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MAGYAR MÜZSA 
&QLTT SZ. JÁNOS HAVÁBAN. 

Á* félben tl-marait munkának folytatása* 

Mkfd^Jóftf^GYMBoktQt.^^ 

Frifovitz Báldisár 7 Nemes -Magyar.'Sok' Munkáji 
vágynak* . • 

Frölkb Dávid, fzQletett Késmárkon* ü l . Fer
dinándtól Magyar-Orfzág' Földmérőjévé tétetett*• Min
den Tudományban egy jártás Férjfiiú vólú VV Darab 
IVIunkái vágynak*, 

Frőllcb Juké , Remete PH* Szerzetebéli Atya Po
fonban, és egyfzérsmind Német Cmmmton Sok pél
dái vágynak &orgalmatoífigának. .. 

Ftónhs Márk Braffai-fî  &* fzép Mefterségeknek 
és. Philofophiánák Doktora 5 és a* Braffai Ekklé'siínak 
clsS Prédikátora. .Sok munkái vágynak* 

Fróniu* WIdtyds Erdéllyí-SzáfZ', -Braffai N6tdríuit 
Ez fzedte kg elébb ofzfze az. Erdélyi" Szaftoknak Ren-
"delejeit, meUyeket. Bdtori Iftmn Fejedelemnek bé-mu* 
tatván, nem ' tfak 'ezen Fejedelemtől hellybe hagyat-
tattak, hanem: "L %§á$>óld Magyat-Otfzági Királytól 
is meg-er8fittettek«. •_ 

Ffühauf ( jókor fel ) Krifiidn fzŐlettetett LBtsén 
1713-ban* Az Akadémiákról haza jővén, Lötsei Os-
kola-Hektoi lett. •'•A*.'Munkái kSzSti aevezetefebh 

£ .• > az 
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az a* három Differtatio, a' mellyeket ítttrdeákól a3 

Liléinek halhatatlanságáról Vittembergában. -1748-fcan* 
Moft FelsS Lufátziai Aug. Vall* Superintendens* 

Fülep Őri Gábor nemes Magyar. ííagy Tudomás 
nyainak érdeme fzerént a' külső Akadémiáról va3S 
lejovetele után Patakon Theologia Profefforrá tétette-
tett. Nevezetéfek a' Munkáig 

" Füsiis János S. Pataki Ref. Prédikátor/ Irt ma
gyarul egy -'Könyvetsfcét ezen Név alatt; KirályoK 
TOköre, és ki-adta Bethlen Gábor költségével 1625-ben $9 

•. Fvsi' PÍKJ, fzületett Komáromban 1703. A' Helv* 
Vállástételt elhagyván, Római Kathólikufsá tett, és 
a' Prédikátori Szerzetbe avatván magát, fok .munká
kat botsátott napfényre. 

Fucbs János Braffai-fi, irt fok Differtátziot, és 
kiadta Vittembergában 1650. 

Fuker Fridrik Jakab Kaffai Magyar. Mikor dok-i 
torizáltatott irtt egy Differtátiot ezen név alatt; Ge-
neralia Medicin*. Nagy-fzombatban 1773* Mefterfégéfc 
e- nagy Férjfiü Magyar-Orfzágban gyakorolja* 

(ay folytatáfa következik.} • *. - * 

A% Élyfiufíz' mezejei egygyütt váló hefzélgetéfnek 
* bé-rekejktéfe* 

"* 'teópold* Igásán mondja az Űr* Moft vagyon 
az az íd'óy hogy Fridrik nyugodalomra kőltözheffék* 
AzwS Orfzágaí belülről boldogokká tétettettek, és 
kívülről réz kőfalakkal vágynak meg-erofíttetve, Mbft 
hágtak arra a'/TetSre, a' mdlyre akarta vinni azo
kat ; virágoznak a' fzorgalmatosfág, kereskedés , és 
Tudományok ál$al? ;batárai ki-terjefztettek, népes és 
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Mv fobblgyökkal tgllyefek ,' rettenetes Tábor * által 
{hitetnek.*...meUy..tsak egy incéft vár, hogy Hazájá
ért meg-haljon; raelly fzerént^a?. Burkus Birodalom 
Fridriknek előre való látáfa által minden romlástól 
megőriztetett, melfy gyakorta a* leg-virágzóbb Or« ' 
fzágokat is fenyegeti azok Nagyfágaik'Teremtőjének 
d-haláfa után* 

