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Költ Bétsben u , Novemberben 1788. 

ffilred--2frdik Septembcrben. («A* Műfa felel c? Kurir 
mentségére.) 

Tf6 vagy hát édes Kurírom! — jó — Is nem vagy 
n hitetlen; 

Hanem nálad a9 Szűz KU6 tsak a' hartzon kelletlen-
De ne tsálj ám és ne-vedd-fel moft-is tsupa men» 

tségnek, 
Hogy mindenek Mars mezején a? hart$* tüzével 

égnek. 
Mert ha tsak tsupa mentségül vetted-fel Pariprddra$ 

Már egySzer kedves Músddat — ketsegtetö nótádra 
Meg-fog felelni Jupiter 9 tüzes menydörgéSekkel, 

Kinél már el-vagy árulva panafzíó beSzédekkeL 
Én pedig, a ' T e hiv tárfod hüségteienségedröl 

Nem felelek. — Söt kéSz vagyok tenni félénksé
ge dröL 

El-kisérlek a* hartzra-is; —roSzfz az , Feleségnek is, 
A* ki el-fut a5 férjétől, ha tsak baglyok jönnek-is. 

A* Szerelmes a' társáért nem tsak holmi félelmet 
i U z ki-állni ? hanem ki-áll akármi vefzedelmet 

jKk • "A* 
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A* Műfa pedig Szereti a* hartzot, nem hogy félne, ~ 
Tkébás* Vára ' veízedelme' 's Trója híre nem élne^ 

Ha a5 Míifa nem követte volna Bellánál nyomba; 
Ott volt az Eneáfsal'is minden tüzes oftrornba. 

Söt, miólta a' hartzolók Mufikákat vettek-fel, 
Hogy ezek edgyütt hangzanak a' zorgö fegyve

rekkel "; 
Jufsa van a' Tábor-helyhez ?s Sátora a* Mufának, 

A' meilyből bizony vétkeztek kik engem5 ki-zá
rának, .' 

Már moít: ha én társ nem íefzek; minden torténeteket 
Ugy néz a' maradék , mint-egy faragatlan ké

peket. — 
Sirtam, hogy a9 mínapában egy Bakonyi barlangban 

Szám-ki-vetve : tsak egy^ két Szót kaptam abbari 
a' hangban, •: * 

Mellyet a' Bánatból hoza Kurír o?rf Trombitája, 
De tsak ugyan nem lehettem olly idegen hozzája; 

Hogy kö-fziklás bértzcimröí ne Ekhóznám hangjára, 
Éneket adván a9 Magyar Szájába Mcírs formára. 

Ha hát már vagyon nyergedbe vifzontag egy kis 
helyem, 

Bátorkodom Kuríromnak hinni 7s rá-vetem fejem: 
Hogy Trombitádba leheüjem hartzra bujtó hangomat,, 

Vidd-el hát a' két Hazába ez egynéhány fóromat: 

Mars. — felarfog az új trombita-Szó — dobolnak, 
Hartzra megyünk, a' Törökök unSzölnak. 
El-lepi már a? Pogány a' Bánátot. — 
Illik-é hát neki mutatni hatot ? 
BiSzem Hazánk több ezeret-is lá tot t — 

• • ... - • , . Hova 
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Hova levél? Kiniri' erős karja!" 
*S édes Hazám*' hajdani fok Magyarjai-
Ki fok ezer Törököt torkon verve, 
Hartz mezején halva hagy a heverve, 
Moft azoktól íefzel-é meg-nyergel ve. 

Nem a* Sógort y nem ay Legyet bántyák már'# 
Magadban- van édes Hazám a' nagy kán 
Reskenyűl már jóval a' Magyar Határ. 
PufztiÉ éget, Szeretseny, Török, Tatán-
Hull a' tíúfzár,, áz az erős ellen-vár. 

Ha buzog még benned Öfeid vére, 
Emlékezzél eleid' hűségére,* 
övedezd-fel derekadat ülj lóra:,» 
Üss reá Sas Szárnyal e* tik-hordóra, (miZv'üs} 
A' Törökre beledet martzongóráv 

A' kerefztel meliy tzimeredben láttzik* 
Sem a' Hóldfzarv Sem a' ló-fark nertr jádSzí&í 
Ugy vigyázz riégj-fotyó-vized? partjára ;> 
Hogy a z , a' H6W heve' Szorítására, 
El-ne fzökjön tenger-járás módjára, (te/tus^ 

Ha Hazádat hajdan-is várreí nyerted ^ 
Mikor Gothujt Szarmatát meg-nyergeíted.-
Ma ne kéméld Sem a' vérzéji Sem a' vért# 
A' Ditsöfség többet fizet, és fzebb bért 
A' Halálért, mint idegen rabságért. 

