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MÁSODIK JÓSEFNEK 
Leiajzoláfa.' 

A* Áíiftriái-LotbáYingiai Háznak rövid Híjlóriája* 

A z nőindík BfztendŐ'beiin a" Móguntzia Válafztó 
Feíedelem , Werntr Fdkenftajn Rómába niéne 
hogy a' Pápától az é mékóságábann megeröfi-

fceísék* Az akkori vefzedelmes és bátorság nélkül való 
jdok miatt, fel a* Rhénus mellett egéSzfzen az Alpeííg 
a* Habsburgi Gróf Rudolf késérté Ötét, és onnan ífmfc 
VifzSza Móguntziáigfe Ezen lovagi Szolgálatot aZurán 1% 
eíztendokkcl a* Német Tsáfzári koronával jutaimaztatta-
toeg ezen háládatos Fö pap. 

Néinet-Orfzág meg elégedett vala már a külső Or-
üágl Királlyokkal- Werner a* VáL Fejedelmeket Frank
furtban öfzfzegyiijtötte, és X-dik Gergelly Papa fenye
getőzött , hogy fenkit a1 Birodalomnak Tsáfzárjává ne 
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tegyenek hanem ha az válafitánd magának. A9 Tzof-
lerni Gróf Ajtel Fridrik, a' Brandenburgi háznak nagy 
Attya, ki azuráiín Nürnbergi Burggrpf leve, faathatófcm 
ajániá a' Habsburg! Grófot, és kéréíe hellyet talált. Rúh 
dólf, StraSzburg Várofsának akkori hadi fo Obeftere, 
Tsáfzárnak válafztaték. Ájtel Fridrik, raaga paripáz Ba« 
siliába^ hogy- a' válafztatott, ujj Tsáfzárnak ezen örven
detes hirt meg vigye. — így az ő moírani hatalmát 
egygy Pápának, egygy Vál. Fejedelemnek, és egygy 
Tzollerni Grófnak köízohheti ez a* Ház l A' Szerencse 
ennek réízére állott, . ,. 

Az Andégaviai Károlly, kioltotta ar Svábháznak 
két utolsó ágait, u. m. a' Staufeni és Auftfiai ágból va
ló Konrádot és Wriirföef. : Rudolf az Ö fiait a' Biroda
lomnak, éppen kiadni való Jóízágaibahn, Örökség-bíró 
juísal fel ruháztatta* — Albertet tette az Auftriaiak, és 
Rudolfot a1 Svábok' Igazgatójukká-7 a' hová- tartozott 
meg az Álsáíziai Landgrófság is. 

Már a' Fejedelmeknek, az Auítriai Habsburgi ház 
igen hatalmainak tetCzett lenni", és egygymás Mógttntzi-
a! Vál. Fejedelem Eftájn Gerhárd ár Nafzaui Grófra 
hajtatta a* Válafztáít, -~ Al'dólfé volt a', neve-maga is 
a' nycrtt méltósággal Házának megerősítésére kivzntt él--
ni. De mivel a7 Birodalomnak íemmi örökbe adni va> 
ló Jóízága nem vala, azon igyekezik oktalanul, hogy 
a* Rhenuson alá fizetni ízokott vámnak magához valá 
"húzása által, melíyet a* Papfejedelmek Bírtak vaía 5 af 
maga jövedelmeit még egygy annyira nevelje. Ez an
nyit tett, mint a* Papságot elakarni nyomni; és Albert 
Hertzegnek a' Rudolf ffjának ismét, ujj Partfogókat ízér
zetté Midőn utoljára Adolf,,&nglas pénzzel egggy Jő* 
ízágot akar venni, mellyet egygy fajtalan Atya Szere

lője; kedvéért gyerrnekeitcl elragadni gondolkodik, *s 
azon- , 
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3-zonhan az Albert pénze minden kézen Szabadon forog, 
ez okból Adolf az öfzízegyuitt Fejedelmektől letétetik, 
és Gelnhdjm mellett mind koronáját, mind életét elveíz-
té, ez utolsót az ö ellenségének tulajdon keze által. 

A* nagyra nyujtózásnak kívánsága repítette a* Na^ 
ízaut ízerenrsétlcnségbe, melly azután Albertet is egygy 
Ottsének tulajdon tőrével verettette kereíztuL A* Tsá-
feár Tutora vala a' Svábházból való Jánosnak az ő Teft-
vérenek Rudolfnak, a5 Fíjának* *~ Az Ifjű Hertzeg tű-
torság alatt vagyon, és kéri az Atya teftvérét, hogy 
adja által nékie az o Alsátziaí Örökségét, Sváborízágot* 
'és Helvétziát, hg alább a' Kyburgi Uraságot. A' Tsá-
ízár az Ifjúnak a' Hertzegi süveg bellyet egygy virág
ból fűzött hoízorűt téízen fejére. Ezzel János magát 
kitsáfoltatottnak érzette lenni* Némelly megkedvetlenit*-
íetett nemes emberek, még jobban megkeserítik — ̂ % 

hogy nékie, ki ölly fzép Tértömányoknak törvényes 
"Ura, nem vclna Szükség aa udvari leves után nyalakod
ni. u — Albertnek mcgölettetése meghatározódik ^ és a* 
Szándékot egy kedvező történet elsüti. Midőn a' Tsá-
fzár a* Rév hídjára béSzáíl, hogy a' Felségéhez men
nyen Königsfcldbe, előre által eveznek az ofzfze es-
küttek a' follyó-vizenii. Albertet vifzik elébb ,által a* 
vizenn , kit azután vala a' késer'o Sereg követendő. A 
gyilkosok reá rohannak, és a' Tsáfzár egygy Leánynak 
karjai között betsátja-ki Lelket y ki a Haldoklónak fe
jét az ölébenn tartya vala* 

A* Német Tsáfzári korona'más Házakba megyén*, 
átal, és nevezetefen a' Lützelburgi Házba, az Auílria 
Fejedelmeknek pedig a' Szabadságért élo '$ haló Helvé-» 
rákkal kell hada'koznlak. Az alatt 5 hogy az Álpes'tö-
vébenn lévő birtokokat és majd az Ö Törsökházokat is 
dvefztették, a* Tyróli Grófságnak bírására jutottnak* 
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Mind azon által ugy tctízett, hogy a ízcrentse egygy 
ideig elfelejtkezett a' Habsburgi Házról, mig egyfzer 
yifzontag reája mosollyqdott* Altért a* IV# Albertnek 
FJJa? egygy eíztendoben három koronákat nyert, ü. m. 
Tseh-Orízágit, a* mellyhez tartoztanak Sléfia és Morva-
Orízág, a* Magyar és Német-Orfzágr koronákat* Al
bert ki mint Tsáízár máfbdiknak mendattatik,, ki Sig-
mondnak veje vala > és az Ipja annyira vitte a' dolgot a* 
két els'ö Orízágök* Főrendjeinél halála előtt egygy ke» 
véfsel, hogy azok étet' Királiyoknak Bevették. A 'Né
met Fejedelmek pedig az ö derek tulajdonságaiért ön
ként válafztották otet. Valójában ollyan Fö-tJr vala í& 
í, kinek minden o Jobbágyai nagy reménységgel valá-
xiak o felőlié. Ha tovább élhetett volna, későbben vet
ték volna meg a* Törökök Koftántzinápolyt. De a ízép 
virágok, leg hamarébb elízoktak enyéfznL A' Török 
ellen küldött Seregben, egy támadás levélig a* Tsáízár-
srak életét magávalelragadta. Azonban az ő rövid ural* 
kodása nem volt minden gyümölts nélkül való Német* 
Orízágra nézve. Mert Albert vetette meg Német-Or* 
íz ág* békefségénck fundamentumát, és § oíztotta Kerü-K 
letekre. 

llhdik Fridrik, az ő Attyafija válaSztarik Tsáízár» 
nak 6 utánna. Az o uralkodása minden német Tsáízá-
rokénái leg hofzfzabb, és leg nevezcteíebb; de inkábl*. 
az d idejében efett találmányok által. Talám akkor meg 
tarthatta volna a' maga Háza mellett Magyar és Tseh-
Orízágokat; de az ö puhasága és alafzékonyság^olly 
Yefzedelembe viízi 5tet, hogy majd minden Örökös or-
fzágait eivefzti A* BétsiektSl tsak 3 ezer forintot Sem 
tud felvenni költsön, azoktól a* maga udvarában meg-
fzállattattik, és Szinte elvéíz éhen. De az o uralkodá-
$4 alatt találtatik-fei a* Könyvnyomtatásnak MefterségCa 
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Konftántzinápolly. Oftrommai megvétettetik % a* Poftai 
állapotnak Sundaraentoma megvettetik, egygyik után más 
Universitás állíttatik, a régi Tudományok a' porból íz)* 
emeltetnek, és a* belső békefiégnek Senntartására a' Svá-
feqrfzagi frigy köttettetik — ezek mellett, Ó alatta vct-
íettetett meg a' következendő Század' nagy viszontagsá
gainak Sundamentoma* 

Maximilián az o Fija Iátá a* hajnalnak felhaíadtát. 
O a5 mefterségeknek nagy baráttya vaia, kivált a' mu-
fikát annyira Szerette, hogy annak találmánnyait, a* 
maga musikai talalmánnyaival is bővítette legyen — Sze
rette a' Tudományokat > és a* lovagi gyakorlást, ft" hadi 
JMefterségnek mivoltát jobb rendbe ízedre, a* Regemen^ 
tekre 's Kompániákra való oíztás által, még is minden 
hadakozásaibann egyebet nem nyertt, hanem Szcrentsét-
lenséget és veíztést«, Annál Szerentséfebb volt a* Házas-
ságbann* A' Burgundiái Máriával Bdtov Rávollymk 
egygyetlén egygy Leányával való egybe kelése által, 
a1 Nemet Tengertől fogva az Alpeslg terjedp ízép Tar* 
tományoknak örököísévé lett. A' Fiját pedig Fiiepet a* 
Spanyoi-OrSzági Joatmával házasitotta-öízfze , úgy hogy 
az 8 maradéki a* napkeleti és napnyűgoti Indiáknak 
lettének Uraivá* így a* 1I«, Maximilián Sundálója az 
Auftriai háznak! 

Az d unokája V* Kavolly majd határtalan Ura lett 
volna a' Német Birodalomnak, ha a* Plánmnát ezen 
Monárkhának egy VáL Fejedelem íémmivé nem tétre 
volna , kinek életében az Ö OrSzágaibann Soha a* nap 
le nem méné! Hányfzor bánhatta azt meg a' Tsáízár, 
hogy ö a* Teftvérét ajánlotta uránná következSnek. 

Az L Ferdinánddal két ágra Szakad a* Habsburg! 
Ház, u* m* az Auftriai és Spanyol ágakra* Amannál 
marad a* Német Korona, és azzal a' Magyar és Tseh-
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koronáíc egygyesűlnek. Mert Ferdinánd eívéfzi Máriai 
és midőn ennek Teftvére, Lajos, a* Mohátfihartzbaa 
maradj némeíly Nagyságoktol Kiiráliynak válafztarik, 
és Zdpollya Jánosnak halála utánn valóságos Királlyá 
léízen az' Orízágnak. — Az o békeíségízeretete, a 'mel ly-
rtek köfzönhettyük a* Pafsd>viai fzövettséget és az Au~ 
guftai békejséget, még nagyobb mértékbenn Szállott z% 
© fíjára a* ll-dik Maximilidlíra r a' maga idejében leg 
békefséges-turő'bb Fejedelemre* A* Proteítánfoknak kí
gyó mláltatáfok 5 kiknek o a* maga Orízágaibann Vallá
soknak gyakorlását megengedte, elég dőlgat adott az ö 
utánna következett Ferdinánd* bu'zgólkodásának. De Ma* 
ximilián ezen Jéfefje a' maga ízázadjának., leg nagyobb 
iMnek tartotta, a* lelki e/méreten kivinni Uralkodnia Ö 
mind -a*' két fzin alatt kívánta a' Pápai udvartól az Ui^ 
vatsorájának kiSzó Igáttatását, és a* Papok* házasodáfok-
meg-engedését. De az V-dik'"Pius. mefzfze lévén a'VÍ«. 
dik Piainak tsendes és Szelíd lelkétol, fenyegette a* Tsá-

Tzárt, hogy letéízi, és Birodalmából ízámkiveti* Az 5 
Hertzegeinek is meleg fzivu Baráttyok volt Maximilián* 
és egéfzíz örömmel olvafsa az ember azokat ar Szíves, 
és barátrságos Leveleket, a* mellyeket irt Ó a* Wirtem*-
"bergi Kriflóf, Hertzegnek* Mérgelődik és hofzrzanko-
dik az ember > az q idejebéli orvosi Tudománybann va
ló tudatlanságra, midcta az o Halálának Hiíloriáját oí* 
varia/ Egy vénafzfzony., a' kire méréízlctte magát 
bizni a* Tsáfzár > hogy orct a' Vizkorságnak egygy. ne-?, 
mébol ^igyogyittsa, meg fofztottaNémet-Orízágot ezen 
# ekéfségéróí az ö eíztendcinek virágjábann* «i-? .-*• 

Leg elébb a* jelenvaló Század bizonykotta azt meg^ 
légi elébb e* gyozö'tt-meg abban mindeneket az 'ő c\« 
r'olrt fél Századja után, hogy a\ Tolerántzia, a' Keres
kedésben és kiki fzQrgalmatQfsága* gyüm.öltseinek eladá* 



aSBan való Szabadság az - Uralkodóknak valóságos arany-
k-űtfejei. Eddig a* tbbhtsinildsban és a* Boltsefs égnék 
kö-vében kereíték, A' lí-dik Rudolf Is a' IT-dik Maxi
milián üres SzéktSkŐje, vagy utániia következője, arra 
fordította minden Igyekezetét, hogy ezt a' követ meg-" 
találja* De mennél több aranyot akart tsinálni, annál 
kevefebbel hirts ugy hogy a* maga Égvisgálóit is alig 
tudta kifizetni. A' Spiritus ReBor mellett töltötte ide
jét , és fokkal jobban búsult azonn, hogy egygy vén 
Grofziánnya meg-döglött, „mint fem Magyar-Orízágnak 
tővel hegygyei álló allapottyán. innen a' Főrendektől 
koronájától meg foíztatott volna, ha a* halál ezen gya
lázat elöl Félre nem tette volna. Az a' Felségi Levél, 
naellyet a' Tseheknek adott, leg jobb , minden tselekc 
eletei között, 