Tzithen. Hidje - el Hertzegféged , hogy Vilhelm 
Fridrikben is fel - éled a' mi jó Királyunknak lelke* 
Bizony nsrn letíet tölle még-í&ISinbeztetni, ha á* Ko
ronát kezdi viselni^ .Ezen kívűf talpon áll egy di-
tsöfféges Hadi Nép az ö derék Géneráliffaivaí, az 
Orfzág' állapotja b&lts rendbe*-lágyon fzedye, mel
lyel igaz Mku„Férjfiak igazgatnak,, kik a* Királynak 
Tekintetét Czüntelen meleg Hazafiúfággal fogják gyá-
jnplita-ni. A' . Burkus Jobbágyok aa £ Királyoknak i 
nem moftoha fiai* 

Waufíin ifiitit vifzfz&'jSn, U az elStt'mdr Ziéen Snperm* 
v tendenjjelinülattu vala magát :*~* és úgy betfzií-, mint-' 

ha valamit :kerefne+- • - • ' ' : > • 

¥'mfih« Engedelmét kérek' édes Uraim-1 Nem 
találtának é valamit ? Itt e* tájon «gy pappiroffat | 
vefztettem el , melly nékem igen kedves idCtóitéft | 
lierB2 vaW •••'.. •••-• '• ; 

Mendehfobn* (nyüjtvan néki valarót) Itt va- *j 
0 o n Uram! ' J 

f&uftfo* Igén is, ez a£* igen fzepem köfzonora i 
sz Urnák fzívesfégét* 

L f̂sg-* Atiiiak valami nagy dologról való Kéz* ) 
íráfüak.kelletik lenni? * : j 

íz Fau» 
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4 Vaufiín* Boísáíiatot kérek! Tsak tréfa, Eza^Rái, 
tnai Pápákról való Jövendölés, melly Matakbiá/ Ér* 
féknek tulajdonittatik* 

Lejfíng* Ha! ha! Jól elmérem! 

Tzithen. JSvendSlés f 

LeJ[tng4 Igen is Generál Úr, ugyan jeles* nevet* 
tféges Jövendölés, 

Leápold* Annak ollyan Prófétának kellett lenni? 
mint a*, millyeo a* mi ZiebennnK A* jó ember meg 
itt is egéfzfzen belé vagyon bolondulva a* maga fa* 
lovába*, (az az, gyermeki játékába) 

Fatíjlín* Éppen moft látara Uram! Történetből 
itt botlék-reá > befzéllgeték vele az 8 Injában való 
JövendSIéfeirSI, tíéfálódzásból által-adám neki e2Cis 
Pápákról való jcvendoléft, hogy olvaffa, és midiSfS 
az 8 bolondfágát le-nevetéra, haragofoa ttfllem el-
fzalada. Minden bizonnyal az egygyesíegböl átok* 
kai ki-tagadott vólna^ ha hatalmában lett volna,, 

Leápold. Az ember, tsak ugyan botsánatot. éreíe^ 
mel Óraim\ o azt gondolta, hogy az valófággal ágy 
vagyon5 és az 8 bolondfága nem egyébb volt,, ha
nem az ö hofzfzás tanűláfában meg^bódúltt értelmé
nek következéfe* 

Tzithsn. De mi fzükfég vóltt hát a* Bolondnak 
a' maga efztelenfégeit a' Világon ki-kürtölni,, és a* 
tudatlan* embereket félelembe és rebegésbe hellyhez« 
íetni? A* mi Királyunk bizony meg-akadályoztatta 
volna, hogy a'-maga fzamárfágait közönfégeíTé ne te
hette volna ,, ha Burkus Jobbágy lett volna. 

-• - Min* 
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" ' Minfehfolfi® Ugy vagyon! de -az e9 "félét nem 
dlly kíSnnyH meg-akadállyoztatnio 

Faujlín* Engedelmet kérek Uraim .f nem tudhat
nám é meg kiknek Tárfafégokban vagyoaJtten fze* 
intsem leniii? 

