
A' FELS. TS. ÚS K KEGYELMES ENGEDE-
LEM MELLETT 

A ' M I N D E N E S 

GYÜLYTEMÉNY' 
ELSŐ L E V E L E . 

Költ Komáromban, Ssíent £Jakab-Havának 
MsŐ Napján, íyfö-dik Efztend 

Minden jó fzívü Hazafijakhoz* 

_ fCk.edves Hazánk! ha volt fzavunk fértésedre 
Melly Szándékunk' fzűntét adta értésedre 

Nem akartt hibánkról, engedelmet kérünk, 
Ha te fzóllfe kéfz elménk, ízívünk 's vég 

tsepp vérünk. — 
A Jó 
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Jó Anyánk! 's hív Dajkánk! kimióltafzűltél, 
Minden nap több jókkal tetézni nem ízűntél. 

Kézen fogva vittél Pallás' Műhelyébe 
Réízt adtál az igaz böltsesség' tejébe. 

Anyai gondodnak köfzönjük javunkat 
Ertz paissal fedted mind azt mind magunkat. 

Szerelmed' gyümoltsit öntőd olly bővséggel 
Hogy minden óránk foly ujj gyönyörűség-

gé1- — 
Gondos ízemmel járj-bé bár minden Orízágot, 

Nem lelfz egy rakásbán illy fok boldogságot. 
Áldott földjén terem bor 's búzának java 

Esméretlen másutt -fzép marhája 's fava. 
Ez termékeny méhü Anyja az értz nemnek 
• Bő ven hozza a' mi tetfzik íznek 's ízemnek. 
Mint a' Kanaán úgy foly téjjel és vajjal 

Balsamos fíkjai zúgnak a' méh rajjal. —• 
Nints illy Anya, illy fold mint te Magyar Haza 

Hol -minden jót az ÚR áldással halmaza. 
Másutt még a'Nap is kél Ynyúgfzik másképen, 

Nem énekel a' vig patsirta illy fzépen. 
Nem látfzik a1 Világ másutt illy vidámnak 

Minden jobb 's kedvesbb itt fzívemnek és 
... * fzámnak. 

Másutt hegy' völgy'halmok így nem zenge-
deznek , 

A' kristály források másként tsergedeznek. 
A' virágos kertnek nints illy jó illatja , 

JN'ints a' rósáíiak illy tetíző ábrázatja. —« 
'•' Az 
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Az Ánglus 's a' Belga, fösvény földe mellett 
. Fut, farad, 's dolgoz, hogy fényijén más főid 

• felett. 
Ha ellenség ront rá vég tseppig minden vért 

Fel-hevültt fzívébol ké£z ki-fzórni azért. 
Ki ki fel-áldozza annak tehetségét 

Ez éfzízel, más karddal Őrzi ditsöségét, 
'S Olly rest népet hát tsak e' bőv föld táplálna, 

Melly e' jó Anyáért ki-kelni fajnálna? — 
Nem is vólt panafzod eddig gyermekidre 

Hogy fiketek lettek volna jólétidre» 
El-bárniílt a' Világ a? nagy vitézségen 

Mellyel hív Magyarid víttak értted régen. 
Kiknek Torok-vérrel réfzegűltt ízablyájok 

Vólt a' tobb Orízágok' leg-erosbb bástyá-
jók. — 

Melly fök Fijad adóz most is drága bérrel 1 
Sok dajkaságodért fizet meleg vérrel, 

'S A', véglehellet is mellyet ki-fú ízájok 
. ígyfzóll, hogy méltán ezt várta jó Hazájok, 
Mond-meg néki Útas.1 H ládd vagdaltt 

' •rtestüflk' . 
Hogy értté örömmetwittuuk míg eUes-

• : • . /..tünk, — 
Ne fzórd édes Hazánk ! mi ránk is átkodat 

Senki nem kívánja úgy mint mi hafznodat. 
Perelj inkább fok olly irigy gyermekeddel, 

Ki n em gondol veled fem ékes nyelveddel. 
Méltán fel-gyúltt mérged' arra, hintsen átkot 
Ki a' jódra tzélzó fzándéknak vét gátot. — 

A a ' Mi, 
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Mi , kik úgy tifztelünk mint gondos Dajkánkat 
Sajnálnánk^ tőled valamelly munkánkat 1 

Vállunktól jobb-kezünk inkább le-fzakadjon, 
Ereinkben a' vér végképp' el-akadjon, 

