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■ ■  t i i, ......  ■ r»--- - ^
• A* Afzfzony oknak Leányokaak,aJ vá- 

lek ugy*n aronn Nement lévó. kiíkebb idejű. 
Személljeket,ne*n Öttipknck,hanem inkább. 
Búgoknak kellenne fzóliítani: mivel bizo. 
nyo* az, hogy ez a’ Szó afzlzanyi Nemet j*.̂  
lent, áppannügy mintáz, Nénéov Ezek el^

4>...a t<! A . Í«Rf• ia

I. A z Ember.
/ • * *' *n

E n  Ember vagyok.
Te Ember vagy.
Ár Atyám Em ber/
Az Anyám Ember*.

...
A Bátyám is , az Ötse'm is 
_Ember. _____ _ J __
Á  NénetfT-iŝ  'a1 "Húgom * k '

is. ' e» i* ‘ • oy .oíilA’Emberf >



A' Teftvérem Ember,
In  f i  te,.
az Atya és az Anya , 
a’ Fiú és a’ Leány, 
a’ Fiútska és a‘ Leányka, 
a* nőtelen Ifjú és a’

( h a ja d o n  IzŰZ )Leány, 
a’ Férj és a’ Feleség, 
a’ Tsöísemő és az (Őfzöreg 

Vén,) Ember.
Mí mindnyájam) Emberek

vagyunk.

!*nbenn öltéin, B ily ám» Férj6 lkat. Afzfzo» 
nyoknak Áfzfzooyokról ígyízollaai: Öt'étű
it ízCzooy fzinte olly ín Képtelenség, mint így 
Bátyám- Afzízooy. Ez a’ átóia Barátnőm 
éppenn fzenredheteth n az rftfzooyi Sze- 
meliyeknél, midÖQ a'zfzonvi Bárátjaikrő! 
ftállauak, mert fohafe’ fzéll a’fzülrtett Ma. 
gyár Afz'zoov í^y; Ko'námti'é-f'Hanem így 
Komé nAt'zfzony! következőleg jobbnak Ítél
ném, ezen ázó Helyett Barátnémj’ezthatinál- 
ni Barátom Aízfzonyj vagy Leány Barátom!
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a.
Teltem (van vagyon.)
(A1 Fő Fej) ( feljűl-fellyűl) 

(van vagyon) a'Teítenn.
Az Agy Hajjal van benő-

ve.
A’ Fejlágy az Agynak Köze- 

pénn vagyon.
A* (Halántékok Vakfzemek,) 

Fülek és a’ Fülgombák, a’ Fej
nek két Oldalánn (vannak vágy
nak,)

$•
Az Abrázat elől van.
AzÁbrázatonn vannak: 

a’ Homlok, a’ Szemek, a* Szemöl» 
dökök , a' Szemhéjak, a' Szemfzőr, 
az Orr, az Orrlyukak, a’ Száj, 
az Ortza, a' Pofa, az Ajakok, az 
Á ll, a’ Pofefzőr, a’ Bajufz,

A 3 A*
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A’ Szájbann vannak a’ Fogak, az 
íny, a’ Nyelv, a' Szájpadlás, a Nyel- 

dekló. ..... 'i
A’ Nyakonn van a’ Nyaktsiga, a' 

Nyakfzírt, a’ Nyaktsap a’ Gége és 
a' Torok. . t-

4-
A’ Felsőteftenn vannak: a’ Vél» 

lak, a’ Hónok, a Lapotzkák, a’ Hát, 
az Oldalak, a ( Mely Mejj * ); és a’ 
Karok.

Az Alsóteftenn vágynak: a* Tsí- 
pók, a’ Has, a* Köldök, és a* Ke- 
re fitt s ont. .r. - \

5*
Két Kezem van, egy Jobbke» 

zem, és egy Balkezem,,
Mindegyik Kézenn öt Ujj va

gyon.

• Lásd a* Uabretstni Magyar Gramm. 
f  Lapját S X,

#  8  &
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A* öt Ujjak így ( neveződnek 
neveztetnek.*) Hövelk, Mutatóujj 
Középujj, Gyűrűsujj és Kisujj,

A* Ujjakonn Kőrm nő.
6-r -a

Két Lábfzárom van , egy Jobb* 
iábfzárom, és egy Ballábfzárom.

A’ Lábfzárokonn vannak : a* 
Tzombok, »’ Térdek, a* Térdkalá- 
tsok, a’ (Lábélei Lábtsontok,) a’ Láb
ikrák , a’ Bokák, a’ Sarkok, a* Láb
fejek és a' Láb talpok.

Mindegyik Lábfejenn , öt Láb* 
mjj vagyon.

7*
Tsontból ezek vannak : a’ Ka-

ponya, az Állkaptza, a’ (Melytsont 
Mejjtsont») a’ Hátgeréntz, az Oldal
bordák- és a' Tsípők.

A 4 A'



A’ Tsontok Portzogőkkal ésFor» 
gqkkal vannak öfzve foglalva.

Forgók által mozgathatom a* 
Nyakamat, a’ Kezeimet, az Ujjaimat, 
a’ Könyökeimet, a’ Hátomat, a’ Yér- 
deimet, a’ Lábomfejét és a’ Lábom- 
njjait.

• 8.
Belső Réfzek^ezek: a’ Szív, a* 

Tüdő, a’ Gyomor, a’ Bél, a*Máj, 
a’ Lép , a’ Vese és a’ Fodorháj.

A’ Hús Bőrrel van ( béfedv* 
betakarva beborítva.)

A’ Vér az Érekbenn van.
k z  Agy velő a Fejbenn van.
A* Velő a* Tsontokbann van,
A’ (.Kövérség Zsír) a’ Bőr alatt

van.
A’ Nyálka a’ Mírígyekbenn van.
A* Nyál a’ Szájbann van,
A’ Takony a* Orrbann van.
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A’ ( Könny Köny Könyu #) a’ 
Szemckbenn van*

Az Izzadtság ésa'Ver ejtek az (iz
zadó izzó) Lyukakból jön ki.

Az Epe keserű*

9.

A’ Kezeimmel (markolhatokfog
hatok, ) tarthatok , üthetek , ( húz
hatok vonhatok,) tolhatok, tafzítha- 
tok , vihetek.

A’ Lábaimonn ( járhatok mehe
tek,) fzaladhatok, ugorhatok,(fzökdé- 
tselhetek ugrálhatok,) tántzolhatok.

Ülhetek, fekhetek, állhatok.
(Láfsad lásd!) mólt leülök.
Láfsad ! moll lefekfzem.
Lásd! moll a* Táblához állok.

A f (Lát-

* Lásd a’ Oebretzeni Magyar Gramm. 
IC Lapját (k) Jegy zás alatt.

&  ® *
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10.
(Láthatok nézhetek,) fzagolha- 

tok, (kóftolhatok ízlelhetek,) (tapo
gathatok tapíntgathatok.)

Nem hallhatok*
Nevethetek, sírhatok^,(fóhajtoz* 

hatok fóhajthatok,) ( nyöszöröghetek 
nyöghetek,3 zokoghatok (ásíthatok 
áhítozhatok,) prüfzfzenthetek.

Kiálthatok, (ftiltyűlhetek füvült- 
hetek.)

Szóllhatok is , halgathatok is.
•Megfordulhatok.
Lehajolhatok, és ismét ( fe lis  

egyenesedhetek felegyenesülhetek.)
Megbotolhatok, leeshetek és fel

állhatok ismét.
Mozoghatok, a ' mint magam 

akarom.

sí*



✓
&  ® m*1

i i .
Élek, nem vagyok ( hóit meg* 

' hóit meghalva.)
Efzem mikor ( éhezem éhes va

gyok.) v: , 7  v
■ Ifzom mikor (rzomjúhozom fzom- 

jas vagyok,)
,\. Elhagyóra az Evést és Ivást, 

mikor (jóllaktam jól Vagyok lakva.)
Nyugfzom, ha (elfáradtam fá

radt vagyok. )
' ( Alfzom alufzom) mikor álmos

yagy°k*
Mikor eleget aludtam, akkor 

felébredek , és ébrenn vagyok ismét.

II. Az Eledel,
i i i

If  Tettet Étekkel *  és Itallal (kell 
fzükséges) táplálni.

•  Étkeknek nevezem a' megetető Dől*



Étkek ezek: a Kenyér, a’ Tzi- 
p6, a* (Zsemlye Zsemje,) a’ Szarvas, 
a’ Peretz, a’ Lepény, a’ Kalát.s, a* 
Pogátsa, a’ ( Kétfzersült Zvibak,) a* 
Piskóta, az Irósvaj, a’ Túró, a’ Sajt, 

' a 'V aj, a’ Zsír , a’ Szalonna , a’ Méz; 

13«
A’ l  eves, a’ Hús, a’ Marhahús,

a’ Borjúhús, a’ Bá’rányhús  ̂a’ Ketske- 
hús, a’ Difznóhús, a’ (Sült Petseny e,) a’ 
flurka, a’ Májas, a’ Véres, a’ Kolbáfz* 

A’ Vadhús, a’ Szarvashús, a’ 
Dámvadhús , az Özhús , a’ .Nyiíihús, 
a’ Vaddifznóhúfe.

A* Madár, a* T y ú k , a* Kaka», 
a’ Jértze, a’ (Tsirke Tsibe,) a’ Kap- 
pan, a’ Pujka, a' Lúd a’ (Liba Zsiba.) 
a’ (Kátsa KatsaRe'tze Rutza,) a’ Ga-

gokat, Hu. ács «zt a’ T»«Ukvé»t;
a* midvQ valaki «fzik.

I t  ® ® ®



lamb, a* Fogolymadár, a’ Fátzán^ 
a  (Szalonka Snef,) a Tojás* í^ibS 
• A' Hal, V Ponty, a Tsuka, a' 
Hartsa, az Angolna, a ( FehéjhaJ 
Kefzeg,) a Tökehaí, a' Tsík, v tfcRáA 
ráfz, a’ Kétségé, a’ Márna, a’ (Tzom- 
pó Tztgányhalf) a' Réring , >a’ Szar
della v a* Halikra, a Haltép, - V
az Ofztriga. a’ Tekenostsiga^
keuiásbéka, a’ Zosldbeka., bcs / c;H •$ 

’■ ik&ntRtúi •* o&bV) 
A’ (Főzelék Valtagétek,) ÖL* Ká- 

pöfztá, a* Féhdrkápofzta, a’ Savanyü- 
fcápofzta, az Edeskápofzta, az (Olaíz* 
kápofzta Kellkápofzta,)a Kékkápofz» 
ta, a’ (Virágoskápefzta Tsipkéská- 
pofztá,) a’ Saláta, a'(Paréj Spenát,) az 
(Ugorka Uborka) a’ Tök, a’ Dinny.e,-á* 
Sárgadinnye, a’Görögdiniiye^’Spárgas 

A Gyökér, a' Répa, a Fehér- 
répa , a’ ( Sárgarépa Murokrépa, )

8  8  8  U
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(Veresrépa Tzékla,) a’ Karalábé, a' 
Zeller, a* (Petresejem Petrezselyem,) 
a* Rptek , a’ Tormád a’ Veres'hagy- 
ina, .a’ Foghagyma , a’ (Krumpli 
Kólompér,) a’ Tsitsóka.

ió,
-•ui A* (Á*alék, Kásás étek,) 3’ Bor

séivá’ Lentse, a’ (Bab Pafzuly,) az 
árpakása vagy Árpadara, a' Köles, 
a’ Riskása,. a’ ( Darakása Grífz,) • a* 
(Vérköles Harmatkása,) a’ Dara.

v  A* Lifxt, a' Téíztásétek, á; (Gom- 
kóltZ'Gombótz,) a 4Metélt,:a’ Rétes, 
*V‘Tá$ka, a’ Smárn, a’ Kotzkástéfz- 

t ta^a’ Szaggatott, a’ ( Halus ka Ga
luska,) a’ (Gántza Stertz,) a’ (Laska 
Derelye Dereje,) a’ Bukta, a’ (Fáuk 
Pampuska,). a’ (Tsőrege Forgátsfánk 
Herötzc,) a* Páftétom , a* Torta , a' 

Pép, a Kása,
- I



*#

*7- ^
A' Gyümölts, .a Alma, a’ (Köri

vé Körtvély,) a’ Szilva, a'Nyárifzil- 
va, a’ Tserefznye, a’ M egygy, a’ 
fárga Éaratzk , .az, őfzi. Baratzk. A* 
Tzitrom, a' Narants, a’ Füge a PIA* 
a* Mogyoró, a’ Mandula, a’ Gefzte- 
itytfa  Nyaspolya, a' Berkenye,

A Bogyó, a* földi Eper, a.Sza* 
niótia*. a* (Malina Málna,) a'Ten- 
gerifzőlő „ az (Egres.PiFzke Pe^zmé- 
te•») a' (BorókaiFenyömag,) a’ Bőd?. 
^ a -S z e d e rj, a' Szőlő fej , az Apró* 
fzőlő i a’ (Malozsa Morzsolafzőlő )

J8.
Egynéhány Étkek t meg ftifz erfzá- 

mozódnak megfüfzerfzámoztatnak,) 
hogy jó ízűek legyenek.

(Fűfzcrek Füfzerfzátnok) ezek: 
a’ Só, a (Nádinéz Tátikor,) a’ Bor*, 
az Etzet, az Olaj, a' Gyömbér, a ’

®



Sáfrány, a' (Fahéj Tzimct,) a’ Sze* 
retséridióvirig, a’ Szeretserídió, a* 
Szekfűbors", fa* Kömény, az Ánl*i az 
Ölafákömény, a’ Máftár', a’ (Kapor
ba Kápri,) a’ Kapor, a’ (Febyfiinfög 
Boróka.) ^
•i..;. - . ti /̂io? •' oM a

Kémelly Étkek nyers enn'i* meg» 
evődnek* ib.loí ' cvr ’ ^

-ne. ^Más Étkek megfőzeftetaek* még* 
sütődnek, megpirítódnak , megper» 
geltetnek, (megaízahatnak taegfzá* 
raztatnak,) mégfílftöltetnek (tovóCg. 
láttatnak béfenyvefztetódnek) '<V 

Az Étkek letsendesítik az Eh- 

séget.
Az Étkeket a1 Számba (;tefzem

rakom.) -» ?„? öi
0

Ha kemények és erősek az Ét
kek , hát akkor megrágom azokat 
a’ Fogaimmal* és úgy nyelem i#*

?« 9  •  •
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Az Étkek megeméfztődnek a* 
Gyomorbann.

Az Étkeknek tápláló Réfze á* 
Vér közzé m egy, (Vérré változik , 
Vérré lefzfz.)

Az Étkeknek hafzontalan Réfze 
kivivődik a Teftből az Izzadtság, 
Verejték, Vizeltet és (Hasürités Szék) 
által.

90.

Az Italok megenyhítik a’ (Szom. 
jóságot Szomjúhozást.)

Italok ezek: a’ V íz , a’ Ser, a* 
B or, az Ürmös, a’ Műit, a' (Pá- 
lyinka Égettbor,) a' Szilvapályinka, 
a’ Mézser, a'Tej, a' (Tejsűrű Tejfzín,) 
a’Téjfél,a’ (Herbaié Théa,)a Kávé, a* 
Tsokoládé, a’ Lemonádé, a’ Pun».

A’ Gyermekeknek legjobb Itala, 
á’ tifzta hideg Víz.

. B M§.
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Meleg Italokat úgymint: Káve't, 
Théát, Tsokoláde't e's Puntsot né 
idjanak * * a’ Gyermekek.

Ne idjanak a* Gyermekek fe* 
Bort, fe’ Pályinkát, fe’ .Silvapályiri^ 
kát, fe\ Puntsot. Megittasodnak az 
efféléktől, Mcgréfzegednek és (meg
betegednek megbetegfzenek.)

IIL A ’ Ruházat.**
81.

(Mezítelen mefztelen) nem jár
hatok.

Szílkse'gem van Ruházatra.
Ru-

* Hibásann íródna ez a’ Szó a’ Parantsoló 
és Foglaló Módbannígy: igyanak, mivel 
a’ Parantsoló Mód* Egygyesének második 
Szenaéllye, a’ mellyböl a’ többiek formálód* 
nak így irádik: idd, nem pedig így: így.

* * Ez a’ Szó Ruházat mindennémO Ruha* 
daraboknak közönséges Neve. öltözet tsak

azon
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^.Jlu^darabpfc ezek: A’ Kalpag, 
a' Kalap. , a* Sapka, a’ Süveg , a’ Há* 
lósöveg^v a’ Paróka, a’ Hajtáska, a’ 
Tzófpántlika, a’ Nyakra való, a Gal
lér, az (IngÜmöglmeg,) a’ (Gatya 
Lábrayaló,) az Öltözet, a’ (Kaput Ka
bát,) a’ (Kurtka Jankli,) a’ ( Lajbli 
Mejjrevaló,) a’ Nadrág, a’ Köpönyeg, 
a’ Hálóköpönyeg, a" Porköpönyeg, a* 
Kefztyd, a’ (Karmantyú Stutzli.) a’ 
(Tzipő Tzipellő,) a’Stibli, a’ Paputi. a’ 
Zsebkefzkenő, a’ Tsizma, a? Topánka, 
a’ Bakants, a Botskor, a’ Kard, az 
Óra 4 a (P41tza ^ot,) a’ (Berbentze 
Pikfzis,) az Erfzény, a’ Sarkantyú, 
a* felkötő Sarkantyú, a’ Kótsagtolí, 

B 2a’

azon Ruhadarabóké, a* melljek a* Teft* 
nek «gjfzeri Béfcdczéiére elkerülhetetlenül 
frilkségesek, (Mtözéa pedig a’ Ruhadarabok
nak Telire való Felvevéiét jegyzi meg.
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a* Forgó, a* Tsákósüveg, a’ Mente, 
a’ Dolmány, az Öv, a’ Farkasbun
da, a’ Juháfzbunda, a’ Suba, a* Gu
b a, az (Ingfodor Sapódli,) a’ Szíj, 
a’ Tsat, a’ Tsákány , a’ Buzogány, 
a’ Fokos , a’ Bunkósbot, a* Tarsoly, 
a’ Kardfzíj, »

«*<
AfzfzonyiRuhadarabok ezek: a’ 

Kalap, a' (Nyakravaló Nyakfzórító,) 
a’ Kendő, a’ Szalup vagy Köpö
nyeg, a’ Váll, a’ (Lajbli Mejjreva- 
|ó;) á’ Szoknya, a’ Kote'ny, az Elő
kötő, a’ (Tzipő Tzipellő,) a'Haris- 
n yá. a’ Legyező, a’ Kötőerfze'ny , 
a’ (Fejkötő Főkötő,) a’ (Tő Varrótő,) 
a’ Kötőtő, a’ Gombostő , a’ Tőtartó, 
a Gyüfzü , a’ (Napernyő Árnyék

tartó,) az Eső ernyő.
A’ Gyöngy a’ Karkötő , a’ Tsip- 

ke, a’ (Függő Fülönnfíiggő Fiilbeva*?