Lejptigt YLz Brannfvájgi Leápold Hertzeg, ez 
Tzithen Generál,, éz Mendehfohn Mófes9 és én Uram! 
Xeffing vagyok, 

Vau/Un. Oh melly béldog vagyok én Uram! hogy 
engemet a* Történet illyen válogatott Tárfafágba ho
lott ! Én Uram! Faujtin Vhifofophus vagyofo ki a' Vi
lágban mindenütt tsak a* jóían okosfágot és meg^vi-
lágofittatáft kerefém, és olty kevés mértékben talap 
Jánv 

Tzithenl Ha! egésféggel5 egésféggel Fapftin Úr! 
Kegyelmed is itt? mit tsinál a* Sfo Januarius? 

Fauflin. Igen keferves réfzére emlékestet enge«* 
met Generál Űr 3 az én életemnek* 

Mendehfohn. Örvendek, hogy itt találhatom Fau* 
jtiv- Uramat, A? kegyelmed9 könyve nagyon tetfzéfe 
nékemA tsak hogy oljy igen ne iftenefitette volna a* 
vén Voltért! De ne befzéljünk erről* Hogy van a* 
dolog a* vílágofodáfl^l a? felsff Világon? 

Faujljn. A? reggeli hajnal fel-tetízeít j de a* jjjé-
isyes nap még mindenütt fel-nem jett* 

L$ápold9 Fridvik Királly bizony a' mi tehettfó* 
gében vóltt, véghez vitte,, 

FaajhVrtEngedjen-meg a'z Úr! én azt tartóra* hogy 
gbben Jósef Tsáfzár még többet tett j 8 az ollóba- ^ 
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fágot és babohafágot azokból az Örfzagokból ki-haf-
totta, a' mellyekben a* meg-vénhedett juflbk "azokat 
az Orokkjé való lakáfok felöl bxzonyofokká láttatá-
íiak yala tenni* - \ , 

LeópoUh Igazán mondja az én Uránt, Minden 
egyenes lelkű ember, meg.-adja azt Jójefnek , hogy 
aólla igy leheffen kiáltani; A' nagy Josef^ a lehetetr 
lennek tetfzut, az o teretutoi Intéfével lebettfégejfé tettel 

, Mendilsfobn* Óh adja az Ég, hogy b is fokkáig 
- uralkadhlffon az o Orfzágainak javára ! ! ! 

Tzhhenl Uraim7 én azt tartom, hagy egyedül 
eiz a* Fejedelem léfzen az , a5 ki valaha a' mi Frid^ 
rikünknek Tárfa lehet a* halhatatlanfágnak Templo* 
mában. 

Lefftng. Jófef és Fridrik í Ezek a* mi Századunk* 
iiak ékesfégei. — 

*',. : MevMsfbhn. A* mi időnkben igen boldog Euró
pa; óllyan Fejedelmek uralkodnak ebben az időbe*#5 
a* kiknek neveik örökké el-felejthetetlenek léfznek — 
tik még az 8 efztendeiknek Tavafzfzán az halhatat-
lanfághoz közelgetnek l 

- -Fauftin. A* kovetkezendS Világ bámulni fogja 
Jófefnek tseJekedeteití — M á r zöldellő ifjúfágában 
arra a' Nagyságra vágyakozott az 8 lelke^ a'raellyet 
irioft egéfzfz Európa bámulva néz. — Az 6 neve leg* 
fényefebb léfzen a' Hifloriáknak efztendö-könyvei-
.ben — Jó/e/, az, emberek* Barátja. 

Leápold. Ó az igax, hogy Jófef ollyan- példáit 
adta a* közönféges emberi fzerétetnek 9 a" mejlyek 
ötét egéfzfzen a9 felhőkig emelik! — 
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- \ Fauflin. Örvendek 5 hogy az én Uraim is igy 
befzéllnek;mert külömben a'külső Orfzágokban Jó-
fefnek érdemeihez méltatlanfággal viseltettek^ kiváltt 
a' Proteftdnfok olly igen dicsértek.az 6 Nagy-Fridrikje-
Tpet% hogy fzinte femmi fem rnar̂ ada a* mi Jófefünk-
Oők ditséretéte, a) 

Leápold. Oh bizony többé nem illetik méltatlan
sággal a' Jófef nagyíágát. — — Az igaz, hogy a* 
Mulandpfagnak Hiftoriájiban örökké leg-nagyobb 
fVIonárkha marad Fridrik; de ha vagy egyet mellé 
khet hellyheztetni, a bizony * nem más, hanem Josefl 

~ Faujlin. Gondolja-meg Hertzegféged, hogy Frid
rik öreg ember, a' ki már ki-futotta azt a' pályá^ 
&' melly ínég Jófefnek egy réfzén elocte van,, Min
ién igazán ité.18 azt fogja mondani r hogy a' maga 
Uemében mindenik egy forma nagy* . .' ! 