Néhai BAK JÁNOS ifjú Papnak Bétsben történt hm* 
Iáiéról, irta KOVATS JOSEF. 

Bétsben-is az a* kár a* mi volt Romában 
Ha vetjük Czineás itéllö fontyában,< 

j MéUy valamint Rcma^ egy_Fö^Js_£g^ijiá23L 
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Hire az.Eft , *s Hajnal Cíiilaggal határos 
Erős ; a' Terméfzet 's Mefterség ftrásálják, 

Mert , a 'Hegyek ; Dunák, 's Báftyák h'óvíl alják; 
A' Szépség, a* Pompa, úttzáin sétálnak 

Kertjeiből Jó ~ kedv, 's Őröm folydogálnak. 
A' Gyönyörűségek mind kivül mind belől 

ölelgetik egyrriáU, "s találgattyák elöL 
Egy Szóval érdemié azt tsak Béts Várofa 

Attyaival , JOSEB" hogy legyen LakóSa. 
De lám még BdtsbenAs; melyet mágafztalunk 

Valamint Romában égy kárt tapafztalunk. 
Hogy éltünknek nz-is nints menedék hellyé, 

Hogy. ide :is bé ront á' Hálái ereje. 
Hogy á' Jó~hedv\ Örüm^ 5s a' Gyönyörűségek 

SzomfziSdjái itt :ís minden Betegségek 
Hogy vig Pompájába? mellyel kevélykedik 

Táríaivál a' Gyáfz bele elegyedik! 
K több^Thrönüíbk közt a* Halál TIironufa5 

Benne á' leg-régibb *s leg-főbb az ö JuSsa. 
"Czincás nem vagyok; de rnihelyt lialyátok 

Élők! ítéletem Helyesnek valyátok; 
Mindennap igazabb mert ez a' Probléma, 

Démönftrálja az-is á* mi merő néma. 
'A* halgátő Szájok^ a* le-zárt Nyelv, 's Torok ^ 

A' Néma koporSók itt Prédikátorok* 
Jaj kihek-is íenne még erről gyanúja > 

ím rr:;ft íz egy ifjű ennek hív Tanúja* 
Js^z J^t-yj ?? kinek le-zárt Szája; 's nyelve 

Ji2 ?.?.*. bszonyittó" Szókkal van meg-telve* 
;:,•;.:.:k meg ízánáfá méltó ál lapat tya, 

wiivemlgl penftairibá Veríirríet táoí'gattyá: • 
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' E* Magyar Idegen el-hagyván Hazáját, 
A ' gyakran háborgó Szamos' vize tályát , 

A* Máramarosban Szigetre bé-tere , 
.Tudományainak öregbittésére,. 

' .Majd helyt ada néki Debretzen kebele T 

'- ?S hét eSztendök alatt dajkálkodott vele. 
* Cnnan.Tanittónak el-viteti Gyoma, 

(Fiainri moft-is bölts Ujjainak nyoma) 
Még egy\yala-.hátra: Minta* hangyák líyárdn 

Jó távol járnak a5 gabonás határon ; 
•_ Mefzfze'' ki-répüinek mint néha a' Méhek* 

SzomSzéd virágokon dolgozgató czéhe&, 
Ctt Szedik a* .Nektárt, 's olly ételt kéfzitnek f 

Mellyel minden Szakáts éízt me'g'-SzégyenitneL 
Így volt Ö; iíly tzéllal ííete meSzSzite 

A* Sok ágú Szőke Duna környékire. 
Hogy itt többet többet gyújtson Tudománnyá, 

*S bellyebb , nyíljon néki ez az Atany-Bánya. 
Hogy igy el-kéSzülvén, Ifiennek^ 7s Hazának ̂ ' 

ESze, Szive ,• Js Élte holtig Szolgálnának. 
így remélt, de véle meg-faala Reméiíye, 
' LáSsátok a9 Halál itt-is nem- kémény e ? 

