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MAGYAR MJSA-
Kök Bétsben 19, Septemberbeö 1787. 

TS tóién kérem gyakran ftívbol ISTENemetí 
i .vJL Miért terjefztem ki az égre kezemet? 

Mért emelem hozzád iSTENem! feívemet? 
Mit kérek? mért nyújtom hozzád kéréfemet? 

Gazdag Indiának nem kérem kíntfeit ^ 
Nem Kalabriának jó! legelt Ökreit; 
Nem Kánigániának bor termo hegyeit 5 
Sem Sárdiniának termékeny mezeit* 

De magamnak kérek én tfak tfendefleget, 
JSTENi félelmet, Virtust, Kegyeífegerj 
Kérek a' köz jóra termett kéfzűltséget 9 

Végre jól el-töltett éltemre jó véget* 
Hazámnak azt kérem, hogy jó békeíléggel 

Nyugodjék, mivelje földét tfendelTéggel", 
A* melly légyen áídotf b5v termékenységgel ,• 
'S fizéííen a* magért uforát bovséjjgeh 

Ne hozzon az ido reája éhséget ? 

Nyavallyát^ döghalált , avagy más ínséget: 
Ne fzállítíbn rá jajt? bút, '$ keferüséget* 
Hanem adj'ou néki hírt, fényt 's. dítsofiéget* 

Az ellenség innét iízeíTék mefzfzére, 
A' melly törne kedves Hasamnak vefztére 5 

Y y y Ng \ 
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Ne fefle de még-is Nemzetemnek vére 
A' földet, ha menne annak üzésere. *) 

De ne keljen menni. Az Had vettettefíek 
Lántzra: a Duhofleg mellé rekefzteflék ? 
Hogy bár a* vér-ontást ordítva kereíTék; 
De még-is afféle Hazánkban ne eílek. 

Jó napok földünkre Egek! derűijenek 
A* jó napok még jobb napokat fzuljenek: 
A* Vasból ezücáa ne kardok légyenek; 
Hanem fzáatá-vafok abból kéfzüíjenek* 

Már ezután íírátát farkafok aljasak 
A'juhoknak, 's nékik femmk ne ártsanak: 
A* kemény tfer-fákbóí méz tfeppek follyanak: 
SzSllS gerezdekkel bokrok rakodjanak,1 

A* dedergo tél már vefzfzen el havával: 
Légyen az efztendö hofzízú tayafzfzával 
Kellemetes: a* rét mindenkor rósával . .. ... 
Ekesuljen : a' fik mező gabonával. 

Igaz-is9 hogy ha az emberek élnének 
Keg;yefen; bár meg-nem tellyefedhetnének 
Mind ezek; de fokak még-is meg-lennének: 
Kivánt örömök közt napjaink telnének. 

Meg-adná az ISTEN fzívünk7 tfendeííégét, 
Kern hagyná meg fzünni Hazánk' békeílégét; 
Szállítná egyenként ránk kegyelm.eíTégét; 
Végre meg fzentelné életüahnek végét. 

De ha kegyeílégget nem telik életünk; 
Ha minden vétkeket és bűnt meg-nem vetünk; 
Ügy fok gonofzoktól 9s vefzéliytal félhetünk; 
A mit nem reméltünk 9 ollyat-is érhetünk. 

Hogy 

*) Mikor ̂ egeket, írtára, nagy híre vók a' Törökkei l(?jea« 
d-ö ááborünaíú 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 



Hogy hit az ejBTáltéc rollnak el-fordíttitilc, 
^ Virtufinknak fzámít nagyra fekasíttfekV 
.Szám ki-vettetésbe a* Bűnt útosíccfnk': 
Szerelmünkre ISTÉNt ezekkel indíttsuk* 

Nékem ugyan e* van igyekezetemben , 
A' Virtus hogy verjen gy&keret fzívemben ; 
Szolgáljak ISTÉNnek teftemben, lelkemben, 
Es éljek igazáo egéfz életemben* 

Irtain vala Berbereken Erdélyen 1783-dik 
efztend* 30-dik Októbearben. 

Nérnelly A* Selgiumbéli nevezetefebb Fárofoinak 
" rövid Le-íráfu* / . 

