
MAGYAR MtMA 
KÖLTT BÖJT - ELŐ HAVÁBAN, 

A* Kotsiról való befzélgetésnek az utálja* 
1 már moft a' Kérdés; hogy hol van az a' Hely-

fég3 a* riielylyet Brodeúthas Kotczémk^ üer* 
ber/leinBzró pedig Cotzinaknevez ? mikor fem 

Broderithus a* helylyet meg nem mondja', íem azt nem 
tudjuk, hogy hol vóltt az a $dik pofta változtatás^ 
á' melylyet Herberftein emleget f Ha annak aV Cotzi 
nevű helynél; a' fekvését fel-veízízük ; azt gondolhat-
tyuk hogy Cotzi nem egyébb Kitfeenél Mofony Várm. 
Hogy,a' névben egy kis küJömbség van, arra kcvefet 
íeh^t hajtani: mert könynyen - meg lehet, hogy régen-
téii Kitséét nem Kitséének; hanem Kotséének hívták* 
teg-alább még 1515^0 Cufpinianus az emiitett Könyvé* 
ben , Bél Mátyás Úrnál a* *x%%iih oldalon Kotséének ne
vezi, ezt mondván: A9 kik, (a* Maximii, Követjei a'kik 
közt vóltt Cuípinian. is) XIK. Júly megtalálták £ Ki
rályt —— egy Kotféé nevU Várban a9 Dunához 'közeli 
Ezt bizonyítja Bél Mátyás Ur is az ezekre a* ízókrairtt* 

9.) meg-jegyz. KQPTSIN — — vagy Kitfee Ger-
lárd* de Rov az Iníprukki Biblióthékát: és a* XVIÍzázb. 
író is emlékezik egy Cocbe (a* Magyar nyelv ízerént 
Kotfee) nevű helyről: Elvégezte {a9 Ciliéi Gróf') hogy 
máJbdfzQY is fzerentsét próbáljon, és Co ebébe rnenfaén^ 
& mely M. Orfz.fzélén van, 9s a9 U Hogy pedig ezt az 
említett helyet, Mátyás Király alatt-is Koí/enek hívták^ 
azt bizony. Bonfin. Dec. 3. £,• 7* ezt mondván lM* Qr* 
fzág Szélén *•. öfzve-gyuljenek* 

b A* 
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GRÓF BATTHYANI ÁDÁMNAK | 
A vóltt Otfzág Blrájűnah 9 SrDalmatzta, fíor<» 

váth és Tőtb~OrJ%ago& Bánfának Ékte- fcJ-
irasa. 

Ezen. Grófnak Atytya , Battbydni Kriftáf va?a9 
ki Leóppld Tsáfzár' uralkodáfa alatt Vas Vármegvei 
F:-Ifpány, a Dunánn túl való Keiü'etnek Gene ál 
K'pitán]a-9 és Pincernarum Regaliutft 'Magifter vala} és 
az Annya Mária Báró Pahtfaimk Leánya vafa. Szel-
letett Septeinb. 13 kán\ 1662 benn j.mindiárr gyér-
mekfégetől fogva, iiRnckn ízorgal.matpfla'got nevelé
sére és tanittatáfára forditottanafc, és minékutánna é 
Tudományokban jó fiindamentomot vetett volna, kö
vetvén a* maga élet-idejének venattátáfat, Vkatona 
állapotot válafztotta; a' mellyben 1682-benn azpii 
Zenebonábann, a' mellyet okoztak a* Parafátok Sty-
riábann, alalkalmatoffágottalála, az 6 alkalmazó; vől* 
tának jelét mutatni. A* Parafztokat megvervén L í 
rádnál, némellyeket közzüllök felakafztatoct, é« as 

többit ki hová tartozott, vifzfza - küldötte, t. u a* 
Ekére, Azután ugyan halállá! fenyeg'etteivén, reá* 
vette vala magár, hogy a* Zenebonátokkal a5 tfáfzá* 
t\ Tartományokba bé-üffön; de tfak h;*mar meg-
t rt az 8 ifjúi vétkéből, és annál inkább igyeke
zett y hogy Királlyjához való hívségének bizon,os 
jeleit adja. Minden Török ellen való táborozás 
bann felen vala, a' mellyek viseltettek ez ellen a* 
bétfi megfzállás után: midőn iőgg benn Buda hijá» 
ban oftromoltatnék, Efztergom alá méné , és ott fo
kát tett a' Városnak megvételére, és a* Tőrokökönii 
vett g^özedelemre, # Midőn a' következendő 
efztendöbenn Budát ifmet megfzáílanák, nem tfak 
az Ertséni Törököket megverte ; hanem Margait® 
fzigecénn egygy nagy ragadományt is fzerzett,melly; 

.200 ezer forintokra betfilltetett. A* köve-kezehdc? 
i68? benn eívefzté halál által az 8 gyengédedenis 
f erett^ett édes Atytyát, és a* Tfáfzárnak megegy-
gyézésébol az Atytyá^ak Tifzt-fzékébe következettj 

mind-
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- _ _ -
mindazonáltal nem fokkáig tartoztatí-el ez Stetl az* 
Q Páliyájátóí, a' hol még több boroftyán várako
zik vala az Ö aratáfára, 1689-benn Székes Fejér-várat 
a ragadozó Törököknek körmei közzüi kiízabadU 
totta, és a' következendő efitendöbenn Kani/dt fel-
adni kénfzeritecte a* Magyarok áltaU 