Elébb fzólló nyelvünk ragadjon ínyünkhöz 
Illy háládatlanság mint férjen fzívűnkhöz.— 

Tiéd minden javunk, ercünk 's életünk is 
Néked hafználjon hát; vég lehelletünk 'is.—-

Sok jó Hazáfijaknak kérésekre újra >meg-. 
indítjuk, e' Gyűjteményünket, még pedig 
ez után minden Héten kétfzer egy-egy - ár-
kust küldünk :ötR; forint előfizetésért, rnel-
lyeket az ezt'olvasói'kíván-ó Érdemes Háza-
fijak minden bátorsággal fel-küldhetnek fran-
kón akár hozzánk akár. k? Komáromi Posta-

' M estet Úrhoz. -r*. Ha ézen Gyiüy töményünk-
nek;,.ámíyi ÓlVasóji'í léíznek, a' menny in. 
vágynák a' Magyar; Kurírnak t. i. kilentz-
ízáz vagy ezer; tehát ,a' hafzonból miiidea 
Efzendöben'legíalább ezer Tallért fogunk a* 
Magyar LiteratÚr&V&ixkgozta.tísáxa fordíta-
iii. JVfiképpen lehessen pedig azt leg-jobb 
móddal a'. Magyar.' Litereratura' virágoztatá-
sára.. fordítani; • arról íok, nálunk Bőltsebb 
Hazáfijákat fogúnk', meg-kérdezíii..> i-~ Mi 
leg-jobban fzeretnénk ha a' Nyelv' palléro-
zására fel-állittatándó' kis Társaságnák • tcike-
pénzül fzólgálna, al melly e.t ís reményiünk 

hogy 
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hogy idqvei fok nagy- lelkű Hazafijak gy ara-
pítanának. — 

Ha pedig az Olvasók ezeren feljűl is 
fzamosodnak, akkor két ezer 's több Tallé-
rokat is fordítunk ezen nemes végre. 

Most is fzívünkre vágynák írva azok a' 
betűk, mellyeken leg-ólsö Tudósításunkat 
végzettiik, „ hogy t. i. minden igaz Haza-
„ újakkal meg fogjuk azt esmértetni, hogy 
,, a' Hazának hafználni kívánó nemes fzán-
,, dék vólt az, melly ezen Munkát velünk 
„ el-kezdette. " — Ditsekedve említhetjük, 
hogy az Új Efztendőben ki-botsátott Első 
Szakaíz olly kedvességet talált minden jó Ha-
zafijak előtt, hvgy tsak Bétsben más M. 
Ólvasókon kívül kilentz fő Grófok fizettek-
előre ezen Gyűlyteményért. Nem azért tse-
lekedték ezt ezek a1 nagy Méltóságok, mint-
ha idegen Nyelveken ennél külömbbet nem 
ól vashatnának: hanem $zek a'Hazánk'Ofz-
lopi 's édes Atyjai olly belső meg-elégedés-
sel nézik Nyelvünk' gyarapítására törekedő 
igyekezetünket, a' millyen örömmel fzem-
léli az édes Atya a* maga faját gyermekei-
ben ki-tsillámló virtusokat. —,—? Nofza 
azért Nemes Hazafijak! valakiknek ereikben 
még Magyar vér tsergedez, ne engedjük 
hogy a'mi restfégiinlt 's hidegségünk miatt, 
a'mi ízép nyelvűnk, 's azzal együtt, híres 
Nemzetünk' emlékezete el-törőltessék.—- -r-» 

A 3 •• No, 
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Noha pedig ezen Gyűlyteménynek mát' 
két ízben való el-kezdése igen fok költsé-
günkben került: de azért ne gondolja fenki 
hogy mi ebből valamelly Monopoliumot 
egyebeket ki-rekefztő Kereskedést akarnánk 
tslnálni. Tudjuk mi azt hogy nem egy két 
emberért van a'Haza; hanem inkább egy 
két ember van a' Hazáért. — Ha az ISTEN 
az Útasokra vigyázna, úgy foha fem ennénk 
búza kenyeret; de azoknak meg-ázásokkal 
nem gondolván, alkalmatos időben meg-
öntözi a' vetéseket. — 