IQiRÜSZSZEL. Ez edgy nagy., fzép és népes Vá-
JLP FOS. Eo Várofla az egéfz A. Belgiumnak: igen 
kedves és gyönyörűséges íekvéfe vagyon $ minthogy 
edgyik réfze lapaj ban^ a* máfik mellette dombon Fe-
küvén kellemetes tekintetet, mutatnak, A* Város kö
zepén foly kerefztul edgy Senne nevű viz» Lakoííai 
kiknek fzámok 1 0 0 , 0 0 0 , laknak 14 ,000 házakban: 
,& nagy plattzai és 373. úttzíi vágynak. Epületei kö
zött nevezetefebb a' Tanátsbá2, melly a* régi GQÜÍÜS. 
építés ineftersége fzerént épült y és már 300 efztéá-
d5s. A' Toronynak magoűaga 3 6 4 láb jnértéknyv 
Sok nevezetes Templomai és "Elaftrotnai vágynak: 
ezen utdlsók között igen meg-jegyzésre méltó az ágy* 
nevezett Bégüinok Rendje* Ezek meg-tántják az 
alatt-is még a' Szerzetben vágynak, azt az tatalmot , 
hogy. a* magok jófzágaikban 'gazdálkodbajQanak,. és 
tfak addig nem fzabad meg-házofodni Bőkkk, míg ki* 
nem állanak. Az egéfz A, Belgiumban vadnak ezek 
IOjOQö~ren* Brüfzízelbe laknak MzzűMk 4 lzáxao? 

kik-. 
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kiknek lakó hellyek aoúttzákat fog-be, melly ko fal
lal és Sántzakkal vétettetettkörSL Lakoílai Brüfzfzel-
nek íetény ég alkalmas emberek 9 kik magokat a' kü> 
lömb-külö'mb-féle Fabrikák és fokféle kereskedés mód
ja által táplálják: nálíok kéfzűl a fajin pofztó, teve-
fz6r \ több igen fokféle drága portékák, mellyek 
közzill a' Brüfzfzeli Retze egéfz Európában esmére-
tes* Itt vagyon"eHgy nevezetes Kanális, mehy a' 
Senne folyó víztol fogva Millébrok nevű faluig nyú
l ik: melysége i a láb, fzéleffége 16 - 20 Rud, 
hofzfza f.ójra. Ez a* kereskedést igén könnyűvé té-
fzi; minthogy ebből az Ejfzaki tengerig mind vízen 
lehet űtozni. A' Katharina Temploma, mellől fzokta az 
oda fel-gyűlt fokaságr a Kanálist és azt el-fedo 'hajókat 
fzemlélttí5 mellyek nagyobbára Hollandiából ,• See-
lándiábóU Flandriából ésr Antverpiábóí érkeznek, 
portékáikat le ésfel-rakjakl BriifefzélbBl* mihden azon 
Tartomány-béli más fő Várofok felé 5 kövei ki rakott 
utak mennek. *̂ —*~~.N 

BRÜGGrE. Ebben-is nevezetes épületek találtat
nak : edgy ezek kozzül a' Fejedelmek Üdvara, mei-
jyet Burgundfai Filep építtetett; és a mellyberi áz 
első Filep fzűlettetett. Az úgynevezett Gyűlés Tem-.. 
píomában láthatni9 Maximilián Fo-Herfzeg Feleségé-? 
nek Máriának , ki I48á-ben és az o Attyának Bur
gundiái Carolus AüdaxnaK, ki 1477-ben hók-meg, 
jneg^arannyozott réz Koporsóját, Itt állította-fel 
1430-ban Filep , az Arany Gyapjas Rendet ? Tfabella 
nevű Portugalliai Fejedelem Afzfzonyaí való Mátka-
ságakor. itt találta-fel 1410-ben Eyki János az Ola
jos fefték titkát* •'• ' 

' ' NA~ • 
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NAMUR. Ezen Város fekfzik két hegy kőzött 

a* Maas vagy Mofa nevű viz mellett «dgy ezt a* ne
vet vifelo Grófságban 5 fzép és» kivált ennekelotte» 
erofs Város , 19 Templomok fok Klaftromokkal .ed-
"gyütt vágynak benne, Nagy Kereskedő Város y Fa-
brikáira nevezetefená Keféire, Ollóira, Kardjaira y 

Flintáira és Píftollyaira nézve* Az ide-való Réz-mí~ 
veiek tarttyák egéfz A. Belgiumot rézmivékkeL, Az 
a1 kövei ki-rakott ut , melly itmét a LöveniKáiiálifig 
nyúlik, került 70O5OOO forintokban. 