. '• Erdőd)'Miklós Bánnak halála után, ennek hel
yébe köyetkezectv mint Dalmácziának, Horvát és 
Tó.-Órfzágaak Bánja 1693-ban, és legotean elpufzti-
tá Maydánty a' Tolvajoknak féfzkét, a' mellyböl a* 
Bofniai Törökök ottan ottan beütöttek Horvát Or-
ízágba v és ott mindent el pufztftottanak. Hafonló 
Ézerentsével élttBabinogrAdnál, melíyVár a' Száva vi
zének fzigetjébenn vala épúve. Ezt a' Törökö'kt51 el
vette, és Őket nagy kárral vifzfzaverte; 1696 több 
Várofokatisházott KárolJyvára korul a' Tsáfzér' ha. 
talma alá; u. m, Uranogracinmot^ Ujj-Tudorovt és VeU 
kadist. A' következendő efztendnben Bibatsot is ré
gen Horvát - Qrfzágnak Fö-Vároffát , ki akará az 5 
ellenfégének kezeiből ragadni; de az ő" Vitézi kofzorii-
JA mar egéfzfzen meg vala fonva, és nem lehete hoz
zá feramit többet ragafztanu 

MidSn CarJo'vitzbm a' Törökökkel békeffé£ köt
tetett vala, Bétsbe méné nagy kéfértf féreggel hoer 
ott a' Lakadalomnak fényesfégét, melíyet Ljófef 1.69^ 
benn tartott, az 3 pompáfonn öltözött és fzepen fel-
kéfzültt Tótjaival és Horvátjaival, nagyobbra emelje 
Utoljára Martziusnak 13 dikinn 1700 bann Grfzáe1 

Bírájává tétettetett, ésozan méltófág a ' Bánfával öfz-
fzekaptsoltatván, követte ötét Auguít 26-dik napjáig 
1703-bann, melíyvala az a'fiomorú nap, a' mellyea 
8 életének 41-dik efztendejébenn meg-hala — Felfé-
g*s tuíajdonfágokkal bíró ember vala ; b"lts és az id5-
hoz ízabott. tanátsokát tudoifcgondolni, hirtelen meg
tudta magát határozni, és*nagy volt tselekedeteiben ' 
melly .Utal a' Miniftereknek baráttfágát és Leópbid1 

Tsáizárnak kegyelmét meg~fzer*ette vala. - 1692* 
benn felefegű! vette vala Stratmann Eleonóra Gróf h is-
aízfzonyt, ki által két Fiakat nem/e, kiknek nary-
iágaikat és érdemeiket az egéfzfz Nemzet tudja- ü -

b * j o s 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/139 



jos Kaflcellánufi ésPaladnufi mé7tófágra hágott, Jffc ! 
rol/y pedig Generálja, vagy Fö Hadve/érie lett, az 
Auftriai hadi népnek Baváriábann é> Beigiutnbann % i 
és végezetre R , Sz* birodalombéli Heruegíegre c- j 
mehetett* ' ' í 

* 
í 

Á*N* Debretzeni Refor- Coll. Phiíofophiát , Ma* I 
thetnátikát tanitó Piofefsornak, az orvosi tudományi 
poktorának, és a1 Bihar Varmegye Törvény-tábla 
Affefforának Ér-Hatvani, Hatvani ís ván életének le« 
írása. (Af melly a' meg bóldoguUtnak egygy barátjá
tól ide küldettetett, és rai töiiünk minden változtatás 
nélkül az É. Olvasóknak fzemek eleibe terjefztcteti); 
Ér Hatvani Hatvani litván Ur , a' ki egygy régi Ne* 
öies Magyar Famíliából fzármazott* N. Hont Várme* 
gyéb.:n, Rimafzombatbaji, 1718 dik Ffz. December* 
nek 21-dik napján fzüíettetett e' világra. Ö az egek** 
föl a* Maiaknak ferege közzé rendeltetett, é> midüH 
snég e* felett a* Terméfzet gazdag elmebeli iirIenr'o» 
mokkái fel - ékefitette volna: ttidornánnyának els5 
fundamentomit olly nagy előmenetellel, foUvtattá, m^nd? 
a* N. Debr. Ref. Coll. mind pedig harmad fél ef/ren-
döknek el follyáfa alattJBa/él^wBernouiii,, és héjádban 
Muflenbrock Profefför Urak alatt, a' kikben, nem 
tsak Tanítóit hanem, barátjait is lVeml ke, olly el® 
menetellel folytatta mondom, hogy 1749 ben nunde-; 
öeknek akaratjokból és reá-álláfokbóí a'Philosophiá** 
ban és Mathematikában Proíefsori hivatalra valaíz> 
tátott. Mufsenbrock Urnák vezérléfc alatt az orvoft 
tudományt is magáévá tette, a' melly tudománnyá ki* 
váltképpen, az egéfz Orízágban nyilván való borosa 
tyán - kofzorúját fzerzette. — Jeles tudományokkal 
fel-ékesittetvén , Profeffori hivatalához kezdett, és az 
Cártéfius dögleletes Philofophiájának el-cörlésével, a*' 
melly majd egéfz Magyar- Orfzágon el-harapózott, 
ingának hírt nevet fzerzett, és a' hellyeit ai ötét 
halgató lfjúfágokat az igaz Philofophiának forrására 
vezette; mellyre nézve a? maga tulajdon munkáját ez 
alatt a* titulus alatt: „ íntroductio ad Vrincipía PtiL-
Solidoris u 1757-ben Debretzenben ki-adta, a* melly-
nék különös meg-visgálását a' Tudósokról való Lip«* 
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fiai UifágoVban 1773-dik a' 23-dik héti-levélbc$ ffle§» 
Í íthet látni. *) 

