurgyafág a* Frantzi-

"áknak és Bavarufoknak egéfzfz le-vágattatáfok és a* 
feUö Palatinátus és Rhinus között lévő egéfzfz Tar* 
~tománynak el-vefztése által eléggé meg-büntettetett. 

Közönfégesen nem fzóllanak az el-vefzett Vak^ 
merokro'l, hanem tfak azokról, a\ kiknek réfzekr^ 
állott vala a* fzerentse. Éppen ugy van velck. a* do
logi mibt az álmokkal és jövendőléfekkel. A' fok $-

szerek közzűl, a9 mellyck hamifíak voltának, és fele-
dékenyfégbe mentenek , tfak azoknak kevés fzámár* 
emlékezik az ember, a* mellyek bé-tellyefedtenekt 
A9 világnak a9 dolgok' ki-menetelét azoknak okai fze
rént, és nem a* okait azoknak ki-ipenetelek fzeréQfc 
kelíene meg*ítélnh 

(4*bé-rekefztése következik) 
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