Bé*ér Bétsbe, *s mindjárt ezen ujj Vendéget 
Fogadják, '$ mutatnak hozzá fzivefséget. 

De kik?vJfem a* minden helyt termo emberek; • 
A* Pénz InquiesS gyors kéz láb 'Kellnerek * 

Hanem a 'Nyavalyák fogadják, *s Ölelik* 
Ez erős Teft vélek tsak hamar meg-telik* 

Könnyű már a? rontás mert a*, Sereg belől 
El-áfta a* Minát, 9s gyujtya mindcn-felöL 

Van Bétsnek egy leg-fdbb hafznú épülete, 
K k 3 Lakja 
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Lakja a* Betegek nyomorult Nemzete, 
Királyi érzékeny Szív a5 Fundállója, 

Rörzyüreletefség az Ajtón - állója. 
Benn a' Betegek közt jár , kél a' Jó-tétel, 

Van nékik oltson hely , Orvos, ruha, étel 
Ebbe megy, 's leg-hivebb gond lévén rá ebben,. 

Ötven nap tanulá leg-érzékenyebben. 
Melly hoSzSzú légyen egy jó Királynak karja, 

?S távolyról-is melly Sok jót tcfz, ha akarja. 
Ti leg-boltsebb Orvos Doctorai Bétsnek! 

Szerezzetek Olajt é3 pislogó métsnek. 
Mert még-rettent éltünk reméli Ti bennetek 

EgéSség, 5s gyógyulás jár nyomba veletek. 
De lám T i tsak kezek vagytok, IJien a' F ő , 

Azt tehetitek Ti tsak a5 mit akar Ö. 
Ti mozogtok V'cfe lám Ö mozgat titeket, 

O ád-meg gyogyuláft, Ti tsak a5 Szereket *-
Másként az egéíség, a* leg-jobb Pat ika ; 

Szeleritzéi közt-is nem jár , *s nem lakik a l 
A* mi tsak lehetett Ti vivétek végben, 

De Ö meg-hal, mert igy rendelték az égben* 
Meg-hala; és oh jaj a' mikor meg-hala, 

Semmi Attyafi-kéz körüle nem vaia. 
A* ki ápolgatván már fagyó tetemét, 

Bé-fogta volna rég álomra hunyt ízemét. 
Nem'volt Siratója, 's Halotti Pompája, 

Az utasnak Semmit Sem mond Ofzlop-Sája. 
P e femmr; tsak Jiogy "moít valakik haljátok, 

Könyvetekből a' réSzt néki ki-adjátok* 
fia késérok nélkül a' Sírba ű taza , 

IVIQÍI fohajtáíidat küld-el Magyar Ha^aí 
Hadd 
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Hadd áljának ezekf RoporSója Selett, 
"Mert ezek a' leg-fzebb Pompák a' Sir mellett 

Ha nints feje felett fekete Táblája, 
'S azon Élte, Neve.., 's a' Famíliája. 

Kérlek Szívetekre mefsétek-fel ötét; 
Egyébb Ofzlopokban fok kárt az* idő tett ; 

El-dülnek, el-kopnak a? Márványok,'s rezek; 
.Az erőt," 's az időt fel-fe veízik ezek. 

Leg-fzebb-is embernek élni- a Szivekeji, 
Az -emberben termo leg-drágább köveken. 

Én ugyan, ?s velem Bcts több Magyar lakofi 
Az ö ínségének mind vagyunk forfoíi. 

Mi véle azon egy hajóban evezünk , 
Köz velünk a' vefzély; mely méltán könyvezünk! 

Az ö példájában mi magunkat fzánnjavk 
Nyugodjon! egy Szívvel, 's egy Szájjal kivánnyuk. 

Meg hallván hólt hírét, vallyon ugyan hát T i , 
Hiv Atfyafiai 's Szerelmes Baráti! 

Hát Ti mit miveltek ? Azt elvadolhattya* 
Akármelly érzékeny Szívnek indulattya. 

Két könj'v tsatornákká válik tán Szemetek. 
Fel-buzogván elég vizet bús Szivetek. 

De miért? Nézzetek egy Kertéfz kezére 
Leg-drágább Plántált el-rakja Télére, 

Hogy ne-érczhefsék mérgeit a5 Télnek, 
Hónak, Zuzrnoráznak, \s az éízaki Szélnek. 

