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A ' Római Ekkíéfia'látható toagy FEJÉN falatot 
• J L J L febet ejteni kívánó Bétsi és Német Orízági 
Könyv-nyomtatát és gondolkozás'1 fzabadsága úgy 
oízve kaptsóltatottnak láttatik lenni^ hogy a* P JB-
T É R fok fz-ázadoktól fogva mind eddig igen 
fzerentsés fzelektoi vitetett H A J Ö T S K Á J Á~ 
K A R vifeltes vitorláit' egéfzfzüi ő'fzve-fzaggat-
ni kívánó könyvek minden pertzentés. alatt kü-
lomb Kulömb formában lépvén-kí a' fajtó alól$ az 
itt olvasó népben nagyon változtattyák vérzékeny
ségeket* —- A' többi között mo'ft fzabadűla-ki Béts-
ben edgy könyvetske a'íajtó alól iílyen titulus 5alatt: 
'Száz jutalom alatt Iti-adoit hérdéfek; mellyékbu! 
az Író 5 a' leg-fo-fájóíabbafr ktizzaí 10-et a* Rdmai 
{zent ATTÁNAKajánlván, mi-is edgyneháunyal ezek*' 
közműi a* mi E» Olvasóinknak fzolgálni el-nem mti-
Iátt)uk; mellyek közzül ez az első kérdés; , j i ) 
Meliyik az az ( E p o c h a ) ido-fzakafzfza5 mellybeá 
a Római Pápák magokat az ISTEN ízolgái' fzolgái* 
naí. kezdenék nevezni? Ez a' betsűletes:;:'Tituliís"í& 
j:ibbé , vagy vénebb annál a ízokástiál ••• meJly'ize* 
ránt a' Pápák lábaikat meg-engedik tsókólni ? Ifién 
fzolgáinak fzolgája: ennek iáb tsókja; — hogy 
edgyezhernek-meg illykét edgymástdl külömbbzo -á« 
ellenkező dolgok edgy maisai? Hová^kell nagyobb 
alázatolság 9 a* Pápának paputtsát megcsókolni-e f 
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yagy azt valakinek a'tsokciásra oda nyújtani? héfzbn^é 
ez még tovább-is fzokásbsn, jnid&n JÓSfíF a5 Római 
Tsáfzár Ieg-alábbrVaW jobbágyinak-is meg-nem enge
di^ hogy kezet meg-tsókolják 9 vagy térdet hajtsa
nak előtte? a ) KRiSTUS Urunk magát még jó Mes
ternek iem akarta neveztetni '£Márk.j i o 5 l 8 » X 
vallyoti ilük-é hit az 6 Helytartójának ezt a' titulust: 
iCQ~Jzenttbb} az egéfz világról íel-venni? 3 ) Az Ek-
kléfiai és világi. Hiftoria micsoda "okait mondja 'azok
nak a" vifzfza .éléfeknek , mellyek a* Romaiaknak 
Uralkodó kívánságok áitaí e* világra jöttének 5 és 
jmiig-is fzokásbah vágynak? Láthatók FII-dii Ger
gelynek káros tselekedetei f és ijlyetén környúl-állá* 
fokban mi hátr£kattya a R. Katbólikua Fejedelmeket 
hogy az Skkléfiáoak lelki Fej.Qf.az5 illendő határaiba 
vifzfza rígyék ? 3 ) Mellyek* a> batár liniák, hogy 
az igás Katholitzismus a' Kurialismustól meg-kü-
lörabözteísék ? 5" ) Nem vólna-é hafznos és ízűksé-
ges Német Orízágban edgy közönséges Papi .gyűlést 
tartani, hcíl talám ezen következendő dolgokat lehet
ne meg-rostáínú a } A' Püspöki hatalmat minden 
meg-rögzött hibás fzokáfok ellen.helyre álíttani.és 
Örökösön meg-erősíteni* b ) Az ÍSTENÍ tifzteletet 
ineg-Jobbíttani^ edgyűgyüebbé tenni > és abból ? a* 
tsupa leiek ISTEN fzámára, inkább hlMt mint tes
tit tónálni. c ) A \ híjában* valóságokat9< mellyel az 
igaz vallást dobzódásból , . tudatlanságból P vagy.. 
fénz haláfzásból fel-ékesítették, eJ-tőrSlni^ és a*Ke-
íeíztyénséget az o eredeti ártatlan edgyűgyűségére 
vifzfza vinni, d ) A' regulázó törvényeket meg
mustrálni j azokat ? mellyek már ma a* ini időnkre 
nem illenek, el-törőlni^ és azok faellyett olly ujj tor* 
vényekét fzabni5 mellyek mind . az idővel f mind az 
éizfzel* MzöBségeg hafzoitfiaJU ég felebaráti fzere-
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tettél inkább meg-edgyeznek •? 6 ) Miáfifl V KRIS-
1US tsak két törvényt adott, ezeket u u Szerefsed 
%* te Uradat Iftenedet tellyes fz/vedb$l7 tellyes UU 
keBb$ll is minden: efódböl , f, Mo£ 6j f. Szeres* 
fed Felebarátodat mint te magadat, 3 Mof. 19, l8» 
midSa a* Alaga* é% Tánltudnnyinak taníttatok leg-
job'b 9 leg-tökélletefebb, leg^elegedendobb az idves-
fégre: tnidon Ö maga akarta, hogy az 5 járma kedves, 
és az 5 terhe könnyű légyen* hogy inertek a • gyáva 
és hibás emberek még más parancsolatokat tenui hoz* 
2,íy az ISTEN tudománnyán fzabad mefterséget ilz-
ni;! a* Kereíztyén vallásnak jármát kedvetlenné, és. 
annak terhét nehézzé tenni; és ójj párantsolatokkal 
űjj- bűnöket .teremteni?. 7 ) Vagyon-é a* Pápának jns* 
sa máfokat fzenté tenni? micsoda ••iratokon vagyot* 
ezen juf& építve? és ha illyen íráfok nincsenek, val-