I ü fedeztefef a' Nagy-váradi meleg fered$knek 
is hifznokat; ír^ct arról egy munkát illyen titulus 

j aUtt: „ Therma Varadienfes U V minthogy valóság* 
I g3l i* annak külső és belső éléféve! fzámlálhatatlan 

ieiebjiratjai hozáttattak a* firnak fzéléröl ez életre. 
Az el mukt 1786-diknak kezdetén tsendes és nyugo* 
diimas életre-adván magát, életének 6'g-dik efzten* 
riejében, Profeísori hivatalát, aV mellyet ő már zz 
enrttert Coll. egéíiU ditsérettel 38* efztendgkig v i . 
felit valaf le tette; hogy hanyatlani kezdett életét a'fok 
gondoktól egynehány efztendeig meg fzabaditaná„ De 
az. emberi igyekezetnek mindég ejlenében törekedő 
fors nem engedte, fem néki \ fem gyermekeinek, fem 
barátin ak , hogy ezen áldott kívánságnak réfzeíei íé» 
g\ e»ek*, hanem azt tseiekedte, hogy még azon efz» 
tend ben Decembernek 16 dikán egy fájdalmas kó-
lika által lelkét kibotsáfsa* — Az 6 Felebarátját 
nak boldogságok eránt határtalan és maga hafznát 
nem nézöízorgalmatosfága, és az, azzal öftfze-köt* 
teietc felebaráú fzeretet,az ö Hazafiainak fzemek e* 
l ö t , e2en tudós férjfiat örök tifzteletre méltóvá té-
fzik. —• Az 8 maga nevét vifelö Fija moftanában cm* 
ltkezeiére egy márvány-kö ofzlopotájlittat, illyen fa
lj űi iráfsal: 

Stephano de Hatvan, parenti, 
Philofopho, Medico, Mathematico, 
Monumentum hoc erexit FiliusJ 0 MöVüfiflf. ' .. * 

• * ' 

Mit téfzen a mai Világnak ez cffzó: Pbilofopbus^ 
és ki az igaz Pbilofophus ? 

A* fzegény Vhilofophia fzinte a' Vallásnak forsát 
fzenvedu .•— Az is véghetetlen fzakadá'fokta ofztja 

*) Ezen tudós ferjfiának életévül és írásairól lásd ASla 
erűd. Lips. Anni 1751. f. Ji.'p. 189* t$cé Mus. 
Helvét. T. n . j>« 8- NeugeUbr.. Európa Tb. Xlh 
S. '851- -ö*. 
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magár, az is ctvefzté a'maga régi Jufsaít, igaz el
mebéli meg-fogáfait (ideas^), el-feíejckezék az 6 ere- | 
eletéről, és a' bolondozóknak játékává tétet'ődött, mely if 
minden Nézőnek mejj és gyomor valáfztó hártyáját , f 
meg ref2ketteu. — A* ki fzüntelen tsak egy rongyos ', 
jpaláítot, vagy dolmányt visel, vakmerőül tseíeke-
Szik , embert gyül8lo ; a* ki oftoba dolgokat tanit és 
oltalmai, bolondházba való tselekedeteket gyakorol, 
az embereket kerüli, a' kíkk.el nem tud tárfalkodni, 
a ki a1 táríafágban parafztofonn vifeli magát, az 6 éle- ] 
tének idejénn zúgolódik, és az ö fetét kamarájának í 
vakundokja; az hivattatik ma Philofophúsnak y és így ! 
minden ujj Philofophus, bolond, és minden bolond, : 

Pbihjophüs. 

Ez a® fzent Nevezet: Philofophia, minden kü
lön* ft fzeretö tsuda bogárnak, durvának és emtrer : 
utalónak titulufla. $8t a'fzemtelen ember gyui» lő * 
gonofztévö, ki köiönféges gyalázafját onzátlanfág-
gal nézi, Philofophiai Lélekkel fel-ruháztatottnak 
mondattatik leöni, ki magát a5 jó rend alól ki véfzi, 
és a Térvényekkel tsúfoíódik* Az Iftenfégnék ta
gadója, és a' földi Felfégnek raeg-vetóje, nagy Lel-
kéknek mondattatnak* Ezen fzájja] kérkedd Vité* 
zek és főidon tsűfzó bogarak, a* vefzedelemnek kö-
zelítéfekor a* Philofophiai nevezettel, mint egy köpe-
nyeggel befedezik az őgaztefteket, hogy azok' a' ron- j 
gyök éfzre ne vétetodjenek, a* mellyek az ö alsó ru- [ 
hájíkról alá-t&Qggnek* — —. Fájdalom I anynyira mentt | 
ez a* Tudomány, hogy ennek Papjait és Tanítóit nem j 
a' Minerva* és Apolló' Templomának pitvaraibann, í 
Banem a' hordók alatt, é fogházak bann, bolondok11 j 
tornyaibann, kazaffákami3 fvagy fzégyen -kövekemi | 
teli kerefni* 