&  &  m
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ló,) a’ Gyűrű, a’ Fodor, a* Tátzli, 
a* Pafzaraánt, a’ Rojt, a’ Tzafrang, 
a' Pántlika és a’ (Stnuk Afzfzonyi- 
drágaság,) tsak az Ékesítésre valók,

. >h *3*
•• T-. Felöltözködöm , levetkeződöm,

Felvefzem magamra a* Ruhát f 
levetem magamról a’ Ruhát.

Ruhakefével kikefe'lem a' Ru
hát*

* Tsizmakefe'vel megtifztítom a’ 
Tsizmát,

A’ Szappan fziikséges a’ Mo
sásra.

A’ (Törölközővel Törölközőken
dővel) (megtörülöm megtörtöm) ma
gamat.

Az Olló fzükséges a’ (Metfzésre 
Vágásra Nyíréire.)

B-f (Tsiz-
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(Tsizmavetőveí Tsiznráfzolgával) 
(lehúzom levetem) a’ Tsizmát.

A’ bontó Fésű, rítkafogú Fésű és 
sűrüfogú Fésű, a- Fésülésre faükséges.

Hajfodorításhoz fodorító Fésű, 
Hajpor, Hajporoszsatskó, Hajporzó- 
váukos , Hajporoskatulya , (Pomádé 
Hajkenöts,) Hajtő és Égetővás (kell 
fzükséges*)

A* Férjfiak (megberetválkoznak 
naegberetválják magokat, vagy meg- 
beretváltatják magokat, vagy‘ lebe*- 
retváltatják a’ Szakálljokat

IV. A ’ Lakás.
■

*4.
Házbann lakom.

r A’ Háznak egy, két,1 három, 
(Emeletje Kontignátziója). van.*

A’ Házépítéshez Fa, Kő , Méfz, 
Tégla, Homok, Föveny, Agyag,
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Vas, (Ón Ólom,) (Öveg Üveg) (fzitk- 
fce'ges kell.); - v- / >

Kívülről a’ Falakat, és a’ (Fe-* 
delet Fedélt Házfedélt) látjuk. '-a 

Belől a’ Házbann van : a’ t Pit
var Tornátz,) a’ Szoba, a’ Tselédfzo- 
ba, a* (Kamara Eleteskamaraí) a* Szá
la , az Ebédlőízoba, a’ Konyha, a* 
Tűzhely, á’ Sütökementz'e , a\ (Kiir
tó. Kémény,) a’ Pintzé, á’ (Padlás 
Házhéjj Pad,) az (Árny ékfzék Budár,) 
a’ Grádils, a’ Léptső, a’ (Fogódzó 
Kollát,) a Folyosó. ' W  / .?

A’ Szobábann vannak: a* Falak*- 
a' (Pádimentom Házfóld,) a’ Szoha- 
fedél, az Ajtó, a’ Zár, a* Kúlts, az 
Ablak, az Ablakráma, az Ablakfiók, 
a’ (Szeglet Zugoly Kutzkó,) a'(Fűtő* 
kementze Kályha,) a’ Kandalló.

‘ . B 4 Há-



Háziefzközökezek : az Afztal, 
a’ Karfze'k, a’ Szék, a’ Zsámoly, a* 
(Lótza Pád*) a* Kanapé vagy Zófa, 
az Ágy* a’ (Kárpit Függőfedél,) a’ 
T ü kör, az Almáriom, a’ Komód- 
almáriom , a’ Láda, 4’ Falonnfüg- 
gőóra, a Gyertyatartó. a’ Méts, a’
( Hamvévő Koppántó, ) a’ Vizellő
edény , a’ (  Szükségtévőfzék Szük- 
ségfzék, )  a’ Könyvesalmáriom a’ 
Konyhaalmáriom, az írQefzközügy- 
mint: apaiam áris, a’ Porzótartó a* 
Ténta, és az (írótoll Kalamus.) A’ Pa
píros, a’Porzó, a’(Spanyolviafz Petsét- 
yiafz,) az Oítya, a’ Petsétnyomó, a* 
Penitzilus, az Olló. 
x i. »6. [h. zc , -

Konyhaedények ezek : a’ Póltz, 
a’ (Tsípővas Tüzfogó,) a* Vaslapotz- 
ka, a’ (Tüzfzító Kutat*,) a’ Vasmats-

ka,

>4 &  &  &
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ka, a* Dézsa, V  Szekertze , a’ Rosi. 
té ly , a’ Nyárs, a’ Sültforgató, a* 
Vasláb, a’ Tűzélefztő, a’ (Fújó Fú
vó,) a’ Tüzfzerfzám úgymint : az 
A tzél, f 1 (Kova Tűzkő,) a' (Gyújtó 
Gyútó,) a’ Tapló és a’ Kéngyertya# 

A’ Szűrő ar Mozsár, a’ T ö rő , 
a’ Vágókés, a’ Fazék, a’ T á l,  a’ 
T á n y é r, a-’ Tálas, a’ Tátza, a’ Tsé- 
(ze , sl Sótartö, a’ Fedő, a’ Kosár, 
a* Hordó, a’ Kánná , a’ ( Teknyő 
Tekenyő,) a’ (Rézüst Üst Vasfazék,) 
a’ Kafztról, a* Serpenyő , a’ Palatzk, 
a’ Korsó, a’ Pohár, az Értzpohár, 
a' Tartó, a’ Töltsér, a’ (Kanál Ka- 
lán,) a’ Ofztókanál, Főzőkanál, 
a’ Rés, a’ Villa, a’ Spékelő , a Hab
sodró, a’ Refzelő, a’ Gyalú, a* Tü- 
zellőfa, a’ Szén, a' Szenesserpenyő, 
a’ Melegítőserpenyő, a’ Hamu, a* 

B f La*



Lapát, a’ Seprű, a’ Fűtő vasvilla, a* 
Szén vonó, a Szemétfeedp. z ■

-■ w- . 2 7 .1- '

Szükséges még a’ Házbáton: a’ 
Lajtorja, "a’ Köfzorülőkő, ) a’ Réf 
Rőf,) a’ Mázsáló vagy Fontoló  ̂ a* 
(Mérték Nehézség,) a* Kalapáts , a* 
Fejfze, a’ Füréfz, á’ Fúr ó a *  Szeg, 
a’ Harapófogó, a’ Véső , a’ Lámpás, 
a’ Szita, a’ Rótta', a’ íTüzoltóveder, 
fc’ Kátüiya, a’ Zsák, a’ Kötél, a’ Kö
telék vagy Spárga, a’ Tzérna, a’ 
(Tő Tű.) . • ■ ‘ - /I
, A’ Házbann alól van az Udvarv 

Az Udvarbann van a’ Kút , az 
JftáUó; av (Félfrer. Szén,) a’ Tsur 
vagy Pajta» a’ Galambház.

Az Iftállóbann van: a’ Jáfzol, a! 
Vályú, a’ Gereblye, az (Alom Álam,) 
4’ Lóvakaró, a* Lókefe.

> L * V.
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V .  MinétnÜ Em berek ktfzldk  

az Élelm ünket?
* ; i  í !>'T :& , : • . : *

C-sJafl s í:-. *g. - •

A’ ki nem dolgozik, az-ne ii 
•djehv-í

{■  Kt Étkek Pénzbe és Fáradtságé 
ba kerülnek. J r

A’ Parafztnak ( fáradtságosaim 
nehezenn bajosann) kell a’ Mezőt 
(mixelni dolgozni,)

Trágyát kell néki oda Szekere- 
kenn hordani j fzátítani , vetni', bo- 
ronálni y kapálni, gereblyélni, ka- 
fz álnij  aratni, kötözni, tsépelnl, 
nyomtatni, roftálni, fzitálni, fze- 
lelni. ?

A' (Mezeigazdának földmiveló, 
fzántóvető Embernek) fzükse'ges a’ 
Marha, úgymint: a’ L ó , az Ököt, 
a’ Tehén, a’ Borjú, á’ Bival, a1



N

Ketske, a’ Juh, a’ Difznó, a.) (B«« 
romfi Aprómarha Majorság,) azaz; 
a’ Kakas, a’ Tyúk, a’ (Tsirke Tsi- 
be,) a* Galamb, a’ ( Kátsa Rétze,) 
a’ Lúd, a’ Pujka.

Ezektől kapnak más Emberek 
'Tejet., Aludttejet, Irósvajat, Sajtot, 
Túrót, Vajat, Zsírt, Húst, és To* 
jást,

' : : 99. i f. ••
A’ Molnár Lifztet őröjl Gabo

nából , a’ Malombann.
A’ (Zsemlyesütö Pék) Kenyeret, 

Zsemlyét, Szarvast, Peretzet süt, 
és el is adja a' Kenyeresbóltjábann, 

A’ Méfzáros levágja a* Marhát, 
és a’ Húst (eladja árúlja kivágja) 
a* Méfzárfzékbenn.

A' (Vadáfz Jágér) Vadállatokat, 

lő és fog,

•38 ^  ö  &



A* Kertéfz ás, gereblyél, és plán
tál is, hafznos Füveket és Virágokat.

í A’ Serfőző Sert főz.
A’ Pályinkafőző Pályinkát é* 

Szilvapályinkát éget.
A' Kereskedő (FűfzertFűfzerfzá- 

mot,) Théát, Kávét, (Nádmézet Tzú« 
kort,) ( Malozsát Morzsolafzőlőt, ) 
Aprófzöjőt, Fügét és Mandulát árúi.

A’ (Kotsisok Szekeresek) nagy 
terehvivő Szekerekenn hozzák a* 
Portékákat.

A’ Hajósok Vízenn hozzák, Ha- 
jókbann a’ Portékákat.

A’ Szakáts vagy a’ (Főzőafzfzony 
*  Főzőleány) Étkeket főz,

En-

* A’ FízÖafxfzonyt Uak akkor nevelhet, 
jük heljejcna Siakátsnénak, mikor ő a* 
Szakádnak vágj özyegyjc, vágj pe« 
dig Felesége.

®  ®  ®*9



Ennyi - Embe rek gondoskodnak 
az (Éleljnünkről Táplálásunkról.)

VI. Minému Emberek munká-
lódnak a’ Ruházaturikonn?

* . } ' ' * * •, *%
JO# -. i ir -  D A

A’ Ruházat u fok Pénzbe és Fá
radtságba kerül.

« » > "V*.
A’ Fonó megfonja a’ Lent vagy 

Tsepüu
Lenből finom ve'kony Fonál 

lefzfz*
Tsepüből (goromba vaftag) Fo

nál (kéfzül tsinálódik.)
A’ Takáts megfzövi a’ (Váfznat 

Váfzont) Fonálból*
A’ Kalapos Kalapokat (ke'fzít tsinál.)

A’ Pofztótsináló Pofztót és Fla- 
nélt tsinál Gyapjúból.

A’ (Kallós Tsapó) megkalja a’ 
Pofztót.

39 3  8  &



A’ Feltő megfefti a’ Pofztót*
A’ Matériatsináló gyapjas Maté

riákat kéfzít. - . a . ;.
A’ SelyemfzÖvő Selyemmatéri- 

ákat (fző ízöv*)
A’ Szabó Ruhákat ( kéfzít var.)
A’ Tsizmadia Tsizmákat, T o- 

pánkákat, és Paputsokat (var ké
fzít tsináJ.)

A’ Sufztér Tzipellőket, Paputsai 
kát és Stibliket tsinál*

A’ Tímár kéfzíti az azoknak va
ló Bőröket és Talpokat nyers Mar
habőrből.

A’ Varga Botskorokat és Bakan- 
tsokat kéfzít.

A’ Marhabőrt is kikéfzítü
A’ Harisnyafzövő Harisnyákot 

(fzöv fző.)
A’ Gomböntő Tsatokat és Gom

bokat önt*

&  Í3 ®  3*
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Az (Irhakéfzítő Lágytímár) ki- 
héfzíti a’ Nadrágoknak é* Kefztyük- 
nek való Bőröket.

A’ Szüts Bundákat, Beleseket, 
Pre'meket, Kefztyuket, Karmantyú- 
k át. Sapkákat, Kalpagokat és Nye
regbundákat (kéfzít tsinál.)

A’ Tőtsináló Tőket tsinál*
A’ ( Pafzamántverő Pafzamánt- 

fzövő) Pántokat, Pafzamántokat , 
Sinórokat, e's Gombokat (ver tsinál.)

A* (Varróafzfzony * Varróleány) 
Fehérruhát var és fóltoz.

A’ Fehérruha megmosattatik, 
(megkeme'nyítődik megkeményítte-i

tik.)

* A’ Varróalxfiony rágj Varróleány hi. 
básaBD aevezódik Varíóoéaak; mivel 
tsak a* varró Fórjfiünak Fele*ige, rágj 
özvegyié hivódik hfljcscnD, ba 6 maga fa* 

ka f*’ var, vagy lóba fa' vart i>.



tik, ) megfzár'ítódlk, ( megmángo- 
roltatik mögmángorlódik ) és (kiva- 
saltatik kivasalódik.)

A’ ( Szappanfőző Szappanos ) 
Szappant főz , és Gyertyát márt*

A’ Keményítőtsináló Hajport és 
Keményítőt tsinál.

A’ Kefékötő Keféket, Seprübo* 
rostákat, Seprűket, Etseteket és Me- 
fzelőket (köt tsinál)

\

A1 Könyvnyomtató kinyomtatja 
a’ Könyveket.

A’ Könyvkötő béköti a’ Köny
veket.

VII. Minémű Emberek dolgoz» 
nak a' Lakásunkonn?

3 u
Mikor Ház építődik/ akkor Tok 

Embernek kell azonn dolgozni,
C Af
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A’ Kőmives Kőfalakat rak.
Az Áts (Házfedelet Házfedélt) 

farag.
A’ Kővágó Követ (tör vág) a’ 

Kőbányában n.
A’ Téglae'gető Téglát (formál 

ver) e's éget.
A’ Me'fzégető Mefzet e'get me* 

ízes Kövekből.
A’ Napfzámos Mefzet. Téglát* 

Követ és (Vakolatot Maitért) hor
doz*

Az Afztalos Afztalokat, Ajtpkat, 
Ablakrámákat és Almáriomokat tsi- 
nál. Defzkákat is fzegez a' Ház. 
földre, azaz kipallolja a’ Házföldet*

A’ Lakatos Zárokat, Lakato
kat. Kultsokat* Sarokvasakat, To
lózárokat és Fordítóvasakat tsinál..

A  Kováts (Kapotshorgokat Ka- 
potsvasakat) és Szegeket tsinál. (Meg

34 $  &  &



vasalja megvasazza) a’ Kotsikat, Hin- 
tókat , Póítakotsikat, Szekereket, 
Tsézákat, Talyigákat, Talyitskákat 
és a’ Lovakat i* megpatkolja.

• Az Öveges Övegfiókokat vág az 
Ablakrámákba és Lámpásokba.

. A’ ( Kürtőseprő Kéményseprő) 
kis epri a’ (Kürtöt Kéményt.}

VIÖ. Minémű Emberek kéfzi- 
tik a’ Háziefzközeinket

t 4

AzAfztalos tsinálja az Asztalo
kat , Karfzékeket, Székeket, (Ló* 
teákat Padokat,), Zsámolyokat, Tá
lasokat, Póltzokar, Pallókat, Fogaso
kat, Almáriomokat, Komodalmário- 
mokat, Köny vesalmáriomokat, Ágya
kat és Nyújtódefzkákat.

* C a

& @ & 35
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A' Kestsináló Késeket, Bitsako- 
kats Penitzilusokat, Ollókat és (Vil
lákat Vellákat) tsinál.

A’ Tzínöntő Tálakat, Tányéro
kat , Tséfzéket és Kanalakat önt 
Tzínből.

A’ (Fazrekas Fazokas) Agyagból 
tsinál Tálakat, Tányérókat, (Faze

kakat Fazokakat,) (Tsuprokat, Bög
r é it ,)  Lábasokat , Tséfzéket , Vá- 
lyútskákat, Vizéllóedényeket és Vi- 
rágtserepeket,

A’ ( Bodnár Pintér) Kádakat, 
Hordókat, Tsebreket , Vedreket, 
Dézsákat, Kannákat, Vékákat, Pnt- 
tonokat, (Döbonyöket Putinákat) 
és Portékáknak való Tonnákat tsinál,

A’ Rézmives ( Ültöket Rézüftö- 
k e t,)  Katlanokat és Serpenyőket 
tsinál, a’ Rézedényt is megtzínezi,

A’



A* Kosártsináló Kosarakat fon.
A’ Szitatsináló Szitákat és Ka- «

íulyákat tsinál.
A’ Szitaverő Szitafenekeket (ver 

tsinál) Lófzőrből.
A’ Sárgarézmives Mozsarakat, 

Törőkét, Vasallókat és Gyertyatar
tókat önt Sárgarézből.