* fyon ez a' botránkozáíbk köve, m'ellyben a* mi nena 
R. Kathólifctís atyánkfiai méltán meg-botlanak, már 
.valahára el-öem háríteatik-é ? Vagyqn-é a* virtus
nak'éjéréfen kivűf, más jdzan tifztelete a* fzentek-* 
iiek f és ezt a' tzélt jó irott élet Hiftóriák által, de 
meliyek igazak , nem pediglen híjában való mesék 
és ISTENhez nem illó tsudák támafztgatják, eUe* 
het-éérni? *s t« Edgy néhány kérdéfekboi mind az 
epíXz könyvet, mind annak íróját, valamint a' Med-* 
vét körméről, meglehet i tSju; azért a' t&bbin Îs 
béliét hagyunk* 

f -

I T s e r e <* X* e v á l* 
, „ Irta T* M^ 

| "|2^i mondjam-éva* mi fcíveraet égeti ? 
J Ö W Hogy feiís fzí?efl| tdgy &u»* Mi* sértegeti? 

' Ha' 
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Ha ki-mondom; iéfzek máfoknak tsufjává^ 
' 3 ki-téfzem magamat irigység bárdjává* % 

De az irigységről én yalyon- mit...féléi? 
. Szeretek edgy fzépet, >s engem' edgy fzép Lélek t 

tJgy de 5 hogy fzeretem én az ollyan fzívet, 
,. A' ítielly fzíyem ellen, tart fel-vont fzív-ívet ? \ 
Sot már meg~is sévté fzív-nyílával fzívem «, . , '.' 

Az a' ki mindenkor vóít5 s Jéfzen-is hívem. 
E ' feb ,, mellyat vettem hívemnek fzívétol 
,. Tsak nem meg fofztptta fzívem erejétől, 
!S már én a' költsön kért lélek által é lek, 

Ő költsön kétt Lelkem! kedves drága Lélek í; 
Ja j ! de hogy lehettem annak gyilkosává, 

Ki fzívem válafzá gyenge ízáíiásáví ? 
Eletem. Urának4,- hogy lettem g3n'Ikbfsa5 

Midőn, hólt lejkem lett 6 fzíve' lakofsa/ 
A" tsére így Tála : lelkem áTtáf adtam..* 