Előre jelentjük hogy valamint a' Ha-
zánk' hafznára tzélzó minden fzándékot, úgy 
ha valakik illyen, vagy más forma Újságo-
kat akarnak ki-botsátani, azokat boldogíta-
ni fogjuk, 's előre kérjük a' Nemes Hazafi-
jakat azon Társaságnak melly BétsbŐl Hadi 
Történeteket ád Képekkel 's Mappákkal 
együtt, előrefizetéssel való gyámolítására: 
úgymint a' melly Társaság még az Idegenek 
előtt is Hazánknak nagy betsiílésére va-
gyon. — 

A' kik a' Mindenes Gyülyteményt itt 
benn olvassák, a' Könyvnyomtató-Mühely-
ben (Tipográfiában) Hétfőn és Tsötörtö-
kön kerestessék. — A' kik e' dologban hoz-
zánk írnak, így, írják: A Mindenes Gijűly-
teníény Szerzojinek. 'S újra kérettetnek a' 
Levél' frankózására. 

A D E O 
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A D E O P R I N C Í P I U M . 
Ezt is ax jSTENm. 

- A z ember a' maga terméfzeíe 's állapotja 
által törvények alá vagyon vettettetve. Ez 
az igazfág fundáltatik az ISTENnek lételén, 
a' ki az embereknek URok és Törvényt-té-
vőjök. Ha azt meg-engedjük hogy vagyon 
ISTEN , a' mellyet pedig józan okossággal 
bíró embernek lehetetlen meg nem esmérni, 
fzükségesképen következik abból, hogy en-
nek a' Teremtőnek jussa Van arra, hogy né-
künk párantsoljon. Véghetetlenül jó, bolts , 
és hatalmas lévén , valamit parantsol, nem 
egy eb ért tselekfzi, hanem hogy minket tö-
kélletesebbekké és boldogabbakká tehessen* 
De azt kérdheti valaki: Vallyon ugyan az 
a' Teremtő akart é nékünk Törvényeket 
fzabni ? Az egéfz termeiket arra vifz', hogy 
ezt el-hitesse velünk. Hogy lehetne az, 
hogy ez a'Feséges ŰR, a' ki illy nagy böl-
tsességgel igazgatja a' testi Világot, tsupa 
történetre's vak fzerentsére, bízta volna a' 
Lelki, vagy ErkŐltsi Világot? Hihető é, 
hogy ez a' bőlts ISTEN, okossággal bíró 
embereket teremtett volna, 's még is azok, 
bati íemmi véget magának nem tett volna 
fel? Mi lehetne pedig ez a'vég egyéb, ha,* 

A 4 nem 
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nem a' Teremtő réízéről az ő dicsősége, az 
ember' réízéről pedig, az ö boldogsága, 's 
tökélletessége ? De miképen érheti-el az IS-
TEN ezt a1 kettős véget, hanemha az ol-
lyan munkák által, melly ek az ö akaratja 
's parantsolatja ízerént léfznek. — Ez az 
erősség, mellyet az ISTEN ditsőségének 
meg-gondolásából véfzünk, _ igen erős és 
érezhető.. Az ISTEN véghetetlenül fzereti 
magát, 's nem teremthet femmit más tzél-
ból, hanem magára nézve; ha azért a' te-
remtések fzabad elmével ruháztattak-fel, az-
oknak a' Teremtővel való egyesüléseknek 
kell állani az Ő fzeretetében 's ízólgálatjában; 
a' melly is a' Terméfzet' Törvényiének leg-
első és leg-nagyobb tzélja. Szint' ollyan 
fzükségestehát hogy van terméfzeti Tör-
vény , a' millyen fzükséges hogy az ISTEN 
fzereti magát, és ha életet ád valakinek ma-
gán kívül, a' maga ditsőségére tselekefzi 
azt. —- — 

Tegyük-fel más réfzről, hogy az em-
ber tsak ollyan mint a' barom, és hogy fem-
mi törvény alá nem vettetett; mi hal'znát 
vefzi így az okosságnak, gondolkozásnak , 
'sfzabadságnak ? Mi léfz' ő így a' Társa-
ságra nézve? mert a' Társaság, fokkal in-
kább mint egyéb állapot törvényeket kíván, 
hogy fenki a' másét ne bántsa. Az embere-
ket minden zabola nélkül magoknak botsá-

tani 
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tani rierh egyéb > hanem ajtót nyitni azágaz'--
fágtalanságnak, eröfzaknak, hitfzegésnek 's 
mindenféle kegyetlenségeknek. Vedd-ki a' 
terméfzeti törvényeket, és azt a' láthatatlan 
de erős lántzpt, melly az igazfágot 's hűsé-
get erossen tartja a' Nemzetségek között; 
úgy az emberek hasonlók léfznek az egy-
mást pufztító halakhoz's vad-állatokhoz, -r-