LIMBÜRG Fo-VárofTa éppen ezen nevű Her-
tzegségnek: a' Város kitíi és nem népes, Dálhem ne
vű Hoítáttya nagyobb és népefebb. Ez állandó hel
lyé az ide tartozó Auftriai Gubernátornak, 

G É N T , Flandriai Grófságnak Fo-VároíTa; felc-
véfe igen fze'p, a' kereskedésre nagyon alkalmatos, 
minthogy fok fel&l jonek benne a' KáríálÜbk öfzve , 
és 4 fólyó-vizek folynak kerefztűl rajta, meilyek köz-
zűl 2L Scáídis vize nevezetefebb. A' Város Szigete
ken fekfzik > mellyek 3 fzáznái több appróés nagyobb 
hidakkal vágynak o£zve ragadva. Két nagyobb Ká-
náliffai kó'zzűl edgyik fzákad a' tengerbe > a' maiik 
pedig 8 órányi hofzfzúságnyira Brüggéig-nyúlik. —r 
Gént Várofía nagy, és ahoz képpeft nem igen népes 
Ötödik • Károlynak Idejében nagyobb volt Parisnál 
Edgyik kapujától fogva a'malikig által ellenben I órá
nyi járó főid § vagyon , melly kapuk között az eirlí-
tett Ötödik Károly ^ edgy oltalmazd" Kafiélyi ép'ítu:-

"tett vala, mellyet ugyan 157a. a' pártot-üiöt? Gení-
béliek le ^ rontottanak ; de nem fokára ismét fel
építtetett. A' Város háza mellett vagyon nina híres 
Belfort nevű'tornny 9 meJlyre 3ÓO gvaákfojkciT k i l e 

lik 
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tik fel-tnenni, és a* mellybe tatáltattk edgy Roland 
nevű i i-ooo-ínáíanyi harang, meüyet tfak támadás és 
égés alkalinatoillgával fzoktanak megAmznu A' Péra-: 
tó: nevű piatz itten, edgy a' ieg-nagyobbak közzfil 
Európában, mellynek közepén * vagyon Ötödik Ká
rolynak meg-arany ózott álló képe, ki itt i^QO-ban 
a* Fejedelmek Udvarába fzulettetetr. A' Tartóminy-
béli Gyűlés" hellyé vagyon a* Gráfok Kajléllydhq, 
Hz a* Város teli vagyon Templomokkal és Klafcro-
mokkái, úgymint a' melíyben 55 Templomok , £ 
Abbáziák, 8 Sarát és 22 ApátzaKlaftromok » a fel* 
lyebb le-írt Bégüuiek lakcSHáza 's a'többi, találtatnak. 

LUXEMöURGróJ, aneíly az tsgyán ezt a* nevet 
vifeio* Híírtzegségben vagyon, meg-lehet jegyezni, 
&ogy nem nagy Város ^ réfzfzeréat iapájban az Elfe. 
.folyó víz mellett, réfz&erént edgy kÖíziklán;épült» 
és eáfzeveQt mind fekvésére , mind meírerssges erős
ségeire nézve Qágy stz Európai keniéanyebb erofsé*. 
gek kozziih 

OSTENDE, Varos' és Ki-ktfto-bely , mellyre 
j?éxve Bevezetés .Flandriában, a' Német Tenger mel
lett* Ezen Ki-koto-hely fzabad^ mettyízerént» no-. 
hn £ bé-menetel beléje a* kitsi mélységű víznek fok 
heíyt fövenyes feneke mfett 'vefzedelmés-* kfitnek -ide 
ki még~is eSztendonként közel 2GOO nagyobb ^ és kis* 
febb bajok 9 az hot'V nagyobb kereskedő Hatalnaofsá-
gok közzui mindeniknek » követségben'lévő Polgár-
Meöerei fzoktasak lenni*' , Innét Londonfelé és" más 
heiiyekre mindén héten kétfzer indái Pofra. QJlendé* 
tői fogva a* tengeren kerefztül Losdonig 8 0 Frantzia 
?*fértföld vagyon > mellyen % közönséges által mene
te l , ha az -ido fciü&inben kedvég* tart 2 4 órákat, i s* 