Tzitben* Igazán mondja az Ur; mikor„irii a' 
fajdrik NfegyfágáróJ fzállijnk, tsak az pl-múlt világra 
&ézv& beifzéílünkv Meg-Játjuk Jövendőben,,ha val-
íyon Jéfzen é .vagy, egy. Fejedelem hoz?é hasonló ^ 
vagy még féíjul is múlja,'-i-

Faufiifi, Azt ipegritéli a5 jovendS,Világa, '.; 

tejfing. Igen js az ítéli-msg« tvToft toi azon ne 
^rfengjünk, Fridrik nagy dolgokat tsslefcedefct, Jó-

i- -•: . , •-.:/• :->r ' - f .f .-:•.: . . . . . • . / ^ -

U ) Itt'Faufiinus nem cppenjg^at mond; mei*t Jó-
Jefet egy Jobbágya is? armyír$ rneg nem ditsér-

*""• te, nlföü'e^y külső Orfzági Protejtaús Proféffor, 
a' ki- egy "köftyvetsk'éft irá ezen nevezet alatt: 

.....- -A*. U/g&fef kfyeilN&m fokM^a magyarul is ol-
-• „, vaftathatík. 
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sef is ! Az mm illet bennünketf "hogy okét egy* 
snásial 8£z£2e-vefsük* 

Faníin* Jófef orSkfcé eí~felejthetetlen marad! 

Mendelsfóbn. Minden bizonnyal! Az a' leg-fzebbr 
dicsérete valamelly Fejedelemnek, ha ezt mondhat
ják rólla i Emberek' látatja mala! 

Fauftin* Bizony az S neve el-enyéfzhetetlen lé* 
fzen az é boldog Jobbágyainak fzívekben! 

Leápold* Ugy vagyon % Jófef nagy emberek lardu 
ja, az $ Népének Jó Attya, a* ki azt a5 babonafág-
Bak és vak vélekedésnek lántzáiból fti-fzabaditoíta* 

Fauftin. Ö a* maga Népét az 8 gondosfága által 
minden tekintetben boldogítja 9 melly mindenekre 
ki-terjed* Itt az 6 f?emeskedéfének nintsen femroi 
határa* Az 5 uralkodáfának ef$o efztendejében mind
járt annyira vitte V kereskedett , a9 Mefterfégeket* 
a* Tudományokat — mindent — mindent, valami tsak 
az 6 Orfzágainak el 8 menetelére valamit fegithetettt 

kogy a* Nép benne a* Hazának édes Anyát imádá* 

(Tzithen és Faufiin el-menvén, Mertzeg heépold-i$ 
Htsúzni kezd> ie LeJJing és Mendelsfdhn meg-tartóz* 
futják? és kéri Le£ing9 hogy befiélje-el miként tettén£ 

P wzbű .fuálá baldsa*') 

' Leópáld* Jó fzivvel^ drága Barátom f Igen já 
fzívve!f Az in hlftóriám rövideden így vagyont 
ApriTisben 1785-ben az Ódéra Frankfurt mellett, hol 
Őrizetben fekfzetó vala Regemeotemmel f ' véletleü 
magafságra , dagada* Az emiitett hónapnak 24~diké0 
kezdet! mit &* dühös Folyóvíz egy tötéft éltaL-fsa-