Az én Itáleeem fzerént a' Philq/bphus 

Egy ollyan ember, a* ki a' Világgal baráttfágoi 
ion tud élni, és magánn a* Világ nélkül minden tör-
tónetekbenn fegitheu A' maga értelmeihez erdsfen 
tartja magát; de azokat máfokra erével nem tojja. 
Szánakozva nézi a5 tévejygöt j de nfem tsűfolja; a9 

kül-
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H\!s8kbcn éppen az, a* mi más emberek; és tsak be* 
lut nyomódk-rea a' löfcélletedfégnek pecsétje, a* met* 
Jyet »z öTzíve és okosféga jó! érez. Munkás hazafi, 
jó Feíeügtartó, fizeretetre mélcó Atya, hathatós tsQ* 
Jekedetu barát, tárfafágba való ember. Nera jár me
rőim , mint a* Régiek, fem ide s tova- nem botor* 
ká*ík, mint a' mai BSltsek* Mindent fzeret, és min* 
dsn betsuii öter • az 5 tanítáfait nem kerülik, fem 
a?, o f" elmebéli tartáfaitól (principia) nem ifzonyod-
nak ; Tsendefefc és tra! hatolok az 8 fzavai, minden 
kívánja a? ő cárfalfcodáfát, és az 8 baráttfágát meg* 
nyerni igyekezik* Tsak erősíégek és a' maga elete 
ákai bofzfzúija meg az 8 ellenfégeinek rágalmazafait, 
és tsendefséggel törlüe az ártatlanfágnak kintösférdí 
a* képraúctóknak nyálát. Bátran mégyen azon az ú-
ton, a* me Ilyet néki az 8 munkás lelke előre kijegy-
zett, és a' botránkozásnak kövét fzemefen és meg-ve-
ttfleg kigördíci az átbóh Egy indulat fem uralkodik 
rajta, hanem <5 maga Ura minden kivánfágainak* A* 
d'tséretet kévéire betsűJJi, és neveti a'gyalázót* SziV. 
vének csendesfégébenn fzereti a* Világot és annak la
kosfait, mértékie^efen él annak gyönyörüfégéveí; de 
azt éppen azért kettős édesféggel érzi, és a* foldöü 
a* leg kiffebb pontot is éfzre véfzi, melly a' fen> 
mit nem Visgálónak fjeméi előtt homállyban marad. 
Soha fem jái.fzik különös terméfzetü tsuda bogarat, 
ki kerüli azt , a* mit iaá$t lát, hogy téfzen, feuki 
fem tanúihatja-ki Stet, és magában és jó lelki efmé-
rétében el-rejtettetvén, tsak egyedül tudja 8, hogy 
k'iísoda. A* jberentse fel nem fúvja otet, "és a' fze- | 
rentsétlenfég félelmesfé nem téfzi. A* Monárkhá- j 
fának Jobbágya, de nem rab fzólgája; frereti a* ma- J 
gá Feleíégét; de nem imádja; örvend a' világgal; de 
íbha bé nem.fellegezteti okosfágát; hiízen; de a?- 8 ' 
hite nem vak; dolgozik a' közfínféges Társafágért; i 
de magát annak kedve-tSItéfének fel nem áldozza. Hé- j 
r ó ; és nem félelmes fzívil; fokát gondol; de ke- f 
veiét fzóll. Alvilággal él; de a* világ nem ágy él, ; 
itiint 3. Meghal; de a* hatalmas halál, meg nem refz- j. 
ketteti az 8 fel emelkedő lelkét* Talám a* Teremtés- ;; 
benn éfzre-vetetlen; de az 8 heüye fok káig üresfen ?; 

ma-. 
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marad, a — Illyennek gondolom én azt az embert, 
a* ki meg-érdemli, hogy Filofófusnak neveztesfék. a 

Mi adhatott okot az írónak ezen gondolatokra, 
a5 dolgoknak valófágát értő figyelmetes Oivafó 
meg íteihed ; mert p. o. ha egy GonoíztévŐt az 5 
bűneiért a* fzégyenfzékre kiállítanak, és az rántzba 
fzedett homlokkal néz-alá az 6tet nézSkre3 azt mond-* 
ják felőlié; hogy Philojbpbus: ha valaki másképpel* 
vifeü magát, mint más, Philoíbphus; ha a* Valláft é-
rétien ítéletiéi rágalmazhatja; Philoíbphus,— Koránt 
ícm; nézd meg mi az igaz Philofbplms, és piruij-meg, 
ha magadat annak tartód, 's annak leg-kiffebb leirt 
tula donfágát lém érzed magadbann* 

A* Tudományoknak fzéles határjai között egy 
Tudomány fints, roelly az emberhez méltóbb volna, 
mint a' melly errSl tanit imi az Emberi nem is talál 
édefebb foglalatosfágot a* valófágos emberi elme., 
mint a5 mikor az emberi valófágnak mélJyfégébe me
rülvén, illendőképpen meg-fontolja, mi emeli feljebb 
egygyik embert a'.'maliknál, és mi téfzi az embert 
arra méltóvá, hogy az emberi nevet meg-erdemélje* 
— A' kik ennek vísgáláfára nem vetik fzf veket 5 ha 
Nagyok, az alattok valókkal nem egygy féle Valófá-
goknak tartják lenni magokat; ha kifsebbek, ama
zok előtt, mint alatsonyabb nemű teremtések, 
a' főldönn máfznak, mellyet amazok még-is kivan-
nak tSllök. Kicsoda nem tifzteli'hát az ollyan Fö-
Rendet, a* ki a' fzegényt a1 méllyfégbSl fel-emelvén 
maga mellé hellyhezteti; és ki nem bofzfzankodife 
arra, a* ki valamelly Fő-Rendnek alkalmatosfágot 
fzolgáltat, hogy ez annak öfztönözéfére még jutalom 
alatt tegye-fel ezt a' kérdést: Ua leskeli é a Fo-em-
bertiek a fzeghybez hotsdtkozni? — Éppen* erre kén-
fzericteték Porfzia Ferentz Hertzeg, mellyre nem ju
talomért, hanem emberi ízeretetb3L igy íra VauU 
JenTJt." 