A’ Vasedényt a’ Kováts (kéfzí- 
ti tsinálja.)

A’ Vasáros árulja a’ Vasedényt,
A* (Bádogos Bádogmi vés) Bá- 

elogedényt kéfzít.
Az Arany mi vés Aranyból és 

Ezüílből kéfzít Munkákat.
Az (Órás Óratsináló) Órákat ké

fzít és igazít.
A’ (Kötélverő Kötélgyártó) Kö

telet, Köteléket és Spárgát ( erefzt 
tsinál.)

C 3 A’ :



A’ (Bognár Kerékgyártó) Sze
kereket, Kerekeket, Ekéket és Bo
ronákat farag.

A’ Szíjgyártó Hámokat, Nyereg- 
fzerfzámokat, Szíjakat és(Korbátso- 
kat Odorokat) tsinál.

A’ Nyerges Nyeregtsináló) Ko- 
tsikat, Hintókat és Tsézákat kéfzít.

Az ( Efztergályos Efztergáros ) 
Rokkákat, Gusalyokat, Pípafzáro- 
kat és Orsókat esztergál.

IX. Az Oskola.

53*
A’ Gyermekek nem tsináihatnak 

még fok hafznos Dolgokat* Nem 
dolgozhatnak fokát. Eleinte meg kell 
nékiek tanúlni, dolgozni.

Az Oskolábann vagyok.
Az Oskolábann m egtanúlok fzól- 

lani, olvasni, írni, fzámolni, (a’ Ka«



Sekismust vagy kerefztényi Okta
tást) és más egyébb fokféle hafz- 
aos Dolgot.

A’ Tanító tanít*
A' Tanúló tanúi.
Vagyon Könyvem.'
A’ Könyvnek Levelei vannak.
Mindegyik Levélnek két Lapja 

vagyon.
Esmérem a’ Betűket.
Tudok ( sillabizálni Betűket fog

lalni) és olvasni.
Kimondhatom a’ Szótagokat és 

Szókat. *
Azt is tndom, hogy mit jelen

tenek a’ Szók,
Megértem a’ mit olvasok.

C 4 34*
* Szók az egygyei Dolgoknak Képeit, 

Szavak ellenbe» a’ világos Értelmeket 
adják elí.
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34*
Az íráshoz (Kalamus Penna író* 

toll,) Ténta és Papíros fziikséges.
A’ ( Kalamáris Téntatartó ) és 

Porzótartó, az íróefzközhez való. 
A’ Táblára Krétáival írok.
A’ (Kőtáblárft Ssámvetótáblára)

írókővel írok.%
Spongyiával vagy Letörlokendő* 

* vei letörlöm a’ Táblát.
(Plajbáfzfzal Tzeruzával) Líne* 

ákat húzok.
A' Líneázó a’ Líneázásra ízük* 

séges.
Meglíneázom az Irókönyvemet, 
Az írótollak Penitzilufsal vá

gódnak.
Nem tudok még írótollat vágni; 
Bépetsételem a’ Levelet (Spa- 

öyolviafzfzal Petsétviafzfzal) vagy
Oítyá-



Oftyával, és arra rányomom a’ P*- 
tsétnyomómmal a’ Petsétemet.

X. A ’ Gyermekjátékok.

A’ ki nem dolgozik* az (dolgat-
lan henyélő.)

Nem akarok (Henyélőember He
nyeember) lenni.

A’ ki (munkás dolgos fzorgal- 
matos igyekező,) az megérdemli az 
Örömet is. Annak fzabad játfzani, 
magát (mulatni gyönyörködtetni.)

A* Fiúgyermekek’ Játékdarabjai 
ezek : a’ Lapta, a’ Szollápta, a' (Kor- 
báts Oítor,) a’ Páltzaló, a’ Tsiga, a’ 
(Tegez Tsattantónyíl,) a’ Póílasíp, 
a’ Randikálóláda, kilentz (Kugli Te
ke) és hét Golyóbis.

‘ 41
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A* Fiúgyermekek ( Katonásdit 

Katonajátékot) is játfzanak. Akkor 
van Agyújok, Pnskájok, Rardjok, 
Piíiolyjok, Pallofsok, Dárdájok, Lán- 
dzsájok, Dobj ok, Sípjok és Záízlójok,'

Sárkányt is tsinálnak magoknak 
Papírosból. Azt felrepítik a’ Leve
gőbe.

Mikor fzép & kellemetes az (Idő 
Időjárás,) akkor kimegyünk sétálni.

36.
A’ Leánykáknak másféle Játék

darabjai vannak.
Vagyon nékiek (Bábjuk Bubá- 

jok.) ( Ágyiruhával Ágynémüvel) 
neyezetefsenn; Vánkofsal, Donná
val, Lepedővel, Derekallyal, Paplan
nal! és Ágyterítővei (megrakott meg- 
tömött) Böltsőjök vagy Ágyjok, Van 
Tálaísok, a’ mellybenn Fiókok van

nak.



nak. Abbann vannak a’ Tálak, Tá
nyér ok, Fazekak, Tátzák,Tséfzék és 
másegyébb Konyhaedények.'

Étkeket főznek, és elhívják Tré
fából más Leánytársaikat Ebédre és 
Kávéra,

A’ Gyermekeknek nem fzabad 
fe’ Kártyával fe’ Kotzkával Pénzre 
játfzani. Hifzen nintsen Pénzzek. 
Nem is (fzerezhetnek kereshetnek) 
még Pénzt magoknak.

Ok fe’ ne nyerjenek, fe’ ne (vefz- 
fzenek vefzejtsenek.)

Vefzedelmes Játékokat fe’ játfz* 
fzanak a’ Gyérmekek. Ne (dobálja
nak lökjenek hagyigáljanak) Kövek
kel, Bétörhetnékkönnyenn vagy az 
Ablakot vagy valakinek a’ Fejét. .

Ne is ( máfzfzanak máfzkálja- 
nak) vagy ugorjának. Mert eles»

hét-
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Vetnének, és kitörhetnék a* Karjo- 
kat, Lábokat, vagy éppen a’ Nya- 
kokat is.

XI. A 1 négylábú Állatok.

37*
Sok Á lla t  v a n  a ’ Földönn.
Az Állatok is éppenn úgy él

nek, és nőnek, mint mi. Lélegze- 
nek és eíznek azok is.

Sok (nemű fajta) Állatok van
nak*

A’ négylábú Állatok* négy Lá- 
bonn járnak, és fzőrösek.

A’ Madaraknak Tollai vanpak, 
és. repülni tudnak.

A’ Halaknak Ufzófzárnyai van-
/

nak az Ufzásra.
A’ ( Kétéletüállatok Amfibiu- 

mok) a Vízbenn is, a’ Sxárazonn i* 
élhetnek*

44 ® ® ®



A’ Bogaraknak Aprófzarvatskái, 
és hat vagy több Lábai vannak.

A’ Férgeknek nintsen Lába, nem 
mehetnek tehát, hanem tsak (tsúí'z- 
hatnak vagy márzhatnak.)

•38.
Négylábú Állatok ezék: a’ bátot 

Ló, a1 (vidám jókedvű.) Tsikó, a’ 
(munkás dolgos) Ökör, a’ hafznos 
Tehe'n, a’ kis Borjú, a’ (fzelídjám
bor) Júh, a’ víg Bárány , a’ fzakái- 
losKos, a’ (torkos nyalakodó) Kets- 
ke, a’ sertés Kan, a’ (motskos fzen- 
nyes) Dilznó, a' nyivákoló Malatz, 
a’ vigyázó Kutya, az egeréfző Mats? 
ka, a’ lafsú Szamár, a* békefségtü- 
rő Teve.

Ezek az Állatok a’ Házakbann 
is felnevelődhetnek. Azért is (ne- 
reződnek neveztetnek) Háziállatok
nak.

^  ^  45
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A’ (Vadak vad Állatok ) vagy 

tíz Erdőkbenn, vagy a* Mezőbenn 
élnek.

Vad Állatok ezek: a’ (fúgár 
kartsú) Szarvas , a’ könnyű Ó z, a* 
félénk Nyúl, a* bátortalan Tengeri
nyál, a’ (mérges dühös) Vaddifznó, 
a’ (tifzta tifztás) Tengerimalatz, a*' 
gyors Mókus, a’ (nevetséges furtsa) 
Majom , a’ gyűjtő Hörtsök , a* túró 
Vakondak, a’ (fHfs vidor) E gér, a’ 
(nagyehetó torkos) (Patkány Po- 
tzik,) a’ tövises (Süldifznó Sündifz- 
nó,) a’ kövér Borz, a* tántzoló Mur- 
motér, a’ meílerséges (Kafztor Hód,) 
a’ luíla Lajhár, a’ félénk (Szárnyas
egér Denevér Bőregér,) a’ megelé
gedő (Irámfzarvas Nyargalótz,) ar 
(futó ízaladó) JávorfzaWas, a’ (fzi«

laj
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Iaj vad) Szarvorrá és az erős Ví
ziló. V , „ .

Az Elefánt a’ legnagyobb (fzá- 
razi földi) Állat. .

Ezek az Állatok Füvét, Fale
velet vagy Gyümöltsöt efznek mind
nyájaim* .h'Y' . - . ö rA

40. sr á .zK
.. . A’ ragadozó Állatok megölik és 

megeméfztik a' többi Állatokat.
Ragadozó Állatok ezek:.a’ (büfz- 

ke kevély) Orofzlán., a’ (rettenetes 
irtóztató ifzonyű) Tigris, a’ (tarkás 
fólto*) Leopárd, a’ nagy ehető Far
kas a' (ravafz tsalárd) Róka, a’ 
(fzőrös bojhos bozontos) ét otrom
ba M edve, a’ telhetetlen Torkos
borz , az éleslátásű Hiűz, • a' vad 
Matska, a’ fojtó Nyest, a’ büdösító 
Görény, a’ (ravafz álnok) Vidra, a’ 
kartsú (Menye't Menétke.)
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41.
Az Állatoknak fzükségtelen a1 

Kuka*
A’ Juhnak (Gyapja Gyapjúja) van* 

A’ Difznónak Sertéje van. A  Lónak 
Serényje van.

Az Ökörnek, Tehénnek, Bor
júnak, Matskának, Kutyának és más- 
egyébb fokféie Állatnak, Szőre va
gyon.

A’ Bikának , Ökörnek , Tehén-
\

nek, Ketskének, Vadketskének, Kos* 
nak és fok másféle Állatoknak (Szar
va Szarúja), vagyon.

A’ Szarvasoknak is* (Szarvai Szá
rúi) vannak.

Á’ (Tövisesdifznónak Tüskésdifz- 
nónak és Suldifznónak) Tövifsei 
vannak.

A' Matskának, Tigrisnek és 
Hiúznak (BajufzCza Bajfza) van.

4» 8  ® 8



.A* Medvének Körmőstalpa van. 
A’ Lónál*. Körme van. A’ Tevének 
(  Púpja Hátpúpja ) van. A* Kétpú- 
postevének Nyerge vám

Legtöbb Állatnak Szája és Far
ka van. A’ Difznónak, és Vakon- 
daknak hofzfzú Orra van. Az Ele
fántnak leghofzfzabb Orra van.

4*.
Némelly Állatok árthatnak. A Lo: 

vak rúgnak. A Kosok tafzítanak Az 
Ökrök döfnek A' Szarvasok nyártól, 
nak. Az Elefántok kerefátüífzúrnak. 
A’ Matskák karmolnak; A Farkasok 
(tépnek fzaggatnak.) A* Medvék foj
tanak. Az Orofzlánok fzéllyeltörnek.

43*
Az Állatoknak is van Szava.
A’ Kutya ogat vagy morog. A’ 

Matska nyávog. A’ Ló nyerít. Az
D Ökör
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Ökorés a’ Tehén bőgg. A’;̂ Juh bé
get* A’ Ketske mekeg. Afr Difznó 
röfög. A’ Medve mormol. A’ Far
kas és az Orofzlán ordít.

44-
Az Egerek, Borzok, Rókák 

és Tengerinyulak a’ Föld alatt lak
nak Lyukakbann.

n
A’ Szarvasok, Özek , Vaddifz- 

nók és Nyulak, a’ fürü Erdokbenn 
tsinálnak Fekvőhelyet magoknak.

A’ Mókusok, éf Majmok a’ Fá
kon u (tartózkodnak laknak.)

A' ( Rafztorok Hódok ) a’, Víz
hez közel, rendes Házakat építenek 
magoknak.

45:
A’ négylábú Állatok eleven Köly- 

keket koznak a’ Világra* Bizonyos 
Időig Tejjel fzoptatják a’ Kölykei

ket.



két. Azért is ( neveződnek nevez*4 
tetnek) Szoptatóállatoknak.

A* (Fóka Tengerifóka,) a’ (Med
vefóka Tengeribor já) és Orofzlánfó- 
ka is, Szoptatóállat.

46
A’ Szoptatatóállatok felette hafz- 

nosak nekünk Embereknek
A’ Lovak Lovaglásra és Tereh- 

húzásra hafználódnak.
A’ Szamarakat Terehhordásra 

hafználjuk.
A* Kutyák megőrzik a' Házat, 

Udvart, Nyájat és Tsordát.
A' Vadáfzkutyákat, a’ Vadáfzat- 

ra hafználjuk»
A' Matskák és Sündifznók mégt 

fogják és megölik az Egereket és 
Patkányokat.

D 1
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Felette fokféle Állatoknak a* Hú
sát megefzfzük.

A’ Bivalyoktól, T  ellenektől, K éti- 
kéktől és Juhoktól Tejet fejünk.

Tejből Irósvaj, Sajt él (Túró 
Lágyiajt) tsinálódik.

Ganejjal megtrágyaztatik a*Főid,
A’ Juhgyapjá ( meggyártódik, 

megkértoltatik) e's megfonattatik.
A* (megfont megfonott) Juh- 

gyapjúból Harisnyák, Kefztyük, Sap
kák , Pakrótzok, Pofztók és Matériák 
(tsinálódnak he'fzülnek.)

A’ goromba Kalapok Juhgyap- 
jdból, a finom Kalapok pedig Nyúl, 
Tengerinyál, és (Kafztor Hód) Szőr
ből kéfzűlneh,

47-
Az Ökör’ , Tehén, Borjú , é« 

Ló’, Bőre kltsáváltatik, kikéfzíttetik.
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A* kikéfzített Bőrtől (Tzipők 
Tzipellők) Stiblik, Paputsok, Tsiz- 
mák, Topánkák, Bakantiok ésBots- 
korok tsinálódnak.

A’ lágyann kitsávalt Ketske, 
Juh, Szarvas és Öz Bőrből, Nadrá
gok és Kefztyűk kéfzülnek.

Szamár és Difzno Bőrből, Dob 
és Pargament tsinálódik.

A’ Tigris és Medve Bőrt, (Ló
takaróknak Tsótároknak Tsuj tárok
nak) hafználjuk.

A’ Difznók’ Sertéjéből Kefék, 
Seprűk és goromba Etsetek kéfzül
nek.

Borz Szőrből finom Etsetek tsi
nálódnak.
i v  Angoraiketske Szőrből Te vefzőr- 

fonál, és Tevefzőrmatéria tsináló- 
dik.

D 3 Ele-
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Elefántfogból vágyón az úgy 
nevezett Ele fán tts ont.

Elefánttsontból, az Állatok* Szar
vaiból és T  somjaiból F ésük, Pikfzisek, 
Gombok, Páltzagombok, Vadáfzkür- 
tök , (Tsutorák Szopókák,) Puska
porostülkök és másegyébb fokféle 
Munkák (efztergályozódnak efzter- 
gályoztatnak.)

Marha e's Juh Zsírból vagy Fagy- 
gyúból Gyertya mártódik és Szap
pan főződik.

Juhbélből Hegedühűrok kéfzí- 
tődnek. "

Fekete Lófzőrből Matériák ké- 
fzülnek. Fehér vagy fekete Lófzőr 
a’ Hegedüvonókra is fzükséges.

Marha és Lófzőrrel kitömettet- 
nek a’ Vánkusok, ( Szőrderekállyak 
Matrátzok,) Nyergek, Kanapék vagy

Zó-

54
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Zófák , Székek, Kotsik, Hintók és 
Tsézák.

A’ Marháknak levagdalt Körme
iből és Hulladékaiból Enyv főzettetiké

Tzethalból kapjuk a’ (Halhéjjat 
Haltsontot) és .(Halzsírt Halhájat.)

XII. Á' Madarak.

49.
A’ Madaraknak Fejénn van az 

Orr, a' Bőrénn a*Toll, az Oldalánn 
a’ Szárny, a’ Hátűljánn a’ Fark, alól 
a’ Lába, a’ mellyenn az Ujjak és 
Körmök vannak.

A’ Nyakánn van a’ Begy.
Egynéhány Madárnak Taréj vagy 

(Búb Bóbita) van a’ Fejénn.
A’ Madarak nem hoznak ele

ven Madáríiűkat a’ Világra, Féfzkeket. 
tsinálnak magoknak, és abba tojnak.

jD 4 To-



Tojásból költik ki a’ Fiaikat.
A’ Tojásnak Réfzei ezek: a’ To~ 

jáshéj, a’ Tojásfehére, a’ (Tojásfzé- 
ke Tojássárgája.)

50*
(Tyúknemü Tyúkfajta) Mada»

rak ezek: a’ Kakas, a*Tyúk, a’ Tsir-
k e , a’ Pujka , a’ Fogolymadár, a’
Páva, a’ Fátzán, a’ Fúrj, a’ Galamb,%
és a' Gyöngytyúk.