. Az Ö ístánna-következö ,'s egyízersmind Ottse alatt 
"Mátyás alatt — Rudolf maga meg nem házafodotc, mi
vel" néki Tycho de Brahe azt jövendölte vala, hogy ha- • 
Uh3 fija által következnék! .— kezdett az a"* tüz, melly 
Némct-Orfeágot 30 eíztendeig eméfztette, a' hamu alól 
kipislogni. A'; Spanyolok, kiknek eleintén Mátyás Ba-
ráttyok nem vala, utoljára egéíziz udvarával igazgattak 

.£ Tsáfzárt, - az. 0 Teftvére Fiját Ferdinánd Fo-Hcrtze-
get nja-hellyett fogadtattá 3 és az Szövettségefek ellen 
mind inkább inkább* gerjedtenek a' lángok* 

A' IL Ferdinándot a' Jésuiták nevelték Tngolftád-
ban és Olaíz Orízágbann, az ö Tndományokbann egéíz-
ízen megerőíittctck- Az 0 idejétől fogva , egéízízcn 
moíhnáig, örökké ,titkos Tanáts-Urak voltak a* Bétsi 
gyóntató Papok, és a' lelki esméretet, a* hadat, és Or-
íiág bajait igazgatták. Az okofságot és erofs áihatsrof. 
ságot ugyan nem lehet Ferdinándtól tagadni, Uralkodásá
nak kezdetében kevés Várofokvól tok az Ó hatalmábann. Olly 
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Wzedelembenn vala Bétsbenn a* maga Udvaráhann, tkt 
don Tum GróSnak vezérlése alatt a** Tfehek már háza-
ba berontottak, hogy tsak kevés hijja vala hogy el nem 
Sogattaték* Azután pedig 10 eíztend'ovel a', hatalomnak 
olly magos tetején ízemlélé magái állani ̂  hogy bátor* 
ságosnak Ítélte légyen azt meréfzelni, hogy ama?, esmé* 
rétes Vifzfzaadó Paranisoht ( ReíHtutionis Edictum) áí«. 
tal minden Proteftanfoktól az o Ekkléííaí Jóízágaikat 
ifinét elvétetni parantsolja. De éppen ez, és egygy é̂ za« 
ki Királly, ki 10 ezer néppel Pomerániaba kikötőn^ 
diribról darabra törték Ferdinándnak és Spanyol-Orízágv 
nak Projektumait, és ezen TsáSzár ki Német-Orfzágban 
határtalan hatalmú Úr kivána lesni, a* Vejifaliaí Mkefc 
ség által adá ennek az' Ö moftani erejét és allapatjá% 
iraelly az o Fija, HL Ferdinánd alatt köttetek, 

A' közelebb műltt Századnak fél-réízébenn ural* 
kodott Leápold, kinek örökös hadakozása vala a* Tö* 
rökkei és Frantziával, Moít nyertt, majd veíztett* és 
általa az 6 Házának hatalma fi? nem nőtt, íe nem apadt* 
A* vóltt a' ízerenrséje -> hogy jo Generáljai vóltanak% 

kik a' Svétziai hadoskolábann tanultának*. Innen eíett 
az, hogy a* Lipsiánal Lützennéi és Jankóvitznál vifeltt 
hartsok hafznára voltának, és a' Sz* Gatthardi és. Saf-
pachi ütközeteket el nem vefzterte, noha íem hadi né*. 
pe, Sem kintse *s jövedelme ollyau rendbe ízedve nem 
vala, mint a' millyenbe hellyheztette vala XIV* Lajos 
a" mügájéh* Mert azomban, hogy Borofzíóbann a* Jé* 
suitáknak fejedelmi házakat építtetett, pénz nem jutottj 
hogy a' Tőrök ellen való hadakozáft haSznofon folly-
tárhatta volna* Es a7 Badeiii Lajosnak, a' Morva mel* 
lm vett gyezedelem által nyert hafznai, mind Süítbe 
mentenek, mivel Jófcüitk Római Kiráiyjá, való koro* 
náztatását.is alig tudták a' pénzzel beérni. 

Urai-



Uralkodásának leg utolsó eíztendejébenn remény* 
gége vala Leópóldnak, hogy a' Habspurgi Háznak ki
oltatott Spanyol Torsokét, az o Házának egygyik ága-
ban ujjra kivirágozni Sogja látni. A* Hochfhdtnál nyert 
győzedelem, inelly leg-utólsó vóltt az Ö éietébenn,. úgy 
tetfzett, hogy erősítette ezt a* reménységet -*• ez azután 
á* Ramillics Turin és Malplaguet mellett következtek^ 
nagyobbra emelek azt. De a* Kumersheim és Denain-
nál efett ütközetek, Tallárdsnak Bolingbrokesnek Politi*' 
kájok, kivált képpen pedig az ö utánira következőjének 
ideje előtt való halála a' Spanyol thrcmusra kitsináltt utat 
el-bontották. 

Az í, Jófef tsak hat eíztendeig uralkodott. De 
ezen rövid id'o valóságos Uralkodónak mutatta otet, ki 
nem engedte, mint az Atyja, hogy a* Jésuitáktól orrá
nál fogva hordoztaísék* Slésiábann a' XII* KároUynak 
kérésére a* Proteftánsokrrak íbk Templomokat vifzfzaadott. 
Hogy többet tselekedheísék, gátot vetett, a? minden fe* 
lé vifeltt hadakozás. Eroízakos volté halála , világoíiág* 
ra fogja hozni ezen Gavallérnak fímiíiai leveles Tárja, 
niellyre a1 Közönségnek nagy flgyelemetefsége fog vo-
nattatni Ha tovább élhetett volna , a' Burboniai hellyé?, 
cgygy Auftriaiy vagy Hafopurgi frigy köttettetett volna* 

Hellyébe következett az Üttse Vh Edvolly Tsá-
ízár. Európa img ijjedett, hogy az V-dJk KSrolIynak 
birtokait egygy Fö alatt vifzontag egygyesítve fogra lát
ni 3 és a' közönséges Monárkhiáról való régi Projektum 
ismét meg ujjittatik. Az Aniégamai Filep elfoglalta a* 

„Spanyol királjyi Széket, és KároUynak, Neápollynak, 
Siciiiának és Belgiumnak elfoglalásán kellett munkai* 
kodma. Mind a' két elsőt ismét elvefzti, hogy »egygy 
SaxonÍ3Í Hertzegct a* Lengyol Királyízekbe ültetbefscn. 
Sót Magyar örfzqgnak egygy ré&e által meg vásárolja 91 
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Muízka Udvarnak baráttságát, hogy a1 Törököknek azon 
kárt meg térittse, a' mellyeket Gróf Mimiknek vakme< 
ro és vérengezö reá-ütéíeik által vallottanak. - -

Májdegéfzíz utolsó fél-réíze.a* Károlly uralkodásának 
tsak azokkal ment-végbe , a mellyek az ö* Házának követ-
zendS Maradékjaibann lejendo megerősítésére tzéloztanak. 
Mind azok a' Trakták, a mellyek akkor köttettettek 
tsak az Auftriai Következés (Sanctio pragmatica) körül 
Sorogtanak', mint valamelly Angyal körül* De a mi 
annak erőt adhatott volna', — a* jó rendbe Szedett hadi 
Sereg j cs a* töltt Kintstárház voltának* 

Azonban nagy örömére vagyon Károllynak az Ö 
nagyobbik Leányát Maria Therésidt egygy Férjfi Pár
ral, kit Mária Szeretett és megérdemlett, öfzfzekelve, 
látni. 

Az Alsátziai Gróf, Gerhávd kinek eleLHiltrud ál
tal a' Habspurgi Grófságnak örököísei lettének, VI. Hen
rik Tsáfzár által emeltetett vala a* Lotharingiai Hertzeg-
ségre# Ettől Származnak a' több Hertzegek 's azok kő
zött Ferentz is, a' ki Mária Therésiát párul vette, és 
mint egygy ezer efztendftk múlva, igy egygyesultenek 
ezen régen elízakadott ket ágak ismét Bétsbenn* Károlly 
meg hala! Hcllyébe következett a* Leánya, ki a' Thro-
íiuft férjével iriegofztorta# 

Az előtt nem Sokkal egygy más Fejedelem. Fridrik 
Wilbelm is meg hala:, ki a' maga hellyébe következett
nek éppen azt hagyá, a* mit Károllynak kell vala az 8 
Thérésiájának hagyni. Áz ujj Burkus Királly, ki 
eddig, mint a* Koronának jövendőbéli Ura tsak filofo-
fáltt, és Német 's Frantzia Orfzágoknak bölcseivel leve
lezett j a' penna hellyébe fegyvert fog, meghódolja, és a' 
Békefségnek három tzikkdlyei által elnyer1 a' Sléíiai 
Hertzegséget. 

§ 2* 
Ráday Gyűjtemény 
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§ 2. 
Jófefnek fzületése és nevelteté/e* 

Szinte azon pillantatbann Szűié Théréfia az 8 első fiját> 
a'meJlyhe II. Fridrik vettea* győzedelmet az Auftriaifegy-
Verekenn. Ugy látfzék hogy az Ég ezen ízületéíenn való ö-
röm által akarta a' FÖ-Háznak a' Molvitzif vefzedelemböl vett 
febét enyhíteni, Jósefnek ízületcse valóban fel is ért Mám 
TherenV minden Orízűgainak elvéíztésével, és a' hartzro.1 
való rofzíz híreknek vételekor annak érzésével 'vigaízralá 
magár, hogy.egygy boldogfzülörnek fzerenrsés Anynya* 

Egygy illyen Embernek Hiílőriájábann, ki az 5 
rendelései és tselekedetci által a* Világnak figyel metefsé-
gét magára vonja , femmi finrs nevezetefebb , mint az ő 
neveltetésének históriája. Az magyarázza azt meg hogy 
miképpen lett az , hogy o oilyan nagy emberré lett, a* 
mltsodás-. Ha az ember egygy felöl Thérésiának a' buz-
goíkodásra váló hajlandóságát meggondolja, és más fe
löl jósef lelkének lántzolatlan Szabadságát megfontolja, 
ki a' Vallását Szereti-: ugy mindazonáltal, hogy annak va
lóságát nem a* küísokbenn hellyhezteri — ha az ember 
gondolóra véfzi, meliy igen igyekezett azon az Any-
nya, hogy a' Fi ja ez o hitbeli értelme és tudományja 
ízerént nevelteSsék, és hogy ez a' Papok által bizonyo-
fonn is meg efett — ha az ember efzébe véfzi, hogy 
Ferentz hadakozó ember nem vólít, és Jófef a* Kato«* 
nát mindennél inkább Szereti; ide is,-amoda is tekint,, 
hogy feltalálja ztt a' Férjfmt, a' ki Jó Séfnek Szivét for
málta és •*- fohoí reá nem talál I Ezen lyukat hát jöven
dőben, a' Tsáízár neveltetésének históriájából lehet be* 
foldani j a' mikor kibizonyoíbdik, hogy leg inkább kiü 
Szeretett a* Tsáfzár Ifjöságábann,. és mitsoda könyvekéi 
el va főtt. Azonban tálára egygy réízét ez<;n titkos Ker* 
désnek é következendő megjegyzéíek által meg * lehQC 
magyarázni, 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 1141/c II. 



ElsSben, tót tankja majd minden örökös Fejedéi*' 
nickmek hiftoriája, hogy az a* kénfzerités r a* mellyben 
tartattatnal^, az 8 Atyjaikkal rgajd mindenkor ellenke
zőkké formálja okét* Fridrik Wilhelm lábaival tapodta 
meg az Orízágos parókákat noha az Atyja az I. Frid
rik, íbha íem érzette magát nagyobbnak, mint mikor 
az 8 hitvány termetét egygy ifzonyű nagy parókával 
Befedezhette, és Udvarának minden fényeíségérol kör* 
nyiilvétettetvén , ditsoíséges pompát tarthatott.Frldrik Wil
helm alatt a* Tudomány gyalázatjára vala az embernek, 

V Tudóst alá való Tudákosnak nevezték és a' taktusra 
mozduló lépésbenn tartották a' Jeg-nagyobb mefterséget* 
Az alatt hogy a* Királly, a* maga Szigetjébenn a' Ge
nerálokkal újságokat olvasa — tsak ennek az egygy írás 
nemének olvasását tudta eltűrni! /— A^ korona* jövendő
beli Ura Rheinsbergben az ujj és régi BÖltseket taixúlta* 
Landgrof Ffidrik Kafzfzel tsak a* Frantzia nyelvet, íze-
jreti^ és a* Fija Wilhelm, alig ól a* fejedelmi Székbe* 
fs már tsak a' Nemét Musákat látja az ember körülötte 
feregelni. — így Jófef is annál inkább igyekezte ma
gát a' lántzokból ki oldozni, mennél jobban kívánta 
édes Anyja azokba keríteni* 

A' máfodik megjegyzésünk ebboi alL Mindjárt 
tnég b'oltsójébenn mint meg anynyi menydörgések ugy 
zengettenek a* kis Hertzeg körül a* Nagy Frideriknek 
cselekedetei* Az 8 életének azon eíztendeji, a* melly-
ben ízokott a' lélek ki fejtegetodrii, azokba az idSkbc 
eftenek , a* mik«r a$ Prágánál és Léfzánál efett verekedé
seknek hírei Zengedeztek, Fridrik töltötte meg hát tá
lam Jófefnek lelkét az o tsclekedcteire kinyiltt ízemmel 
való vigyázáfsaL Jóíefnek terméízettel nagyra emelke
dő lelke óhajtotta, hogy valaha oilyan nagy légyen, mint 
Fridrik, és az Ó értelme jovaíblta néki, hogy azokat az 

eíz-
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eízközöket nyomonn kövefie, a' raelíyek által Fridrik 
egéfzíz Európát bámulásba)ejtette. Jófef úgy találta, hogy 
a' hadi Tudományban és fenyitékbenn, a' megvilágofo* 
dáshan, mellyet Fridrik derített fel, a* Tolerántziábattn, 
mellyel minden egyenlő jufsal él a' Burkus-Korona alatt* 
ha külömben jó hazafi, és a' fejedelmi jövedelmeknek 
azon lábra való allitásábann állanak azok > a* mellyrö 
állította Fridrik a' maga Biroda Imába nn* így hágott 
Jóíef egygy graditsról, más gráditsra feljebb feíjebb/mind 
addig, míg. arra a' tellyes világoságu tetSre érkezett* 
mellyen fényeskednek az Auréliusok, Henrikek % és 
Fridtrikek. Mert a* Győző mindenkor tanítja a meg
gy Szettetetett. Fridrik Wilhelm , „a* nagy ValaSztő Fe* 
jedelem, megveri a' Svetziaiakat Therbellinnél, kik nem 
fokkal az előtt a* hadi Meíterségbenn Német-OrSzág, Ta
nítói voltának, és Brandenburgot és Spandaut er'öízakkai 
elvették vaía, és I. Péter megveri Pultawánál XII. Ká* 
roliyt, ki az előtt xo ezer Svékufokkal, reá mertt 50 
ezer Muízkára ütni* 

Mindazonáltal bízzuk az időre ezen titkos Kérdés
nek megSejtését: Mimödónnhtt Jofef az, a mitsoda? —* 
Elég az, hogy az 8 , a9 kinek mutatja magát lenni az 
egéízfz Európánaki — és láíTuk mint lepettki a' Világ* 
fiatízára. 