kafz* ' 
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Icafztani; 25-kén még nagyobbra áradott, és az egéfzfz 
töltés alattiévá Hóftátot el-boritottá: más nap'éftve 
Játám-meg elsőben a' nyakunkon lévá vefzedeimek 
37-dikén az árvíz annyira dühösködött, hogy minden 
embernek tagjait a' lankafztó borzadás el-futotta* 
Az egéfzfz Töltés alatt fekvő Hófttát vízben fekütt, 
és a* follyó- viz elhordta mind azoKat a'Házakat, a* 
mellyek útjában voltának. Már egy Ladikot küldöt
tem vala oda, és egy más Ladik is fzerentséfen oda 
eveze a* le-omlott házakon fcerefztül* Azon reggel 
öfzfze-gyöle a' Regementem a' fzokott exercérozáíra; 
de a' mi Várofunk egy réfzének Ínsége arra indíta 
engemet, hogy a' Katonákat el-botsáfsam r hogy az 
inféget és nyomorúságot fzenvedöknek fegittségekre 
menjenek. Magam is oda fiétek, a* hova híva a* 
nifo'fc*. fzabaditását parantsolóköteleíség, én is embe-
tekét akartam megtartani, de nem botsátottanak* 

Meudelst Óh melly ditsöfséges Scéna vala ezJ 
(Leffinghez fordulván) Az ott jelenlévő Tanáts-Úrak 
kérték az ember fzeretá Hertzeget, hogy a* vefzede-
lemnek kotzkájárane tegye ki életét, és a'mi az B ál
tal hajózni akaró fzindekának meg-változtatására leg
nagyobb hathatofsággal hatott-bé lelkébe, két Rege* 
mentjebéli Katonának tlelekedete vala , kik kéré^ 
féket a Tanáts-Urakéval Öízfze-kötvén, előtte térdre 
esének, lábait meg-ölelék , és könyhullatáffal kérek, 
hogy tegyen-le ízándékáról , és drága életét ne veffe 
olly fzemmsllátott vefzedelembe , hanem a'f Ki
rálynak javára,, az fftet imádó Regementjének gysi-
molítására, cs olly fok ezer emberrel való jótéteire, 
tartsa-meg, ElsSben a' fzánakodás* és buzgofágtó! 
meghatott fzívu Hertzeg tellyefséggel nem akara a* 
kérésre hajlani, és monda a# Tanáts-Uraknak, -kifc 
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a' vefzedelmet fzeme eleibe terjefztettek: Hát nem 
fainteollyw ember vágyóké én is, mint azok 1 Itt tm-
heréket Ml megrtarUnunk! -»- Tsak az előtte, térden 
állva efedezS két katonának és a körös környül öfz-
fze-tsoportozott íbfcafágnak fzívet ható kérése indit-
hittak ezen emberek* barátját a? maga embert fzahadi-
tani kívánó fzándékának egy néhány óráig való fel« 
függeXztésére* 

Leápold* Ri ne is érzené, ha emberi fzív la-
tik benne a* fzükségnek idején a' máfok meg-tartá-
sara törekedő indulatot ? — De tovább megyek. — 
A' megnevezett 27-dik napján Aprilisnek, Délben 
12 órakor Svartz Haláfz a' töltéfen által akara ha
józni. EV végre maga mellé vett két Legényt, kik 
r.ek egyike Katona vala. Ennek, minthogy az én Re-
genientembol való vala, töllem fzabadságot kellé kér
ni az által - hajózásra. Midőn a' déli vígyázatbéli~ 
prádéról vifzfza-térvén, a* vefzedelemnek hellyé fe
lé íietnék, elombe jőve azon Katona, a' ki fzabadfá-
got kérni hozzám akara jönni* Ho<v4 akarfz menni ? 
kérdóm tőile. — „ Svavtz haláfzfzal a1 töltés alá aka~ 
rok által-evezni! Ha valakit meg-fzabaditbajtfz^ roon*. 
dék nékie3 menj az Ifterí Nevében! -*- Az, az én boU 
dogtálanokon fegíteni törekedő kívánfágomat újra fel-, 
lobbantotta; a* Katonát a* vcízedéle-mnek minden 
kornyűl-álláfairól meg-kérde£tem 's azt a*-mddot is* 
& melly fzerént lehetne fegiteni % és magam is arr^ 
felé fieték* Már jnoft a* fokafágnak könyörgófe fem~, 
mit fera értt*,~ Svavtz* Ladikjához fzaladék ,* a' ki ;$•* 
Jébb nem akara hajójába bé-venni y de par^tsqlám 
néki, és meg-műtatám az utat merre -menj erij a\meV 
lyen már azelőtt egy más hajó ízerehtséíen eUevezetfc 
valí*. A'« JUdik a' hidon fzwutjéftp is ájtajjnéne^ 