Éneklő Madarak ezek: a’ Patsír- 
ta , a' Seregély, a’ Húrosmadár, a* 
Feketerigó, a’ Veresbegy, a’ (Pinty 
Pintyőke,) a’ Tengelitz, a Kanári
madár, a’ T síz, a’ Kenderike, a* 
Pirók , i ’ Barázdabillegető, a’ (Fü- 
lemile Filemile,) a’ Billegető, a‘ 
(Tzinke Tzinege,) a’ Fetske, a’ Ve
réb, az Ökörfzem, a’ Sármány, a* 
Sordély , a’ Zöldike.

, 5* 8  ®
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A* Lúd, a’ ‘ Kátsa és a’ Hattyú 
Úfzómadár. Ufzóhártya van mind
egyiknek a’ Lábánn.

Sí-
A’ Gólya, Daru, Gém, (Bibita 

Libutz,) (Szalonka Snef,) Túzok, 
Strutz, (górlábú gazlábú motsáros) 
Madár. Ezeknek hofzfzú Lábok és 
Orrok vagyon*

A’ Holló, Varjú, Szarka, Tsó- 
ka, Kakák, Harkály, Papogój, Pa- 
raditsommadár és a' felette pitziny 
Kolibri.

A’ Bagoly, Keselyű, Ölyv és 
a* Sas, Ragadozómadarak. Ezek
nek görbe Orrok vagyon,

5*.
A’ Madaraknak is vagyon Szava.
A* Kakas kukurékol. A’ Tyúk'"’ 

(karátsol kodátsol.) A’ Tsirke tsi- 
D f pog.
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pog, A’ Lúd gágog, A* Kát9a há
pog. A’ Galamb nyögdétsel, A' 
Gerlitze nevet. A’ Dobosgalamb do
bol. A’ Tengelitz, T síz, (Pinty 
Pintyőke,) Kenderike, Patsírta, (Tzin- 
ke Tzinege) és Pirók énekel*

A’ Rigó és Kanárimadár megta- 
núl Nótákat fültyülni.

A ’ (Füleinile Filemile)és a’ Fúrj
ver.

A’ Fetskék és Verebek (tsiripol- 
nak tsiribelnek.) «

A* Seregély, Szarka és Papagój 
megtanul egynéhány Szót kimondani.

A’ (KakukKakukmadár) fokfzor 
így kiált egymásutánn: kakuk! kakuk!

A’ Madarak (megvedlik mago
kat, elhánnyák a’ Tollaikat) bizonyos 
Időbenn, Elvefztik a* régi Tollaikat, 
és újakat kapnak azok helyett.
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Á* Gólyák, Seregélyek, Fets- 
kék, Fűrjck és Vadludak, (elta
karodnak elköltöznek) tőlünk mikor 
a’ Tél közelget. Akkor melegebb 
(Országokba Tartományokba) repül
nek- De a’ Tél utánn ismét vifz- 
fz.jönnek hozzánk. Az illyenek búj- 
dosó Madaraknak neveztetnek»

53*
A’ Madarak fok Hafznot és Örö

met Szereznek, az Embereknek.
A’ Tyúkok tojnak.
A’ Kátsa, Lúd és Hattyú Tollá

iból tollas Ágy kéSzül.
A’ Lúd’, Holló’, és Pujka’ Toll- 

Szárából írásra és Rajzolásra való 
Pennák tsinálódnak.

Ejnye be jó Ize vagyon a* Tyúk, 
Lúd, Katsa, Galamb, Fúrj, Fogoly
madár . Fátzán és másféle fck Madár 
Húsának!



éo $  &  ®

A* Sasok, Keselyűk és Hollók, 
megeméfztik a’ ,Döghúst.

A’ Gólyák megeméfztik a' zöld 
Békákat, varantsos Békákat és Kí
gyókat.

A’ (Pintyek Pintyőkök,) Vere
bek és fok másféle Madarak letlfz* 
títják a’ Fákról a’ Hernyókat és más*
egyébb ártalmas Bogarakat.

A’ ( Sólymot Sólyommadarat) 
Vadáfzatra hafználjuk.

XIII. A ’ Halak.

( Halpénz Pikkely) van a’ Ha
lak’ Hátánn. Némelly Halaknak (si
ma síkos) Bőre van. Elől Szájok, 
hátúi Farkok vagyon. A’ Halaknak 
Tsontját Tüskének vagy Szálkának 
nevezzük.

A’



A* Halak nem hoznak eleven 
Fiúkat a’ Világra, Tojáskákat toj
nak. Ezen Tojáskák, a* mellyék
nek Ikra a’ N eve, kiköltődnek a’ 
Napnak Melegsége által.

Esmérek egynéhány Halat. Azok
nak Nevei ezek: Angolna, Menyhal, 
Pifztráng, Aranyponty, Köviponty, 
Viza, Lazatz, (Kefzeg Fehérhal) Har- 
tsa, Tsuka Ponty,Héring, Tőkehal.

A’ Halak Vízbenn'élnek, és nin- 
tsen Szavok.

Felette fok féle Halak megevődnek.
A’ legjobb (Enyv Enyő) (Viza

hólyagból Vizahójagból) van,

XIV. A ’ (Kétéletöállatok 
Amfibiumoki)

55
Némelly Állatok a* Szárazonn 

is , a* Vízbenn is egyformám» élhtt.
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íiék. Az illyenekét (Kétéletüállan 
toknak Amfibiumoknak) nevezzük* 
Egynéhány Kétéletüállatnak _( sírna 
síkos) Bőre van, másfeléknek (Pik- 
kelyjekvagy (Tehenőjök Paizszsok) 
vágynak. Egynéhánynak Lába van; 
a" többinek pedig nintsen. Az illye* 
nek vagy tsűfznak vagy úfznak.

A’ zöld Békának, varantsos Bé
kának, Gyíknak, Tekenősbékának, 
Sárkánynak (KrokodilnakKrokodí- 
lusnak,) Lábai vannak.

A’ Kígyónak. Viperának, vagy 
Kurtakígyónak , ( RántzaskígyónaK 
Vakkígyónak ) nintsen Lába.

Egynéhány Kígyók mérgesek.
A’ Tekenősbékának Húsa meg- 

cvődik. A’ (Tekenőjéből Héjából) 
( Berbcntzék Pikfzisek) és fok más
féle ékes Munkák tsinálódnak Sok 
Ember a zöld Békát is raegefzi,



XVy A ’ (Bogarak Infzektumok.)

56. * '* ‘

A’ Bogárnak hat vagy több Lá
ba is vagyon. A* Fejénn vagyon az 
Orra , a’ fok Aprófzarvatskája és a* 
Szeme. A’ Teíténn külörabféle (Be
vágások BémetfzésekRovátkok) van
nak, Egynéhány Bogárnak Fűlánk- 
ja , a\ többinek pedig (Ráklába Ol
lója) és (Fogója T|ípője) vgn.

Bogarak ezek: a’ Hangya, Méh, 
J^qgply, Légy, Bolha, Trütsök, Sás
ka , Lódarázs, Here, Fénybogáj:^ 
Tserebüly, Szarvasbogár, Tetü, Tse- 
rebogár, Lifztféreg, (Atka Kollant*,) 
Moly, Szúnyog, Fitlbemáfzó, her
nyó , ( Tsótán Lágybogár,) Szény- 
bógár, (Pillangó Lepke Pille,) Skor
pió, (Selyembogár Selyemerefztőbo-

Sár>)
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gár, Pók, Szöktsér, (Riidösféreg Poí 
loska,) Darázs.

57-
A’ Bogaraknak legnagyobb Ré* 

fze négyfzer általváltozik,
• Eleinte Tojáskákbann vannak 

(bérekefztve bézárva.'* Azokból pe
dig ( Fe'rgek Kakatzok) (Nyüvek 
Pondrók) vagy Hernyók (búvnak 
"bújnak) ki. Ezek elváltoznak (Pu
pákká Htrnyóbábokká.) Bizonyos 
Idő múlva megnyílnak a’ Pupák, és 
akkor (Lepkék Pillangók) jönnek ki 
azokból. Ezek a1 (Lepkék Pillan
gók) ismét tojnak azutánn pedig 
meghalnak.

Némelly Bogár is hafzno* az Éra-
bereknek.

A* (Méh Méhetske) Viafzt és Mé
zet kéfzít.

A’



A’ Selyembogár Selymet erefzt.
A* Rákok megevődnek. Az ő 

Lábaikonn Ollók, a’ Gyomraikon» 
pedig Rákfzemek vágynak.

XVI. A 1 (Férget Gelefzták.)

58-
A' Férgeknek nintsen fe’ Vére , 

fe’ Füle, fe’ Orra, hanem tsak hi- - 
deg (Nedve Nedvefsége) és fok Apró- 
fzarva.

Az Emberek’ és Állatok’ Teltei- 
benn, Férgek találódnak.

Az Efsőkukatz a’ Földbenn van, 
a* Piótza és Tsiga, a’ (Motsárok- 
bann Posványokbann;) a’ Tekenős» 
tsiga és Ofztriga pedig a’ Tenger- 
benn vagyon.

A’ Tsigáknak tsak egy Héja, 
nevezetesem}; Tsigaháza, a* Teke- 

£ nos-



nőstsigáknak és Ofztrigáknak pedig 
két:(Héja Tekenője) vagyon.

i Vágynak olly (Héjak Tekenők) 
is , a’ mellyeknek azért Gyöngyház 
a’ Neve, mivel azpkbann néha Gyön
gyök (találtatnak találodnak.)

X V I I .  A ’ Plánták.

59»
Az Élőfa, Bokor, Tsemeté, Nö- 

vevények, Fü, Gomba, Moh és.a’ Pe* 
néfz. a’ Plántákhoz való.

A’ Plánták valóbann Növések 
A* Főldbenn kelnek ki Magokból.

A’ Plánták nem láthatnak, nem hall« 
hatnak, nem fzagolhatnaky nem kóftol 
hatnak és nem is érezhetnek úgy, mint 
az Állatok. Nintsen nékiek Érzékek*

A’ Növések nem adhatnak ma
goktól femminému Hangot. Magok-

'  tói
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tói a* Helyekből fe’ dúlhatnak ki, 
mint az Állatok.

Há a’ Földbe tevődik, vagy esik 
a’ M ag, tehát akkor magdagad , ki- 
tsirázik , Gyökeret botsát és kikel.

Ha a'Földből kihúzódik a Plán
ta , tehát akkor elhervad és elfzárad.

A . óo.
Minden Élőfának Gyökere vá

gyom A’ (Torsok Faderék) a’ Gyö- 
kerenn áll A’ Törsöknek Ágai van
nak. Az Ágoknak (Gajjai Gallyjai) 
vannak. Á (Gajjokonri Gallyokonn ) 
Bimbók vágynak. A’ Bimbóból nő 
ki a* Levél és a* Virág, Virágból 
lefzíz a’ Gyümölts.

A’ Levelek , a’ Virág és a’ Gyűr 
mölts Szárazonn függ.

Fagyümöltsök ezek: az Alma* 
Körtvé, Tserefznye, Nyárifzilva, 

£ 2 Szil-
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Szilva, Gefztenye, Mandula, Nyat» 
pólya, Dió, (őfziBaratzk fzőrösEa* 
ratzk,) (sárga Baratzk kajfzi Baratzk,) 
Füge, Birsalma, Tzitrom, Narants, 
Szeder j.

Gyümöltsfákonn (terem nő) a* 
Gyüinölts.

Almafák onn terem az Alma.
Körtvéfákonn terem a Körtvé.
Minémü Fánn terem a‘ TsereCz* 

nye ?
f> !•

Az Erdőkbenn Ligetekbenn ét 
„ (Harafztokbann Berkekbenn) nőnek 

a (vad Élőfák vad Fák )
Tőlevele és (Gubéja Tobozzá) 

vagyon: a’ Fenyőfának, Jegenyefád 
nak. Topolyfának vagy Vadfenyő» 
fának, és Veres fenyőfának.

(Gajjosfák Gallyosfák) ezek: a* 
Nyírfa , Fűzfa, Égerfa, Bikfa, Hárs»
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fe , Szilfa, vad Gefztenyefa, Akátz- 
fa , Nyárfa,

A Tölgyfánn és Tserfánn Makk 
Verem.

A’ Kökény, Mogyoró. Rózsa, 
Tsipke , Tengerifzőlő , ( Pefzméte 
Egres Pifzke.) (Maiina Málna,) Bőd* 
za, (Fenyőmag Boróka,) Áfonya és 
Mágia Bokrokonn vagy Tsemeté- 
kenn (nő terem.)

A’ (Szamótza Eper) a’ legjobb
legédesebb SZemetske.
A* Szőlőfej Tőkénn terem, A* 

Szőlőfejenn egygyüttfügg fok Sze* 
metske.

6«.
Legfzükségesebb nékünk Embe

reknek a’ Gabona.
Búzából Lifztet őröltetünk a* 

Malombann, A’ Téfztásétkek, a’ 
E } Ke-
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Keményítő és a1 Hajpor, Búzalifot* 
bői kéfzűl. .,v;

A’ Rozsból is Lifzt (őröltetik 
őrlődik) a Malombann. Rozslifzí- 
ből ( siitte^k sütődik) a* legjobbízű 
Kenyér.

Haritskamagból, Haritskadara 
és Haritskakása (darálódik darálta- 
tik )

Az Árpa a’ Serfőzcsre hafzná- 
lódik.

Árpából ( Árpadara Árpakása ) 
darálódik. û!,-;

A’ Zab y a’ Lovaknak legjobb 
Abrakja.

Borsóból, Lentséből és Babból 
jó Étkek kéfzűlnek, az Emberek*
fzámára.

Bükkönnel ( abrakoltatnak hiz- 
laltatnak ) a’ Tyúkok és Galambok.

A’
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A* Tejbenn (főtt főzött) Sárga
kása is jóízű.

A’ Szalma, a’ Marhák’ Etetésé
re fzükséges.

A’ Kaláfz, a’ Szalmafzáll’ Tete- 
jérm van. A’ Szemek a’ Kaláfzbann 
vannak.

A’ Kertivetemények ezek: a’ Ré
pa, (Sárgarépa Murokrépa,) (Ve
resrépa Tzékla,) Retek, Saláta, Ká- 
pofzta, (Kellkápofzta Olafzkápofzta.) 
Virágoskápofzta, Krumpli, Tsitsó- 
ka, (Ugorka, Uborka,) Sárgadinnye, 
Görögdinnye, Tök, Spárga, Petre
zselyem (Páré) Spenát,) Zeller, Ar- 
titsóka, Torma,

Az Étkekre való (FűfzernekFű- 
fzerfzámnak ) ezek ( hafználódnak 
hafználtatnak: ) a’ Bors, Gyömbér, 

E 4 Sze.
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Szeretsendió, Kömény, Ánis, Olafz- 
kömény, Majoránna, Méhfü, Zsá
lya, Izsóp, Rozmaring, Üröm, Ve
reshagyma , Foghagyma , Sáfrán, 
Muítármag.

Orvofságoknak hafználódnak 
ezek : a’ Székvirág, (Katang Tzi- 
kori,). Lapűgyökér, Mák, kerti Szék.
fűgyökér, Jalappa, Rabarbara, Száz- 
fzorfzépfü fok másféle Növésekkel 
Gyökerekkel és Füvekkel egygyütt.

A’ ( Szeklitze Vadsáfrán ) és a’ 
(Búzér Feftőfu) Fedésre fztiksé- 
ges a’ Feltőknek.

64.
^Kerti és Mezeivirágok ezek: 

a’ (Motsárvirág Sárvirág,) Rukertz, 
Búzavirág, Szarkaláb , ( Napraforgó 
Tányérvirág,) Gyöngyvirág,Liliom, 
Nartzis, Szekfü, Rózsa , Tulipán ,

(Hó-
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(fíógulya. Hólapta,) Kardfa, (Viola 
Ibolya,) Paputsvirág.

A’ Fű, Lóhere, Tsalán, (Bo- 
gánts Szamártövis) és másegyébb 
fokféle Fü a’ Marhák’ Étete'sére való.

A Fü (lekafzálódik lekafzáltatik) 
(megfzárítódik megfzáríttatik,) azu
tánii Széna vagy Sarja lefzfz belőle.

Egynéhány Füvek mérgesek, 
neyezetesenn: a’ Natragulya , Bü
rök, (Mafzlag Tsudafu.)

65»
A’ .Gombák a’ Főidből az Élő* 

fákonn és a’ Vízbenn is nőnek*
A’ Vargánya , Szarvasgomba , 

(Kutsmagemba Szömörtsökgomba) 
és még egynéhány másféle Gomba 
is megevődik.

A (Döggomba Légyölőgomba)
óaérges.

E 5A*
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A’ ( Tengerigomba Spongyia) 
Letörlésre, a* Tapló pedig (Tüzélefz- 
tésre Kiütésre Meggyújtásra) való.

A' Moh a’ Főldönn, Kövekenn, 
Éiöfákonn és Házfedelekenn is (n i 
terem.)

A’ Nád (Tsévesorsókra Tsősor- 
sókra) és Házfedelekre hafználódik.

Spanyol Orfzági Nádból Páltzá- 
kat (hordunk hordozunk.)

( Tzúkornádból Nádmézplántá- 
ból) ( Tzűkor Nádméz,) Béfózött- 
méz és (Rum Rumpályinka} (kéfzűl 
kéfzítődik.)

Kávéfa, Théabokor , Szekfö- 
borsfa, Kakaófa és Borsbokor, nem 
terem nálunk. Ezek ollyan Tarto- 
mányokbann (nőnek termenek ter
m ének,) a* hol felette meleg fzo- 
kott lenni.

66.



66,
, A’ (Pamut Qyapott) Bokrokonn 
»p, Pamutból Karton, (Tzitz Tzitz- 
karton,) Naoking, Mansefzter 
másogyébb Matériák tsinálódnak.