' . ' - ; . nét " . 
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uée fzakad edgy mindenütt a 8 Láb és K> Tzolnyi 
feéleffégu Kanális a* Skáldís folyóvízbe ^ melly a i A . 
Belgiumi Kereskedést leg~köi|inyebbé téízu Nevezetes 
itt még a* Nieiiport nevű úiy ki-kötÖJietyj melly ben 
toíyó nagy kereskedés áll mindenek felett az hal ám-
ás és vásárlásban; kt a* tokéfék és az azoka® váló 

Híéfrfiletek olly móddal vágynak, meliyfzerént gondol-
hatatlan hirtelenséggel az egéíz Tartomány vízzel el* 
boríttathacik* 

T u io's í t á ^ 
'Xaf&n, Septembernek 4-á.ikén, v?$f* / * 

r j \ * Felséges Helly tartó ̂ Királyi, Magyar Tanács* 
j[%, elejébe terjefztvéű Ö Felségének az 'én 'Mák. 
Gróf Török Lajos Úrhoz mint a' Tudományoknak ezen 
Megye-béli Királyi Fo-Igazgatóájhoz nyújtott Febm-
áriufi Repréíencátiom otán, hogy a' Hobgárdi PlSSaí ~ 
nus, TifztelendS Ludvig János Uram, az ott lévS 
Natlonális Oskolába tfaknem minden nap* el-jár^ 
a* Tanítónak a5 tanításban fegedelmére vagyon, és 
noha az ott támadott kétfzeri tiiz által maga-ís tfalu 
nem az utolsó fsegénységig meg-károfodott, még-is 
az el-fagyva 's éhen Oskolába gfultt gyermekek kö
pött kenyér-Jzekéket ofztogat, s az által a'tanulás
ra tfalogatja'í okét kátekhizálja » .s egyedül 5 az"okas 

hogy itt ezen a' meg-nyomorodott lakosú hellyen a9 

gyermekek fzámofabban gyülekeznek a* Ietzkére5 mint 
azt Szepeíi Oskoláimban akkor tapafztalhattam : Ö 
Felsége ennek a' Plébánii* Urnák munkás igyekezetet ' 
kegyes tekintetbe méltóztatott venni, 's a Szepes 
Vármegye Vice-ífpánnyának» edgy *6tet ezért meg-dí-
í.séro Udvari-Dekrétum mellett^ feámára edgy arany 
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: Mon2táe,az2'aI a* parantfolattal"kulíe-Ié, hogy emlí

tett Vice-lfpány Ur el-ol vastat ván elébb ' a'. nevezett 
Dekrétumot tiékie adja által y e' mellett pedig edgy 
a* Népnek nyelvén tartandd, s éhez a' Királyi Ke-
gyelemhez alkaímaztandd liefzédet tartván r a' Moaé* 
tát edgy pántlikán fűggefzfze nyakába# 

Melly Királyi Kegyelmet5 azon ~ felül Hogy azt 
Diftriftuíbmban lévő Nationális Oskoláim*, heílytartó 
Igazgatóinak mái napon kÖltt Cirknlaréniban tud
tára adom ^ máfoknak fel - öTztönözésére az egéfz 
Haza előtt kevélykedve hirdetem;, tö'kélletes gyönyö
rűségemet találván abban .3 hogy a' homályban fekv6 
Virtust fetét ködjéből az Uralkodó Széke elébe állítot-
tamy 's moft meg-koronázva litouu 

KAZINCZY FERENTZ; 
a KaíTai Tadománybéli Megyében 'fekVö Na

tionális Oskolák* Királyi Igazgatója, 

Ugyan ezen Pallás tábora F. Királyi FS-Kormá-
jiyozoja által, Helv. Valláfon lévő Vali) András Űr, 
}ri a' Hazabéli nyelveken kivül a' Német, Frantzia 
és Olafz nyelvekben-is otbon vágyom a' KaíTai Nem
zetbéli Oskolának Profeflbrává tétetek; ólly tzélíal: 
hegy azon vefzedelmes ellenkezés, íftelly eddig a' 
kulömbözö Vallású tanuló ifjakat, a' haza nagy ká
rára édgymás ellen való gyiílolségbe nevelte-fel, el-
tötoltetheflek y és mint edgy édes anyának, az az edgy 
földnek Kerefztyén gyermekei edgyináshoz yaló íze-
retetben neveltetheíTenek-feh 

•<Aí 
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