Ez 
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Ez a9 kérdés: „ VaJlyon a' Józan okosfágó cm* 
& ber , hibás dolognak tarthatja é, ha valarneiíy fg 
„ ember emberi fzeretetbol az ő fzegény felebaráta 
„ jáihoz le-erefzti magát ?^u — Éppen »olly méltó 
a' felféges Fel-tév8hoz;;.inínt a* mitsodás gyalázatos 
a* reá alkalmatosfagot fzólgáltatónak. 

Ellenben nem régen et a' kérdés ádodék-ki É-
fzákon: Vollyon d Fejedelmek is emberek^ vagy ember
ré lett Angyalok volnának et E$ az erre felelt, ugy <ua* 
gyónnál akarnám én, hogy felelnének amaz kérdésre , 
is az emberifégnek javára. Ez légyen az én jutaí-
snom* 

A9 TerméfzettSl mindnyájan tsak embereknek 
alkottattunk : Tsak a' közönféges Társaság fzűli a' 
küumhseget * mindazáltal ezen nyiívánfágos fel-té
tellel , hogy ; a* mint az állapotok emelkednek; úgy 
azoknak tifztjei is nevekednek. A' kénfzeritö köte*. 
lesfégeket parantsolják a' Törvények, és a'fzabad 
akarattól függőket áz érzés* 

A* jó tselekedetekre ki ki alkalmatos; a*nemes 
tselekedetekre csak kevefen bírnak alkalmatos mivolt-
tat; de a* nagy téteményekre tsak a'F8 rendek lehet
nek aíkálrnatofok; mivel az '6 munkálkodó tehetsé
geknek leg fzélefebben ki-terjed határa, és hogy azt 
tellyefittfek , kinek kinek hivatala kívánja, 

A Fö-rendeket téfzi a' fzületés; de a* Nagyo. 
kat fzüli az érdem. Valóságos emberi fzeretet nél
kül egygy érdem fem fzármazhatik, fem meg nem 
állhat. Mivel tehát boldog foglalatosfág, az embert 
be.sűlniy és a* fzenvedot enyhíteni* erre nézve a* 
józan okosfág mint leg-bő'ltsebb efzközül adja a'Na* 
gyoknak ezen végnek eléréfére , a* le-botsátkozáji^ 
mellynek betsi a Rágalmazok által nevekedik* 

Tsak a' rofzfz tselekedetek azok, a' mellyek 
meg alatsonithatják a* Kitsinyt; tifzteletlenné té^ ; 

hetik a* fzegényt, nemtelenné a' gazdagot, és a' F8S;>: 
rendeket méltófágoktól meg-fofzthatják: de a' Nagyp-^ 
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eey le-botsátkozás fem engedi-meg, liogy" -el.-efleV, 
És a midőn 6 annak bizonyfágáűl, hogy ő' is ém-. 
ber^ cl tántorodik , a' fzí vek az 6 -vetett ágyaikba 
be-fogadják. 

Mert ha 8 .az embereket boldogítani akarja,, efe 
inémi kell nékie azokat* és ha meg akarja elmerni, 
fzükfég hogy azoknak állapotokig le bocsátkozzon. 
Az 6 nagysága tsak ugyan benne maradj sót még 
feljebb emelkedik^ a* midőn minden fzíveket thro-
RÚffiil és ülo fzékul foglaltt magának, 

A* külső felfég tsak tornyon lév$ kakaft olr&z í 
nrgíra, melly fzelet mutat, valahányfzor mú áthat ^ , 
és a pávának üres fényesíégét. Éppen úgy, a' böv* 
adakozás^ melly hafonló a11 hoz a* fzerentse fazékhoz, 
melly egy kegyelem ujának kedvéért* egereknek fze* 
rentsétlenfégétnyeli-bé, és az a* kü [zhü/ég, melly ma- , 
gán kívül jajt nem érez, mind a' ketten az emberi j 
ízeretetnek idétlen fajzatjai« | 

A* bSlts le-erefzkedés tehát az a' Nagyra néz- \ 
ve.) a* mi az okos fel emelkedés a* Kicsinyre nézve^ \ 
!• i. Öröm és tifztelet. ! 