Sot az élö lelkét ízivembe fogadtam. 
Kérdés i" lefz-é benn* lelkem élö lélek 9 

Vagy pedig holt marad, 's én tsak magam élek? 
ip lo . le fz /m^r t ollyan fziv ben holt nem lehet , :' 
- A' melly hólt lelket-is elevenné tehet; 
Egyébként-is lelkem bírt olly terméfzettel, 

Melly teriBéfzet benne munkás az élettel*, 
Moft-is éltét bennem tsak azért vefztétte, 

Hogy a' lelkem léikét halálba fzerette* 
Nem vefztettunk tehát a* Lélek-tserében/ 

Sőt mind ketten nyertünk e'Csereberében £ 
Mert az övé bennem fzereti lakását y 

" Enyim-ís kedvelli benne lakozását. 
De edgy epéfiztö gond Ötlik az ,efzembe» 

Melly igen nehezen férkezbet fejembe, 
Tadnillik, afct tettük törvényül edgymásnak9 

Hogy edgymáfsal élünk míg főidbe nem ásnak, 
,_„. :-".-•-. S e m 
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Sem másnak lelkével lelket nem tserélűnk^ 
Hanem tsak a'.tserélt Jelek iltscb-Murik; 

De én még-is tartok 9 ne hogy valahára, 
JuíVon által édott lelkem clly, prábáraT 

Mellyben más lélekért lelkem töle: kérjék;" 
'S-a* kérik kéréíek* kivánt txélyít érjék. - . 

Melly*- «hogy meg~*n:e efsen, réfzemroi azt .mondom^ 
* «Hogy a léízen nékem leg-fóbb, *s nagyobb gon-* 

d0XB, ' ' - . - • ' ; 

í íogy lelkam lelkével öfzve kötve légyen, 
'S azt-nyomba kö'vefse, valamerre mégyem 

Néki úgy keli élm^- és én-is ágy élek, 
'Mintha a*'két lélek.volna tak edgy lélek; 

így az öízve kötött lélek által élűnk, 
Es femmi idegen tserétol nem félünk: 

De nem járunk-é ágy a\ közös lelkekkel, 
Mim a* közönséges ló a' íbk nyergekkel? 

Nem talány .reraénytem azt az én hívemről*. 
Hogy 6 gondot vifal fel-tserélt-IelkemrőL 

En-i&- meleg rzívem' vérében ferefztem 
Az 6 lelke gyenge fzereltnét, 's élefztem. 

Légyen o is az én {kérelmem* dajkája^ 
Valameddig pislog élete' fákjája. 

Szerelmemnek tűzét fzerelme getjefefze* 
'S idegen fzerelem' tűzét yefse mefzíze^ 

En ugyan Árguíi fzemekkel vigyázok 5 

*S leg-kifsebb idegen fzikrát-i* le-rázok^ 
Melly idegen tűzet .támafztnj* fzívemben * 

;; .'5 pufztítást tehetne gyenge fzereímemben* 
Sírásául lefzCz bennem minden érzékenység 9 

Hogy el-ne aludjon fzereimem, melly moíl ég* 
Mindenik vigyázzon5 mint edgy edgy Vefta-fzűz* 

4 Hogy fcívébéu mindég égjen fzerelmes tűz. 
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•278 Söft * %s9 
De hogy kívánhatok illy tüzes fzerelmet; 

MeHyrjek lángja éget, '$ húz rám vefzedelmet? 
*S hogy fzeretek bennem ollyaa élíi férget? 

Melly magában vifel fzívet rágó mérget: 
Ezt hánykodi elmém jól meg-nem foghattya ? 7 

Nem*, mintha mpír bódult yólna gondolattya; 
fianem^ azért, hogy a* fzerelem* gyötrelem, 
. De oílyan gyötrelem, melly ben kedvem lelem. 
Meg-tsábáltam-é'hát, hogy ollyat fzeretek, 

A* mellyel gyötrődés nélkül nem élhetek* 
Nem gondolnám, hogy így hibázna olly elme> 

A* melly$t lelkesít edgy hív fziv* fzereime; 
De ha híbázok-is5 légyen úgy nem* bánom :. ' 

Lelkem hfa.lelMért foha-is nem fzánoro* 
Sot, hogy Szerelmemnek tüze ne aludjon, 

.Hanem,mindég újjabb újjabb lángot adjon̂  "~"~"-̂  
Öllykor olly kor kedves kérelmemnek feívétv . 