Majd a* fzép Nap-fényre TavaSzSzal ki-hozza, 
Újra ki-virágzik, 's a9 Szél illatozza: 

Az Ifién leg-bőltsebb Kertéfz, 's így tselekSzik, 
Ele^e-látja hogy az idő hidegfzik. 

Hogy az ínség' 9s Hadak' Telei kéfzülnek^ í 
K k 4 '.A* '«•/ 
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A* mikor boldogok azok kik nem1 Szülnek-, 
Brágá Plántájának hogy h á t . á z .efféle 

Ke árthaSson§ nézd-el mit tselekfzik véle. 
Bátor helyre rakja e* Vpíg Kertyéböli ' 

• De a* mint eröSsen hiSzfzük beSzédéböL 
Ide hátra van még egy leg-fzebb' ki-kelet, 

Midőn -ei*törölvén minden ínség" T e l e t ' 
Flántáit a* Sírból hordja'a9 Nap-fényre, 

*S Örökké való Nyár jár e® Vetemény te. 
Felölled-is ekképp*'hiSzünk jó Barátunk,* 

A* mint Reménységünk * Szeméivel "látunk. 
Már nyugodj békévelr'jmi elmaradunk mars 

Téged hiv ez a* Ma,' 'minket a* Holnap vár. 
Gyáfz példádon Szivünk megéretten tijjobban* 

*S hogy közel a* halál MSzfzük jobban, jobbad. 
Mert bár ezt a9 bolond Gazdag, *$ tagadja M á s , 

De itt-is boldog a5 nem kéttséges Tamás, 
" " "" w* ' Béuben $z. Mihály 'Havdmk 

" ''%$*dik napján 1788, 

i, ,. . i w i i - m~—mm**mmmmm*mmn> i m ^ ™ . ™ w i ^ ^ —wnf*pf^iM#^ 

A L A G Í A , 
Mellyel, lö^Tifzt élendő, és Tudós WÍZER JDJAl 

Vrat ^d ' Vallásbéli Tudományok oktatóját, és a' Tőr* 
Tí'ny-fzábadojsát, d•Ppfonyi K Szemináriumban v-ifelt 
Cörög nyelvet \ és Sz. írás Magyarázáfa inejierségéi 
tahitól hivat a Íjától Bütsüt vévö útjában illetődött Ta* 
nitványi késérik ,'• és hqfergih Pofortybán* Szerit Mihály 
Havának fogytán* 1788" • • • • • 
Vajha! juháSz hangon valahára rebegne az in b tb 
' Dolgokon eUtsüggedt lantomon édes öröm. 

Vajha! — d e oh W kevély! e* üAi öröm', ollyan egy; 
\.'....'" ' ' *f "" , - " ''̂ Ember 

Szi* 
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..' .Szájában'* kit ez agg földnek ugarja legel* ' . * 
Mert bű bánat eme' tenyefző vad puSzta tapyaján •;•; 

Hol 5s ki aratna öröm hajdina, *s búza Szemet? 
Többnyire a"* mellyen Viadal*' beteg állapot, éhség •'*•' 

*S más inség keserű konkolya tömve terein. 
Hány meg-eSett- Szívű Pajtásnak, Atyának? Anyának 

Vigságot rebegő Szája Sírásra került % 
Érdemes Hi t - vifelő feleiktől válva meg-illett 

' Sziveket hány Remeték özvegyi gyáSzra vetek ? 
Nem tsuda hogyha tehát a' mi remegő hiivekünk-is. 

Egy Szomof énekelet billegetésnek ered. 
Bűtsűzik tölíünk, -—könyvem Sebes árja fakadj-fel 

Két dagadott Szememen folj-le keferves Özön \ 
Bútsúzik — jaj kín! — Fizer Adárn drága Tanítónk v 

A* kinek érdeme lett emberi elme felett 
Mert nemes erköltsnek meredek frértzére Szökéívéa 

Gyenge "tehettségét vafiag erőbe véré. 
__)blind jobb mind bal efet zivatarja ködében egyenlő 

Tifztűlt fzint mutatott homloka, 's hajnalodott 
Férfi keménységgel mint a' Marpézuji kő-fzirt 

Álhatátós minden fergeteg ofiroma közt, 
ö fe marásától maga a' fullánkos agyarnak» 

Ámbár néha reá fente Szikrázva fogát; 
Xartni, fe Szive tudott Soha-is vifzketni az olíyrm 
' Kénnyel tsiklándó hír üres hangja után. 