§ 3- • 
Jófef RómaiNéniét Királly és Tsdjzár lé/zen. 

Midőn Mária Thérésia kezéhez vette az 0 Atyjáról 
-maradott Örökségét, nagyon rajta voltak az 0 Ellensé
gei, hogy a5 Német Tsáízári koronát más Házba vigyék 
által. Az £ állhatatos bátor ízive győzedelmeskedett* 
és gyönyörködve nézte a' német Tsáízári Páltzát az o 
Férjének kezeiberuu 

Azu* 
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14 o*^^«5^^^ro 
Azután 20 eíztendökkel minden Nemet Fejedelmek 

egygybegy ültének Jóíefhek Választására, és a' Burkus 
Fridrik mozdította azr el'ó kiváltképpen* A* Hubertsbur-
gi békefség által elvégeztetett két efztendei háború után 
való efztend'obenn 3 Jófef Romai Királiyjá lett: Maga az 
Attya késérte a3 Fi ját Frankfurtba, és ekkor látá magát 
Jósefleg' elófzízör a' Német Nemzettol imádtatnij melly 
azután olly fokízor Selemelte ízavát az Ó ditséretére* 

Majd tsak hamar egéfzízen által adá Ferentz' a* ma
ga halála által az ujj Királlynak az o Székét és Théré* 
íia meg ofztá az o örökös orfzágait JóíTeffel úgy mind* 
azonáltal, hogy Sóképpen tsak a' hadi dolgokat bízta 
reá 3 és a* más rendbéli orízág' ügyeibe való béfollyását 
továbbra halafztotta,. 

Jófefnek Magyar, Öhfa- OrfzdgoWann^^SJésidbann^ 
Tseb7 Frantzia, Múfzka-Orfzágbann és a* két BeU 

giuml&nn való utazása* 
Magok mondják az Auítriai Trók — és az tneg 

egygyez Théréííának tulajdonságával, —hogy Thérésia 
az 0 Orízágainak kormányját Semmi izél által nem en* 
gedte kezeiből kikapartatni, JófeSnek Anyja mindenkor 
tapaíztalta azt, hogy az o Fijának Siandamentomos ér* 
telme3íundamentomi, elmebéli tartása nem egygyezne-meg 
az Övével. Innen nem tselekedlietett mindenkor a íze* 
réht Jósef? a' mint maga akart volna* Sot gyakorta ol* 
lyan rendeléseket kéntelenittetett teliyes bofzízúsággal 
ízemlélni, meílyek egyéneién az Ó Syíiemája3 vagy el
intézett Szándéka ellen mentenek* Úgy hogy azt mond
ják , hogy Jóíef annak, a' mit akart kéntelen volt ellent 
n ondani, hogy a' maga feltett" tzéljához napról napra 
közelebb lépegeísen. Elég az hogy Jóíef azt az idot^ 
mig magának egyeclul kellett az igazgatásnak gyeplojií 
tarjtani, mind útazáfokbann töltötteel. 
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C^^gf^O §1. 
Semmi fem tanitja jobban a' Fejedelmet, mint az 

utazás. Ha bejárja a' maga Orfzágait; ezer dolgokat Sé
dez fel, a' mellyek o előtte mind homállybann maradta* 
nak volna, és fok Szükségeknek eleit veheti, Ha idegen 
Orízágokba rnégyen ott meglátja, hogy mitsoda hibákat 
kell eltávoztatni) és mitsoda Jókat kell hafzonra Sor-
ditani. 

Bizonyjára ezen felséges tzéljai voltának Jéfefnek l 
Megtetízik e z , réfz ízerént az o' utazásának neméből, 
réfz ízerént abból, a' mire fordította leg-inkább az uta-
zásaibann ízeméit. 

Jósef minden pompa nélkül utaz. A'mi Planétánk
nak leg első Fejedelme tsak egygy féle köntösben buj~ 
döfik, kevés késéről vágynak, gyakran azt is egéízízen 
elhagyja ^ hogy mindent annál jobban ízemlélheísen, a1" 
földön fekízik és hűl, a' Tsáfzári Méltóságot elrekeízti 
raagátol, hogy mint Gróf, annál ízabadabb lehefsen. 

A* hol vagyon y mint i . Péter, íemmi fényes Inne-
pet nem v á r / m e g tiltja a* ragyogd pompákat, mellyek* 
nek tündöklése a' dolgoknak valóságos ábrázatját kárpit
tal behúzza, és anynyival inkább megjegyezgeti a' kö-
rülette lévÓ dolgokat, mennél kevésbé vetettetik maga 
éfzre máfoktól. 

Leg első útját Magyar-Orízágba tette. Ez az Or-
ízág Európának leg-termékenyebb Orfzága. De a' Tö
rökkel viseltt. hadakozáfök , az üldözésnek tudatlan kí
vánsága a* kereskedésnek öfzízeízorittatása, és a' birtok
ba ki adni Szokott Jóízágokról való foízíz Rend (Syíte-
ina feudale) tartás, ezen Szép földet lakofsaitói réfz íze
rént meg-foíztották, réíz ízerént termeiéit igen rsekélly 
árra ízoritották, és ez által, a' ízorgalmatoíságnak minden 
-ágai lemettzettettek. A' földes Uraság íémtni határt nem 
esmér, és a* föld' népe Rabízólga. Innen vagyon amaz 

: ín* 



l6 Qé&t^&ttQ 

Inírántzia, a' mellyben bizony fok uraságokra nézve a£ 
igazságnál több nintsán. 

KunyorülS Tsdfzdr l 
Négy nap az Úrdolgájé, az ötödikenii haláízni kell 

a* 6-dikonn vadáfzhi az uraságai, a' hetedik az Iílené: 
itéld meg könyörülő Tsáízár, hogy miképpen fizethet
tem én meg az adót és portziót. 

Valóbarin Sokat látott Jófef ez utjábarin ollyakat, a* 
mellyeknek eköroltetését magábann meghatározta* Jó* 
íef tsak ugyan igaz léízen, nem fogja Ö elfelejteni,.hogy 
a vitéz Magyarok tartották meg az o Anynyának Sejénfi 
sC koronát, és innen ez az Ö Szándéka, hogy a' fold né
pének boldogságát a' fSldes Uraknak Szabadságaikkal meg 
egygyeztefse, a' földet a* motsároknak és Réteknek ki-
ízáraíztásával egéfségesebbét%y£^aÍ£ufzta tartományokat 
meg népesktse , és a' terméíiet javainak aírSt-azoknak 
Valóságos érdemekre felemelje* 

Máíbdik ütazáfabann Ölafz-Orfeágot látögattamegs 
Ez az Orízág régentén igen meg aláztatott állapotban!! 
látta vala a* Tsáízárökat ~f sót gyalog mint egygy pe« 
nitenízia tartót — két Századtól fogva pedig egygyet íéiíi 
látott *~ hanem tsak a* maga Fápájait. 

Moít JófeS megjelenik, nem egygy Impéíatörnak 
ditsöfségébetm, a*- mellybenn várta volna talám Ölaíz-
örízág. De az o tiízteíséges pompája többet tett., mint 
ha valamelly diadalmi Szekérbe viteftetett volna bé Ró
mába, és úgy láta, hogy Olaíz*0rfzágot fokkal kéííeb-
ben találta kívánságának tellyesitésére, mint íem az Ö Elei 
találhatták volna fok ezer Népnek homlokaim* Oliyjől-
tévo a* Filosofía, melly a* Nemzetnek lelkébenn mun
kálkodik!'A* mit a'Világnak egéfzfz hadiereje végbe 
nem vihetett volna, végbe vifzi az Íd8 és a' tovább to
vább terjedő* világoíság! Éppen akkor vala egygy Pápa 

vá* 
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talafztatándó mikor Jófef Rómába vaía, JofeS megk4 •'':'1 ' 
fogata a' Pápát válaíztó Kamarát, (Concíave,) ap melly* "" 
íiek ajtaját hajdanábann talárn egygy cgékfz tábor fent 
nyithatta volna meg. A' Kardinálisok fzerentséltetik Jó» 
íofet^ mint az Anyaízentegyháznak Védelmezőjét, és 
JófeS ajánlja nékiek^ hogy minden ízeméily válogatás 
nélkül, bal vélekedés nélkül azt válafztanák3 a* kiméi* 
eó és alkalmatos volna a* Vallásnak juíTait és méltóságát 
megőrizni. — Jófefhek kívánsága betellyesedett Gangt* 
yiellinek válafztásábann. 

Neápollynak Pármának, és Tűrinnak vala az a* 
fzerentséjek, hogy Német Orízágnák Tsáfeárját az "o ké« 
riréíeik között láísák; Sóképpen pedig az Ötstse Leó* 
foIdt nagy örömöt érzett ízívébenn, hogy az ö jó or-
ízági gazdasága, Jóíefnek heüybenn hagyása által meg-
ilítsértetett* Májlánd, és más Auftriai korona alá tar* 
fozó Ol'áíz VároSok is a* thélíyekkel eddig Bétsbenn 
iiem fokát gondoltak vala érzették az o Fejedelmek". 
Jelenlétének haíznait, kinek az o_n kéréCáket_# arnoií ma
gok fzemélly ízerént benyújthattak,. 

Még egygy nagyobb dolog történt ebben az tfk* 
íend'oben. Jófef és Fridrik Nájíznál Slésiában öSzízé-
tnentenek! 

MidSn IV Filep XlV-dik Lajofsal az o OrfzSgaifc: 
nak határaikbann öízíze kerültek, a' Spanyol Királly 
ízorgalmatoíbn keresé a* Frantziának udvari Serege kd-
iött azt as Férjfiutj a* melly néki tulajdon ízája vallass 
ízerént íbk álmatlan ejfzakákat okozott , é$ reá talála 
Tnrrennére! Azonkívül hogy nem Filep, bizony Jó
fef is kívánva kíváná annak a* Hérónak Színét, a* ki 
íok ezerből álló íereget ^ mint egygy ember olíyJiir-
telén végig nézett, kinek ízeméi örökké ott találták a* 
dolog* kimenetelét el düjtS refi-ütlsnck fontját, aB höí 



*8 o ^ ^ ^ o 
kellett keresni, ki az o Táborának mozdulását, naini 
Franklin a* Menykövet,, oda hajtotta, a' hová akarta% 

r~ és a* ki az ö édes Nagy Anynyának Sok nyughat 
fátlan órákat okozott* — De Fridrik is örvendett hogy 
azt a* Fejedelmet láthatja, a* kinek hajnala olly fzépenn 
és olly jótévoleg kezd vala felháfadni, hogy az ő Or
szágainak a* feljövő , Napot hirui adja <•— és tifztelettel 
iellyes tekintetekkel Szemlélte Lascyt és Laudont — amazt > 
mint. a*ki nyélbe ütötte, az Anftriai hadi valóságot, és 
ezt, minta' ki tselekedetei által íemmivé tette a'Királly-
*iak fok, feltételeit, tolle egygy Várat, rnellynek meg 
vétele holnapokig való oftromlásbann állott , egygy é}« 
fzaka bátorsággal elvett, és Kunersdorfnál egygy jól 
luválafztatott reá-ütésnek ideje által , kezeiből a* győze
delmet ki-ragadta. — Oh vajha a" Fejedelmek, kik egygy-
máit nagyra betsűllik, .mint Fiiep és Rikhárd, Károlly 
és Ferentz, Péter és Károlly, a* hellyet, hogy egygy-
más erejét próbálgafsák, az 8 Tálentomaikat egygyesültt 
erővel, az embereknek bóídogiráíokra fordítanák! 

Az 1771—1772-dik eíztendohéii roízfz termés igen 
nagyra nevelte a' Gabonáknak árrát* De a' fösvénysége 
7s több .kívánásnak lelke még feljebb vitték* Némelly 
Gabona tsürben fok ezer köblönként hevertek egygy 
rakáíbm* a' Gabonák,, Az uforás eltitkolta• > vagy el 
adni nem akarta , hogy az árra még is feljebb hágván^ 
az emberi nyomoruságonn annál többet nyerhefen* —* 
A* Tsehek is érzették a* közönséges drágaságot, és Já-
fef is érzette az Ő Tsehei- miatt Bétsbenn* Siet fegit-
tségekre menni, megjelenik mint egy Örzc? íften a* ma
ga népe között, a' Nemefségnek és Klaftromoknak bé-
znrtt Gabona tsüreiket felnyittatja j meg-parantsolja , hogy 
annak a' jövendőbeli termésből lejendo viízíza téritcse 
alatt ..a' fold' népének ki-oíztogaísák; bizonyos árrát 
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ízabja a* Gabonáknak, íbfc„famíliákat kiragad a* nyo
morgató ízUkségbő'l. Ncmelly Jófzágbirók és Tifztek 
Jófefüek a* Hazát fegito buzgóságát átkozták, de ellen
ben ezerek áldották* Magok a' Prágai Sidókis tapo-
fztalák ez alkalmatoísággal mi légyen az emberi Sze
retet, és imádkoztak V Tsáfzárért. 