Szívemhez fzorítom, *s nyíllal lövöm- ívét. 
Oh I melly Örvendetes léCzen az az dra » 

A* mellyen fzerelmem jut olly kívánt jóra. 
Hogy kezem fzerelmem' kezéhez kapcsolom, \\. 

O engemet tsókoU 's én '6tet tsókolom. 
Az én fzívem dobog ízíve' íránnyában , 

Szájamba lélegzel, *s én az Ő fzájába* 
JLépes mézet nyalok kedves ajakáról 7 \ . 

Rósit fzedek rósa fzínií ortzájáról ;• 
Edgyüttjádzom-vele* edgyűtt járok *s hálok$ 

Ő bennem nyugalmat, *s éa benne találok, 
Jidgy fzó annyi mint fzáz :az én fzerelmem ég, 

Jígjeai-is valamig nem lefzfz éltemben vég. 

Az ErdéVyi Püspöki Könyv * nyomtató fajtók 
%\&\ fci-fzabadula nem ré^ibea edgy 180 árkusból 
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1 # # <5ö£ *7$ 
íllá Munka, az el-kezdett munkának t» !• els& da* 
rabja;• mély ki-adatott ama nagy nevű és nagysá7 
gos Magyar Törsökü Gróf és Erdélyi'Püspök BAT-
THYANí I0NÁTZ Űr 6 Exceüentziája által ezea 
..Honilók-írás alatt: Leges Ecdeftaflicae Hungáriáé % 
etPmbínciarum adnexaruw, infolio; igen fzéppa-
pírofsam, és különös vigyázattal. Ezen Könyv* 
valamit tsak P, Péterfi Károly n maga Magyar Or-
fzági Üonciliűmiban el-nwlatottr gazdagon efóíMin* 
lálja, A' Papi Törvényeknek edgy Pragnutika fii* 
fíóriája, melly kiváltképpen fzól' a' Magyar ö r M -
gi Királyi Szinodusokról? vagy Or|zág-gyuiéfeü:ÖÍT 
és valamik ezekben efrenek, azokat raeg-vüágosftv* 
bSven elS-adja; és világoskásaak okiért , mind azo- ; 
kat az efzközök«t? weílyek ide tartoztak, az 01-
vafók' fzeme éleibe terjefzti, mellyek még eddi£ 
igen ritkák valának nyomtatásban. Léidnek bentie 
33, Rajzolt Ábrázatok, raellyek, a' Diplomatikának ,„ 
nem kevés gyertyát gyújtanak. Ezen könyvet ta~ \* 
falhatni Szebenben N. Pürekher Ignát* Urnái V * 
Hundsrücken nevű Útftában I I 3 1 . fzám alatt, Kám 
roly-Fejér-Várt, Üolosvíxt a* Püspöki Typográfiá-
ban, és ba "valakik me/zízebbröl kivánnyák .xneg» 
fzerezni* a' Tárfaság5 fzorgalmatQÍiága ezt meg-kilí-
iáeni. ~ Az árra 5 N. forinu 