* *de " 
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" " —^ssgps— 
de ezen t(ü el-tévefztette a' hajós a' Ladiknak he1-
lyes evezéfét, és mikor már fzinte a' fzárazhoz kö
zel valánk, a* Ladiknak evedző oldala egy fűzfába 
ütndvén, kezdé laflankénc a* vizet magába venni; 
ingadozni kendék; a* hajónak orra is egy fűzfába u-
todvén, a' Ladik fzéljel — méné, a-vízbe eíém, és 
tf dühösködő árvíz leg ottan végére jára eleiemnek ; 
inert egy kevés ideig tartott bódúláfom* után azon 
Folyóvíznek partján találám magamat, mely ezen 
paraditsomi Tartományokat körül-folyja„ 

Lejfmg*. íílení mely, végére mchetetlenek a' te 
útaid. Hogy kellé ezen nemes életnek ily hamar el
végeztetni ! — 

Mendels} És a* mi még meg-fóghatatlanabb, a' 
kegyetlenkedéfsel ifzonyitó árvíznek egéfzfz ideje 
alatt, egy ember fe vefztette-el életét, hanem tsak 
a* mi drága imádásra méltó Leópóld Hertzegünk. 

Leápold^ Én valék tfak egyedül ki-válafztva 
ezen árviz' dühöskodésének áldozatjára? Tifztclem aí 
Mindenhatónak bSlts végezéfeit* 

Mendels: Óh ha Hertzegséged látta volna a* Né-
jzSknek rémüléfét, és minden .Frankfurtiaknak-'keíe-
rufégétl Azon három hajófok, a* kik Hertzegfégedt 
del egy Ladikban voltának, meg fzabadittattafc; tsak 
egyedül Hertzegségeden nenr, ftgithete fenrmit. az 
emberi fegedelem! Májusnak 2-dik napján találák-
•ineg a* hertzegi emberek'barátjának drága maradvány
ját,; Még egy. Scénát fzükség lerajzolnom !p -»• Óhaj* 
táfsal tellyes fzívvel reményiették fokkáig hijáb^n sC 
Nézik, hogy még talám meg-tarthatnák az 8 fzereU 
ines Hertzegjefcet* -Az tl*fekjthetelen Leópótdnak olly 

• ,. •• •"••••., • . r T • " : ' ve.-.' • 
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véletlen el-vefztén való jajgatáfofc tsak liaroaf aé 
egé&fz Vároft bé-töltvén5 nagy rémuléfsel és refz-
ketéfsel mindenek nyakra főre ízaladának a* hely* 
felé; Mindenütt tsak ezt lehete hallani: Ah! a* mí 
já és faerelmes Hertzggünk oía vagyon! — De minden 
még is ázzál a' reményféggel akarta fájdalmát enyhí* 
teni5 hogy a* vizből ki-ragadtatik és élete meg-tar^ 
tátik. — Látták az emberek távolról, hogy a' vele 
cgyg7^tt fzerentsétlenfégben lév§ három hajófokat a* 
vízből ki-huzák, es minden azt gondolta, mivel 
buzgón kívánta, hogy egyik azok közzül a* Hertzeg 
lehetne. Azon fzempillantatban bé-tSlte V Vároft 
ezen örvendetes hir * Leópóld meg-tartatott! Alig monda 
ki ezt a' leg-el$S, midőn leg-ottan 20»~3Q fzemél* 
Jyek„ Hazafiak, és Katonák a' Hertzegnek fzálláfáról 
a' Várofon által egy fzekeret, ágygyal egygyütt fe* 
bes futáfsal oda hűztanak, a' hol jjondolták, hogy 
a* vízen által-fogna hozattatni* 

Ifijjingt Oh meHy felféges dolog vala az! -Bfc' 
xonyára felségefebb diadalmi Szekere, mint a" nael-
lyekben a* régi Római diadalmaskodó Vezérek, a* 
meg-győzött ellenfégektől húzattattak ! 