Lenből Fonál fonódik. Fonál
ból Tzérna ( fodródik fodortatik,) 
Tiipke kötődik, és Váfzon, líanaváfz, 
Afztalike'fzület, (fáhos fávalyos) vagy 
háromnyüílös Váfzon fzövődik.

Kenderből Iftráng, Alatság, Ter
helő, Puttonpánt, e's Kötelék 
Spárga (fodródik fodortatik.)

A ’ Riskása egéséges Étek. A* 
Rakk nevezetű Pályinka is Riská- 
sából fűződik,mC’

X V I I I .  A ’ Föld.

J . A y  67;
A’ Föld igen nagy, hofzfzúká*

Formája vagyon. A’ Földgolyóbi- 
sonn le van formálva.
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A’ Földönn vannak: Mezők, 
Szántóföldek, ( Re'tek Kafzállók, ) 
Kertek , Lapályok vagy (Te'rse'gek 
Ronaságok Síkságok,) Hegyek, Völ
gyek, Dombok, tíizokádó Regyefc, 
jeges Hegyek, Havasok, Szőlőhe
gyek, Barlangok, (Üregek Nyílá
sok,) Kőfziklák, Szigetek e's Félfzi* 
getek,

A’ Föld Vízzel körül van kft* 
rítv®.

Sok Helyenn (kiforr kibnzog) 
a’ Víz a’ Földből.

Ha öfzvegyűlhet a’ V íz, akkor 

Forrás, Kút, Tó, Posvány vagy Mo- 
tsár lefzfz belőle.

Ha elfoly a’ V íz , akkor Patak, 
Tsurgó, Folyóvíz, vagy nagy Fo
lyóvíz lefzfz belőle.

Mia-



Minden Patak, Folyóvíz, és nagy 
Folyóvíz a’ Tengerbe (foly folyik.)

A’ Tenger' Vízesés. Azt meg- 
nem lehet inni,

A’ tifzta Víznek nintsen fe’ Sza
ga , fe' Ize, fe' Színe.

A’ tifzta Víz általiátható és fo

lyó. . - :
Víz nélkül el nem élhetünk. 

Szükséges a' Víz Italnak, Főzésre, 
Mosásra, Fehérítésre, Öntözésre , 
Tűzoltásra ’s a' t.

A ’ Főttsó (sós Forrásokból Só
forrásokból) (fűződik főzettetik.)

A’ Savanyúvizek, Keserüvizek 
és a meleg (Ferdök Feredők Für
dők Bányák) Egéségünkre (válnak 
Volgáinak.)

69.
Külömbféle ( fajta nemű ) Föld 

Vagyon. Kevezetesenn: a' Porfold,

®  @  77
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Agyagfóld, Agyagsár , (Tsupófóld
Margafólü.)

Agyágfóldből kéfzűlnek a’ Faze
kak, T álak , Tánye'rok, Tátzák, 
Tséfzék és Korsók.

Az Agyagsarat Házépítésre és 
Rémetitze* Tapafietásra haíználjuk.

A’ fárga, veres és fekete Föl* 
det Rajzolásiéi (Képírásra Pingálás. 
t i)  és Féltésre hafználjuk.

Krétával írhatunk.
Só is többféle vagyon a’ Fold- 

benn. A’ Kősót (örömöst örömest)
nyalják a’ Szarvasmarhák , "Lovak ,

>
Ketskék és Juhok, A’ Keserűsé olly 

Orvofság, meily a’ Hast (megindít
ja, meghajtja.) -

A’ Gálitzkő és a’ Timsó fzüksé- 
ges a' Fedésre.

Az ( Egérkő Egérmafzlag ) a’ 
legerősebb Méreg, Vele (írtódnaK



Etetődnek meg) az Egerek e's Pat. 
kányok.

A’ (Büdöskövet Ke'nkövet) Tűz. 
gyújtásra hafználjuk.

Büdös kőből, Salétromból és Szén* 
porból (kéfzül tsinálódik) a’ Puska* 
por.

Kőfzénnel, (Törfvel Gyeptő- 
aeggel) és Tőzeggel béfütünk.

7°.
Az Értzek a’ Földbenn (találod- 

nak találtatnak.)
Az Arany és az Ezüst (előkelő 

nemes) Értz. A’ Veresréz, Tzín , 
(Ón Ólom) (nemtelen alávaló) Értz.

Aranyból, Ez ültből és Veresréz
ből Pénz (verődik veretretik.)

Az Aranypénz Nemei ezek: 
a’ Körmetziarany, Hollandusarany, 
Duplaarany f Szuferéndor és Félfzu* 
feréndor,

$  ® ®79



AzEzüflpénz Nemei ezek: a* Ga
ras, (Ötös Ötkrajtzáros,) (Hetes Pe
ták,) Tízes, Márjás, Húfzas, Kétmár- 
jásos, Forintos, Félforíntos, Ötga- 
rasos , Négymárjásos, Tallér, (Ko
ronástallér Nyoltzmárjásos.)

A' Veresr^zpénz Nemei ezek 
(Babka Fillér,) Félkrajtzár, Kraj-

tzár, Póltura, Félpóltura. Kispénz f 
Garasos , Kétgarasos , Ötgarasos , 
( T íz g a rasos Félforíntos.)

A’ Bankótzédula’ Nemei ezek:* 
Forintos , Kétforintos , Ötforintos , 
Tízforintos , Hufzonötforíntos , Öt- 
venforíntos, Százforintos, Ötfzázfo- 
ríntos, Ezerforintos.

7U
Az Értzeket a’ Bányákból kap

juk, A’ (Bányáfzok Hevérek) (mi-
«

vélik dolgozzák) a' Bányákat, és 
azokból is hordják fel az Értzeket,

So &  &  í ?
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Felette fáradtságos és vefzedel- 
mes a’ Bányáfzság.

A’ Bányákbann talállatik a’ Ké- 
nyesősértz , Piskoltz , Galmajértz, 
Kobáltértz, Tzinkértz és Vizmut- 
értz.

A’ Kény eső Tükörtsinálásra, Or- 
vofságokra és másegyébb fokféie hafz- 
nos Dolgokra fzükséges.

A’ Piskoltz az (Üvegtsináiáshoz 
Övegtsináláshoz) fzükséges.

Galmajértzből és Veresrézből 
tsinálódik a’ Sárgaréz.

Kobáitértzből gyönyörükék Fes. 
ték tsinálódik,

A Vizmutértz, a' Veresrézedény- 
nek Megtzínezésére hafználtatik.

7«-
A* Földbenn is , és a’ Foldonn 

is lehet fokféle Követ találni*

. F
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A’ (Méfzkő Mcfzeskő,) Gipfzkő, 
Homokkő, Terméskő é* Márvány
kő, az Építésre fzükséges.

Találtatik ( fehér fejér,) veres , 
zöld, fekete és tarka Márvány is,

A ’ Mezeiköveket az Uttzák* Ki
rakására hafználjuk.

Gipfzkőbőlés AlabaftrombólOr*- 
lopképek vagy Allófaragottképek , 
Melyképek, (Vázák Régiformájűedé- 
nyek,) és másegyébb Figurák tsiná- 
lódnak

(Palakőbői Fofzlókőből) Házfe- 
delek, és (írótáblák Kőtáblák) (tsi- 
nálódnak kéfzülnek.)

(Tűzütésre Kiütésre) a’ (Tűzkö
vet Kovát) hafználjuk.

A’ Mágneskő magához húzza a* 

Vasat*
Kígyókőből Mozsarak , Törők j 

Kotzkák, (Kalamárisok Téntatartók,)



Porzótartók, íróedények, Melegítő* 
kövek, Golyóbisok e's más fokféle 
Munkák kéfzülnek.

A' (Tsillámkő Hártyakő) (által- 
látható általlátfzó világos,) Ablak
fiókok vágódnak belőle.

73*
A’ Drágakövek Tzifraságokra 

és Pompára valók,
A’ Drágakövek Nemei ezek: a’ 

veres Rubin, a’ kék Zafír, a’ fár- 
ga Topáz, a' veressárga Hiatzint, 
a’ violafzínü Ametifztus, a zöld Sma
ragd, a* fetétveres Gránát, a’ vilá
gos Kriftály, a’ (vernyeges vereses) 
Karniól és a* kék Lazúrkő.

A’ Gyémánt, a’ legjelesebb Drá
gakő. Ennek éppenn úgy nintsen fem- 
miféle Színe, mint a’ tifzta Víznek, 
fezennkívül ( igen felette) kemény is. 

F a  Az
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A z Övegesek vele (vágják metfzik) 
az Öveget.

Mindennémű Földbenn találtató 
Dolognak, Ásvány vagy Darabe'rtz 
egy Szóval a’ Neve.

Némelly tanúit Férjfiúnak va
gyon Ásványospalotája vagy Darab- 
értzespalotája.

XIX. A ’ Levegő és az Ég.

v .  74*
A’ Főid felett az Eget vagy Le* 

vegőeget látjuk.
Nappal a’ Nap süt. Éjjel a? Tsil- 

lagok világítanak, (Néha némelly. 

kor) a* Hóid világít; és akkor Hóid* 
világ van.

A’ Tsillagok nem olly kitsinyek 
valóbann, a’ miilyeneknek látfzanak. 
Sokkal nagyobbak (a’ Földnél, mint 
a’ Föld )

84 &  &



• c Nem látjuk minden Éjjel a’ Hói
dat. ( Újholdkor Hóldújuláskör ) 
éppenn  ̂ nem látjuk a* Hóidat. Az 
első Fertálybann ( nevekedik na
gyobbodik) a’ Hóid. (Hóldtölténn 
Holdtöltékor^az egéfzfz Hóidat látjuk. 
Az utolsó.Fertálybann pedig fogy a’ 
Hóid ismét.

Ha a’ Hóid a’ maga (Forgásakor 
^Járásakor) a’: Nap és a* Föld közé 
jut, akkor (NapbéÜfogyátkozás Nap- 
fogyatkozás) (fzármazik ered támad.)

Ha pedig a’ Föld a’ maga For
gásakor a’ Nap és a Hóid közé 
{ju t esik.) akkor. Hóldfogy átkoz ás 
támad.

Némellykor Uílököstsillagok is 
mutatják magokat az. Égenn. Az 
illyen Tsillagoknak kofzfzú és vilá
gos Farka vagyon*

** F s
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Az Eget és a’ Földet, a’ Napot, 
Hóidat és a’ Tsillagokat, Öfzvesé- 
gesenn Világnak (hívjuk nevezzük.)

7T» ; -
Az egéfzfz Föld körül van vér 

ve Levegővel, A’ Levegőt megil
lethetjük e's érezhetjük. Levegő nél
kül nem ölhetnek fe* az Emberek , 
fe* az Állatok. :*

A’ Levegőnek erős és kemény 
Mozgásából Szél, Szélvéfz és For
gókéi támad.

" A’ Földből nedves Gőzök (emel
kednek mennek) felfelé,

A’ Föld’ Gőzéből támad a’ Har
mat, Köd, Felhő,(Efső, Eső) Orfzá- 
goseső, Záporeső, Felhőfzakadás.

Ha (ferdénn kajátsonn) süt a’ 
Nap az Esőtseppek közé, akkor 
Szivárvány támad,

A<
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Az Eső megújítja a Plántákat, 
Állatokat és Embereket.

76.
Mikor ( igen felette) hideg a’ 

Levegő , akkor megfagynak a’ ned
ves Gőzök a’ Levegőbenn, és Hó, 
Dér, Dara, Jégefső támad belőlök.

Ha a’ Víz megfagy, akkor Jég 
lefzfz belőle.

A’ Földből éghető Gőzök is men
nek felfelé , és ( öfzvegyűlekeznek 
öfzvegyülnek) a’ Levegőbenn,

Éghető Gőzökből támad a’ Tűz- 
golyóbis, ( Bolgyótüz Lidértz) és a* 
Tsillagesés.

Akkor látják az Égenn a’ Vil
lámlást mikor Égiháború van.

Akkor villámlik, (dörög meny
dörög zeng) az Ég. .

F 4 A*
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A’ ( Villám Villámlás) okozza
/

a’ (Meny dörgést Egzengést,)
A* Villám ártalmas, de a* Meny

dörgés nem ártalmas.
Néha megöli a’ (Menykő lilén- 

nyila) az Embereket és Állatokat. 
Leüt a* Menykő és meggyújtja, a* 
Házakat , (fzéllyelzúzza fzéllyelha-
sogatja) az Élőfakat,, és elolvafztja 
az Értzeket. Mikor a' Villámot lát. 
juk, már akkor nintsen femmiféle 
Vefzedelem.

XX. Az IdS.

n
Akkor vagyon (Nap Nappaliidő) 

mikor a’ Nap (feljön felkél;) mi
kor pedig a Nap (lemegy lenyag- 
fzik) akkor Ellve vagyon.

* A’ négy Napidői ezek-: A’ Reg- 
fa l, a’ Dél, az Eltve, az Éjfél.



Reggelre a’ (Del előtti Idő Dél
előtt,) a* Délelőttre a D é l; a' Dél
re a’ ( délutánni Idő Délutánn,) 
Délutánnra az Ellve az Ellve utánn 
az ( Éjtzaka Éj) és Éjfél követke
zik* ^

A’ (Napkelet Napfeljőte) előtt 
a’ ( Hajnalhasadás Hajnalfzürkület) 
vari. Akkor a* Piroshajnalt látják.

(Napnyugodtkor Naplemenetkor) 
az Ellhajnalt látjuk; azutánn pedig 
az Alkonyodás következik.

Egy egéfzfz Napbann hnfzon- 
négy Óra vagyon , egy Órábann pe
dig négy Fertály, vagy hatvan Mi
ntha van.

Az Óra tizenkét Órát mutat* 
Moll — Óra van. Moll —  Órát 
ütött. Moll —- félóra vagyon, Egy 
Fertály, két Fertály, három Fer- 

. F 5 . táiy

$  ® ®  89



tály vagyon — Órára* (Rövid Idő 
múlva nem fokára) — Óra lefzfz. 
Mindjárt — Óralefzfz, Éppennmoft 
vagyon —  Óra. Elmúlt már —  Óra, 

78*
Egy Hétbenn hét Nap vagyon, 

nevezetesenn: H é tfő , Kedd , (Szer
da Szereda,) Tsötörtök , Péntek , 
Szombat, Vasárnap.

Egy Hónapbann harmintz, vagy 
harmintzegy Nap van.

Tizenkét Hónap (öfzvevéve Öfz- 
veséggel) egy Efztendőt (tefzen tefz.)

A’ Tizenkét Hónapok ezek : » 
(Januárius Bóldogafzfzonyhava Víz-

öntőhava.)
(Februárius Böjtelőhava )
(Mártzius Böjtmáshava.)
(Április Szent Györgyhava.}
(Május Pünkösdhava.)

90 $  ® &
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(Jűnias Szent Iványhava.)
(Julius Szent Jakabhava.) 
(Augufztus Kisafzfzonyhava,) 
(Szeptember Szent,Mihály hava.)
( Október Szürethónap Mindfzent-

hava.)
(November Szent Andráshava Szél

hónap.)
(Détzember Karátsonhava.)

Egy közönséges Efztendőbenn 
365 Nap, minden Szökőefztendőbenn 
pedig 366 Nap vagyon.

(Négy Efztendoréfz van, az Efz- 
tendőnek négy Réfze vagyon:) (a‘ 
Tavafz Kikelet,) a’ Nyár, az Öfz, 
és a’ ’ Tél.

Mindegyik Efztendoréfz három 
Hónapig tart. Három Hónapig tart. 
a’ Nyár, három Hónapigaz Ofz, há
rom Hónapig a’ Tél és három Hó
napig a’ (Kikelet Tavafz,)



A’ Kalendáriombann fel vannak 
jegyezve a’ Napok', Hónapok, és 
az Efztendőréfzek,

Az Idő vagy (jelenvaló mofta- 
ni,) vagy elmúlt* vagy pedig jövendő,

XXI. Az emberi Társaság,
79. •

Örömest egygyttttlakjjak az Em> 
berek. -

~z A’ Férj és az (Afzfzony Fele^ 
ség) (házafsági Életbenn Ház a fs ág* 
bann) élnek egymáfsal, Gyerme
kei és Tselédjei vágynak nékiek* t 

A’ (Háznéphez Famíliához Nem

zetséghez) tartoznak: a’ (GazdaHá
zigazda,) a?'. ( Gazdaízfzony Házi- 
gazdafzfzony,) a’ Gyermekek, a’ 
Szolgák és a’ (Szolgálók Szolgálóleá
nyok.)

(Atya-

9> « 8 9



(Atyafiak Rokonok) ezek :a z  
Atya, az Anya, a’ Nagyatya, a’ 
Nagyanya, a’ Moíiohaatya, a’ Mos
tohaanya , az Ip a, a’ Napa, a’ Fiú, 
a’ Leány, a’ Moltohafiú, a’ Mofto- 
haleány, a’ (Vő Vej,) a* Meny, a’ 
(Bátya Teíivérbátya,) az (Ötse Teft- 
vérötse,) a* (Méné Teftvérnéne,) a’ 
(Húg Teílvérhúg,) a’ Moftohabátya, 
a’ Moftohaötse, a’ Moftohanéne, a* 
Moítohahűg, az Unokafiú, az Uno
kaleány , az Unokaötse, az Unoka
húg, az Atyabáttya, az Atyaöttse, 
az Atyanénnye, az Atyahúga, az 
Anyanénnye, az Anyahúga, az Anya- 
báttya, az Anyaöttse, a’ Sógor, az 
Ángy, és a’ Koma. Él mind az 
Atyám, mindaz Anyám. Nem va
gyok Árva.