Tudósi t d s. 
Azoknak kedvekért, a* kik a* Magyar tárházat, melly-

ről miilt Böjtmás havának 24-dik napján az k. Publikumnak 
hír adattatott, jobban esmérni, és az abban elől-fordúkadó 
dolgokart bővebben tudni kivánnyák, jelenti aanak Trója, kőh
ázon iellyebb nevezett munka négy főbb Tudományokra fog-
ofotattami, ű. niu. a* Hiftoríára , Fiiofoüára , TerraéUeti Tudo
mányra , és Tudomány béli Tudós.ííáfokra. — Elöjzör A Hifto* 
*ának három uikkelyti léfzaetf; >«•»?<• h -4 <Í«Ö|»'4M meiiy-
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bett minden nevezetefebb - Várofokna.k* eseded, ritkasági > * ná-
pefsége, lakoíainak termérzeti, és_ erkoítsí. tulajdonsáéi, élei
mének'és rubázattyának módja ; emiek-íéle.ce minden ujobban 
találtatott: fzigetek h-ifoníóképpen lefognak írartatnü II. A* 
Miftória, mellyben elö fognak adattárai, a'iközeiebb múlt 
időknek nevezeiefebb'történetei, p. o. ''&* inófTsn folyó Száz* 
nak pragmatika hiftóriaja, a* F.Auftriai Háznak eredete, ne-
vekedéfe, vifzon tagságai, uralkodás, a'Sveciai, Dániai, Len
gyel Örfzági, és Amerikai revalutzióíoiak,'. vagy nagy .váltó-
záfoknak hittóríája *s a' t. HL JÍ* Féliükaés Statiftiká^-.melly 
elöl adja minden QríHgok igazgatásának formáját,«_ tundamen* 
tális törvényeit, felsőbb polgári- és törvény-izé-e't, jövedeí* 
ínéit, Hadi erejét, más Nemze te id yaíó Szövetségeit, *s 
kereskedéfeic, ' sa ' t. — 'Máfodfzoi\-A* Filofofua kéz tzikke-
iyeket fog magában foglalni, ú. m. I. Az.Erköltsi.Tudományt, 
mellyben némelly ritka virtufokkal tündöklő emhereKneü pél-
dájok által fognak az Ifjak a* Virtufoknak követésére ferken-
tetnű II. A' Nevelésnek Tudományát, mellyben miképpen. 
Iiellefsék a' gyermekeket életeknek úsö f/empiilaritá'októl 
fogva, 20 efztendös korokig, mind tettekre, mind entöksok-
re iiézve nevelni, rövideden ie fog írattatni.--- -— Harmad-
fzor. A' Terméfzeti Tudománynak ( Phyíikának) ti^g-/Sza-
kafzai íéfznek, ú. m. I. A' Tzrméfztti Hiftótiaf melly benőtt* 
fog-adatratni a" földnek- teremtéfe, annak. változáfai, a* her 
gyeknek , völgyeknek , folyo-vxzeknek eredete , a* tüz-o\á-
do hegyeknek, és némelly ritka állatoknak hiíto"i.Lj:i . 's a' t. 
II. A* T&rméfzzti TuáonAny, mellyben meg-fognaX magyar 
ráztatni fok a' terméízetben elöl forduló dolgod, p. o. al {Vil? 
lámáfoknak, mennydörgőknek , mennykő - huliáfojuiak," *s 
más- levegő- égbéii nagy változatoknak ; "V fák, fii ver, .iö-
vek neyekedésének oka i ' sa ' t . III. A házi és meiei £-.»>• 
dálkordás (Oeconomia), a" mellyben bőven íe, fog íratrauíi a* 
fzántó és termő-földeknek, i'zöiio hegyeknek , üeneknea rni-

,veléfe,-.a* fold termésének fokfeíé hálzonía vaíb~ fordúhatáfa , 
a* barmoknak tartáfa, ártalmas bogaraknak, és-férgeiméi; elveidére 
's a' t. IV. Az Orvosi Tudomány, mellyben eisöbén-is Hűikép
pen kellelsék fok ragadó, és mottan uralkodó nyavalyádat 
el-kerülni, vagy azokat könnyü fzerrel orvoslani, eío rbg-
adattatni. Továbbá és nevezetefebben ie fognak írattatni a* 
barmoknak külömb.-külömb - féle nyavalyái, azoknak esrhér
tető jelei, orvosláfa, a'marha dögnek el-távoztaráfar

 Jsa' t. -r-
Megyedfur* A* Tiuiománybéli Tudósítáfokban (Litteráriában ) 
elöl fognak fordulni a' Tudományoknak minden Európai Or-

• fzágokban való mottaní áliapottya, minden Tudr.s Tárfasá-
goknak, Fo-Oskoláknait ( Univeríitáibknak) nevezetefebb Bi
bliotékáknak hiftóriaja. '$ a' t. Ugyan énen réfziben fognak 
minden ezután ki-jövendö hafznos könyvek * fummáfan , és 
illendőképpen meg-it éltetve elö adattatai. 
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