MendeU* Ugy vagyoni mert a* LeopóId' ü$* 
kerébe a* fzeretettel őfzfze-kőttetett buzgofág fogta 
a" lakofokat és Katonákat/ r- Iftenem melly hirtelen 
$íenyéfzék minden fzorongatódáfsal Váróknak re-
snényfégek J Egy fél óra mylva bi?onjros "lett minden 
ezen ki-pótolhatatlan kárvallásban, és mindeneknek 
ízeméiből kezdenek a* könyhulUtáfnak patakjai tfor-
ganit 

Leópóld, Iftenem! melly nagy gyööySrÖfég esn* 
bereknek barátja lenni! — *- A* kegyelmed' befzéd-
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| e , Mendelfsohn Vr\ íel-inditja az én Lelkemnek min
dén belsS réfieit * Oh melly véghetetlenül meg-jutal* 
inaztattam az én tsekély áldozatomért* 

Lejíngí S3t raeg-beísülfaetetlen árrú áldozat. ^3 
Hol vagyon az a' Héró, hol az az emberek' barátja^ 
a* ki Leópóldhoz hafonló? — Egy Fejedelem , ki a' 
löaga életét az o Polgárjaiért oda adja! Egy Fejedé-
lem4 — Ha! eltöltt Világ! mutafs nékünk tsak egy 
öllyan vitézi tselekédetet, mint a' Leőpóldé / Leó-
póldv moíl ezt mind ebben hagyjuk, és fiefsünk a* 
Boldogoknak lakó helyekre, a' mi Barátainkhoz. — 
(El-mennek) 

Az utolsó' ofzfze-menetelben befzéílenek JÓSEF és 
PÉTER , £ közeiebi tneg-hóltt Portugaüiai Királyok a%» 
Anglus Admirállal, KEMPENFELDDEL* Az alatt Bvaunf> 
vajgi LEOPÓLD, SEIDL1TZ, TZITHENrés más 
Burkus Generálok jönnek-elo, kik arról befxélgetnek, hogy 
tt NAGY FRIDRIK utolsó lélekzetét húzza s azombm 
elö-toppan egy»tHrmondó, és azt mondja, hogy ERID* 
RIK moft adja ki lelkét. Az egéfzfz Tárfafdg £ Parim 
négyen eleibe > azomban jövetelének bire az egefzfz Elyji~ 
umon él-terjedőén, minden időbeli Vitézek és Orfzág-igaz* 
gatók gyülneböfzfze, -likkozztíl tsak HANNIBÁL, EU~ 
GENIUS Hertzeg és a Stakfsaniai MARSAI hefzélheh 

HannibdL Mindjárt, mindjárt meg-Jelenik kos 
Jöttünk a' Nagy Héró. Alig várom azt a* pillantsa* 
tot, melyben azt a* nagy embert megláthatom, a' ki
vel Róma és Gdrög-Orfzág régenten .kevélykedett 
volna* 

Eugen. Oh bizony én is örvendek % hogy azt 
&' Gyozedelmeft jpeg-láthatom, kinek tselekedetete 
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az elműltt Világ tsudálja, és a* kÖvetkezendS"* bá* 
itiúlni fogja. 

Marsai. Valójában , Frídrik állította egéfzfzen 
más lábra a* hadi dolgot Európában. 

{Jön Tzithen Generál) 

Eugen. Elérkezik é hamar a* Nagy. FridHU\ az 
ElyfiUinnak boldog mezejére? 

Tzitlen. Ezen pillantathat* Uraim!" ezen pil
lán tatban* Már tova jön tsendefsen a* pompa a* 
halhatatlanfágnak Temploma előtt, a' hol Márs\é$ 
Thémisi Apolló és Minerva homlokát barostyánnal és 
pálma-ágakkal meg- kofzorúzák, és a' hol áz id8 el-
törölhetetlen betűkkel.metfzette >é gyémánt Táblába 
Fridiiknek dits<? pályjáját, * 

Hannibál. Az 3 boroftyánja foha el-nem hervad* 

Marsai. Az S emlékezete mind addig.. él,; a* 
mig a5 fold* kerekfége fenn áll. 

Eugen. Ha! tova ]6tí a' pompa fzép lafíaü nagy 
ditsSfséggel. 

Hofzfzan elnyúlva, jtin, a* Nagy Fridrik körüli vé± 
tettetvén az o bárdijaitól, Geneneralifsaitól, minden ido% 
*és "'rendbéh lelkeknek jéregétoU MARS vezeti karon 
fogva, THÉMIS, APOLLÓ is MINERVA más pU 
alatt levő Fn-U rákkal kéjérik, és a Burkus Tijzteknek 
'egy nagy fokasagárekefztibé a' fomp.áti.<. 