Találtgyérmék fe’ vagyok. Mert 
magam is, és más Emberek is tud
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já k , hogy (k i kitsoda) a* Atyánd 
és az Anyám*

8°*
A’ Parafztok, vagy Földmive- 

lők Falukbann laknak, a’ Polgárok 
pedig Városokbann , és Mezőváro- 
tokbann.

A’ Parafztok (megtefzik gyako
rolják) a* Mezeimunkát, Kertimun-5- 
kát, Szőlőmunkát, Komlótermefz- 
tést, Fatermefztést, és (Marhatar
tást Baromtartást.)

A ’ Polgárok űzik a’ Meflersége» 
ket és Kézimunkákat.

A’ Mefieremberek Mühelyek- 
benn, Üveghútákbann, Malmokbann, 
Puskapormalmokbann * Papírosmal- 
mokbann , Vashámorókbann, Réz- 
hámorokbann, (Mívházokbann Fab- 
rikákbann ) és (Kézmívházokbann, 
Manufaktúrákban!!,) dolgoznak.
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Az Inas vagy Tanítvány tandí
ja a' Kézimeíier%éget. A’ Legény 
tudja már a' Kézimefterséget és fel 
is van (fzabadúlva fzabadítva, ) A* 
Meíierember tanítja az Inast, vagy 
Tanítványt a’ Meíterségre*

Mefterségmívesekezek: a’ (Mu
zsikus Muzsikamefter,) a’ (Nézőjá
tékos Játfzófzemély,) a’ Képíró, a* 
Képfaragó, a’ Rézraetfző, a’ Tanúlt- 
kertéfz , a’ Tzúkorsiiteményes , az 
Orgonatsináló.

Muzsikához (Míxfzerek Mivfze- 
rek) fzükségesek úgymint: a’ Hege
dű, Hárfa, Flóta, Dob, Nagydob, 
Trombita, Orgona, Lant, Tzitera, 
Kürt, Hoboé, Klavír, Klavírfzárny, 
Parafztlant, Duda, Tzimbalom, Bőg* 
gő, Síp, Furulya.
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Öl.
A Faiukbann egygyenként álw 

lanak a H ázalj a’ Városokbannpe» 
dig közel állanak egymáshoz, vagy 
pedig egymáshoz is vágynak építve.

A’ Faluk kerítetlenek : a’ Váro
sok ellenbenn Fallal vágynak (béke» 
rítve körülkerítve.)

A’ Varosbann vagyon: a’ Kapu, 
Kotsiút, Uttfza, (Vásárállás Piatz,) 
(Tanátsház a' Városháza,) Szegények» 
háza, Betegekháza vagy Ispotály, 
Dolgozóház, Politzajház, Fenyíték
ház, (Tömiötz Fogház,) Árvákháza, 
Találtgyermekekháza Bolondokhá
za, Fegy veirház, Pénz verőház. (Köny
vesház Könyvtár,) Serhaz , (Borház 
Pintze, ) Vende'gfogadó ( Kortsma 
Tsapfzék,) Kláítrom Templom, 
(Templomudvar Temetőhely,) To

rony ,

A \ ;•
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rony, Kút, Vízipuska (Életesház Tar
tóház Magazínum,) Kafzárnya, (Fő- 
ítrázsa Főőrállás.)

A* Toronybann vágynak a’ Ha
rangok, és az Óra is,

A’ Városokbann minden Hétenn 
Hetivásár vagyon , némellykor pe
dig (Vásár Orfzágosvásár Sokadalom 
Szabadtság) is , tartatik.

Akkor Defzkabóltok (e'pítődnek 
építtetnek) a’ Vásárállásonn, a’ mel- 
iyekbenn mindenféle Portékák árd
iódnak.

A’ Kereskedők, Kalmárok, (Fél- 
kézkalmárok Kiskalmárok,) Zsibvá
sárosok , ( vásárolnak vefznek ) és 
árúinak.

Némelly Portékák drágák Sok 
Pénzt kell érettek adni.'' Más Por«

G té-



tékák oltsók. Azokat kevés Pénzeim 
meg lehet venni,

8**
Egy Faluból a1 másikba, egy 

Városból a* másikba, és egy Hely
ről a' másikra Útak (mennek vágy
nak.)

Ha egy Helyről a’ másikra igyek
ezem , hát oda gyalogolhatok, fze- 
kerezhetek, kotsizhatok, hajókáz- 
hatok, fzánkázhatok, lovagolhatok, 
vagy vitethetem magamat.
- . Szekerenn, Kotsinn, Hintónn, 
Tsézánn vagy (Szánonn Szánkonn) 
is átázhatok.

A' Vízenn általmehet az Ember, 
Hídonn, Gyaloghídonn, Pallónn,

A' Vízenn hajokázni lehet Ha- 
jókbann, (Tsónakokbann Ladikok- 
bann,) vagy Talpokonn,

A’
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A’ (Küldöttek Hordáfzok) egy 
Helyről a’ másikra mennek, és kön
nyű Dolgokat hordoznak ide vagy 
oda. Azért pedig Hordáfzbért kapnak.

Ha innen Leveleket akarok el
küldeni, tehát a' Levélpóftára adom 
azokat. Ha pedig Pénzem, vagy 
másegyebem van elküldeni való, te
hát a z t ( Póítafzekérre Pofiak o- 
tsira Delisántzra) adom, és Póttá- 
pénzt fizetek érette.

A’ ki a Póftánn utaz vagy lova
gol, az (hamar febesenn frifsenn) 
elér egy Helyről, a’ másikra.

83*
Némelly Emberek más Embe*. 

rekct tanítanak és oktatnak.
Tanítók ezek: a’ ( Profefzfzor 

Oktató,) az Oskolameíler, az írómes
ter , a’ Számvetőmefter, a’ Rajz» 

Cr 2 me- ‘
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mefter, (Nyelvtanító Nyelvmeíter,) 
Tántzmeíler, Muzsikameíter.

A (Tantílók Tanítványok) az 
Oskolába mennek. A’ Deákok pe
dig Gymnáziumba, vagy Univefitás- 
ba járnak.

A (Tanultak Tanúltemberek) 
Könyveket írnak. A Könyvnyom
tató kinyomtatja a’ Könyveket, a* 
Nyomtatómühelyébenn,

Az ( Orvos Doktor ) megláto
gatja a’ Betegeket. Szertzédulákat 
ír , e's elrendeli mine'mü (Orvofság- 
gal Gyógyítófzerrel) éljen a* Beteg.

A’ (Seborvos Feltse'r) (beköti 
bc'kötözi) a’ Sebeket, Eret vág, e's 
helyreigazítja a’ hifitzamodott Ta
gokat.

Az (Orvofságokat Gyógyítófze- 
reket) a’ (Patikáros Szerbóltos Szer
áros) kéfzíti a’ Patikábann.
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A 'Városokbann laknak még ezek 
is : a’ Napfzámos, Székhordozó, Kol- 
dúsbíró, Politzajkatona, ( Éjjeliví- 
gyázó Bakter,) Lámpásgyújtogató, 
Kapus , Sírásó , (Dögnyúzó Sintér.)

84*
A 'Felsőség parantsol. A’ (Jobb

ágyok engedelmeskedni tartoznak, 
a* Jobbágyoknak engedelmeskedni 
kell.)

Az (Orfzág’ Fejedelme Orfzág- 
ura Király) minden Embernek pa
rantsol az egéfzfz Orfzágbann.

I - ső F E R F N T Z  Tsáfzármos- 
tanábann a’ mi (kedves fzerelmes) 
(Orfzágfejedelmünk Királyunk.) Ml 
pedig mindnyájann az ő boldog Jobb
ágyai vagyunk.

Világi Főfzeméllyek ezek: A’ 
Tsáfzár, Király, (Nádorispány Pa- 
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latinas,) Hertzeg, Főhertzeg, Nagy. 
hertzeg, Fejedelem, Válafztófejede- 
lem , Nagy fej edelem, Tsáfzáriher- 
tzeg, Királyihertzeg, Fejedelemfiú, 
(Uralkodó örökös Koronáshertzeg Ko
ronaörökös,) Gróf, Báró, (Lovag Lo
vasvitéz,) Nemetemher, Minifzter, 
titkos Tanátsos, udvari Tanátsos ,
kormányfzékiTanátsos, (Elölülő Pré-

/
zes,) Kamarásár, fejedelmi ( Etek- 
hordó Étekfeladó. ) Nemesfiű.

Tsáízárné, Királyné, Hertzeg- 
né, (Hertzegafzfzony Fejedelemafz- 
fzony,) Tsáfzárkisafzfzony , Király- 
kisafzfzonyHertzegkisafzfzony,Gróf- 
né , Báróne', Grófkisafzfzony, Bá- 
rókisafzfzony, Nemeiafzfzony, Kis- 
afzfzony.

Egyházi papi Személlyekezek: 
Pápa, Prímás, Kardinális, Érsek,

*  •  »
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megyés Püspök, felfzentelt Püspökj 
Pátriárka, Prépost, Apátur, Kano
nok, Esperes, Plébános, Káplán, 
Katekhéta, (Prédikátor Kontzioná- 
tor) (Szezetes Barát,) Apátza, ( Pap 
Páter,) Fráter, Gyóntat óatya, (Pre- 
látus Egyházifőfzemély,) Prior, Gvár- 
dián , Provintziáiis, Piárifia, ( Do
minikánus Fehérbarát,) (Kapntzínus 
Veresbarát,) ( Barát Szürkebarát, ) 
Augufztínnsbarát, Karmelita, Tziz- 
tertzíta, Benediktínus, Remete, (Ir- 
galmasbarát Mizerebarát,) Szervita*

85*
Vágynak ollyan. Emberek is , 

a' kik örömest Roízfzat tselekfze- 
nek.

A’ Nyugodalomháborítók nem 
hagyják az Embertársaikat Nyngo- 
dalombann# (Perlekedést Tzivódást 
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VeSzekedést) (indítanak kezdenek.) 
Veszekednek, másokat (kifsebbíte- 
nek gyaláznak tsáfolnak,) és vernek, 

A’ (tsaló tsalárd) Emberek jó 
Portékák helyett, rofzfz Portéká
kat adnak. A’ mit költsönveSznek, 
azt vifzfza nem adják. Az ígére
teiket (megmem tartják, bé nem teU 
lyesítik.)

A’ (Tolvajok Zsiványok) lop
nak. Elvefzik(alattombann titkonn) 
az Embernek Holmije't.

Az (Útonnállók Rablók) ráro
hannak az Utazókra megfoíztják 
azokat minden Jófzágaiktól, sőt még 
meg is ölik őket.1

A’ Rágalmazók megSzóllják az 
Embereket azaz; olly RoSzSzaságokat 
fzóllanak más Emberek ellen, olly 
RoSzSzaságokat (kohóinak költenek)

más
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más Emberekre, a’ mellyek nem
igazak.

Az Igazságtalanok kínózzák és 
elnyomják a’ Szegényeket és Erőt
leneket , az Özvegyeket és Árvákat.

86.
Illyen rofzfz Emberek meg nem 

érdemlik, hogy a’ Főldönn éljenek. 
Szükséges, hogy megbüntetődjenek.

A’ rofzfz Emberek bévádóltat-
nak a* Bíró előtt* A’ (Porkoláb
Hajdú ^Drabant) az Itélőfzék elejbe 
veheti őket, A’ Tömlötztartó a’ (Fog
házba Tömlötzbe) zárja őket* Ott 
Vasba verettetnek. A’ Hóhér kivég- 
zi őket a’ Világból. Fejeket vefzi, 
vagy felakafztja őket, Elvefzi az 
Élet j eket.>

A’ (Rofztévők’ Gonofztévők’) 
Büntései ezek: a’ (Tolvajok Zsi- 
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ványok) a’ ( Pelengérre Bitófára) 
jutnak, Nyakvasra ( itélődnek ítél
tetnek.) Nézőállásra állítatnak , Fe- 
nyítekházba zárattatnak ; megveret- 
tetnek és (kifizettetnek kikergettet- 
nek fzámkivettetnek) az Orfzágból.

Sok (Tartományokbann Orfzá- 
gokbann) felakafztódnak a’ Tolva
jok, A’ Végre Kőből vagy Fából 
Akafztófák építődnek. A’ (Gyilko
soknak Haramiáknak Utonnállóknak

4 1
Rablóknak) Feje vétetődik , vagy 
Kerékbe is törettetnek. A’ Gyűjto- 
gatók megégettetnek elevenenn.

A’ (kifsebb tsekélyebb) Gonofz- 
tselekedetek Pénzzel, Áriftommal, 
és Veréfsel büntetődnek meg.

87-
Néniellykor (Háború Had Hada

kozás) támad a’ Földönn. Bejön az
El.
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Ellenség az Orfzágba, Pénzt és Ele- 
séget kell nékie adni. Sokfzor (pré
dái ragadoz) és (Erővel Eröfzak- 
kal) elvifz mindent, a’ mit' talál, 
Gyakrann felgyújtja és elégti a’ Fa
lukat , és Városokat, Kipufztítja, 
elrontja a’ (Gabonát Életet) a’ Szán- 
tófóldekenn. Megver és megöl olly 
Embereket is, a’ kik foha fe- vétet
tek ellene.

Akkor fzükségesek a’ Katonák, 
a’ kik az Ellenséget elűzik.

A’ Katonák fel vágynak fegy ver- 
keztetve. Vagyon Kardjok, Dárdá- 
jók, Puskájok, Bagnétjok , (Patron- 
táfsok Töltéstartójok,) a’ mellybenn 
Puskaport és Golyóbisokat tartanak, 
Pistolyjok , Ágyújok , Bombájok , 
Gránátjok és Mozsárjok,

A’ Katonákat a1 Haditifztek ve
zérlik, Megtanítják a* Közkatoná-
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kát a’ (Fegyverforgatásra Ekfzertzí- 
rozásra.)

Katonák ezek: a’ Főhadiveze'r, 
Hadivezérhadnagy, Generális (Óbes
ter Főkapitány,) Záfzlósfőhadnagy , 
(Májor Főíirázsameíter,) Kapitány, 
Svadronyoskapitány. Főhadnagy, Al^ 
hadnagy , Záfzlótartó, Kadét, Strá-
zsameíter, Káplár, Frajter, Közka
tona. Gyalogkatona, Lovaskatona, 
Vasaskatona, ( Dragonyos könnyű 
Vasaskatona,) Granatéros, ( Pattan
tyús Ágyázó,) Minaásó, Sántzásó, 
Dobos, Sípos, Trombitás, Adjutáns, 
(Auditor Katonabíró Bírótifzt,) (Po- 
rofzló Profóz Katonatömlötztartó.)

XXII, Az Emberek’ Érzékei,

88*

Mikor a’ Világra jöttem, akkor 
(Tsötsemő Kisded Kisgyermek) vól-
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tam. Az Anyám fzölt engem’ a’ Vi
lágra. Nem tudtam akkor egyébét, 
mint mozogni, kiáltozni e's fzopni. 
Se magamról, fe a’ többi Világbaná 
lévő Dolgokról femmit fe tudtam*

Azombann vólt'ak Szemeim, Fü
leim , Orrom , Nyelvem, Kezeiid 
és Lábaim, a’ melJyekkel megtanul
tam a'Dolgókat éfzrevenni, érezni 
e's megesmérni.

A  Szemeimmel látom a’ Köny
vet , (Kalamust Irótollat,) Papírost, 
Táblát*,' Krétát, Spongy iát és Tör
lőkendőt*

Látom, hogy az Ég kék.
Látom, hogy a’ Hó Tej, (Tzá- 

kor Nádméz) és a’ Só (fehér fejér.)
Látom, hoyy a' Tábla (Ténta 

Tinta) és a’ ( Szén Holtfzén) fe
kete.

Lá-
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Látom, hogy a’ Vér veres, a* 
Tzitrom sárga, és a’ Fü zöld.

(Örvendek örülök,) hogy lát. 
hatok.

A’ ki nem lát, az vak.
A’ vak Ember ( fzegény nyomo*> 

rá lt) Ember.
89*

Más Emberek hallanak a' Füleik, 
kel. Én nem hallok a’ Füleimmel. 
Siket vagyok.

Más Emberek befzéllenek, Én 
nem tudok befzélleni. Néma va
gyok.

Nem befzéllhetek, nem is hall
hatok. Siketnéma vagyok.

De nem maradok (mindég ö« 
rökké örökre örököfenn) néma. Az 
Oskolábann megtanulok fzóllani. 
Megfzabúlok a’ Némaságtól. Meg- 
fzabadítódottnéma vagyok.
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(Örvendiek örülök) azonn, hogy 
az Oskolábann fzóllani megtanulok, 

A’ Nyelvemmel és Szájpadlá
sommal kódolhatok. -

A* (Tzúkornak Nádméznek,) 
Méznek, Tserefznyének, és Szilvá
nak édes íze vagyon.

Az Etzetnek favanyú íze va
gyon.

Az őfzi Baratzk, (fárga Baratzk 
kajfzi Baratzk) (kellemes kelleme- 
tes kedves) ízű.

Sok Gyümöltsnek keserű, (fa
nyar kesernyés) és ( kellemetlen 
kedvetlen ) Ize vagyon.

Az Orrommal fzagólok,
A’ Rózsának és Szekfünek (kel

lemes kellemetes kedves) ( Illatja 
Szaga) vagyon. A’ ( Ganéj Ganaj 
Szemét,) büdös, A’ Tulipánoknak 
nintsen femmi Szaga.



(Örvendek örülök) hogy (ízle
lésem ízérzésem,) (Szaglalásom Szag
érzésem) vagyon.