Frantzia-Orízág — a* melly földnek kézmivei, mes# 
térségei erofségei és igazgatásának módja, annyi matériát: 
adnak a* Szemlélődésre, és a' mellyet még Német-Or* 
ízág némelly oldaláról réfz fzerént a* bal keletek1 miatt 
nem igen efmér vala; még nem látogattatotr vafo meg 
Jóíeftol ~ ; De moíl az Ö Húgának ízeretetéíöl is vo-
nattatván, ezen Orfzágba méné Jófef, A' Frantzia an-
itól inkáhb tsudálá ötét, a* mennél kevésbé mfitatá. m.a* 
gát Tsáízárnak lenni, és a* világon ezen leg udvarifabb 
Nemzetiség érzette, hogy Jófeftol az emberséges nyáj* 
jaíságban és lebotsátkozásbann megygyozettetett, — Pa
ris eddig tsak azokat, a* Német Fejedelmeket ízokta 
vala látni, kik az énekes könwdiába, ^ar^alnakjés^a* 
tántzoló Afzízony-ízeméllyeknek erízényeket oda haj-
gálják, a* mellyeket a,* ízegény Német ízántó-vetS tu
lajdon véréjtékjeivel töltött meg, Moft tsak elbámul a® 
módiknak és pompáknak ezen Anya-vároísa, hogy oi-
lyan Tsáfzárt lát Párisbann, a* ki azért mentt oda, 
hogy a* heliyett, hogy magát műlafsa és gyönyörköd
t e ^ tanuljon, ki kevefebb pompát miitata, mint egygy 
nemes Ifjú, kinek az ö Anyjától úti kSltségűl adat
tatott pénz, kisír az érfzényjéböí ; és örömeftebb látó* 
gatta meg Buffont és Epeet> mint a Tuilleriát, A'Breft* 
és Touloxi' Kikötő heilyet, Nantes, Bordeaux, Bajonne, 
JMarseille inkább ízívták magokhoz Joíefet , mint a* 
mulató kerteknek & Házaknak leg-gypnyörufégeSebb 
fekvései* " B t .A*.-
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Ázonbm a* Tsáízár' a' Nemzetiségnek nmíattságaít 
is kivánta meg-taníünL A* fzeretre méltó Királlyné* 
nak oldala mellett meg jelenék az ífigénia Komédia-
liázbanu. A' Nép az o meglátásánn , véghetetlen tap
solásra indűia, és a* Tsáízárnak ízeméiből az öröm köny-
Teket nyomott-ki 5 mellyek ortzáján alá-hömpöllygötte« 
nek? Pezai, egygy jeles Poéta, a9 maga is minden más 
Nézőknek azen hathatos változáíbnn való érzékenységit 
azon hellyen ezen igaz és nagy gondolatbann fejezé-ku 

Ha Qgygy Fejedelem olly boldoggá tehet, 
Hogy a* Népe tellyes fzivébol nevethet 

Ugy e'tsudalatós fo Űr, nem más lehet^ 
Hanem, kinek ízemé könyvet tsepegtethet. 

Ezen űtjábann JófeS a9 Spanyol határon is belől 
fól bí-ihentt vala a* déli napnyiigoti réíz felé* A' kö
vetkezendő iitja meízíze behatott éfzak Selé Miholovvfe* 
lé , * a? hol várta a* Nagy Katalin , Moska és Pétér
vára felé* Noha nékünk nem Szándékunk, hogy Jó* 
íefsiek az 8 polgári rzéljaiba berontsunk; mindazon-
által igaznak lácízik az, "hogy itt köttetett az a* tsomó-j, 
a* melly moft Muízka-Orízágot és Auílriár olly erofsen 
oízízekaptsolja. 

Av leg utolsó utazása Jóíefnek Belgiumba vala iga* 
<zitva« Az Ö Orfzágainak ezen réízét még nem látta va
la a* Tsáízár, és igy áhn'ál ízemefebbenn megvisgálta 
annak állapotját* A, Belgák — már nem olíy vakmerő 
Jobbágyok, mint mikor Maxiiisiliánt elSogták vóítt -*• 
örvendettek, hogy az o Uralkodótokat Színről ízinre 
riSztelhetik, és anynyival inkább, minthogy az ö crán-
tok való izórgalmatoíságát és hűségekbenn való bizodal
mát litjsik vah. Ennek bizonysága volt, Jóíefnek % 
Na muri Tiízt visel okhoz tartott beízéde. Jófefnek füleibe 
hatott, hogy ott̂  néiuelly Bírák az igazságnak kiSzóigáí-



tttihzmi refbfefc vőhiának.." Parantsola annokokáért, 
hogy szók jelenjenek meg cíSttevís -ezen arany-fisokat 
monda .nekicks Á* 'Kegyelmetek IrStuágok^ Ű? mellyel 
Mzzdk baiajziják a% ügyeknek elvégzzéjtt, .karóira va~ 
gyón AZ én Jobbágyaimnak! Legyenek tselekeiobbik 9 fzor* 
galina*Qs&hbak és wuvikafabbaki ez £ Kegyelmetek* tifzt* 
jek! Áz én kcuitfségem az 3 hogy kegyelmeteket r tokaji 
tsam^ & raagoF tartozáfoknak béte.llyesítésére 1 • 

Éppen itt, egygy Strását akartak a' SzalláíV cici
be állítani, Jófef viSzfzaküidé ezen Siókkal: Az H 
Strásáim, az én Jobbágyaim^ az 5 fzeretetekenn Hyugfzik 
az én bátorságom* ,— egéízfzen egygyielke vagyon amaz 
derek Würtémbergi Hertzeggel, a* Szakállas Eberhárdáú% 

ki egygy más Fejedelemnek azzal kérkedett, mint az $ 
Orfzágának kiváltképpen való Méltóságával, hogy 8 a* 
leg rengetegebb erdobenn is akármitsoda Setét éjízakábani^ 
is tsendeíenn alunnék, akarmellyik jobbágyának is ölé> 

A' ízövettséges Belgiumbann megnézte JófcS Saa« 
dambann a* hajót cpitS Mivheilyet, a* hol r. Pete? 
Muízka Tsáízár, Áts'-inas kép.ébenn dolgozott — és a* 
mód Seler való tsinofságról híres éfzaki hollandiai Brokk 
nevű falubann a' háznak hat ajtajai közzul egygyiketi 
fem botsáttatattbé, kértség* kivül azért, hogy Sélt a* 
Ház' afzfzonya, hogy az Ö Seftctt Salaihoz ér, avagy a* 
tfizmáját a* Szobába való bé-menetele - előtt nem vetiie* 
«— De az Amfterdámiaknál ollyan tiSzteletre talált, mint 
ha Polgármefter lett volna, és ezt kéttség kivűi a* maga* 
köntöíse9 egygyugyuségének köízönheti ; mert -fcmmi 
más Talentomot nem tndnak a' Hollaadiifok betsülni, 
hanem tsak a' takarékofságot* 

»3 
Jelzet: 1141/c II. 



§• 5-
A* Bavmai Örtihéghe való következéséit viteltf 

Hadakozás. 
Jóftfnek ötödik és hatodik utazása közzé efik k* 

Bavariai örökségértt viíeltt hadakozás, melly egéízíz Eu
rópát lángba való boritáísal fenyegette, és ízerentsére a*, 
hadakozó réízeknek emberi Szeretetek, és kiváltt The-. 
résiának békeíséget ízereto kívánsága által, tsak hamar 
iíó'lratodarr* Az 1777-dik eíztendónek végsó napja előtt* 
való naponn, a* Bavariai Maximiliánbann kihala ez á'h> 
nea, és heílyébe a' Palarinatusi következett. Auftria, né-
melly * réfzéhez jufiát monda az örökségnek* A' Kér* 
hídi Hertzeg iémmit km akara abból el fzakaíztatni en~ 
gedni, és a' Burkusnak íegittségét kérésé. Auftria és Burkus-
Orízágegygymás között levéllel igazgatták a'dolgot, és az ok 
b'an a' magok* népeikctTsehOrízágnak Slésiának és $akíz<> 
niának határaibann öízíze-húzták. Egygymás között a* 
perf eídátötték ; és a' hadi nép azon réízeken olly ret
tenetes1 vala > Kogy az ember azt gondola, hogy ég főtdt 
ofzíze fzakací* 

Az úgy nevezett Öriás hegyeinek és más Tseh-Or-
ízággal határozódó hegyeknek terméfzeti fekvések íze-
rént, Síésiáből és Saxoniábol könynyebb ezen QrSzágba 
bé-ürni, mint ebből amazokba. A* Burkiisok tehát min
denkor könnyen bé-üthettek Ttfeh-Orízágba, és mihellyt 
hatok1 megé hagyák a* Hegyeket, leg-otran Prága előtt 
állottanak/ 

Az Anglus Lo/oyi, egygy belátáffal tellyes Gme» 
tál, előre fel-adta, hogy mitsoda állásba kellene a* fére
gét rendelni, hogy az Ellenségnek bé-ütése meggátoltatnék. 
Jóíéfkét eroíségeket épittetetr* Plefit, Slésia ellenébe 
és Théréíiapoílyt Leimeritznél, Sokfzoniának ellenébe. 
A* Táborát az Élbe mégé fektette, a' hol a* terméfzet 
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és mefterség Fridrik* hadi tapafztálasainak €gfg? tzék 
vctm* 

Még eddig fohá íem láttatott/Jofef a* mezSnn va* 
lamelly valóságos hadi táborozásbann* Moíl ugy viselé 
o magát, mint Katona l Á* pufzta Ég alatt hála 9 az $ 
Népe előtt álla , és azon piiiantatban ott toppana, a' hol 
a* veízedelem vala, avagy lenni láttaték* Egy Szóval! 
hogy azt a* hirt, nevct^ a* mellyet a Tsáfzár, mint Jeg 
főbb Hadvezér Szerzett, világoson elo-adjuks nem kell 
ennél többet mondanunk* Jófef a9 nagy hadakozó Frid
iiket, ki az ellenségre való iitésbemi ebben és a* feljebb 
való Századbann legelső Hadvezér vala, magát oltalma* 
zó, hadakozásra fzoritá és tsak kevés közf'oldet hagyané* 
ki az o munkálkodására* 

Jóllehet ezen hadakozásbann egygy fo ütközet íem 
eléttj még is mindazonáltal csudálni fogja a' következen
dő Világ, hogy mitsoda Meílerséggel folytatódott* Fgygy 
kis Tatómánjkába ZZrattatva, egygy hegyei k&myék* 
benn, egygynéhány Száz ezer ember, mindent meg-pró-
báltt, a' mire tsak a* a* hadi tapafztalás, meílerség és bá
torság utat adhat, hogy magának haíznot és nyereséget 
hajthafsön. — Minden marsa, minden mozdulása mind 
a? két Tábornak remek mívek -voltának ^ és főképpen 
azt a* mértékíeteíséget fogja az embereknek Szeretője csu
dálni, a' raelly Szerént kedveztenek Fridrik és Jófefaz 
ö Népeik* véreinek. Még anynyíval inkább meg-tetfzik 
az, a' békeíségnek kötéfeibÖU 

Théréfíáuak Születése napja ajándekozá-meg Német-
Orízágot a* Tescbeni Békefseggel'-, melly Frantzia és , 
Mufzka-Orízágóknak Közbenjárások által, Jőíef, Frid
iik , a' Saxoniai- és Kéthídi valafztó Fejedelmek között 
köttetek. — Ennek ereje által a* Palatinátusnak mind vrfz* 
fisa adattattak azok • a* Kerületek , a* -mellyekét az Auftrl* 
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ai Ház el foglaltt vala, a' Váiafcté Fejedelem Ja* 
nuariusnak 3-dik napjánn fzerzett Kötéshez való. keh 
telezttetes alól, meilynek ereje által földjének nemélly 
réfzero'Lkéntelenittetett vala lemondani, fel-ízabadittaték>* 
kinek egygyízersmind a* Mindelbeimi Uraságot, a' Gvófi 
Senburgi Uraságokorm, Glancban % Wddenburgonnés Licbr, 
tenjleinnen való jufíáival egygyetembenn a' Tseh-koro? 
nának, által engedték. Ellenben firól fira által adta, 
a' Paiatinatusi Ház Auítriának. a' Wildskuti Tifztségeket, 
Braunaut, ezen nevű vlroíial egygyetembenn $ Mauem 
farkként Fridburgot, Mattighofen^, Kidet, Sardingat, és 
főképpen Bavariának azonn réízét, meily a' Duna, Junr 
és Saltza között fekízik, és $ tnelly a' Burghaus Tiízt* 
ségeknek egygy réfzét tette. Valamit tsak Auftria é& 
Burfcus-Orfzág el foglaltt vala, mtnd vifzíza adattatott* 
«r- Hogy a* Bajreuti és Anspachi .Mark grófságok a'Bran* 
denburgiai Valafztó fejedelmi ElsS-fzülöttséggel egygye* 
siíteíineek, meg engedtetett. — A* Brefzlaui és Éer~ 
Un j Drefda és Húbertsburgi egygyezéfek , ujjra. meg 
eröfittettek, a' Kéthidi Fejédelem is iigy nézettetett, imné1 

a* frigykötésbenn fö Szövetkező. 
így lett vége annak az Hadakozásnak , a* melly* 

nek kimenetelébcnn nem tsak Német-Orízág, hanem 
egéfzfz Európa réízeltétett. 

§• 6. 
Jéfef egyedül kezd az uralkodáshoz* 

Therésia, az 0 Népeinek Anynya, a* Teremtőtől 
ájagához fzollittaték, hogy az jóffcívének jutalmát el
végye és Jóíéf egygyes egyedül litk magát lenni az S 
fok Orízágaínak előtte, -

A% előtt már íbkkal kitsmálta vala magábann és ÍDÍ 
o meg hitt Szolgaival, kiváltt a* tiíztáh látó Kaunitztzal 
az 9 uralkodásának Jfo6r^ftték&# limm követte mm 
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saoft egygyik tselckedetét a* maiik, mint az egygyik 
hönipöllygo viz a' maiikat. Minden Ó tselekcdetei pe
dig tsak ezen három középpontok korul forognak hogy 
—' a' fzorgalmatoSságnak és Kereskedésnek fölemelése, és 
az ő Orízágainak nagyobb meg népesítése által, az 3 
Birodalmának több és nagyobb 3 belső erőt Szerezzen 
—. Népét meg világosi ttsa —* és a* világi hatalmat azok
nak, $ njjra viízíza adja, a* kik attól a' Papság által 
magokat meg foíztattaknak tartják lenni. 

A' mi az eís# pontot nézi t. i. Auftria belső ere
jének felijeit való emelését, ide tartoznak é következén* 
á'ő tselekedetek és rendeléSek. 