Foglalatos kézzel kiki-verte dologtalan élet' 
A* puha, Y lajha nemét Szedni pokolba paréí 

A*/Tudomány Szorgos mivé palíérozta-ki bentit 
Elme galá4 darabát, melly arany alma gyanánt 

perre fel-ingérlett mint hajdan az ída Hegyében 
Három nagyságos Ifteni büfzke Személyt, 

Mellf 
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Melíy netalán ismét'támaSztana gyilkos haSoriláft 
Hirtelen e' dologért közbe vetette fejét ' 

Jupiter, és látván kiki vajmi erős okon épit , 
Tetfze meg-hagyui kemény Szóval hatalmá-Szérént'V' 

Bölts elméje betseg vagyonát mind Karom egyenlő 
JuS&al birja'nemes Vefata, Minerva, Temiis. * 

Mennyetek oh boldog Lelkek! .prédátokon immár 
Nagy'Mohon örvendvén; ügy Sem- irig^ylemeízét. \ 

Vajha lehetne tsekély réfzem Szép,• Szive javában 1 
Melly eleven vérrel Szökne ölemben ei:em .? ; 

Mennyi tulajdonság'drágább a' Szinés aranynál , 
Mennyi tüzes fzeretel' kút-íeje onnan ered ? 

Oh te világi fogas hidegektől nyegve keferves 
Zakláit fzenvedező térj ide tsüggedező ! 

Itt leSzSz az ö menedék hajléka meleg fzoba, 's ferdö, 
Mellynek hevült üregit tifzta Szerelme fűti. 

Hány beteg, ügye-fogyott kezeit nyújtotta az Égre 
Hálákért, hozzá hogy meg-alázta magát ? 

Hány utazó jámbor, ki- talán hozzája bé-fordult, 
Járt jól? vetve Szabad afztala nálla vala. 

Tudja Pojbny, Buda köz, *s Nagy - Szombatit (a.) tá* 
ja Szavamnak 

Szent igazát, 9s örömeit ime LefzSz érte kezes. 
Hála-adó fzivvel fok nékie tartozik itten, 

A'.Magyar (b.) és Német Béts-is a dó Ss a lehel"-
Hát az egéfz Haza Orfzág nem kötelefse-é váljon? 

A' 'Sóldos gabonát ingyen aratja talán ? 
Vajki! 

( O Ezekben XIV cfztendökig oyilván-való Tanító Hiva
talt vifelvén mindenek eiég ismeretes, 

(bd Ptts a* Magyar Béts, a* mint as köz-mondás tartja : 
t Magyarnak Péts 9 Nemeinek BhPs. 
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Vajki! Sokízzafztó, 's bu-fzerző munka dologba > 
Vajki! Sok álmatlan virögatásba került* 

Tudni-való: hogy az Iftennek-is (a.) munkára fizetnek, 
5S hogy ki egyen kenyeret, pokje-meg a' tenyeret. 

Sok keSerü Tím-fűt ízlelve hanem ízedegél a' 
Reít Here lép-mézet, nem kopik álla belé*., (&) 

Azt a3 válogatott lelkünk neyeléfire termett 
Gyöngy magot-is fzana-fzéí gyűjteni kellé elébb , 

Mellyel, vagy Számos parag hold papiroít (c.) vete-
; • . be, vagy 

Létzkével ki-mivelt Sziveket ültete-el. 
És hajtott az egéfz Honrryunknak mennyire hafznots 

Annyira nagy jót tett meg-különözre velünk. 
Nints ugy hévségtol el-alél't Pünkösdi virágnak 

Harmat egéfséges balzami innye-fzerént, 
Mint nálunk-módos vélünk bánáfa 3s tanitó 

Szájának bájoló ért Szava Szivre ható. 
E ' végett hogy még egy kukkantáfa-is el-ne 

Veíz'ne, fülünk mellett el-tsuSzamodva talán, 
ü g y foha Sem les visla Szemű prédára az éhes 

Farkas^ gyomra, miként mi ajakára lesénk, 

A' • 

\a ) Bique Iaboribur omnia vendunr. 
(£>.) •.— -— félelmes heréknek 

ive^-car-ják bús éluc, de ki-kergetik őket; — 
ö íz-ilad, a' meddig fzeme lá t , ss el-vé£re nagy éhse* 