Mindnyájan. Békefség a' Nagynak, az Egyetlen 
egynek, békefség FRXDEfüKnek! -•. 
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Az tifzfze-gyultt Nagy Rendek meg-ölehén^ KP 
folyt igy haltnak: Egefséggel as boldog Elyfmmba% 
Beró, Politikus3 és Philosophus! — 

£ Feledékeny/égnek Iften - afzfzonya tneg-jetenvén\ 
nyújtja FRIDRIKnek a létbe vizével tellyes tséfzét. —• 
Vcdd-.el, nemes 5 nagy Király ? és igyál feledékeny-
fégeti 

Tzithen« {az Iften-afzjzonyt hátra tafzitván) Fér* 
re a' tféfzével! FRlDRIK' tseiekedetei közzül egj 
feni érdemli-meg, hogy feledákenyfégbe merülj."fí; 
A' ditsö tselekedetekkel rakott éíet3 femmi váddal 
Bem háborítja a* lélek' tsendefségét 

£ Feledékeny/égnek Iften-afzfzonya el~töryén a U&~ 
fzéjét.) Békefség! — Fridrik Király éljen itten a' ból-
dogfágnak kebelében, és a9 ki a* nevét kiffebbid^ 
törettefsék-fzeljél nem külombeo, mint ez a* téíze* 

£ FéUdéksT^fegn&kJÜtn'afzfzonya elenyéfzik? és aw. 
pompa a? lelkeknek tapfoUfok között a Boldogoknak UU 
sí lakó-helyeikbe takarodik* Vége •'•''• 

" * • * * 

Meg ne botránkozzanak %y Szüzek ás Afzfzo-
Hyokj <ha egy Bétfi afzfzonyok* Oskolájában fifz'űllt 
Vénus' Imádójának tapafztaláfaiból némellyeket it
ten említek* Ez eletének nagyobb idejét az afzfíonyi 
terméfzet* titkainak kihorgáfzgatásában töltvén, mint-? 
®gy 300 tapafztaláfaít botsátotta világofságra ezen 
nevezet alatt: Háromfzáz. Feltételek, az afzfaony okról 
való terméfzeti Tudományhói, Reindbard által. Nyom** 
Betsben 1787-^0, Ezen - kffnyvetskébSl tsak ezeket 
említem, nem olly tzéllal* hogy férceni akarják, jiW 

neiíu 
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nem hogy tudja ezen fzép Nem, mitsoda háládatlan 
embereket-is fzül a* Világra* 

§• i* 

A' ki a' leg nagyobb Jót , és a' leg nagyobb 
Rofrfzat egy képben le akarja rajzolni, fefsen-Afz-
.zonyt. 

§. 2. 
Az afzfzonyi Nem az evedzS lapátja míndea 

nemes tselekedeteknek, és f5 oka minden éktelen* 
ségnek és Rofzfznak. 

S. * 3 -
Miólta az ember az Afzfzonyt jobban kezdi ef-

Jnérni, ugy találja, hogy a* Vesfzerzok és Mefter-
emberek helytelenül tselekedték, hogy az Igazfdgot 
afzfzony' képében ábrázolták* Az ujjább Mefter-em* 
berek% a* Tsalárdsdgnak le-feítésére élnek ezzel.' 

$. i%. 
Ma fajdalom! nem azért házofodnak % hogy Fe

leséget vegyenek , hanem azért % hogy azoknak em~ 
lékezeteket raeg-illjék, a' kik régentén meg-háza-
fodtanak* 

A9 hol a? fzüléknek tsak egygyetlen egygy Le
ányok vagyon, azt a''házat minden ifjú Legény, a0 

ki tsendefségét fzereti, kerülje-ei: mert az minden 
bizonnyal rofzfzúl vagyon nevelve. Mennél több 
a' gyermek, annál jobb a' fenyíték* 

§• 3*-

Vakabb a* vakundoknál, a* ki$ ha az Afzfzorty 
hozzá való hajlandófágának némelly jeleit mutatja, 
azt tartja, hogy érette tselekéfzi. Az afzfzony Ku
kk fem fzeret, hanem tsak magát. 

(4 ' töbiit máskor,) 
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