Ti FSrendek ! fialjatok alá tsak a* ti meredek .* 
tetőtökről* Valófággal meg fogjátok tapafztalni, hogy ; 
nritsoda gyönyörüfég vagyon az emberi fzereteeben, i 
£< ha tsak ugyan meg nem lágyul fzí/etek, a' ti hi- I 
degfégteket és érzéketlenfcgtakecleg alább érez?étek\ I 
Bizony i így nem léfztek többé a'ti Úri állapototok* | 
jiak közepette rab-fzólgák , nem lefztek tovább a' « 
ko'zőnféges tárfáfágnak akadállyal és ellene* játlzói; f 
hanem a* KozSnfégnek előmozdítói, háíznot fzerzd, | 
és kSteleííegtek fzerént él3k* De | 

' ' ' ' f l 
Ti Nagyok! kik az emberi fzeretetet drága ta* f 

pafztalás áltaJ, utoljára drágán meg-váfároltátok, igye- \ 
kezzétek azoknak is fzívét meg-nyerni, a* kik az Or- t 
faágban magokat Nemefeknek nevezik — Ezeket az [ 
Sala való teftiíégeknek ingerén űfzkálokat, gyémánt ; 
wejj-vaflál édesgesíetek az emberi fzeretetre és köz* ! 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/139 



SkET é *' —rí8* E ^ y i k *««*** ny»Mtok 
nekiek es a maiikat az Égre farfxrór, ~ i - i - « 
meg: hogv az embert tsak a ' í í e l ? S f , ? ^ r í ' I * ' 
ré. Drága gyólual k é n n y é t e ^ f e U k e 1 - r £ e ? ^ " 
tetetnek olajfával, hogy Lagoktól tuJ'Zí MT 
gok meg fogak ök ofztán a' virtusnak i I 7 « ; 
világofodott Századunknak tifztesSre t J L ? ífCg" 
az igazfág és Tótétemény oll an h lu ) Í hogy 
- d l f « A . . bolond, Z i T S ^ f * ^ 

t ö k a ^ a . T S s ^ S 1 s fó^jWJÍ 
az 8 dits&figeknek efzközeit e J X K í ' ' 
raorúfaggal tufakodókat az , infégelkboJ k á d j a i ! ' 

•«, i r l S f ' k 8 í h,af7'lláIásra, nem halljátok? ho?v VM 
nk Vilhelmnek és W , * minden napi ts'elekfdete b 
így intenek benneteket: "ciekeaeteik. 

Nagyok! tanuljatok kunyhókban múlatni. 
Embernek így lehet méltán hívattatni! 

Vaulfen. 

* • * * • • 

^ ' A/««y/ Rónyowfomtató Mivbettyekhn kilőtt 
vagyjajtó alatt lévő könyvek. 

I. Kijöttek. 
.ír u1' S^"várt Khfiromi'Története, két feakaf/ban a 
réfzben. Nyomt. Posonyban Landerer M hállv b e ^ ' 
vei 1787-ben. az ára kötetlen 2. for. Y 

« , f f w ? Z / ^ " ^ ^ Rómán, mellyet Német-Orfzáe 
" ^ y ^ e s ^ e g g e i vett és olvafott, és még é S e n f 
leej JJ«/«r.J7r a' Szerzője, ki Got'tingábannThe'ló. 

for A könyv bizonyos véggel meg/egygyezSIée van 
kidolgozva és felféges t a n ú k k a l rSS^S^t^ 
tellyesfeggel nem fzorúltt a' mi ditsérésünkre - E 
gyár nyelvre fordította Szaíó Dávid Ur. Ha vallyoa 
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az eredeti írás* hathatófágának meg-felél é, és olly re* 
mekül van eVforditva, mint az eredeti nyelvenn (ne
me ean) írauaiott? annak meg ftéléfe nem kötelesíé-. 
günk; minthogy a' mardofó roftálásnak a' mi levelein* 
jccir hellyett nem akarunk adni, mellyeket tsak a* 
Csendes Múfai írás* módjának ,, a' ki - jött köny vek' e-
löfzámláláfának fzenteítünk, anynyival is inkább, 
hogy az egyfzef világosfágra jött könyvek a* Rözon* 
fégnek ke2einn forognak, a' melly éppen nem fzo* 
rűltt arra, hogy más ítéletére támafzkodjon* Tsak 
u?yan a' fordításról mondhatjuk , hogy jó és tifzta \ 
MUgyarftggal van irva > kivévén a' fzáraofotskai új* 
fzikatj de minthogy minden dolgot és tselekedetefc 
a* végből lehet meg-ítéliii; nem érdemli teUyesféggel 
a" Fordúó, hogy azért kiffebbittesfék; mert mind jó 
vcgb 1 iseiekedte, a mit tselekedett. — Qfztánj hogy 
tulajdon íteletünket ki-mondjuk, bizony nem is mincl 
rofcfz az; a' jókat hát koízőnjük meg nékie, a* rofz? 
fzak hellyett pedig igyekezzünk jobbakat tsinálnl* 
s a többi. 

2. Nemes Emben Posonyban'.1787-bén Patzkó Á-
goflotf betűivel 4* réíz. -*- árra s* for. 

Ez a* munka már ez clStí egynéhány efztendcJk* 
kel látta-meg eiöfzfzör a* magyar világosfágot, és mi-
veihogy az első nyomtatásbéli könyvek elköltenek , 
moft ujjranyomtattaték. Ha vallyon a* meg-,bóldo« 
gúltt Faludi Urnák, holta után világosfágra lépett 
munkája légyen e% vagy,nem? nem tudjuk; de elég 
az, hogy a* Faludi kéznek egy remek munkája > Ta-
Bícásfal tellyes, és meg-érdemli, hogy tudja az. em* 
ber , mi van benne, hogy a* fzerént tseJekedjék, ku 
váit az ollyan Ember, a* ki a* Nemesféget nem tsak . 
abban hellyheztefci, hogy egy féltuttzet jobbágynak 
paramsolhat; hanem abban, ha a9 fzív nemesül gon
dolkodik és tselekefzik* Nyugodjanak hát tsendefeti 
Faludinak hamvai; az 8 emlékezetét hamuvá nem en
gedi válni ez a' munka. — . 