••" - Rá jutván el-véfz, • 
Szabó D,ávid. Parafzt May 14 /£, 

(r») A* S.z, irás íCíágyarázása Mefterségéröl irt eiöfzör egy 
iiönyvec N-igy - Szombatban , ezt azután meg-iobbiíva » 
és meg-bövttve JV Darabban ki-adta Pofonybam Kzea 
lth GJ irt egy iózan "Könyörgcfekből álló Magyar Imádsá
gos Könyvecskét, és egy Deákot az Oltári Saeijcseg9 imá-
dásárói. 
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A' rnikoTon falaink [közt meg-telepedve fias-tyúk 
" Modja-Szerént divatos jókat élőnkbe rakot t , 

'S nem Szűrt ritka Szitán lépes tudománnyá tejével 
Szoptata, és neveié a* kegyes élet qrét 

O Te Szerelmes Atyánk! égek, de ha adni (botsás-meg) 
Nem tudok hálákat , tzimeres érdemidért* 

Hogy pedig, hidjed igaz Szándékomat s ime az Égnek 
Érted bé-mutatok Szíves egy áldozatot. 

Itt Vagyon el-kéízült már mindenik eSzköz egéSzSzen^ 
És pedig egy Se tserép, *s más töredékeny edény* 

Itt a* Szükséges tűz , tömjén\ tűz-hely, ajándék, 
Mellyek az eskedlö áldozatokra valók. 

Buzgóság tömjén , Szeretet tűz , Szivem ajándék, 
Érzékeny kebelem tüzJxely alatta lehet 

Légy Te tehát bálvány Oltár talpadra fel-álváhj 
Én magam itt mereven térdre előtted e£em* 

Nófzfza ne-is kéSsünk eleveny tömjénem erőSsen . 
Ég 9 mivel a* Szeretet lángja alája Szökött, 

Mer^y,Föld Gondviíelő Ura! (a ' k i alig ha tsak iht-is 
Minden-felé javak zápora á r a d , a p a d ) 

Kisded ajándékom 'Szent Szine elébe"botsátváa 
Drága malaSztjának füSzerit hintse reád* • 

Hogy fel-gerjeSztö kies illatjára meg-ujjult 
Szívedet át-járván'Mennyei boldog erö s 

Bádgyadazó Lelked* Szédülésére ne-birja 
E5 nyavalás élet5' kínos' igája' £ejed%j** 

Hogy botlás nélkül kő-Sziklás' űtodoá lel-járj, 
L Mellyen Sok' mecj-üté'lábai'-körme:':hegyét, 
Mig jeles érköltsel végződvén pállya-fűtáfod » 
:' ífyerfz jutalöm koronát Ég5 diadalma lapáiL 

" - •"" j£neklé Jífzáveri Bertits Ferentz ötödik 
-' í£fztend$b#ti Pétd Növendék Fap* *" 

'" . . . . . . . ^ 
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Tudójitis. 
Ez előtt kevés napokkal jött-ki a1 Kgnyv-Saj

tóból , egy ritka, Szép és haSznos Magyar Könyv, 
.mellyel a* Tud. író a* jelen-való időkhöz képeft a* 
Magyar Hazának kedveskedni akarván , &z által •. 
inágának-is halhatatlan emlékezetet Szerzett. E* 
munkának velejét/ Titulusából-is ugyan ; de kivált 
annak Summás le-irásábói akárki-is könnyen ki»ta~ 
imlháttya, Titulufsa ekképpen vagyon: Osmano-
gráfia az az : A* Török ^irodalőni terméjzeti^ er-
költfii egy-házi, Polgári V hadi^dllapotty^nak^ és c? 
Magyar Nemzet ellen vifelt nevezet&febb hadakozdjz^ 
hak fummds le-ird/a* DFCST SÁMUEL Filos. és 
Medic* JDoct. által Nyomtattatott Bétsbai. xygZ-dik 
efztendöben Nemes Kurzböck Jófef Ts> Királyi Könyv
nyomtató és Köay^áros betűivel, %-vo* E* Szép Ma
gyarsággal irott munkát á' Tud. író két réSzre, és 
5 SzakaSzokra oSztottá-fel. Az első Tomusban vagy 
darabban vagyon az első RéSz le- irva, melly két 
ízakafzokat foglal magában. — Az első Szakafzban 
!e4rja a* Török Birodalom eredetét, nevekedését, 
©rSzágait, nagyságát, nevezetes hegyeit, folyó-vi« 
atcit, VaraGt, Várait, kiüönöfseii minden tartopán-
ayainak terméSzeti hifíóriáját, belsö-el kűlsö keres-, 
kedéset, és abból folyó hafznát vagy kárát, — A, ' 
mdfodikban elö-adja a* Török Birodalom moftan; 
siépeSséget,~ a* Jobbágyok, Számat, a' népetlenség 
főbb okait , a* lákófok nemzeti eredetét, külömbo-í 
í ésé t , terméSzeti *s erköltsi tulajdonságát, nyelvét, 
élete *s ruházattya módját, fisokáSaií, Vallását, IRe* 
Öi-tiFzteletétf egy*házi Szolgáit, fsersetes Rendéit & 