De mítsoda eízközök által lehet meg-
külörnboztetrii, mi az igaz, vagy mi nem ? 
mit tanít a' terméfzeti törvény, és mit nem? 
Ez az efzköz az Erkőltsi hafzon, vagy a' 
mindenekbe bé-oltatott józan okosság: ez 
a' közönséges fáklya, melly itt bennünket 
vezérel. Az a' kútfő, melly bői az okosság 
ki-ízivárogtathatja a' termefzeti törvényt, 
nem egyéb, hanem az embernek jól ki-ta-
núltt terméízete. E' maga meg-tanit arra, 
hogy bizonyosan tartozunk mi valamivel &z 
ISTEN eránt, magünk és más emberek 
eránt. Ezek a' kötelességek formálják a* 
Vallást, magunk' fzeretetét 's Társaságot, 
melly ek a' terméfzetnek három kútfejei, 's: 
az Erkőltsi-tudománynak igaz- fundamén-
tomai. ' 

Könnyű éfzre vennünk, hogy ezek .á* 
•törvények a'Teremtő által világosan ki-je-. 
lentettek, hogy azok teljesíthetők, hafzno-
sok, 's meg-egyeznek mind az ISTEN nek 
dicsőségével, mind pedig az embernek ter = 

A 5 mg-
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méfzetével, 's állapatjávaL Ebből azt kell 
ki-hoznunk, hogy ezek a' törvények min-
deneket köteleznek, hogy foha fem változnak, 
és femmi ki-fogást nem fzenvednek. Mert 
az úgy nevezett örökké-való Törvény nem 
egyéb, hanem az ISTENnek értelme, vagy 
örökké-való bőltsessége; a'mellybői azt kell 
ki-hoznunk, hogy az a'törvény, melly a' 
józan okosságtól diktáltatik, a' ío Törvény-
adónak akaratja, 's fundáltatik azon a' vál-
tozhatatlan renden , meliynek kútfeje az 
ISTEN. 

A' Nemzetségeknek törvényeket nem 
kell meg-külömböztetnünk a' terméízeti tör-
vénytől, mert a' jó rend kívánja , hogy az 
az ISTEN, a' ki törvényeket fzabott az 
embereknek, melly eket egymás eránt gya-
koroljanak, azt is akarja, hogy a'népek, 
mellyek nem egyebek, hanem íbk emberek-
ből álló Társaságok, ugyan azon kötelessé-* 
geket meg-tartsák. 

Sok Tudósok nagy könyveket írtak er-
ről a' termefzeti törvényről. Igen fzép rend-
del elö-adta azt a' többek között Burlamaqui 
híres Genevai Tanító, illyen tzím alatt ki-
jött munkájában,: Principes du Droit Na~ 
tűvel Geneve 1748. az-az: A' Terméfzeti 
Törvénynek kútfejei. Minthogy már ezután 
a' Felséges Parancsolat fzerént kell ezt a' Ter-
méfzeti Törvényt leg-alább á' nagyiból még 

a' fa-
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faliisi Oskolákban is tanítani :hafznára len-
ne Hazánknak :'s fzületett nyelvünknek az az 
érdemes Hazafi , a' ki ezt érthető fzép ma-
gyarsággal le-fordítaná; mert ennek még az 
Afzfzonyok is nagy hafznát vehetnék. Ért-
jük azokat, a' kikízeretnek olvasni. —• 

, A' melly nap a1 Felséges Tsáfzár' fúlyós 
betegségének híre futamodott, így foháíz-
kodott-feregy Hazafi: : 
Ti, értz fzívú Párkák! kik éltünk' fonalát 

Nyújtván ki-méritek delét,'s est-hajnalát, 
Mikor £?Ósef' betses napjait nyújtjátok • 

Az irigység" voksát meg ne hallgassátok.' 
Ditsö telteit is réfül ne vegyétek, 

Mert kilentz efztendőt úgy fzáznak vélnétek. 
Mikor boldoggá tett népének fzüksége 