I . A' 'Sidókra nézve — Ezen különös Nemzet, 
melly az , egéfzfz világon el-ízéledett, noha nagyobb 
nemzeti tulajdonsággal, geniufsal bír3 mint akár melly 
más Nemzetek , kik valamelly Tartomány bann más: 

Nemzetektol meg kulönozve élnek; és a melly tulaj
donságait, az ég alatt mmdm®m állandóképpen müg* 
tartja; mind e* mai napig appró kereskedéSsel éltt töb
bnyíre. Minthogy ezeknek nagyobb réíze tsak kevés* 
t-okcpenzzel úzi kereskedését, hogy abból el-élhefsen, 
kéntelenittctik annyi Procentót csinálni vele, valameny-
nyit, tsak tsinálhat* Innen inkább ufbrásk ódnak, mint 
kereskednek, nagy adót fizettetnek magoknak, töbnek 
irják a' Summát, mint a* menynyit koltsönn adtának és 
kénfzerittetnek hazudozás és fortéllyos tsalárdságok által 
többen reákötni portékájaikat a* tudatlanokra, mint a* 
menynyit valósággal érnének- Hogy kellene hát a* doJU 
göt arra vinni, hogy a5 Sidók az által vétó hellyett ká

rpát Sogjanak és a' földnek termésért, mellyeket a* Ke-
reíz-tyén az 5 ortzájának véres verejtékével keres néki* 
4k és a' kik «— többnyire ar jövát eméfztik meg' noha 
I0k .egygy «gyökér#&két fem ültetnek* ar magok* ke>* 
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resrnényjével is ízaporittsák, következésképpen az Or-
ízágnak, olly hafznofok légyenek, a* minémüeknek kel* 
lene lenniek, vagy lehetnének? Ez az a1 Kérdés, a* 
mellynek meg Sejtése nagv betsúletére Szolgálna a' Sta-
tistíkusnak? Jóíef is igyekezik ezen nagy tárgyot elér
ni* Innen meg páran tsolta; hogy a' kéziráíbkat, köny
veket, polgári kötő Leveleket, '& töbh e* féléket^ az 
Orízngnak anyai nyclvénn írják és vegyék , gyermekei
ket jobban neveljék, és nevelteísék , és magokat ne köA 
sék egyedül tsak az apró kereskedésnek ágaihoz —*meg 
engedé nékiek, hogy gyermekeiket a' Keresztyéneknek 
oskoláikba jártafsák, kézi mesterségekre adják, ízekére^ 
ségböl és terehhordó Lovaknak tartásából táplálják ma
gokat , a* mint ez már ne'meíly hellyekenn , mint# p» 
o, Mannheimban mtg is vagyon —és ott lákhaísanak^ 
a* hol eddig laktanak* Méíly igen lehet óhajteni, de 
tsak óhajtani inkább, mint reményleni, — hogy Jóíéf, 
jiek nemes feltétele 3 hogy t- i. a Sidónép az u jobb 
taníttatása és.Ifjásígáhann váló mtg világaftttatára által 
a Tudományokra, tnefterségekve y kézi mivekve váló for-° 
dittatafa által az Orfzágnak bafinofabbá és elS menetele-
felbe tetettethetnék, hogy magokat mint tsupa herék ne 
táplálnak tsak*a\kereíztyén Méneknek fáradságai val̂ laf* 
san laíTan bétellyefednék! 

2* y®fefnek türedeimi Rendeléfei* A* két utolsóbb 
Századokbann fok ezer Proteftánfok valának Auftriábana 
és Tseh Orfzágbann. Ferdinándnak és Leópolodnak a* 
Jeíuiták* által fel-hevített buzgósága ugyan őket el nem 
törölhette — mert az üldözés állhatatoíábbátéízi a' Szen
vedőt, és nem hogy kitépné, hanem annál méllyebben 
meg gyökerezteti — de tsak ugyan el-nyomhatta. Sok 
házakbann tsendesenn énekeltettek a' proteíiánsi Énekek* 
«s a* Biblia valamelly ízegeletbexiu elrejtve tartattatok 



hogy a' tscndcs eírvékeiin a* ház* tselédjei előtt olvas-
tathafsék* Jófef azokat a' köteleket, a* mellyek eddig 
a* lelki esméretet nyugbenn tartották fel oldozta, és a' 
Proteítáníbknak ízabad illeni tiízteletet engedett* Tfeli-
Örfzágbami Morvábann , Slésiábann, Auftriábann mind 
a* két vallástételu Proteftáns Papok vágynak már moll, 
kik ízívekben vigadoznak , hogy a* Vállait az 0 Tu-
dothanyjok fzerént taníthatják. Igaz ugyan ", hogy 
ez b homálíyos és világtalan Polgártársaiktól s'ot íbk-
ízor magoktól a' Tisztviselőktől is fokát kell még 
moft is ízenvedniek. — mert a' nagy Monárkhának 
egygy narantsolarja fem adhat belső tolerántziát, az az, 
árról való még gySzettetcft, hogy akármelly Pogány is 
imádkozhatik mellettünk, és meg íem veízt el leg ki£ 
íebbet is erejéből a' mi konyörgésünk 3 és hogy nem az 
emberekenn , hanem a* Szívnek Visgálójánn áll annak 
meg itéléfe, hogy kitsoda tiízteli ötét igazabban? Tsak 
ugyan rettténylhetni, hogy Aúífrrábann is a* Kathóli-
kuSok' neveltetésének meg jobbított módjai és az idö a* 
Népet laffan laffan jobban meg vílágofitják. 

3- Az Idegeneknek Jojef Orfz&gaibti való bévéte* 
lek* Noha a* polgári világ oíly igen ezen igazság el
len láttatik tselekedni: a9 Nepefség valóságos ereje az 0Y~ 
fzdgnak, midőn p. 0* olly íízonyű hadi Sereget állított, 
a* mellynek virágzó népe , az emberi Nemzetnek íza-
porítására nézve, nagyobb réízén elveízett; tsak'ugyan 
meg vagyon ezen mondásnak igazságáról gyözettetve, 
és talám azt a' Szükséges roízízat, melly olly nagy ké-
fzeiin álló Katonaságot kíván az által akarja meg kis-, 
íebbítenni, hogy ki ki az ő Orízágába való által köl
tözésre kedvet igyekezik támaíztani .-*- Auítría, Muízka 
és Burkus-Orfzágok, nagy íuramákat költöttének már 
iirjfa, hogyMagyar-OrSzágot és Gaüitziát, a' Volgának 
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partjait és á1 napnyúgoti Burkus-Orfzágot Jövevények
kel meg népefittsék. 

Noha a' Közönség az ujj Szállók által, kik na-
gyobbára ollyan emberek, kinek nem Ser a* munka-

, nyakokra, nem fokát nyer; mindazáltal talám azoknak 
.maradékai hafznára léfznek, kik ízorgalmatosabbak fog* 
nak lenni, mint az o Atyjaik, Már fok ezer Svábokat, 
és Palatinátusiakat-látott a* Duna az ö hátárára Béts felé 
lehajókázni, hogy Magyar-Orízágnak puíztáira és a' né. 
pctlen Tsáízári Lengyel-Orfzágba küldetteísenek. —Más 
Taftományjaibann is igyekezik Jóíef Birodalmát több 
emberekkel meg íiallattarnn 

Koílántziának a* Bodám-tava mellett igen derék 
fekvése vagyon, meily azt íbkkal alkalmatofabbá téízi 
^ kereskedésre, mint fok fzomízédságábann való Váro» 
3ok, a* mellyek virágzó kereskedett gyakorolnak p. o„ 
Zurrach, Jtrbon s» a. u A' földje körös környíü oU 
lyan kövér, hogy niár kövérebben lenni nem ízükség, 
és -V: vidékje öitsofséges ~»~még is íin^mt^ K o t t á n k 
tziában az utfzákönn * <és a' leg-fzebb házat is oltson ki* 
lehetett bérelni. A' yárofnak egéfzíz ábrázatja igen érez-
tető példája - vaia a1 türhetetlenségnek, melly azt any-
nyira el-puíztitotta , és a miólta ottan Híis meg égeN 
tetett, átok láttaték azon hellyenn fekünni. 

Egygyik Orfzágnak fzerentsétlensége vagy okta* 
laiisága felemelni a* maiikat. A* ravafz tűrhetetlen lel
kű Genua ujjra megnépesi tette az ürefT Konftántziát. Mi
től fogva a* Genuai főrendi Igazgatásra hajló réfzFran? 
rzia>Orízágnak, Szávöjának, és Bernának népeitol gyá-
molgattatik s és a* Genuai Tenger-part a* máíikonn 
crött vett , fok köznépi Igazgatáft Szeretök kiköltozte* 
ntk „Geriuábóí, és némellyek úgy tartották, hogy V 
Itodám-tava mellett máfodik hazájokra találsak ^ melly. 



o ^ ^ ^ a 29 
síek éppen ollyan jó fekvése vagyon, a' RJhénus mel-
lett, mint amannak a' Rhona mellett. A' felső Auftri-
Inak bólts igazgatása, mellynek fő Szék/e Frejburgbana 
vagyon, a Konftántzíábann meg telepedett Genuáb6l 
Jött ujj lakofoknak nem tsak ízabad vallásbéli gyakor* 
láít engedett, hanem más könynyebbségeket is páran 
tsoltt A' KathoÜkuíbk, és Kálvinusnak Követői be-
kefségbcnn élnek itten, mint Atyafiak, egygy máft Szeretik* 
<6 a'néha napi Eretnekek, ugyanazt a* hellyer, a* mellyet 
$ddig egy f Ö Eretneknek meg égettetéfe béllyegezve tar
tott, tajj virágzására emelek. — Ha Frejburgbann a'Kor
mány véginn vakabb Férjfiak ültének volna, bizony So
ha fem lépett volna a* Szegény Konftántzia ez boldog
ságára. 

Jóíef meg vagyon arról gyozettetve ^ hogy melly 
fokát tehetnek a* Szóigák az 3 Fejedelmek rendeléseinek 
meg akadályoztatására % vagy elS mozdítására* Innen 
tz - az 0 leg főbb törekedéíe, hogy igaz és alkalmatos 
fzoigáfetr-nmem. Ha a? pofért órának ihindeft kereke 
a* maga kötelefségét végbe vifzi , akkor oSztán re
mény lheti az Igazgató, a' ki annak fogását vezériig 
hogy a* munka a' maga hellyes úrjáíin megyén* Ezen 
f Ö végtzélnek elérésére küldéki a' Tsafzár 

4% Minden Tifztfzékekhez amaz hires kerülő levelet, 
melly által azoknak minden tagjainak ajánlja az ö kőHh 
lcfségeiknek Mtcüyesítéséu Ezen Irls egygy ditsSfsé-
ges emlékeztető OSzlopa, úgy a* Jósef lobótsátközásá* 
nak, mint az 6 mellyen látó, ítéleteinek* A* köverke-
sendö Világ is örömmel fogja ezt olvafili," és mi íem 
fofz'thatjuk meg azon gyönyörűségtől a' mi Olvasóinkat^ 
tnélly ízerénc azt njjra vélek közöljük. Ha jófef em-
tzn is öíly fzerentsés* léfzen az o TiSztviseloinek? válafí-
tfafttf*, mm a9 melly Ctmimte # 8 titkos Mfaiíte* 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 1141/c II. 
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rinek és fő Hadigazgatójinak válaíztásábánn, — 6a min* 
denkor alkalmatos emberekkel tSltheti meg az üreíi 
Tiíztfzékcket — mert magok a* nagy Fejedelmek fem 
tselekedhetnek mindenkor akaratjok ízerént — nem vet-
tettett e' Q is az emberi íbrs alá, hogy t. u meg tsalat-
tathaísék: melly Sokat fog nyerni az o Orízágainak bel
ső boldogsága 3 és melly gyümölcsösök léíznek az. o 
kerúlö parantsolatjának következeiéi! 

Hogy az ö Orízágainak bclso boldogságát feljebb-
emúJQ, igyekezik Jószf* 

5* A' Kereskedéít is virágzóbbá tenni, ' Hogy meg 
láísuk mit tselekedett Jóíef ezen réfzben, fordittsuk íze-
meinket az Adriai Tengerre 5 a' Skáldisra, és az Euxi-
nusra, vagy fekete Tengerre* 

A' belső Auftríai Tartományok, vaíat, más értz-
nemeket kiváltképpen pedig kénesőt olly bovséggel te
remnek , hogy azokkal nagy réízét más, Orízágoknak 
is el tarthatják. Ki HQÜI tudja azokat a' fok ezer ka* 
ízákat és más e* fele ízerfzámokat, a* mcllyek ott kéízit* 
temek? Trieü: haízonlóképpen*a' ízom&^ábaí^^eWi^, 
azoknak a gazdag érrzbányáknak és Fábrikáknak,, Melly 
könnyű hát azokat a' Kárinthiainak Kárnioliainak, Ty-
rolinak, Styriainak az Adriai Tengerre ízállitani! Ha a* 
napkeleti Indiai kereskedésnek egygy réíze Alexandriai! 
venné kereíztűl űtját3 menynyit fogna azon Trieft nyer-
ni?. — tsak ugyan a' nélkül is úgy felemelte már magát, 
hogy a' nagy kereskedő hellyek közzé való fzámlálta-
táít3 meg érdemli. Irigy ízemmekkel néz Velentzeezcn 
vele egygy Szeretőt Tartóra, és anynyiv-1 többet fog 
naind ízlintelen vefzteni, a' menynyivel jobban nevekecU 
hetik a' Monárkhai igazgatás alatt a'.kereskedés, mint a* 
Fö-rendi igazgatás alatt, mivel amabban azokat a' láxi-
tzqk^tj tf mellyek egygySzer A kereskedésre vettetnek, 

nem 
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nem olly könynyen lehet leoldani, mim ebben , hol 
fok a* SÓ, a' melly parantsoi. Mert noha a' Hifiória 
tanítja, hogy meg eddig inkább virágzott a* közönsé
ges Táríaságokbann a r kereskedés, mint a* Mónárk-
hiákbann; tsak ugyan inkább lehet aze talárn a' törté
net ízerént való okoknak köízönni, mint íem az igaz
gatás"* módjának. Minekelőtte Antverpia tulajdon Ura 
által hamis vallásbéli buzgoságbóí az o magaíságából olly 
méllységbe le nem vettetett vala, a' Skáidis a' Sollyó-vi
zeknek Királlynéjok vala. A* Szegény vizi ketskék(Hol-
landufok) azután a* napkeleti és*nytigoti Indiai Törvé
nyeket írák az -Urának eleibe., és a* Skáldisra a' Weft-
faliai békeíség által lántzok vettettettek, mellyek az Au-
ftriai Belgiumnak kereskedésbéli ízabadságát meg íz ontot
ták* Wallyon az a' mi a? közönséges békeíség' kótéfei 
által megterSfittetett, viízontag eltöröltetik é? Vailyon 
a' Belgiumi Közönséges Társaság azon nagy fumma pén
zért 's emberekért a' mellyeker a5 Spanyol és Auftriai 
thr-onusba való következésért viseltt hadakozásoknak fel-
áldozott, mcgcrclcmlctte é , ' hogy Antverpia tovább is 
áldozatja légyen az Ö nyűgbe vetett kereskedésének? 
moft nem tzélóm, hogy visgáljam. A' Tengernek Sza
badsága hellyre állittatott. . Hát a* Sollyó vizek még is 
békókbann légyenek? A' Habspurgi ház a' napkeleti in
diai kereskedő Társaságot Sél áldozta a* Hollandufoknak 
Oítendéhe. Köteles vala e , hogy ezen Jó akaratját 
még öovább is fenntartsa ? 