i „ . Ma-'' 
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár jelzet: H2676a 



&86 

MahumetánuSok között támadott fzakadáSokat (Secv 
t aka t , ) és â  Török Birodalombéli Tudományok* 
tnoftam állapoítyák Minekelőtte a' Vallás le-irásá-
hoz fogna, le-fefti Mahomet Próféta nemzetiségét% 

Születését, neveltetését, erkdltsi-tulajdonságit, házas
sága által lett boldogulását, prófétasága kezdetét , 
folyamattyát, Tudománya Sebes ki - terjedésének o-
kait. — A* Koránt, ennek velejét, és abban foglalta^ 
tott egy-házi, erköltsi , 's Polgári törvényekeL — 
Ugyan ezen SzakaSzban irta-le a' Kerefztyén Vallás 
és Vallásúak Török Birodalomban való állapot-
tyát4s. — A' máSodik RéSz, vagy darab három fza* 
kafzokra vagyon fel-ofztva. — Az elsőben le-raj zol-
lya a' Tud. író a' Török Birodalom Polgári álla* 
pötty á t , az uralkodás formáját, a* moftan uralko
dó Tsáfzár életét, Titulusát, uralkodását, Udvari 
Tifzteit, tselédit, Udvari fényefséget , jövedelmet, 
a* Serailt, az a z : lakó palotáját, a' Háremet, az 
a z : az uralkodó Tsáfzár feleségeit, ágyafait, ezek
nek Számát, életek, foglalatofságok 's magok muLl 
táfa módját, jövedelmeket. — Az uj Szultánok úral-
kodáfok' kezdetét, a' birodalom tzimerét > a' fö igaz
gató tanátsot a' Divint, ennek rendes tagjait , a* 
közönséges dolgok follyamattyát , a' birodalom 
ki nts tárházat , av f ő - é s alfó kints-tartó Tifzteket. 
— A ' Tartomány béli hely-tartó Basákat y hatalmo
k a t , jövedelmeket, kötelefségeket. -*- A' felsőbb és 
alSóbb Itélö-fzékeket, a' Birákat, az igazság ki-Szol* 
gáltatáSa módját* — A' májbdik Szakaízban le-irja 
a ' Török Birodalom5, hadi - állapottyát,. Szárazon és 
vizén való hadl-erejét-> nevezetefsen L A' Török 

hadi 
• > v , . . 
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hadi Sereget, ennek Számat, tulajdonságát, hadi-
gyakoroltatását, elö-járóitól való függését, békefség* 
háború idején, való állapottyát, az ujj - katonák-fze-
déíe módját, (verbudlájt) katonai mefterségét, (tac-t 

4 tikát), fenyétekjét, táborozáíat , tápláltatáfat, Vi* 
J; askodáfa módját, tsatázáfokban való bátorságát 's 

a9 t. — II. A' Török Birodalom' álló vitézi Seregét; 
nevezeteSsen a' Janisárokát , Spahifokat, ezeknek 
'Sóldjokat, öltözeteket, fegyvereket, badi-kéfziilete-

\ ke t , Számokat, virtufókat. — III. A' 'Sóldos kato
nákat , mlnémüek a' Timariottak, Teskeritak, Zafm-
fok és azok , kiket a* hely-tartó Basák jövedelmek
hez 'képeit, tartoznak hadakozásban az uralkodó 
Fejedelem Szolgáiattyára adni és vinni. — IV. A* 
Volonter , vagy í'zabad katonákat , minémüek az 