3« IwádfdgQf Ktinyvetske, melly á*Római Anya/zent* 
&gybdzbán lévS nemes fzívelt fzdmdra fzenteltetett. Po« 



Jbnbann Véber Simán Péter betűivel 1787 ben $, téfa aú 
:ta X2* kr* 

Ebben az imádfágos leönyvetskében minden ne* 
vezetefebb alkalmatosfágokra való kfínyörgéfek caláí-
tatnak, mellyek a* bánatos fzívet meg nyugtatják, és 
az Istenhez a' lelketfel-emelik. A' mi a* Könyö.géf-
nek terméfzeti tulajdonfága, azt fel-íehet ezen köny* 
vetskében találni; világos egygyügyüféggel vágynak 
kva , és nagyobbára az egy könyőrfliö és Jókévá Is** 
tenhez vágynak jgazitva imádfágai, a' ki egyedül hal-
gathatja-megés tellyefitheti-bé a' könyörgonek fzQkfé-
geit, — Oh melly jó volna minden Kathólikus Re-
sefzüyínnek ezen kény.vetskére fzerc tenni 1,. 

4. IX* JÓSEF Tsáfzár' ímádfágos kSnyve. Pofony-
ban Véber Simon Péter betűivel 1787* * 

- -Ebben a' kSnyvetskében tsak í%. 'fcönyörgéfek 
föglálwtnak-bé, a* mellyeket valaki ivtt a' Jofef ríe* 
ve alatt* A* Gondolatok benne fzépek. és igazak, a*r 

mellyéknek minthogy minden bizonynyal mind meg
kellettek Jófefnek fejébenn fordulni, méltán nevezi 
az író, Jófef Imádfágainak, De oh mellp fák fagyat-
kozásfal vagyon e' mnnkátska. Sok ollyan T?i£dárri< 
gondolatok maradtak-ki innen, a' mellyek hát ha a* 
leg felsőbb hellyet foglalták és foglaljak a* felféges, 
főben* — Talám ha meg reá -vefzi magát, hogy kn» 
nygrögjön a'Jófef képébenn, azokat is hozzá ragafou 
ja az Író, — Elég az, hogy ez a* köriyvetske 4* féic" 
fordíuffál jStt-ki magyarul*: 

1L Sajtó alatt vagyon* 

I. Hallónak boldog efivéje — két fzakafz. Simon 
Péter Veber Könyvnyomtató Mívhellyébenn* 8. ttxz. 
árra léfzen iv t 30., kr« • • • . ' ; 

Ebben a* könyvben egy fa Minifter Halló név 
alatt oktatja a* Fejedelmet, hogy millyennek keli 
lenni az ^Uralkodónak , Kivagynak benne t.*in?iva 
azok a* Utak, a' mtílyeken folyjanak a* Közöníé^ 
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(Hgok.j miképpen kelljen az Orfzágban az Igazfá-
g n , kereskedett, Tudományt, jó erkó'Itsoket virá-
goztatni. Ez a' könyv tsak Román ugyan, de tel-
lyes b3)ts oktatásfal, mint a' Feneion Telemakja^-xntWf 
voltaképpen meg-érdemli hogy ezt mondjuk t óllá: A! 
ki nem bízik az inához 's pennájához, hogy verset 
futhat 'sírhat Fenelonnal ; ne fbgion az Román írás
hoz. Ugy de Hallat e'hez hafonlítják , melíy az ol-
vafás közben egéf?fzen uralkodik a' fzíven* — A* 
moftani Würtembergi Henzegnéanynyíra nreg-fzeret-
te ezt a' könyVet, hogy belőlle ízánios Exempláro-
kat vétetvén, azokat a' maga Tartományjaiban éloíz-
tatta — oh vajha ilíyen hathatosíagát lehetne-ezen 
munkának reményleni a' mi nagy; fö .Afzfzoriyíága-
inkbani 

•' * * .V 
A iB-dik Szazad*emlékeztető'''Üfzlopa. 
Német nyelven jött-ki egy könyv, meUyiiek ti~ 

tulusfa eziZufammenkünfte in den Elyfxifchen Feldém* 
xx. C w. vagy: Az Elyfmmi meztkönn :<valá ofzfze-mene
telek a közelebb me^báltt fo Embereknek s a ' t . 

Ez a*.könyvetskev m.elly egygyütt való befzél-v 
getésben írattatott ,, a ifydikSzdzad1 emlékeztető ÖJh-
lobnak neveztetik ; meg-is kell fólia vallani , hogy 
a' ki a' benne lévő tzélozáfokat 'írti, nem kevés gyö-
Byöruféget érez olvafáfa mellett 5 a' honnan ügy íté
lem, hogy nem kedvetlen dolgot tselekefzem, ha be
lolle qgy darabot ki-fzaka'fztván, fzóról Izóra magya
rul ide írok* A' máíod k öfzfzemenetelben, minek-
utánna Tzitben, az a' híres Burkus Generáítsak egye
dül maradott volna , Mendelfohn és Lejfing baráttfagos 
befzélgecéfek között hozzá érkeznek. Mond . 