Nem léfz rá,tsak akkor légyen élte'végei 

Jt Tanúló Emberékhez. 
Tsak nem közönséges bal-vélekedés ez, 

hogy a' Tanúló Emberek rövidebb életűek 
mint egyebek. Ennek meg-tzáfolására elég, 
ha vetjük fzemeinket a' tudományoknak kii-
lömbb-külömbbféle nemeiben fáradozó Tú-
dósokra, 's öfzve-hasonlítjuk azokkal, a' 
kiknek minden foglalatosságok abban áll, 
hogy minden munkát kerüljenek. így meg-
látjuk, hogy ezek az utolsók éppen nem él-
nek azért tovább, hogy heveréssel töltik 

nap-' 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



ta % ( o ) }£* 

napjaikat. EgyFeijóó nevezetű Túdós Szer-
zetes nem igen régiben %yelmetesen visgál-
ván minden hivatali! embereket, azt írja, 
hogy meg'-tartván a' Proportziót, vagy 
egyenlőséget; leg-több nyóltzvan esztendő-
söket talált az Akadémiákban, 's külömbö-
zo Törvény-fzékeken dolgozó Személyek-
ben, A' mi a' Szerzeteseket illeti; fokkal 
több öregeket talált azok köztt a' kik tanúi-
nak, mint fem azok köztt, a' kik az ének-' 
lésre rendeltettek, 

Lútziánus a' maga idejében fzámba vet-
te azokat, a' kik tanulásra fzentelték mago-
kat , 's még is nagy vénséget értek." A' leg-
híresebb ( Filosófusok) Bőltselkedők. között 
említ tizen-ötöt, kik mindnyájan meg-halad-
ták a' nyóltzvan efztendőt. Solon, Tales, 
Pittakuf, Görög-Orfzágnak három Bőltsei, 
mindnyájan fzáz efztendőt éltek. A' Stóiku-
sok' törsökök Zénó , kilentzven-nyóltz cIl-
lendőket élt, Demokritus fzázat-, Ksenofi-
lus fzáz ötöt. Mind a' Poétáknak, mind 
a' Historikusoknak voltak meg-élemedett 
öregjeik. Az Égyiptombélieknél a' Vallás' 
Tanítóji, az Arabsoknál a' Mesék magyará-
zója , az Indusoknál a' Brakmánok fokkal 
tovább éltek mint mások. •— 

A' mai időben is fzínt' úgy igaz ez a' 
jegyzés , mint régenten vólt. Ama Túdós 
Kardinális iV(jTÍsi a' k j minden nap tizen-

- , négy 
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négy órát tanúit; ama' ttuűfcás*'jffnoffl 
kinek író-tolla olly termékeny vólt; a' fá-
radhatatlan Natalis Aleksánder, a' ki olly 
fok munkákat hagyott; Kirker, Pápebrók, 
•Sirmond , Petávius, kiknek életek fzüntclen-
való elmélkedés vólt, mindnyájan nagy öreg-
ségre jutottak. A' Tudós Venema Franek-
vérában még nyóltzvan-nyóltz efztendős ko-
rában is közönséges letzkékét tett. Amá 
híres Gerievai Prófefzfzor Vernét, ny óltzvan-
hét éfztéridő's koráig közönségesen tanított, 
még ma i s n o h a már á'&ikntzyen efzten-
dőt meg-haládtas egy könyvön dolgozik, 
melly léfz a' Kérefztyén 'Vallásnak ment-
jege. Míg Ifjú vóltarh addig én ís fegy-
vert fogtam;, úgymod, és a' Kereíztyén Val-
lás mellett hartzoltam; de már hogy meg-
élemedtem, az erőssebbekre bízom azt, en 
pedig amíak mentségére fzánom utólso le-
helletemet. — Kitsoda dolgozott többet el-
méjével mint a' nagy Newton , és L'eibnitz? 
még is az első nyóltzvan-öt, a' második pe-
•dig hetven efztendoket- ért, hogy másokat 's 
még ina is élö Tudósakat jel'Ő ne hordjak. 

Úgy látizik , hogy " az okosság is erősíti 
ezt a' tapafztalást. A' tanulás, mikor nem 
felettébb való, és meg-egyez az embernek 
ízlésével, inkább gyönyörködtetésére j mint 
fem fárafztásárá van néki';''és így az életét 
nem rövidíti. Az olvasás; 'leg-jobh orvosság 

' az 
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az imalom ellen, és így nem hogy-kevesíte-
ne, hanem inkább meg-fokásítja napjainkat. 