[ Európái és AÍiai harámják, kiknek Semmi 'Sóldjok 
• ^em lévén, tsupán Zsákmanyozásból élnek, és az 
| ílienség főidére be-ütvén emberiség felett kegyet-
i lenkednek. — V. A' fegitő Seregeket, miaémiiek a* 
l Moldovaiak, Havas - al-földiek, Tatárok, Bosnyákok* 
f Arnauták^ Tarkománnok? Georgiánufok , Arabjuk *s 

a' t. — VI. A3 Török Artilleriftákat, az az : ágyú
zó-katonákat , ezeknek Számat, 'Sóldját, dltőzetét, 

» az ágyúzó mefterségben való kéfzségeket, á* Várak 
oltalmazását, oítromát, Sántzok-hányását ' s a ' t . — 

1 VII. A' JVagy Vezért, Séráskiert, í. 2. 3, ló-farkos 
| Basákat *$ más felsőbb és alfóbb Hadi - Tifzteket ~* 
j VIII. A* Törö l j hadakozó hajó Sereget, ennek fzá* 
5 má t , rendit , a' hajó Seregek5 fö Vezérét a' Kapu* 

tány Basát , és minden alatta való felső és alsó 
Hadi-Tifzteket — I X A5 vitézi jutalmaztató ren, 

.deket, 
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deket^.-'a* mitsodáfok a' SergucU, ífo£<2 *s a* t » ' ^ ^ 
A' Jwrmadik Szakafzban. rövideden ie-f^fii a' Törö» I 
kekkek ; a ' Magyar Királyck, ellen viíJ-t nevezete. 
Sebb hadakozáíit a* Moháui .veszedelemtől fogva a* 
je len-yaló időkig* Ennek végm le-irja a* moítani 
hadakozásnak okait-iö* — Mind az első, .mind a* | 
xnáfodik réfzhez ragafztótt .egy;. &chematismuft 5 az \ 
á z : olly mutató. Táb lá t , me í ; bő l , az egéfz munka* ? 
nak velejét egyfzerre által lehet, látni. . . . . 

Er. ritka, munkának illy rövid le-árnyékozásábóí í 
akár-ki-is meg-itelheti anílák betsit és haíznát^ Ma- [ 
gyár nyelvünkön több,illy Könyv még ki-nem-jött; í 

_söt más idegen nyelveken e' matériáról ki-böísátta- [ 
tott munka k-is "Semmi tekintetben ehéz riérrl hafon* 
iktathatnak. Olly dolgok találtatnak ebben , mel* j 
lyeket mi ettnékelötte nem tudtunk.•£. Js azoknak is* j 

. méretét • egyedül a* Tud, író Szorgalmatofságának és f 
fok jó :Könvvekkel. való t ismerettségének kofzönhe* [ 
tük. JEnnetc-felette n p n t s a k á' , dolog , ; hanem a? 

ízép rend, a ' tiSzta* világos, könpyen foüyó 's nem 
erőltetett Magyarság is valójában ked^eSséget érdé j 
mel ?. és. riléltó y hogy mindén Tudományt Szeret | 
hazafi' kezében forogjon. — Az egéfz munka, a' min i 
feljebb mondottam j két réjfcböi és két alfabetum í 
í>ól áll 3 Szép .fejére iriedian .o&dv. papirosra, Cicero t 
betűkkel .vagyon nyomtatva-j rnind két darabnak l 
&z árrá .2 forint és 30 krajtzár. — A* kiknek tehát 1 
t? Szép Könyv xíieg-fá; érzésére kedvek vagyon, ma* t 
gokat i vagy á' JVlagyar Agehs Urakhál , vagy ma« I 
gánál a i Iróüálj francon küldendő Levélek-által je* f 
lentsék, 5s egyfzérsmind a' KtmyVrárrát; á' hélységbéii f 
Poftariiéftérüfak által SzállitUfsák-fel: azonnal le-fog, | 
^' Könv oda , a' hbvaparanisoltatik küldetni. A* melj: í 
Konyv-aros és Könyv-kötö Urak fziárnöSsan akarnál j 
ifrenni Tudófittsák az írót , a' kérendő Summát Pe,: \t 
íti Váéarra, KÖnyv-áros Welgand Űrhöz le-fogja küí'V 
fieai. Béísben 30-dik Öctob, ^788^ 
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