• Az az időpont, hogy Oítende viízontag felemel-
xeffék, ohajtatott. Frantzia-Orízág, Anglia és Hollan
dia az Amerikai hadakozáíl: follytatták+ Oílendét Sza
bad kiköto-hellynek tették. A' hajók oda vették me
nedék heljyeket, mint egygyik réízen íem lévő' kikpto-
hellybe, Sokajii a# Angiuíok kozziil, a* nagy adó ftze-
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rfftSl öfztönoztetvén, ott telcpectrenek meg, és égygy* 
ízeribe egygynéhány fzáz üfj házak'építettek reája* A* 
kereskedés feljebb hágott, és a' Város meg nagyobbitta** 
tort, hogy az ujj Jövevényeket is be fogadhafla* 

Még az Ö békjóiban nyöge Antverpia. Jóíef a*f 

Hóllandufoktól a* Skáldisnak ízabadságát kívánja* Az 
Hollanduíbk nem engedik, és egygy tsáízári hajónn erő-
ízakott téfznQk. Már moft öízfzegyul a' tsáízári Sereg, * 
hogy ezt a1 vakmerőséget meg bünteíTe, és űgy látfzik^ 
.hogy Jóíef magábann el-végezte, hogy a Hollanduíbk-
nak azt a* gyalázatot vifzízaadja , a' mellyet ejtettenek va-
la hajdonn az Ő Házának Spanyol ágánn. De a* Ver-
ízáliai Miuifteriumnak okofsága közbe veti magát, és La
jos, ki a' békefséget Szereti, a* már félig kivontt fegy
vereket a' hüvelíybe ismét vifzfza dugatja* • 

Muízka Orfzág mind ízüntelen terjeízrgeti imgái 
a' déli Napnywgot felé; Anftria az éfzaki napkelet felé 
eleibe mendegél, Mmd- a* ketten egygymásnak láttatnak 
ziynjtmi kezeiket, hogy egygymásnk e!5 menetelét bóla 

d o g i t w á k * - - ^ ^ — -
mindenféle javaival meg vagyon áídattatva; még Sem va-
Ja eddig íemml tulajdon kereskedése, és a# régi Uralko
dóktól mindég űgy nezettetett, mint a* hadakosáfok és 
pufztitáfok által ki merült Orfzág. Hijában folryaJ le 
bentit a* felséges Duna' vize» hogy a' fekete Tengerrel, 
és az által a' közép földi Tengerre! egygyesűljón. -^ 
Hijában jőve a' Száva belső Auftriának Tartömányjaibó% 
hogy Őket az o terméfeiknek Lombardiába tutajdon há
tin való elvitelével meg kínálja. Éfzre nem vették, hogy 
a Tifza a' Karpatus' hegyébői ered, hogy azonn a' jó 
borokat, és Lengyel Orfzágnak terméfzeti ajándékait le-
íziltítMk* — Háízoritalanüi építtetett amaz ditsofscge^ 
©#fi£g» ujja ,*>» a' meíterscgnek mm ts^dája! ntelly n* 

. . _ : Ma-



Magyaroknak &Sro!Iy várától fogva, Neir, Fíawn €sTri« ( 

'^cílre nyit utat. De ezután meg fog!ák látni mirdenek 

íiogy az a' tóira tit nem hijjában ieízen* Az a1 40 ezer 

^erneíség^ís,.***' meliyet az Orízághoii mondanak Lnni# 
?£niiielyt % kereskedésnek nagyobb fájását látja s mihelyt 

jóízágáinak a* tsíirbol és vermekből az illendő áron v&» 
#ó el herdálását tapaSztalja; bizotíyoísa dupla igyekezet
te l fogja az 0 mezejét és fzán ró földjeit mi véltem 's dolgos* 

„•tatni, annyival is inkább *ha a' 'hajőkázáfok mindenütt Job-
íbakká-tétetnek, és a" vizekalkaiinatdfok levén a* nagy mefi* 
& e való 'hordatáftóíl nem félnek* És ha ezután látják a* 
íMagy^okat azokat a9 fok A-n'fixiai -hajókat, a* meílyek a* 
í)iinán[leeveznek, talám megéri Jőfef, hogy az köznép is 
-íiagyobb ízorga'lma'ofiágra-és munka fkocásra íifLeiiterik* 
i-eg-aláb'b mindent meg tselekfzik a' Tsáfeárj hogy a' maga 
Jobbagyainak egygy felöl a* Mufzkátál, más felöli a 'Tö
köktől "Szembe tuno haffertokat fiserezz-en Bizoysága cn* 
't\ék az a9 "kereskedésben fcigykötés, a* mellyet Jófcf 
"'Xiem régen 'Szerzett Katdinml, '€s ez 8 vek. 

•Afdíy ditsofiégcs fold Magyar Orfzág! Mi és mi
csoda lehetne? Marj mofl: 4s , a' mikor moft is a* k g 
'•tnunkáíöbb kőzzél való, annyit £d más Orízágokxiák, 

íiogy az* Sokkul többre "megyén, mint a* menynyit vé-
:4zen máíoktól. Mert a5 .mi külső Orízágokból ide vi* 
"tct'odik «, ísak a* Nemes ember vefzi lufimat* A' többi 
öt milliom Jobbágyoknak tulajdon f'ldjbk terem min* 
•dent valamire tsak fzufcség vagyon, vagy ízükség kliet. 
De ha ezen környuláiláft ide nem Számláljuk is , meg-
tet'ízik Magyar .Orfzágnak bov termékerisége ezen kö* 
vetkezendő, igass €s ieg eü&Czdp €Z cl&t nem r£g«a 

ftyomnututott 

C • Au*« "* 
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r Áuftriai Kereskedésnek X782*dikbell Táblájából* 

Sor. Kr» 
1 A' német Örökös Orízágokbol 

ki vitt dolgoknak árra I5>330>079 - %69 
:'% Az idegen Orízágokbol ezekbe 

bé-hozott egygy *g máfok bé-
->: hajtottak. ,• 13.463,040 58* 

**Es igy az örökös Orízágok a5 

külső Orízágoktól nyertek: 2^067,038 ag t 

Ellenben ezen örökös Orízá* 
gok kivittek 

1 Magyar Orfzágba, Erdéllybe^ 
Tyrolba, Gallitziába egyet *s 
tnáft, tnelly értt. 10^167,7^8 4* 

% < Ezé& Orízágokbol, a* mi a£ 
örökös Orfzágokba vitet-

tetett, behajtott v -»*3i9fó>514' lg* 
Következésképpen % többi örökös 

Orízágok Magyar-örízágbáim «• 
•' s. a* r* elvcfztettek, 3i79935*4' n « 

Ebből az idegenektol vett üljobl) 
való nyereséget ki 
buzván, 2^067,031 28* 

Meg mutatja, hogy a* ívűmet : 

örökös Örfzágok el-
veSztettek. h729A75 43 • 
De hozzá Számlálván ^ hogy «!* Sobb MagyarMél* 

ságok jövedelmeiknek nagyobb réízét Bétsbenn eméfz* 
tik-meg j és a' Magyar-Olaíz-Qrfzági és Belgiumi adók 
inind1 Bétsbe follynak és annak környék ébenn Sorognak^ 
hogy egéfzfz eíztendo által á* más Tartományokbői 
ezer So.llicitáníbk tartózkodnak a' refidentziás Városbann* 
^67 ® Nemei; -örökös OrSaágok, ipint ^z Udvarnak 

. íéfzr' 
Ráday Gyűjtemény 

Jelzet: 1141/c II. 



tMzkc £$ az •TOjküdásnak középpontja, nem tsalt. vifz*' 
i&a nyerik, hanem me'g Hjaradékjok isiéízen; 

Minthogy Jófef mindénr Tnegts.ilekfzik, hogy Or* 
ázágaíban a5 kereskedéfl virágzS állapotra vlhefle-; l̂ t* 
tatnak is feár' lók Jó következései a& ? itiankálfcodáiá* 
nak melly által életet ád az 6 jc&Mg^rnak* Ej/ha
lottá valaha, hogy az Au'ftriai h.jók a* napkeleti índi-
;ába és Khinába vitorláztak volna ? Miért nem fzerefc-
hétnek rneg mis Nemzetek is a' napkeleti indiai porté
kákat az eho kézből , év'magoknak miért /nem gyu|t* 
Sietnének helolíok Procentókat» a"' melly eket 'tódig a* 
.Hollandusnak és Auglulhak kellett engedni? Taltm ido« 
vei a* néhai kereskedésnek ftrját vifeontag'Seínyirja a* 
Mufzka Udvar z Kaípinm Tengereim és Persilnn aitaf 
i* napkeleti Indiába; .Akkor â  MtfÉ&ik íridüftaniana'k 
iterméíeit a* fekete Tengerre és Kherfbneíusba feáHhják; 
*£ Anftriaiak az ujj kereskedi&béfi frigynek fegetlelms 
Utá l , a*5 napnyíigoti Tartományokba Száilitjtk, és a'ka-
viít és nádin ezer, nem a* •Rhenáíorai* htmem ra' 3Düiiá*im 
íiozzak fel rnf nékünk] 

Melly Igen lelkesíti Jőfcfcék á9 IMxnfirt & ke
reskedőt betsúlo ízcretcte minden Ö Jobbagyain A fze-
íneiskedését és tselékedosegetl Á"9 Szforga-taatos 'Kereske
dő fokkal hetseíebb o előtte, tmtít íem a* korhel Urf • 
ha i;6 Eleinek 'kepeit terjeízti is eleibe, Nem -mu-
tárt é meg Khö'mherget;az'% királ'íyi IHigtnak i^írifíit; 
otlyan eínb'err, kit t a* tifztelétével Tneg ajándékozott? 
ivíelly nagyra méltóztatta Frifetí Btt Fríznek .Leányai, 
Síem áfcofi gyűlésében ragyognak é az udvarnak, a1 ho - . 
va-fsak a* fó Dámáknak vala mtg engedtetve a' bc-
mienéteL' 

Ha Yallyon JéM-.ííettiítsh. kfzfié, hogy "az 8 
Népeit a* kulso Ürízági portékák* béhozísi&ak meg til-

C % ~ \ 'ti* -. 
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taía által a9 fzorgalmatofságra íérkentse ís ez áíra! jfettf 
jebb emelje Orízágainak boldogságát 1 meg mutatja asS 
a2 ido. Ha nem bóidogíll ;~~ és idSvel éfzre véízi^ 
hogy a' Meíierségekbenn való ízorgalmatoíságot nem 
egyébb neveli a* Nemzetek között, hanem a* vetélke^ 
dés3 melly fzerént mindenik Seljúl igyekezik a'máíikof 
haladni mívének jóságával és fzépségéveh Hogy a' mő* 
dinak bizonyos cikkellyel nem elégségetek mindenkór 
íi* pom|>a*éhezésnek kielégítésére* következésképpen a*külsÖ 
Orízági módiknak barátjaj még anynyit fizet érette* tsak 
hogy idegen Orízágükból veheífe -*- hogy a' külső OiS 
ízági portékák* bevitelének meg tiltáía ezer ötakat talál 
a* bélopáfra ás tSalaídságra; és végezetre, hogy a* ha* 
zai Kézmíves ezen gondolatok által, hogy az Ő porti* 
kainak Szükségesképpen el kéli kelni, mivel más Orízá* 
gokból ez ollyanokat nem ízaliad behozni 5 elkorheíé-
sedik 3 és nem iparkodik míVeinek derakabbá való tétc* 
lenn, és nagyobb tökéllete/ségre Való viteleim; Úgy 
JófeS bizonyofon azt Sogja tselekedni, a* mit az 8 nagy 
ckofsága tanátsol nékie, és a9 mit cselekedett a* nagy 
Ersébet hajdonábann! 