Azt vethetné valaki ellenünk , hogy 
fok bádjadfágokat, főfájásokat, fzomorú gő-
zöket, náthákat, hurutokat 's egyéb alkal-
matlanságokat fzenvednek. a', tanúló Embe-
rek. . Meg-engedik ezt az Orvosok is, és a' 
leg-hiresebbek, könyvek', tsinálására adták, 
magokat, hogy az illyen betegségeket- vagy 
meg-előzzék, vagy meg-orvosolják. Az 
előbb említett Tudós Szerzetes Feijóó azt 
feleli ez ellen-vetésre; hogy a' főfájások, fzo-
morú gőzök, náthák és egyebek, mindenfé-
le emberekkel közök, akár tanuljanak akár 
ne. Nem a' tanúlás téfz beteggé, hanem 
vagy testünk' alkotványának gyengesége, 
vagy a'felettébb való munka , a' melly nem 
tak a' tanulásban ártalmas, hanem minden-
féle más mesterségekben is> Ezen-kívül, az 
illyen kitsiny erőtelenségek, kevés ideig tar-
tó náthák, hurutok, nem rövidítik az éle-
tet, hanem inkább a'testet a'fok roí/f/ ned-
vességektől fzabádítják-meg. Meg kell tar-
tani azt is, hogy valamint más hivatal ú em-
bereknek, úgy kivált a'Tanúióknak mérték-
leteseknek kell lenni mind az ételben 's italt-
ban; mind pedig a' munkában; 's kivált a' 
fok éjtfzakázá&ok, által a' fzükséges álomnak 
Órájit nem kell testektől el-lopni. • Gyakorol-
t o k kell testeket, valamint elméjeket, fé-
" tál-
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tálván gyakorta az egéfzféges levegőjű he-
lyeken, hogy meg-frissültt erővel kezdhes-
senek a' munkához. Az Akadémiai gyakor-
lások , difputálálások 's vetélkedések, kivált 
mikor harag, irigység nélkül nagy elevenr 

séggel folytattatnak; egéiz orvosságul vágy-
nák a' tanúló Ifjaknak. Már Plútárkus 
azt jegyzette-meg ezekről, hogy nevelik a' 
belső melegséget, vékonyítják a' vért, tifz-
títják az ereket, 's ki-hajtják a' fzuksegtelen 
nedvességeket. — 

Találós Mese (/Enigma.) 
Olly hív biztos mint én földön igen ritka 

Azért bízatik rám fok Szeretők' titka. 
Elébb hagyom melyem' ketté fzakafztani > 

Szívem' rejtekeit mint ki-fakafztani. 
'S A' mi tsudább fzáj, nyelv 's hang nélkül be-

• • -izélek, 
Értefz de füleid lévén' nem hallfz vélek. • 

Rejtett-fzó. ( Logogrif.) ^ 
A' halhatatlanság' némelly képe vagyok; 

Azért ásítnak rám kitsinyek és nagyok. 
A' Pállya-futóknak leg-főbb ditsőségek 

Én voltam, 's vagyok ma Hérók' ékességek. 
Kilentz lábam, hármát fok torkos fzereti, 

Hármát Szabólts, Arva'9 's Trentsin bő, 
- • ven veti. 

Öt 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet 728.196 



15 % ( o ) # 
• " • •• l 

6 t téfzi a'Királj 'erejét's félelmét, 
Négy gyújtja a' danló leányok' ízerelmét. 

Jt Méhéfzekhez, és valakik a* Terméfzetf 
visgálásában gyönyörködnek. 

" * Noha a' leg-kissebb féregben is tsudála-
tbs az ISTEN : de leg-inkább bámulásra 
méltók az Ö bőlts útai á' méhek körűi. — 
A' méheknek a' Köz jóban való fáradozáso-
kat, jól rendeltt Társaságokat, Kitálynéjok 
eránt való mély tiszteleteket, annak a' dol-
gozó méhek eránt mutatott, nyájaskodását 
ne% győzik tsudálni a' leg-nagyobb Bőltsek. 
— Arifztomcikiis a' mint Plinius írja róla, 
58- efztendöket töltött a' méheknek fzünte-
len-való visg^lasokban: de még is azoknak 
termeízeteket egcízen ki nem tanulhatta. — 
Amaz Árgust fzemekkel bíró B onnét pedig 
aztímondja, hogy még? a'méhek felöl va-
ló Tudományokban tsak az Á , B , C-ig men-
tünk: annyira igaz,az, hogy a' leg-kissebb 
féreg is Világnak tetfzhetik a' leg-nagyobb 
Böltsnek.— v 

(Erről a' következendő Levelben bő-
vebbén fogunk értekezni.) —^ — —* 
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