90
Az Ujjaimmal, és az egéfzfz 

Téliemmel érzek.
Megérzem, mikor kemény vagy 

(lágy púhaj) (göröntsös borzas) vagy
sima; forró, meleg, (langy lágy- 
meleg) vagy hideg; vizes, nedves 
vagy fzáraz ; nehéz vagy könnyű; 
vékony vagy vaílag; éles, hegyes 
vagy tompa; goromba vagy finom; 
keskeny vagy fzéles; bő vagy ízük; 
(rövid kurta) vagyhofzfzú; (mere- 
vény töredékeny) vagy (nyúlós fzí- 
vós) valamelly Dolog,

Akkor (jólvagyok, helyesenn 
vagyok, jól érzem magamat, jól van 
Dolgom,) mikor egéséges vagyok,

De
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De (íöfofzúlr vagyok, rofzfzúkérzein 
magamat,) mikor beteg vagyok. é- 

Akkor érzek Fájdalmat, mikor 
a’ Fejem' vagy a’ Fogam fáj.

Fájdalmat érzek , mikor még* 
ffffzítoínj (megvágom megmctfzem,) 
(megfzúrom megdőföm) inégégetem, 
megtsíptatem- vágy megsértem mai 
gamat* ' :

De (Gyönyörködést Örömét) éis 
zek, mikoj- a’ kedves Szüléimet látom*.

Örömet érzek f; mikor fétálni 
megyek, és a’ fxép Virágokat-vagy 
a’ zöld Élőfákat látom.

5?i.
A’ többi Embereknek Öt Érzíéi 

kei vannak* ' , v v > " i
Az öt-Érzékek' ezekéi a’-'Eátátf, 

Hallás yn Szaglás, íz é r z é s é s  ( Tai 
píntás Tapogatás) ’

i  H N«-
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Nekem tsak négy érzékem va
gyon i mert (Hallásom nintsen, nem 
hallok.) »

Némelly Embernek Hibája é% 
fogyatkozása vagyon a’ Tefténn. 
Egynehányann (kinőttek, ki vannak 
nőve;) ipátok: pűposhátúak, gely** 
vásak , vagy kinövésüek y mások
vakok, (rövidlátásűak tompalátású- 
ak,) vagy (kantsalqk kamsiak fan
dák) és  ̂hunyorgatók pislogok;) 
mások (hebegők akadozók rebegók) 
és ( nehezenn bajosann akadozva,) 
befzéllenek; mások bénák, egyenek 
len kezdek, vagy egyenetlen lábú
ak , mások pedig fánták.

(Ollyan Émberekenp fzápako;?- 
qi kell. Ollyan, Embereket -fzánni 
keü«, Qllyan, Emberek Szánakozás* 
ra méltók,) .v , < - ' = •
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Egynéhány Emberek (rendkí
vül felette) ( magosak nagyok) és 
erősek* Azok Óriásoknak (neveztet
le k  nevelődnek.) Más Emberek ízo- 
katlanúlkitsínyek nem is nőnek foha 
(magosabbra nagyobbra.) Azok Tör
péknek ( neveztetnek neveződnek,)

De nintsen fe* fok Óriás, fe’ 
fok Törpe a’ Világonn,

‘ - (Mefzfze távul) tőlünk , ollyan 
Emberek is vannak, a’ kiknek fei. 
kete Bőre vagyon. Azok Sz^Tétle
neknek (neveltetnek neveződnek.) 
Vannak ollyan Emberek is* a' kik
nek (verhenyeges rézfzínű,) barna 
vagy fárgás Bőre vagyon.

9*»
Mikor minden úgy van a’ Te- 

ftemenn , a’ mint lenni kell, akkor 
egése'ges vagyok*

: H a '
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Mikor pedig a’ Teílemenn Hin
tsen minden úgy, a'mint lenni keli, 
akkor beteg vagyok.

Az Emberek Betegségei ezek: 
a’ (Kipattogzás Kihányás,) (Fakadék 
Himlő,) Vérhányás, Hasmenés, Hi-

v

deglelés, Köfzvény, (Köhögés Hu
rut Keh,) (Fejfájás Főfájás,) (Köl-
döktsömör Kólika,) Görts , ( Rűh 
Var,) (Veresfzeplő Kanyaró,) (Áju
lás Elájulás,) Vérhas, Nátha, (Szét- 
tités Gutaütés,) ( Szédülés Szédel
gés, ) (Afzúkoitság Szárazbetegség,) 
Tüdőveíiés, Hasfzorólás, (Yízkör- 
ság. Vízibetegség,) ( Fővenybeteg- 
ség Kalkulus,) Daganat, (Szentan- 
taltüze Orbántz.) Sárgaság, (Őrültség 
Elzémetség Bódúltság.) VI

i.Mikor betegek vagyunk , akkor 
(Fájásokat Fájdalmakat) (érzünk 
fzenvedünk.) (Hévséget Hevefséget)

• I l i  $  ^  ^
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Vagy Hidegséget érzünk. (Lankadtak 
bádjadtak) vagyunk, nintsen Ked
vünk fe’ az Evéshez, fe’ az Iváshoz, 
fe’ a’ Dologhoz, fe* a’ Játékhoz, fe’ 
pedig a’ Tanuláshoz,

Mikor betegek vagyunk, akkor 
( Orvofságokra Patikafzerekre) van 
fzükségünk.

Az Orvos Porokat, Pillulákat, 
Tseppeket, Italt, Flaftromot, vagy 
Kenetet rendel a* Szertzédulája által.

(Kenőfenőorvosra Ruruzsolóor- 
vosra Himpellérorvosra) (nem kell 
magát az Embernek bízni, ne bíz
zák az Emberek magokat.)

Ha meg nem gyógyítódik a’ Be
tegség , tehát meg kell halni.

egykor, mert minden Embernek 
meg kell halni.

öíann meghalunk mi is

H  j A ’
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Á’ meghólt Ember’ Tjeit* y. a* 
Megholt, Hóltteft, a’ Földbe (temet* 
télik temetődik ásódik) ott pedig el
rothad e's elmáll.

XXIII. Az Embernek Lelke.

93.
A’ megliólt Ember érzéketlenül 

fekfzik a’ Földönn. Van néki két Sze
me, de nem lát már vele. Van Füle, 
de nem hall már. Van Orra, de Szagot 
nem érez. Van Szája de femmiféle 
ízt nem ér ez.

A’ meghólt Emberbenn nintsen fém» 
mi ollyas, a' mi őtet feleleveníthetné.

A’ Lélek a z , a’ mi minket fel* 
elevenít.

É n , és a’ Lelkem tsak egy. 
gyet tefz.

A' Szemek nem látnak, hanem 
a’ Lélek lát a’ Szemek által, A' Fü-
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lek nem hallanak, hanem a’ Lélek 
hall a* Fülek által. Az Orr néni 
érez Szagot, hanem a’ Lélek érez 
Szagot az Orr által. A* Száj nem 
érez íz t , hanem a' Lélek érez ízt 
a’ Száj által. A’ Teli nem érez és 
érzékel Tapintást, hanem a’ Lélek 
érez és érzékel Tapintást, a’ Teft 
által.

Míg élünk, addig a’ Teílünk- 
benn van a’ L é l e k ,  De (mihelyt 
mihelyest) meghalunk, akkor (tüs
tént egyszeribe) kimegy a’ Téliünk
ből, a’ Lélek.

A'  Lélek külömböző a’ Telitől.
A’ Teli látható , a’ Lélek pedig 

láthatatlan. A’ Lélek N e m t e s t .
A’ Tellet meg lehet ölpi, a* 

Lelket pedig Semmiféle Ember meg
ment ölheti.

H  4 A*



A’ Teft halandó; de a’ Lélek 
halhatatlan. A’ Lélek (mindég örö- 
kösenn) megmarad, és mindenkor 
élni is fog.

94%' - * . J . *--*
Én, a’ Lelkem tudja, hogy élek* 

és h o g y  hol vagyok
En, a’ Lelkem tud gondolkozni.
Én a’ Lelkem éfzrevehet, érez

het és megesmérhet valami Dol
got. Tudom, hogy ez Könyv le
gyen.

Én a* Lelkem maga e l e j b e -  

t e r j e f z t h c t  valamit, ha a’ Sze. 
meim (béte've behunyva) vannak is. 
Előmbeterjefztem a’ Profefzfzor Urat, 

K é p z e l h  e t e m  mind azo
kat, a mellyeket láttam. Képze
lem a’ Plébánus Urat , miképpenn

ál-



állott, és prédikált a’' (Katedrában» 
Prédikálófzékbenn)

Most is tudom a’ mit tegnap az 
Oskolábanu tanultam. Elmondha
tom azt , vagy pedig a’ Táblára is 
felírhatom.

Efzembej U t, a’ mit teg
nap tselekedtem és mondottam*

Ha ( mindjárt egyfzeribe ) nem 
jut Efzembe valami , hát akkor 
r á e m l é k e z e k  és ( r á e 1 mé l -

k e d e k  r á g o n d o l k o d o k . )
Ráemlékezek arra, a’ mit tegnap 
ettem, és ittam. Arról (elmélkedek 
goudolkodom gondolkozom,) a’ mit 
tegnap a’ Katakhéta Ur tanított.

Vagyon a’ Lelkemnek (Emlé
kezete  Emlékezése.) Meg
emlékezhet azokról a’ Dolgokról, 
a’ mellyekről régenn (gondolkozott 

H $ gon-
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gondolkodott,) és a’ mellyeket haj- 
dann érzett.

Ha (Emlékezetem Emlékezésem) 
nem vólna, tehát ismét elfelejteném 
mind azokat, a’ mellyeket tanultamé

Á’ (Felírás Feljegyzés) Könyv- 
nélkültanúlás, és (Ismétítés Gyakor
lá s  Ú jra ta n u lá s )  által, jó  E m lé k e s e »  

tét kapok.

9?*
Én, a’ Lelkem Í t é l h e t .
Tudom, mikor (rest tunya) vagy 

fzorgalmatos ; engedelmes vagy en
gedetlen; tifzta vagy (tifztátalan mots- 
kos pifzkos fzennyes;) jó vagy rofzfz; 
(rendfzeretö rendtartó) vagy (ren
detlen gondatlan;) figyelmetes vagy 
elfzéleíztett; (jeles módos furtsa- 
magaviseletü) vagy helytelen maga- 
viseletű;) (emberséges udvari) vagy

9 '  *  *

em-
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emberse'gtelen; (fzéperköltsű jóer- 
költsü) vagy ( rofzerköltsű köznél 
pesraagaviseletü;) (barátságos nyá
jas,) (morgó durtzás haragos komor;) 
(be'kefséges békefségtűrő) vagy (tzi- 
vódó tzivakodó vefzekedő házsár- 
to§;) igazmondó vagy hazug; egye* 
nesfzívíx vagy (hamis tsalárd;) nyílt- 
fzívű; vagy ( ke'p mutató tsapodár ) 
a’ Gyermek. !

Az igazi Neve'vel megnevezhe
tem azokat a’ Dolgokat, a’ mellye- 
ket esme'rek.

Tudom, mit jelentenek a’ Könyv, 
benn vagy a’ Táblánn a’ Szók.

É r t e m ,  a’ mit olvasok, ki
mondok e's írok.

Vana’ Lelkemnek É r t e l m e .
Sok Dolgokról, tudja a’ Lelkem 

ka hafználnak é azok, vagy pedig ár
ia-



tanak, és azt is, hogy m i é r t  hafz- 
nálnak vagy ártanak.

Tudja ő , hogy miért esik a’ Kő 
a’ Fenékre, és miért repdes a’ Toll 
a’ Levegobenn.

Ha meg tudja a’ Lelkem esmérni, 
h° g y ( m i k é p p c n a  h o g y a n n , )

m i é r t  es m i r e v a l ó  valami,

akkor 0 k 0 SS á g a  van a’ Lel
kemnek.

9 6.
Tud tehát a’ Lelkem érzékelni, 

éfzrevenni , figyelmezni, vigyázni, 
öfzvehasonlítani és megkülömböztet* 
n i, valamit maga elejbeterjefzteni, 
valamit képzelni, maiamit efzébe- 
juttatni, és valamire (ráemlékezni 
rágondolni.)

Tud a’ Lelkem valamit éfzfzel- 
felérni, éfzfzelmegfogni, általlátni,



(kipuhatolni végrejárni) megvizsgál
ni , ( megfontolni fontra venni, ) és 
megérteni,• * ; f ' * ' V' *,

Tud a’ ‘ Lélkeíh gondolkozni, 
rágondolkozni, (ítélni itéletethoz* 
ni) és ( kövéthezesíhűzni hövefke- 
zéstkihozni'következtetni.)

Tud á’ Lelkem valamit hinni, 
vélni, gyanítahi, véfékedni, vagy 
valamiről kételkedői,

Tévelyeghet is a’ Lelkem. 
Tévelygek és hibázok, ha a’ Sár

garezet Aranynak nézetm
Tévelygésbenn vágyok , és hi

bázok, ha azt htfz'em, hogy ; j 0 b b

henyélni, mint dolgozni.
Vagyon a* Lelkemnek Tehett- 

sége, Hajlandósága, CFóghatóságá 
Ügyefségé) és Ereje. :

Vagyon a’ Lelkemnek Érzéke
lése, Elejbeterjefztése, ( Képzelete



Képzelete,) Gondolatjá és MegFó-» 
gása*

97*
A’ Lelkem azt akarja, a’ mi né

kem kellemetes, A’ mellett Kedvet 
és Gyönyörködést érzek.

A’ mi nékem kellemetlen, azt 
nem akarja a* Lelkem, au n ál Unal-
• . * -  X -  ■ IJ / '  > . ’v  .

mát és Kedvetlenséget érzek.
A’ mi nékem Kedvet és (Gyönyör-

ködést (okoz fzerez^ az tetfzik né-‘•i-.- jtl*? J. •- * ‘ '(/ >V I
kém; azt akarom, arra vágyódom* 
azt kívánom és óhajtom.

A’ Lelkemnek vagyon A k a 

r a t j a .

J Mikor nékem valami jónak vagy 
rofzfznak; helyesnek vagy helyte
lennek; igazságosnak vagy igazság
talannak ; (illőnek illendőnek) vagy 
illetlennek látízik; tehát akkor (meg- 
fo tolom gondolóravefzem) előbb *

12 6 & ®  ®



ha bizopyo*ann jó vagy rofzfz, he
lyes vagy helytelen é az?

Akkor azulánn válafzthatom, 
óhajthatom és rá vágyódhatok a’ Jó
ra  ̂ a\ RofzfzaC pedig megvethetem, 
és megutálhatom,-

A’ Lelkemnek vagyon ÍZ a b a d

A k a r a t j a *  . .7
•98* r . ,'<• e b

A\ Lelkem (örülhet örvendez
het,) fzomorkodJiát v félhet;, tsudál- 
kozhat, ; .-. ír :.- f

. , A’ Lelkem fzerethet, vagy gyű* 
lölhet valamit. Kívánhat ésreményjU 
hét valamit; vagy kétse'gbeeshet.,

. b A’ Lelkem lehet fzánakozó, ir
galmas, vagy megelégedett.

De haragos ,̂ irigy , tgivódo, és 
(bofzfzuállástkívánó bofzfzútkívánó) 
is lehet.

Azom.

& & ®  127



Azombann ha illyetf a’ Lelkem, 
tehát nem jó a’ Lelkem.

Nem akarok ollyan lenniif- Mert 
akkor rofzfz Lelkem volna, Nem 
«karom, hogy rofzfz Lelkem légyen* 
Mert akkor fzégyenlenem kellene
'i"* '  ̂ ,
inagamat és Bánatom volna» -•* 1 

Vagyon a’ Lelkemnek Hajlan
dósága, Indulatja^ Vágyódása éB 
(Indnlatoskodása Vonattatása')

Rofzfz Vágyódások' és índüla* 
toskodások ezek: az Evésbenn és 
fvásbann való Mértéklétlenseg, .a’ 
Harag, Irigység, Gyűlölség, Fös
vénység, (Hamifság Tsalárdság,) 
(Ravafzság Álnokság,) (Intselfcedés 
Ólálkodás,) Dölyföfség, Kevélység, 
Felvuvalkodóttság, (Tséltsapság Hi* 
valkod4s, Hijjábannvalóság,) Hazug
ság , és Tsalás,

**8 &  &  &
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99
A’ kinek (gyakorta gyakrann) 

rofzfz Vágyódása e's Indulatoskodá- 
sa vagyon, e's azokat követi is, az 
gonofz Ember.

Mindennemű Gonofzság 
(Bűn Vétek;)

A’ gonofz és (vétkes bűnös) Em
ber foha lehet (igazánn valósá- 
gosann) (tsendes nyugodalmas nyug
vó) és megelégedett, foha fe’ lehet 
yalóságosann (kedvetölt örvendetes) 
cs (fzerentsés boldog.) Az többnyi
re kedvetlen % nyughatatlan meg- 
elégedetlen és (fzerentsétlen bol
dogtalan.) Annak rofzfz L e l k i -

esmérete vagyon.
Akarom, hogy nékem (mindég 

mindenkor fzüntelen) jó Lelkiesmé- 
fetem légyen, Azonn fogok és aka- 

I rok



rok tehát törekedni, (fáradozni, igye
kezni , iparkodni,) és fzorgalmato&. 
kodni, hogy helyesenn gondolkoz
zak , okosat akarjak, és lelkiesmé- 
retesenn tselekedjek.

Mindennémű Rofzfzat el akarom 
magamtól távo**»**«, kerülni, min- 
dennémű Jót pedig öföiüest megtse- 
lekediii, ha az iiekem (nehezenn ba
josaim) esDe is. )

Virtasös akarok lenni. *
Ha mindég fzeretem és gyakori 

lom'a’ Virtust, tehát akkor derék, 
(értelmes, okos efze*,) és (fedhetett 
len, talpraesett) Ember vagyok.

XXIV. Az Isten*

100.
Ha kérdezi tőlem valaki;
Ki teremtette a’ Földet, Eget» 

Napot, Hóidat és Tsillagokat?

130 @  ^  t
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Ki teremtette az Embereket, Álla
tokat, Virágokat, Éiőfákat, Köye&ét 
és mindent, a' mi a'Földönn vagyon?