Továbbá Jófefhek az o Orízágaiiiak "bélsÖ erejét 
feljebb emdd Rendeléfeihez ízámláljuk 

A& ölly fok Klajlromohnak ehöroltetéfet ir* 
A* Barátok fok jót tettek a* Világom^ A' Kríi-

tus9 fzüleréfe utánn való első Századokbann, azok kik 
a' Világtól félre "vonták magokat, íbk puízta Környé
keket tettek haíznofokká! Sok Heilyfégeknek adott kez* 
detet az oda épittetett Kiaftrom* Sok puízta völgye* 
ket népeikének meg, a* hova magokat elsőben meg* 
húzták vala; mivel az o magánoíságokba fok emberek 
követték okét, és ott vélek egygyütt meg telepedtenek* 
A* tadtóítftfágnak közép' idejében** egyedül tsak a' B ^ 

rá- *' % 
Ráday Gyűjtemény Jelzet: 1141/c 



rátok voltának annak a* Társaságnak tagjai a* mellyet 
Tudós Tdrfaságndk lehet vala nevezni, «— minden bi
zonnyal nem a* magos értelmébenn ezen izónak, mint 
V hogy moft fzoktanak vele élni: ha tudtak olvafiii és 
írni; ebből állott nagyohbára minden kiterjeSzkedése az-
o Tudományoknak —<- de ha a* Barátok' Oskolája nem 
lett volna, kiváítt a' Sz. Benedek* Szerzetének Oskola-
.jfc , nevezeteién a' fz» Viktor Kongrégátziója, Sok Oi* 
Czágokbann elveízett volna az Olvasásnak és írásnak mes
tersége* És menynyit köízönhetünk mi a* Barátoknak, 
liogy ők «— ámbár talány tsak időtöltésből, vagy hogy 
cgygy két -pénzt kerefsenek — V Légendákkal és karé 
ba való könyvekkel egyetembenn a* régi Görög-^Orízág-
jiak és Rómának meg betsűlhetetlen könyveit is leírták 
és meg tartották — é$$tn ezek az emberi léleknek azon 
emlékeztető Oízlopai} a* mellyek rázták meg leg eloíz-
fzör az o Szabadítójoknak thronufTait l mert az Ifteni 
Gondviíeléí a*következendő dólgoknak'magvátj a* múlt dói-
gok* munkáiba és tselekedeteibe hellyheztetu 

A* máfik oldalát is meg visgáijuk é a* pénznek? 
Ki mondjuk a* baráti Szerzeményről azt a' rofzfzat ís, 
a* mellyet lehet rólla mondani? -««• Nem; mert annak 
itt hellyé nintsen, * T á azt nem halgathatjuk el, 
liogy a' Klaftromok * « talám nem mindenkor á* ma* 
gok* hibájok* által, -*• véghetetlen kincseknek lettének 
Sírjaivá x mellyek a* Közönségtől el fogattatván, azok
ban tsak a* végre Szolgáltának 3 hogy az; ifteni tifzteíet* 
nek egygyégyuségét héllyébol ki-nyomják -** tsak azt, 
liogy a* Világtól, fok haíznos tagokat és a' nepeíedés-
t81 fok termékeny Leányokat hi%anakel, kiket az 5 
Férjeik Y gyermekeik boldogokká tettének volna —*Jo* 
Sef minden 'á Orfzágaibann nagy íbkaságát törlötte el 
tzékaek a* Klaftromoknak, és vlfzfm ajándékozta a* Vi« 
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lágnak z holtt kintseket és eltemettetett emBerekeri 
Igaz ugyan, hogy a' Kkííro.rní kamarákból kijött fzea°* 
zeteíek kerülik az- emberi társaságokat, és ar Világ olly 
idegen 6 elörtök , hogy magokat az Égnek egéíz más 
sréíze alatt képzelik lenni*.' Dé a-*" klaftromoknak meg; 
kevefiréfé után, ke.véíebb aikarinatoísaga léízen a* követ
kezendő Világnak, hogy az eröfs Ifjakat as eke** végé
ről vagy a Szérűről, és az ö* ízámokra rendeltetett j& 
Feleségnek és Anyának való Leányokat a" Klaftrotnok^ 
Ba vonják* <—' A*' miképpen 'Rogy fok Barátokat vála£z~ 
tottak el a* kíaííromí kőfalak a*' Világtőr: űgy a' jeb* 
Bágyí raBf^Igaság is íok ezerektol fb íz rótta1 meg a* KcV 
zonségetr, meíly azokat ar ISTemesnek ídjátjává tette a**kik~ 
nek jóságaikhoz-* mint Rabok > le vaíának lántzoftat* 
W* Midőn tthzt Jófef 

f. A* fobtdeyi rabfzolgasagot Tseíi és más Orízá:* 
galBan eí-totiőtte f a' maga Birodalmának boldogságát é* 
BefsÖ erejét feljebb emelte. 

A* jobbágynak tulajdonképpen hazája nints^n lm 
ízintén azon darab földön tekereg is , a* mellyen fttiltt* 
tetem Mert hogy hogy Szerethetné o aar, és nmne. donit 
nézhetné meleg vérrel azt a' hellyet, a* meHyenn 6 tsak 
Rcjbízófga? Azokra- a** nemes gondolatokra, a* mellyek 
a* ízabad Pőlgáriann meg vágynak, nem emelheti fel 
magát a' jobbágy. Ugy bánnak vele, mint Szolgá
val , és innen éppen % y k gondolgodlk és érez 3 mint 
Szolga. A' Lengyel-OrfzSgi Nemes Szinte olíyan hideg 
vérrel leiovi Jobbágyát ar fáról iddtÖítéshÖV mint a' nyit* 
lat futtábann. Egygy rreg öletett 'Sidoért egy Lengyel 
más nap* a' Szomfzédjának, egygy e* fele teremtmé
nyekkel teli Szekeret küldött, kik ép^cn ollyan békef-
téges türéísel és könynyen engedték magokat egygy más-
ra hányattatni; mint izokták a' Kereskedők portékái-

V fcat# 



ícat, vagy a* Heringeket hordókra verni* "Mifsoda betsi 
vagyon az embernek az illyen tselekedctekbenn ? Ha, 
a* Lengyel keze , ideje, ágya , mind a' föl-, 
des * Uré , mitsoda Serkentgetheti ötét a' Serény ségre 
és mefterségbenn való fzorgalmatoíságra ? Elég így né
ki ezen nyomorűltt éle tett egygy napról más nap-
ra taízigáini, hogy mint a* vakondokok a' Sóidét váj* 
j ik , és a* vak vélekedésnek és babonaságnak hontól.; 

lyábann elébb tovább topogjanak — éppen ollyan alkal
matlan az igazságnak és lelki világoíság' sugarainak el-
herdozására, mint a* kis ízemu állatotska> a* terméfzeti 
Jiap fénynek ei- ízen védésére* 

JŐfef a' rabfzólgai jobbágyságot eltörli, z jobbá
gyokat az emberi méltóságra emeli, és ez által Sket ar-*-«* 
ra alkalmatoísokká téfzi 3 hogy magokat arról a"* f öld-
göröngyrol felegyenefittsék,a' meliyhez le voltának Szegez-* 
tetve, Mld'őn okét magoknak vífzfzaadja, Hazát ajándékoz 
rickick. Eddig fsak egy Tyranufbk volt 3 már moft űgy 
érzik magokat, mint a' Hazának és közönségnek egygy 
réfzét, Szepesik azt a' földet, a* meliyet magoknak mi-
veinek, tulajdon jófzágot bírnak, és a* magok javok 
kötelezi oke t , hogy őrizzék azt* Ez előtt mint a' bá«-
nyáfz-lo vak vagy örl'o marhák Örökké tsak a' Robotának ke
rek ében n forgóttaiiakj és Seregenként oftorral hajtattak a* do« 
lograLengyeíOrfzágban}mint a' hajós legények a'Kormány* 
ra 's evedzore* Már moft örömmel dolgoznak, mivel azok 
a' verejtékek, a* meltyek az ö ortzájokról ie Szakadnak, 
azt a' földet kövérítik, a* mellybSl táplálják magokat és 
gyermekeiket* 

Ha tsak ezt az egygyet is tselekedte volna Jófef 
— snelly tnéltm meg érdemlené, hogy mint egygy el
ső nagyságú Tsillag 3 az emberi Nemzet* '. Jóltevöinek-
ízáma közzé hellyhezteísék { ? 
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É* í£p»ínt."- fokát.-iiycr%-.« AttíbK B í * »V'8'&€!*• 
so meg eröfitésére az által*. fk>gy a*' Sidókaak nem-izüfcv ' 
$ég már ísak -esorgbóí élni..*» légy Jófef minden Bi$?»:.. ' „, 
uek forsófit békefiégcfea. el tűri és., töreti;, •<-..hogy • a^ 
Idegeneket a* maga„Orfz%aiba feévéízi, <**. hegy a,'feop»" 
.galmatoíslgor és, kereskedéft felferkenti <»-*• hogy ©liy-íöfc, •' 
Iroltt kintseket ujjrafeltároaízmtt és /közönséges follyás* 
ja botsátotr •** és. vegeserre, hogy a* rabjohbagyságnafe 
bek óit feéllyei verte* Bátor a' Jobbágy íbkízor nyakas*. 

- Azonban' ar leg bőltsebb rendeléíék is, ellem áHáffe; 
találnak a" homállyos Játásfi N é | k fosott,, vagy leg aJábV 
azoknak végbe, vitetek ellen bizonyos akaratefságot és-: 
Icedvatienséget. Ar -közember a* fzokás, fzeréíit tsak a? 
régit Szereti* A* mitas Apja vagy nagy 4pj& ívelek©*, 
dett; neki h tsak d& tetíiikjénak •;'.':• Hajó-utakat mutató 
fiak néide, még ahbasa a* foglalatofságbann is, a* melly 
által keresi kenyerét p. o*. $* fŐ'ld raivelás- módjának meg , . 
jöbbitásábann 5 tsak' ugyan % y f^ánt, vés 8., a* mim; 
eleitől fogva Szokott a**' falu ízántani,, mai* Akár melljp. 
íragy légyen jsaz a' haízon ,. és akár meliy "tiíitáan tSn*. 
Jek is Szemeibe «a* mellyet aMa^eréaek s fűmagnak' VCK 
téfe hoz 'magával; még kmunka *$ J4'oV k$ll arra , hogy -
a' Szántó > *á vetÖ 'arról píeg-gyö'zettefiék, 

', Ezen .avas-régihez -való- ragaízkodás»ak társul adk 
iák' még magokat a* Vak vélekedés és bahmaj'ág\ Jófe& 
nek Semmi fints nagyobb ellensége, mint e?e.k .a* me'U. 
lyeknek ellen állását mir •fok izbénn is érzette* Mert 
"ciimodonn eshetett volna , a* meg, hogy a* Népet az 8 
homállyos és világtalan elmebéli tartáfaiból egygyfzeribe 
arra a* tifzta áll heílyre emelje, a* mellyen á l l a -mag^ J 

. és m o Tanátsofiai?-Elébb elmúlik még egygy fél Szi~ 
f/ad, mint,fem az Auflriai Katbolikus ekhigyje, hagy 
alám nem gyűlöli az Ur IfténV Protcftánsokat.., mivel 

,-/.'' - *: "" \"x"" " .' i ' 
Ráday Gyűjtemény ..Jelzet: 1141/c II. 



tVLtftheránnfökíialt fzantó földjeikre fzinte ollyan js£ 
tü$ efik, mint a' Katholikufhak mezejére, és a' Refor-
maminak Szint* %y bésü? a* Nap ablakaim, mint egygy 
Barát" kamárátskájába,.-Elébb elmúlik még egygy fél 
Század, hogy a^Klaftromokból is ki Je/zíz a* tudat
lanság üzettetve , és a* Világ jobban meg gyozeítetik arróí* 
líogy a' maga hivatalának köreleíségek be tölteni, fele» 
gégét és gyermekeit íifatefségefen nevelni és táplálni, a* 
földet mivelnj.., és fzoráfzedját, felebarátját ^akármelly 
hit* forsofSa légyen hl "*«* ízeretni, az Ifteju előtt éppen 
©llyan kedves légyen, ha nem kedvefebb, mint tsupa 
ízokásból (mechanis) bizonyos orákonn buzgólkodni 
és bótsűra menni. 

Jyíitsod;* egygyet-ero'bbj indiffereníebb dolog, mint 
W ember' eltemettetésének módja? Mindenütt tsak a1 jé 
Iftennek földjébenn nyiigízjk a* halott, mint az 3 kebe^ 
lébenn **• mindeniitt tsak meg rothad a?s ember, és min • 
den hellyeknek földjeit kövéríti az Ö pora, Akár ha* 
maribb akár későbben eísék ez egygynéhjny efztendak* 
kel?., akár meg égette fi ék as hóltt teít y vagy mint a' re* 
gi Rátzoknál, egygy fa mellett váljék porrá? akar a* 
madaraknak eledelére Szolgáljon? a* meg világoíittatptt 
xlbtt, mind egygy* Nem bánja o halála után akár mh-
wpda haftonra fbrdittafsék az ö te-fte -» akár a* ragadó* 
%ó Madarak egyék meg ^ akár az embereknek plánták 
hizlaljon az o porának'sírjával* .Mind egygy, akár az| 
a* nagy t'ifzú paróka? tegyék fejtre, a1 meiiyet viselj 
életében?*, akár egy ptifzta sléfiai gyélts-ingbenn . ereízh 
ftéfc dolgára, akár kapufzinns doiymányba-'.. nyű-jíoztaiR 
sakki a1 hőltíau Az Ifién nem néz arra, feogy a.vsí!eg 
élemedett Öreg mitsoda rtjhábann jelenik meg. az 'b'm* 
io Székje elört, hanem az. ö életében'* való gondQ]§t$% 
beízédeire és t$eIekedeteirQ« 
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Még is menynyi ellen álláít talála JofeS tsak a* temefkev 
zés eránt közönségeísé tett rendelése miatt is! — Eze»« 
rendelés költt 17S4 benn, és azt parantsolá, hogy ezu
tán a* hóltt teftek nem a* fzokásbann való fukoporsóba 
zárattafsanak , és hogy a* rothadásnak íiettetésére tsak 
mefzet tegyenek a* hóltt tefthez. Mi vala jóltévöbb ezen 
jparantsolatnál ? Menynyi fa tékozoltatik el hafzontdianiU 
a* koporfokra! — kiváltt a' mi idonkbenn annak meg-
kéniéllésére minden eízközt ki kellene keresni. Meny
nyi javára vagyon az, valamelly Tartománynak, kiváltt 
a* nagy Városnak > és főképpen döghalálnak idejénn, 
hogy a* hóltt teftek nem a'Klaftromokban, nem a1 Tem
plomokban, nem ort, a' hol emberek laknak, hanem 
Szabad levegő* egű hellyekenn, mivel hamarább rothad* 
janak-<meg. — Ha nékem meg*kell rothadnom; miért ha-
borogjaít én ezért, hogy holttam után elébb vagy utóbb 
rothadjak meg? Még is fel lázadott egéfzfz Béts , az, az, 
a* Község^sot annak Elöljárói is, Jófefnek ezen páran* 
tsoldtjü ellen ( Melly kefervefenn eshetett ez ezen méily — 
bélátású Fejedelemnek, hogy az o alatta való népet oliy 
méllységes fenekeim látja av Vak vélekedésnek és babo«* 
jiaságnak! 