Mendelfohn.t Örökké igaz marad a* Plató fzava! 
A* mi kivánfágaink foha raes nem halnak l 

Lejfmg* Jól vagyon! itt jobban leftet a' Philofo-
phiáról befzélleni, a' hol minden bizonyos, mint fenti 
amott, a hol a mi igazfágaink , tsak a' mi Keskeny 
tudáfunktól vették az ő léuleiket. 

ízi- ' 
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Tzitbeh. Plátot^és a\ Filófófiát {étre kel! tenni. 
Jó napot, Uraira I 

Mendelfohn. O! ez a' mi derék Tzith'cnün*. E* 
zerfzer jó egésféggel Uram! 

Lejjrng. Béfcesfég! nemes Hadakozó , a* békés-
fégnek mezejeiben! 

; Tzithen. Jó UramI jó! hagyjunk békét mára* kom-
plémenionioknak; békeffég, vagy nem, már itt va
gyok; a' hova hoz mindnyájunkat az emberi fors/ 
de — ha I az a' mi Filoíbfns Mofe^ünk ! A* máfik 
Urat nem efmérem, Jbajufzfzomra mondom! az is tá
lam Filofófus? 

Mendelfobn.~Ugy vagyon, Generál Ur, amaz hí
res -L'effing, 

Txitben. Szolgája az én Uramnak, Szolgáját fc~ 
kat hallottam az Úrról, fok munkáját is olviftam; 
d,e ízemélly fznrént oda fel nem efmértem, .a'hol töb
bet kellett bajoskodnom az»én Hűfzáraimmal, mint 
fem *' Tudófokkal,! —! — Éppenmoft ötlik efzembej 
Az Ur az, a* ki Major Tellbdjmot irta, vagy hogy 
hívják azt a* theátromi munkát? 

Lejjing. Bamhelm Minndnah ^Generál Űr! Én va-
fyok Szcr/.öje eẑ en Játéknak 1 Én akartam a* Német 
theatromi Játékok igaz példáját a'Németek' eleibe ír
ni, és az ízit fzájókba adni} de femmire fem ment* 
tem'l 

Txithefu No! femmi fem! örvendek hogy itt ef-
xnerettfégére juthattam; engemet Örökké nagyon gyö
nyörködtetett az Urf Tellhájmja! de ez már mind el-
multt! éppen úgy tértünk-vifzfta a* Világnak piatfzá-
*ó | , 2L mint oda mentünk, femmit fem hozván el ma
gunkkal onnan egyebet, az el-muktaknak emlékeze
ténél! Hm ! fzinte magam is a* Filofofiába -elegyedem \ 
— De felejtkez7Ünkkel Uraim itten, minden unalmas 
és kedvetlen dologról! Tettzik a* lakás itt az Urak* 
nak? ** -
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Mendelföhi. Igen nagyon! minden ftf-'ihdBIatin-
kat kielégítő eledelekre találunk itten. Itt csak a* 
nyugodalom, tsendesfég, öröm és bóldogfág lakoznak! 

Lejfmg. Majd mindjárt nreg-fzok ja a'Generál Úr 
Is az itt való lakozáft. Egy ollyan erős tüzes Hada
kozó, úgy ítélem V Hogy végezetre az életnek terhe 
alatt el-lankadván, a' nyugodalomra kívánkozott? 

t«irt«f. tJgy vagyon! ugy vagyon! Mit tsinál 
az ember a* világon, ha a munkára nintsen ereje? 
Tsak a* mi nagy Fridrikünk nem unta még meg a" 
hartzot; minc egy Ifjú, úgy dolgozza még az ő' Or-
fzágának boldogíagát — az egéfz Német Orfzágnak 
bóldogfágát; és ötét féli és tifzteh egé&ft Európa, és 
moft is ízintugy refzket tolle a' Kabioétban, mint az 
e!3t a' verekedő mezőkönn, — —J-*. (a' tüzbé top
panván) ugy vagyon Uraim! bizony a' Fridrik'émlé-
kezete foha el nem múlik, valamíg tsak fenn-ál, a* 
Világ; mert előtte foha fem voJtt egy Monárkha is 
hozzá hafonló, és foha a' maradéknak egy Monárkhai 
ia fem bátorkodik az o nyomába hágni! Az Iften tar-
tsa-még Stct meg fokkáig a£ főidnek, mellynek az 5 
halálát mellyen meg kelletik érezni. 

Mendelfoln. Ol-azt ts^Iekízi az Örökkévaló, 
mind addig, mig az 3 boltsesfége ezt kiáltja: Elég! ~ 

Le/Jtnr. Addig a' földről el nem ragadtatik, mig 
az 8 iótéteményeinek, az 3 tökélleeesfégemek mér* 
teke bé mim telik, és akkor - akkor jfn a békef-
féknek lakó hellyére nagy diadalmi pompában, a holt 
az° á 3eg kiffebb és éfzre vetetlenebb tseiekcdete is 
határtalan bóldogfággaí fog meg-jutalmaztatní i 

Tzithen. (meg-illet8dve). Bizonnyal! — bizon-
nyal' — Ah én meg-fibbadotfr eríi Öreg! hideg borza-
dáft érzek az én tetemeimben, ha a Fridnk* ki-mú« 
Jáfóról gondolkodom — 's még is 

(4* Braunsvájp Leopold Hertzeg jön) 

"" " - {A\tohíit máskor*) 
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