Tehát akkor (nagy mély) Tifz* 
telettel és Imádéval így felelek :

A Z;  Isten >

teremtette a’ Világot és mindent * 
á* mi a’ Világbapn vagyon.

Mindennemű Dolgoknak (Alko. 
tója T e remtőjc) ds Ura, az I S  t e n , 

(Fent fenn) nem állott a’ Vi
lág (mindég mindenkor ) Még 6000 
Efztendő előtt fe’ yóltmeg a* Világ, 

Az Iften megvólt e g y e d  Ül,
A’ Világ teremtve vagyon. Az 

Állatok, és Emberek (fzületődnek 
fzülettetnek.) De az I s t e n  foha 
fe* (fziiletődött fzülettetett,) foha fe* 
(teremtődött teremtetett.) Az I s t e n  

ö r ö k t ő l  fog va vagyon.
I a A’



A' Fü (elfzárad elafzik;) a’ Ví- 
fág elhervad; a* Füst eleá^éfz , a’ 
Tűz elalfzik; A’ Jég (fzéjjelntégy 
fzéíly elmegy,) aVHó elolvad; a’ Víz 
(kifzárad kiapad;)  ̂?a’ (Vasat trieg- 
eméfzti a’ Rozsda, a* Vas megrozs
dásodik;) aFe(t»k ««ghalaványodik;
a’ Ruha elfzakad; a* Fa (elsenyved 
elrbthad;) a’ Fal “(fzéllyélesik fzél- 
lyeldül;) az Épület Darabokra törik; 
a? Hús elrothad; a* Kő (elporhányó- 
sodik elmáll;) az Emberek meghal
nak; az Állatok meg döglenek; a‘ 
Világ (elmúl elvéfz.)

De az lilén foha fe' műihat el, 
és foha fe’ halhat meg. Ö (mindenkor 
mindég mindig) megvólt, és mindég 
( meglefzfz megmarad.) Az I s l r n  
Ö r ö k k é v a l ó .  Ő megvólt Örök
től fogva,  és mégis lefzfz (Örökre, 
örökösönn örökösenn.)

I 32 ®  ®  ®



lof.
Eleinte fze'pek és dífzesek a’ Vi

rágok ; de rövid Idő múlva elvefz- 
tik az ő Szépségeiket és Dízefsége- 
iket.

Eleinte (ifjúk fiatalok,) erősek 
es termékenyek az Élőfák; de ezek 
is megöregfzenek , terméketlenek 
lefznek és kifzáradnak.

Eleinte erősek és egéségesek ae 
Állatok; de Vénségekre (meggyen
gülnek, gyengék lefznek) (megerőtle- 
nednek, erőtlenek lefznek) és (megbe
tegednek, betegek lefznek.)

Eleinte kitsinyek az Emberek , 
azutánn megnőnek, (végtére Mól
jára) meghalnak és Földdé válnak. 
Gyertnehkorokbann tudatlanok és 
együgyüek az Emberek, azutánn 
pedig (efzesek értelmesek,) és (okosak 

V '  I 3 tu-
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tudósak) léfznek, de Vénségekra 
(gyakorta gyakrann) ismét gyerme
kesek lefznek.

Némelly Emberek egeségesek 
reSgcl» eíive betegek; némellyek 
(nyájasak barátságosak) és jók ma* 
holnap pedig bof zf zonkodókés  
rofefaaK; most vidámak és - örven
detesek , (nem fokára, rövid Idő 
múlva) pedig fzomorúak és ifreg. 
elégedettlenek ; némellyek gazda
gok m a, de holnap fzegények; 
(hol majd) hatalmasak, (hol majd) 
ismét (erőtlenek tehetetlenek.)

A’ Virágok, Élőfák , Emberek, 
Állatok, és egy Szóval; az egéfzfz 
Világbann ( á l l h a t a t l a n  n ál
h a t a t l a n  V á l t o z ó )  minden.

Egyedül tsak az Iíten marad 
(ugyan az, éppenn az) Öröktől, Örök

re.

t 34 $  &  &



re. Az iften ( m e g v á l t o z h a 
tat l an ál l andó ál andó. )

/ •; 10 3,

A’ Tsáfzárok, Királyok, és Fe
jedelmek h a t a l m a s a k .  Va
gyon nékiek fok Szolgájok; vagyon 
nagy Hadiseregek; fok Embernek 
parantsolnak ; ők uralkodnak, és 
kormányozzák az egéfzfz (Tartomá
nyokat Orfzágokat.)

Azombann az Iftenhez képest 
ók is ts^k ollyanok, mint a' többi 
(erőtlen gyenge) Emberek. Ok is 
meghalnak, (mihelyt mihelyest) tsak 
az Ilién akarja.

(Úgyé, igazé?) hogy az lilén 
h a t a l m a s a b b  (a' legnagyobb 
Fejedelmeknél, mint a’ legnagyobb 
Fejedelmek.)

®  &  • Í35
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Az Emberek fok és nagy Dol
gokat (tehetnek, sinálha'nak, vihet*'ff ,
nek Véghez.) Ok nagy Házakat, 
Palotákat, Templomokat és Hajó
kat, nagy Várakat e's Tornyokat 
építenek.

De az egéfzfz Világot, az Eget 
és a’ Földet, a Napol., a' Hóidat, 
és a’ Tsillagokat az lilén tsinálta. Ö 
teremtette az Állatokat és Embe
reket, ő teremtett engemet is, O 
teremtette a’ jó Lelkeket is , a’ kik 
Angyaloknak ( neveztetnek neve
ződnek. )

Egyedül tsak az Ifién maga, 
(tseleke.dhet, tehet meg) mindet, a’ 
mit tsak akar, (Mihelyt mihelyest) 
ő akarja (már is, azonnal) megtör
ténik minden; raihelyest 6 tsak ki 
mondja már itt is (áll, van.) Az
Isten mindenható.

*3$ $  & Í3*



«03. ;
Minden, a* mi vagyon, az 

Ifientől van» Mindent az Ilién tart 
meg. Az Ilién gondoskodik min
denekről. Mindegyik Állat, mind
egyik Fe'rgetske az Ifientől kapja 
az Életet és Eledelt* Senki meg 
qem hal. ésfemmi el nem múl az 
Iften’ Akaratja nélkül. Ő az Ég- 
benn is, a’ Földönn is; a’ legmago
sabb Hegyekenn is, a’ legmélyebb 
Vdlgyekbenn is; nálunk az Qsko- 
lábann, és azOskolákbann mindegyik

Gyermeknél; minden Embernél é$
Qiinden Angyalnál is jelen van.

Az ifién m i n d e n ü t t  je
le n V a I ó. O ugyan azonn egy Idő- 
benn, egyfzerre mindenütt jelen van.

Mivel pedig mindenütt jelen 
van az Ifién , tehát mindent meglát» 

I  5  »
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a* mi a’ Világbann megtörténik. Bé- 
Iát a* Szívembe, és minden Ember’ 
Szívébe is; tudja azt , < a* mit gon
dolok, és a’ mit minden Emberek 
gondolnak. Sőt az Angyaloknak 
Gondolatait is látja.

Az Isten tudia mind azokat, a* 
mik a' Világkezdetétől fogva, mos* 
tanig történtek. Semmit el nem fe
lejt; nem fzükséges néki valamire 
ráemlékezni. Mindeneket tud e g y  
fzerre , és tudni is fogja Örökre.

Azt is tudja az Ilién, a’ mi Jővén- 
dőbenn Örökig történni fog : mert o
mindentudó,  ő minden Dől» 
gokat tud.

104.
Az (értelmes efzes,) (okos tu

dós) és bölts Emberek is (tévelyeg- 
nek tsalatkoznak) gyakrann, (hi

báz-
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háznak, Hibát tefznék) és eltévefz- 
tenek valamit fokfzór. De az Iften 
Ihba fe’ tevélyeg; föha fe' (tefz Hi
bát, foha fe’ hibáz;) el nem tévefzt fo
ka fémmit.

Az Iften (mindég mindenkor) 
helyesenn, e's jól ( tefz tselekfzik) 
mindent; mert az Ifién m i n d é -
i fekTelettbölts főbölts.

A’ Szüle'im fzerétnek engemct, 
és a* mi kedves Tsáfzárunk ’s Ki
rályunk fzeret minket mindnyájun
kat. De engemet és a’ Szüléimet, 
a’ Tsáfzárt és Királyt, és minden Em
bert még fokkal jobban fzereti az
Iften. Ö fütteti a’ Föld felett (na-

\

ponként mindennap) a’ kellemetes 
Napot. O tselekfzi meg azt, hogy 
minden nőjön, és hogy a’ Tserefz- 
nye , Alma, Körtve , Szilva, ét

Sző-



Szolőgerézd ( tenyéfzfzen teftesed- 
jen.) Mind ezeket, és fok ezer más
fele Örömet a* fzerelmes Iften ( té- 
fzen fzerez okoz) nekünk,

A’ ki örömest jól tefz mások* 
kai , fzívesenn Örömet (okoz tefz) 
másoknak, az k e g y e s

Az lilén mindennemű Terem- 
tettállatok eránt Jótselekedeteket 
mutat; mindennémű Miségnek Örö
met (tefz okoz.) Az Iften f ő j ó -

s á g ű ,  m i n d e n j ó s á g ú .  A
lilén , a’ Szeretet maga.

>05. \ T,
Az Embereknek némelyféle Hi

bái, és Fogyatkozásai vannak j az 
egyik ( rendetlen zűrzavaros, ) a* 
másik (pranda tifztátalan tifztaság- 
megvető,) a’ harmadik haragos, a 
negyedik (kevély büfzke kényes,)

mind-

>4? ®  ®  ®



mindnyájunknak, még a’ legnagyobb 
Embereknek is vágynak Hibái, De 
az Ifién minden Hiba nélkül vagyon; 
Hintsen néki femmiféle Tetfzése 
a* ( Rofzfzbann Rofzfzaságbann. ) 
Szent az Isten*

De tőlünk is azt kívánja az 
Itten, hogy magunkonn femmi Hi
bát fe' fzenvedjünk, Hogy Jót, nem 
pedig Rofzfzat tselekedjünk.

Hogy más Embereknek ne ár
tsunk ; Hogy azokat (fzerentsésekké 
boldogokká,) nem pedig (fzerentsét- 
lenekké boldogtalanokká) tedjük.

Ha letefzfzük a’ Hibáinkat, ázom 

kát megbánjuk, és magunkat (va- 
lóbann valóságosann) meg jobbítjuk, 
tehát akkor bizonyosann megenged 
nékünk az Ifién: mert ő f ö k ö -  
n y  Ö r Ö 1 C t e s. Megbotsátja né* 
künk at (Vétkeinket Bűneinket.)
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jó Emberek jókedvüek é$ 
ingelégedettek, őket más jó Embe
rek is fzeretik, és Jóval viseltetnek 
hozzájok, De az Iften még fokkal 
több Jót akar a| jó Embereknek (Halá
lok utánn, ha megholtak) adni,i meg 
akarja őket az Ji, g b e n n az ő 
Fcdhctctlenségeikért örökösenn j u-

t alm áztatni. ?
A’ rofzfz Embereknek Szívébenn 

Hintsen femmi (Nyugodalom Tsen- 
defség;) ők magok magokat fzégyen- 
lik. Senki fe (kedveli fzereti) őket; 
fenki fe’ kíván nékik Jót. Ha meg
halnak a’ rofzfz Emberek, még job- 
bann meg akarja őket az Iften a’ Ha
lálok utánn, egy felette (rettenetes 
remitő) Helyenn » mellynek v P 0- 
k o l  a’ Neve» b ü n t e t n i .  Mert 
megjutalmaztatja az lilén a’ Jót» a*

(Rofz-
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(Rofzfzat Gonofzat. Gonofzságot) 
pedig megbünteti. Az Iften f  á i g a Z-

s á g o s .  "
A’ jó Emberek (örömest Öröm

mel fzívesenn) .megakarják aztlar-
• M i l i ő i  () * f*

tani, a mit megígérnek. De (gyak- 
rann gyakorta fökszor) meg'nem 
tarthcják az Ígéreteiket; mert-, meg
szegényedhetnek , meggyengülhet
nek, megbetegedhetnek vagy e'p. 
pénn'meg is halhatnak. De az lilén* 
a’ ki örökösenn hatalmas* örökö* 
senn bölts, örökösenn kegyes és 
mindentudó, megtartja bizónyosann, 
a* mit ígért: M í é r t  a z  I s t e n  

i g a z m o n d ó  és h ű s é g e s .  
Ö fe’ nem hazudhat fe’ nem tsalhat. 

icó,
Tsak egy Isten vagyon. 

Nintsen femmi hozzája hasonló; vagy 
vele egy arány os, Egyedül tsak az Iílea



örökkéval ó,  ( főhatalmú 

fő hat a lm áss ágú,) v ált óz
hat  a t l an,  mi ndenüt t  je
len való,  mindentudó,  (fő

ből  ts főbőltsességü,) (fő* 
ró f ő  j ös ágú,) f ő fz é n t , f  tf- 

irgalmas,  főigazságos,  fŐ- 
igazmondó,  és (tőhűségej  

fő hív.)
Á z  Isten önnön ma

gától,  aUegtökél l ccesebb 
Val óság,

Az Itten ki nem mutatja az 
Tulajdonságait ú g y , mint mi 

a’ magunk Tulajdonságait Szavak
kal , (Jeleléfsel Tagjártatáfsal,) Pil-
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hatásokkal, Ábrázatváitoztatással, a’ 
Kezeink’ Mozgatásával vagy a’ Lába
ink’ Jártatásávai kimutatjuk. Mert nin- 
tsen az Iftennek fe’ fzája, fe’ Szeme, fe’ 
Keze, fe Lába. T e s t e  sints néki, Hin

tsen rajtafemmi( te s ti  t e s t b e l i . )

Az fften N e m t e S t.
Ezen felséges Nemtestről t$ak 

kévését foghatnak meg a’ Gyerme-, 
kék. Sőt a’ legtanúltabb Emberek 
fe’ esmérlietik meg ézenn a’ Vilá- 
gonn az lílent tökélletésenn. Azom- 
bann minden Szempillantásbhnn ta- 
pafztaljuk, hogy ő légyen az Em
bereknek mindenütt jelenvaló és (fő
kegyes főkegyefségíí) Ura és Attya.

Mindennémű Teremtettállatok 
az Iftentől vannak, és ő általa élnek. 
Az „Étkek a*, mellyek minket táp
lálnak; a’ Lélek, melly minket (él
tet elevenít;) éí az Erő is, a’ mel- 
lyet magunkbann érzünk, a* látha
tatlan Iftennek Ajándéka. Háfáda- 

K to-



iofaknak kell tehát ő eránta min
denkor lennünk, őtet (buzgónn fzi- 
vesenn) fzeretnünk és tifztelnünk. 

107.

Akkor tifzteljtik az Iftent, ha 
H?ind azokat megtselekfzük , befzél- 
ljük és gondoljuk, a’ mi az Iften? 
nek tetfzik. azokat el
hagyjuk a’ mi az Iftenn<?k nem- 
tetfzik.

Á z  Isten akarja: Hogy
minden Embert, de (különöseim fő- 
képpenn) a’ Szüléimet és Tanítóimat 
fzerefsem, és nékiek engedelmes
kedjem. \

Á z  Isten akarja: Hogy
a’ Teftvéreimmel és Társaimmal jól
megogy gyedek-

Á z  Isten akarja: Hogy
ne házndjak , ne tzivakodjak, ( ne 
gyalázzak, ne kifsebbítsek) fenkit,
és ne (káromkodjak fzitkQzódjak.)

Az
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A Z ; l s t p n a k a r j a :  Hogy 
fénkit meg ne fsaljak, fenkitől vala«* 
mit el ne védjék,:^ fenkinek Kárt 
ne tedjek. g n j '

A z  Isten a k a r j a :  Hogy
(akarva kéfzakarva) fenkit meg ne 
fzomorítsak, (meg ne búsítsak, meg ne 
bofzfzontsak;) sőt hogy másoknak is 
fzívesenn Örömet £fzerezzek tedjek.)

A z  Isten a k a r j a :  Hogy
a’ Szegényeket fegítsem.

A z  Isten akarja: Hogy 
ai' Teftemet tifztánn tartsam.

A z  Isten akar j a :  Hogy
Egéségemre, és mindennemű (Jó

ságomra Javaimra) jól vigyázzak.
A z  Isten akarja: Hogy

mindég megelégedett, ízorgalmatos, 
és (rendfzerető rendtartó) légyek.

Az Isten akarja;  Hogy 
fok Jót tandíjak, és (nagyonn igen) 
alkalmatos légyek. tc



' Az  I  Hogy
öjVg^® i^yekezM-2fev"Kgfiyferemet 
rfrégérdWtfefní, és btffe* iíe k^ldóljak*

A z  I s t e n  akarja: Hogy 
takarékos i. és' 4n:egélégedő légyek , 
azt pedig nem, hogy fösvény és irigy
légyek; i - m  ; -  .« .r -
“ A r  Isten akarja:  Hogy
ő eránta háládatös legyek, és ötét 
mindenekfelett fizetffcfeem. £ -

Ha fzűntelen Jót* tselekCzem, te> 
hát ákkeg fzerétem az Iítent-,^és ak
kor engemet is fzeret az lilén. Ha 
pedig az Iftentol fzerettetem, akkor 
i d v e z  ü l e n d ő  vágyóké

í\agy Iften ! egéfzfz Szívemből, 
tellyes Lelkesből, egefzfz Elmémből 
és minden Erőmből igyéltezek tége
det fzeretni, reményiem tehát; hopy 
te is meg fogód’ nékem azt adni * 
a mit én , és minded Ember Kíván — 
(' fiaoy;; i'-. 51
az örök Boldogságot,
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