Mi hát fzükségeíebb , mint az, hogy Jóíef az b 
Jobbágyait meg vilagofkani igyekezik? Tett is már erre 
nemeily kéfzuieteket, és arra a* fundamentumra épit^ 
a* mellyet vére az Ö' halhatatlan Anynya a' Nevelés- * 
nek meg jobbittatáfa által* Két pontjai vágynak neve* 
'i^tQfen, a' mcüyek által igyekezik az Ö Népeinek ki
világosodását meg nyerni, és ezeket akarjuk, mi nioft it* 
Cpn említeni* 

• 1. A* nyomtatásnak ízabadsága — Német, Frantzia-
Qrfzágban, más Tartományokbann is, sbt Spanyol Or-
fösgbann, is vágynak ollyan Kathólikufok, kik felsé

ges 
nény * 
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ges Tuclományjaikhoz nagy világoíságot & a' vak vele-
kedéfek* 's babonaságok* lántzairól el oldatott fzabadsá» 
<g'ot köröttének.. Ki nem esméri és sem tifzteli So»-
mnfehet, Tételt,/ Smidet, Houtheimt, Merciért, Kay~ 
fialt, Cla-vigát fs írás érdemes Férjfiakat. Reményiem, 
ohátani és hinni is lehet"; hogy fok jó Kathóliknfok, 
'titkonn világofabban gondolkodnak, tifztábban láttnak 
's értenek ^ trint a' millyeneknek engedik lenni a köfc 
$:> KörnyÚlálláibk. De a' Római Anyafzentcgyhaznák. 
ezen világos Tagjai is meg vallják azt, hogy réfz fze-
rém a' történetből: való, réfz fzerént V Szükséges kör* 
nyúl álláfoknak egygymásból follyó lánrza az elmerni.' 
veltetéfnek és pallérozódásnak felsőbb' gráditsttíra emelte 
égygy általjábann a' Proteítánfokkat* A* Tudománynak 
majd minden réízeibenn ezek Írták a* leg jobb oskolai 
Kézkönyveket. Sok mezeit térték a' Nyelv' tudomíny-
íainak, vagy Litteraturánák gyUmfflrcéfié.- A' Proteitáns 

^ köz embernek pincipiumi; eredeti elmebeli tartásai hellyé1-
Tcbbek, és a' Proteftans ' Univerfitáfókat — ezek fem ment-
tek minden fogyatkozáítől — vették például és finortóer-
té.űl azok a' meg világofittatott Fejedelmek, kik az 0 
Univcríitáfsaiknak rendeléfeit és kéfzúleteit meg akartak 
jobbittam — Mi ezt nem felfuvaikodásbói mondjuk, -* 
mert a* hellyess itéJetrétetö Proteftans, kit a*, bal vélek e-
dés gyeplonn nem tart; jól tudja, menynyire légyen még 
a" lehettséges tökclletefségnek graditstsától; kiváltt - *iv 

nevelésnek rendtartásábann — hanem azonn való Örö* 
münkb'51, melly fzerént olly boldog' ízerentsénk lehe
tett, hogy a' mi. kevéske vílágofságmikkaf a' mi feleba
rátainknak világoíságot nyújthatunk. \z h,h\%myo^ 
^°§7 a* Ka£kolikufokat az ő nagyobb és gazdagabb 7un~ 
dátilőjik nállunknál feljebb emeJhetnék* Mert a" mi 
ikkléiiai javaink réfz ízeriut el kelttetek , téfy C^réw§ 

•' "' ' ' 'oh. • 
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ollyan dolgodra fordíttattak, a* mellyekre a* "mi Keink* 
tél nem valának rendeltetve* A' Katholikurbk elleiibena 
az 3 gazdag fundátziójakat Bizonyos dolgokra rendéibe® 
tik j a' mellyek őket alkalmatofokká téízik, hogy tob* 
bet tülekedjenek, mint feni mi t^elekedhetÜBk •*» Ve* 
gyük fel .példának okiért tsak azt az egygy dolgot* . 

Német Örfzágban. minden. Kánonok Kollégiuma* 
liak VikáriatuíTa vagyon. Mint egygy 20 embernek gpo* 
$QQ forint efztendei jövedelme* — Mint hogy ezeknek 
fem Feleségek fem Gyermekek nintsen* — kg alább* 

i ** mint hogy ezek az Orfzágnak közönséges ízük-
ségeit femmivei íem Segítik; fokfzor nem tudják ^ mifc 
tsináljanak jövedelmeknek meg maradott réfzével. A% 
sgygyik hat erre, a* n^fik amaz hajlandóságaira for-» 
dkja és költi pénzét,. Kik mindenek inkább, mint Tu*. 
dófok, és innen olfyan foglaíatoíisgakat keresnek, mek 
!yck nem fzóigáhiak mindenkor difiére az a állapotjok^. 
íiak. Ha az órájokat ki énekeltek, azon törődnek és 
nyughatatlankodnak, hogy miképpen húzh^f&ákki még 
& napnak hátra lévő nagyobb réfzét. 

Tegyük fel, hogy egygy Ertbá}* vagy Bihh% 

belátásaival Sel rahástatott német papi Fejedelem olly 
haíznofokká kívánná tenni a* Világnak ezen Kollégiu* 
mokat, a' m in e nmekké tétettethetnéne.k ; ítgy tsak tiV 
•dós és érdemes Férjüakat fogna azokba bevenni* Az 
egéfzfe Kollégiumnak meg hagyná, hogy egygy erővel 
és mmikávai val^melly nagy Munkát ctolgoa.zanakkí.j 
tfjint a' bolts'Sis. Bájilim Fejedelem reá kizta vala az S 
Benedek5, ízerzcteíseire Nemet-OrSzág* ízen 1 Hifi óriásának 
ki dolgozását. Az egygy ik öízízcdegctte , a"* máfík rend* 
he fyoáz$l% harmadik ki dolgozta* Meily nagy píá* 
r.ura lenne p. o. A% Német bi (lóridnak íróit ufzjzegyuj* 
ijtni 5 ido follytq ízerént való rendbe fíedetni, és a* ínég 
?$ak kézirstsbann hever&ket felkereftetni* '*• 



Vagy tegyük fel, hogy nem lehetne tgygy egéízíi 
Kollégiumot ugyan azoii egygy közönséges tudós vég-~ 
&ek erérésére bfzíze gyűjteni > mivel nehéz volna, p* o* 
imind tsupa Hiíró'nV itókát ofzíáekeresgéini; nem-lehet* 
tie e' a* munkát meg cíztani? as egygyik visgáíná a*5 

Ürfzágnak terméfzeti hiít'óriáját, •*- a' máfik a* polgári 
lilftória világ'ofdbb ki dóldozására /tanná magát , V 
harmadik a* régi íróknak bizonyos véghez Szabott Ki-
ádásábann hellyheztetné Soglaíafoíságát,. Avagy níntse-
nek fbkann üllyanok, a' kiknek ugyan azon egygy 
tárgyra vonódik hajlandóságok ? Mindenik Vikárius kü
lön külön menynyit tehetne tsak magára*! Mindenik Sza* 
kaízthatna minden eíztendobenn jövedelmeiből egygy 
feizonyós Véfzt a' végre, hogy a* Vikáriusnak ktmyvhá-
^ába azon minden féÍQ "munkák meg Szereztetheűenek* 
Át Jő több .Jövedelmeiből pedig örökké kitelnék az, hogy 
magának al o -ínye fzérent való könyveket még gyüjr* 
lielhle7*r"Meíiynyft tehetne e* Szerén* csak egygy ember 
is , ki küiömbenn tsak egygy Mé Tudománynak ízen-
telte Olvasását* «*- Á' házi lármától tsendes 4$ minden 
háborgató nyughatatlanságoktól Szabad lévén', e* mellett 
íem feleségére fém gyermekeire kelteni nem "kéntelenít* 
tetvén^ eíztendo által többet fordíthatna', a* maga könyv* 
liázának bővítésére, mint egygy Proteftans Tudós. A* 
Püspök vagy Fejedelem, Szinte iily hafenoíbkká tehetni 
a' Klaftromökat az ö Orízágának és a£ Világnak, 

Sokfzor forgott Hörtem tséndeíSégbenn" aí ' illyen 
jpapí fundatzioknak igen'nagy haíznokat ízüihetS ked
ves képe meliy moft az o gyönyörködtető ízápsége 'áll
tai ezen kitérésre ragada* Már nmét viízfzatések az Ali-
öriai nyomtatásbéli Szabadságra. 

Sok Proteftansoktol Írattatott könyvek, még aa« 
Srtatlanik k xfteg voltának ^ddig JJétiberí tilíattatva* Kx~-

tSÖ-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 1141/c II. 



•46 .Qrt^épo 
tsoda Cétú meg az embereket kevésbbé% mint a' íz ereiét* 
re méltó Jákóbi? még is meg vala tiltva az o könyvek 
Siek olvasáfa! 

Honnan lehet az > hogy olly Sok Századok alat? 
meg nem taníthatta arra a* tapafztalás az Orfzágoknak 
Elöljáróit v hogy melly kevés haSznot Szüljenek -a meg* 
tiltatott Könyvek ? Söt ellenben azzal egyenefen ellen-
kez'öt ftiivclncky â  mit lehetne a* meg tiltásból várni; 
2k meg tiltott könyveknek Katalogufía alkalmatofságot 
uy'Üjt a5 tudatlanoknak, az azokkal való meg cfinérke-
désnek kívánságára; ez az újságonn kapóknak mé^ ujj 
díztön , hogy azokat annál ízomjabban Sclkerefsék , és 
a' méréíz Könyvárosnak Száz Proccntóknak fúró kútfeje/ 
Soha fem olvafták Bérsbenn a9 Sqtád9 és Áretin* IráXit^ 
mint amaz Théréfia alatt rendeltt hires ízüzeíségc Kom-
miffionak idejenn. Soha Sem hordattam több római hitet 
vagdalt és Sértegeti) könyvek a5 Duna mellyéki Tartó- < 
Hiányokba, mint mikor azok kg keményebben meg vó!» 
tának tiltattatva. Mivel hogy régentén a5 Bésti meg tiV 
tott könyveknek Katálogufsa vastagabb vóltt, minta* 
Római Könyveké; csalhatatlanul következik., hogy e* 
Fö* Város az ö Wielándját és Jakóbiját annál Szorgalma-
tosafcban olvafta, és ez által akkor vetette meg azt a1" 
fundamentumot, a* mellyre moít Jófef épít. 

A' miképpen hogy az el pártolnak kőfalak közzé 
rakattattak, ugy régen tén a* Klaftromoknak könyvházai* 
ban a' nagylelkűk lántzon ültének*- JófeS mind el Sz-a* 
baditotta ezeket a' fogllyokat, cs azáltal, melly íze* 
rént Szabadságot ád a' Világnak az olvasásra meg engedi 
nékie a' gondolkodáft is , hogy magát -a1 vak velekedéf-
nek. és babonaságnak békéiből kifzabadittsa, Ugy va« 
©yon! avagy tsak a* közönSéges Tudófitáfok fzerént olljT 
kevéfi®. vagyon a* nyomtatásbeli Szabadság meg feöritva,, -
v :"";:;''"•"""" """.' """ "- ;";": - / 'tosr'** 

•" * * , - » . _ . 
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lőgy tnagátiak az Uralkodónak tselekeíétei h alája fagy>. 
aiak a\ Közönség' meg rostálásának verrettétve. 

Melly nagy boitsefség! Jéfef tudja, hogy minden 
Uralkodónak ^ következendő világnak itéltf íz ékje elei* 
be kell állani; hogy ez igen kemcnynyen ítél, és azt, 
«' ki az ö* idejébenn élőktől Nagynak mondattdtott, gya
korta cgéSz ízért a* földig alázza, hogy a* titkos de an
nál valóságofubb érdemu Fejedelmeket hellyébe ülteíTe. 
Ha már vagy egygy ídejebéli gyalázza valamellyiket az 
§ tselekedetei közzül *- melly jó alkalmatofság, hogy a* 
dolgot az Ő valóságos tifztaságábann elő adja, íiemcgye-
neíenn a' Rágalmazó kedvéért; hanem azért, hogy az a* 
dolgot a* következendő* Világ elört hamis ízűiben nerm> 
tögathaísa* 

Nem tudom, ha valaha ízármazhított volna vagy 
<sgy Fejedelemnek fiájából irtóztatóbb Szózat, mint az,' 
a'' mit ára az Római Tyranus mondott: Bár gyűlöljenek 
tsAk^fiúgeaek* —Az d- Népének A-tytya, minden lépését 
igyekezik .Aeg igazítani a'Tnaga Népe előtt3 az az; a* 
következendő Világ előtt. Ha azt tsel eked heti és tsele-

-teSzi, úgy SeJjűl vagyon minden Gy aláztaráíonn, és a* 
$árcpéft5 vagy a4 maga képzeíodé-fe után járót, avagy 
bolondot, tsak anynyiba -hajttya., mind a' motsárbana 
rekegő' békal-ármát* — A' máfik Rendelés, melly által 
'kiványja Jófcf az o Népét meg világofitanL 

Az Ifltni tifztelethe behozott anyai Nyelv* 
A' vallás tank meg minket -arra, hogy mit tseíe-

"kedjünk és mit ne tselekedjünk, hogy mind ebben a* 
Világbann, mind a* következendőben n azt a1 boldogsá
got meg nyexheísük ? a' melíyet akar nekünk a' jóságos 
Teremtő adni. Hogy ezen bóidoságra alkalmarofok le-
hefiünkj tudnunk keli, hogy mir kell hinnünk és esc-
tekedaünk, és a' mindenek felett jó' Iftcnnek tifztelété*. 

benn 
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48 o ^ ^ ^ ö 
"benn érezni htlí ízíveinkbenn azt az örömöt és vigaísíV 
got , melly fierént mi ezeíi véghetetlen Valóságot fiúi 

i . bizodalommal imádjuk* Ugy de miképpen értheti meg 
mP Kereíztyéh az 8 hitének fündaxnemomos ágazatit *̂-
mit érethet 'az b fzívc, ha azt a' nyelvet nem érti, / 
mellyenn tifiteltotlk a* Tertmto ? - ' . 

A* Romai Anyaízentegyháznak literi tifztcletébem* 
.fok pompa vagyon, meilynek crofs hathatöfsága.vagytn* 
árra, hogy az emberi érzékenységekbe béfoliyctxv ívieny* 
tiyivel feljebb emeli mar a9 Szívet az ifteni rifzt--íet IIM% 
&5n a* Nép az '0 anyai nelvénn énekel és imsuikozik* 
és a* maga* éneklefét és imádkozását érti! **» A* N'.met 
misére való Sok ezer könyveknek nagy keiése ranöüi-
zonysága annak , hogy Jóíefnek Jobbágyai az o Urók* 
jótéteményeinek ingyságáf meg esmérik ^ $s örömmel ki* 
vánják bé tölteni az o akaratját* 

Minden bizonynyal egygybenn ss inasbmn ír ég 
több Utakat is fog a* Tsá^rii- kigondolni, hogy az & 
Népének nagyobb nagyobb meg világosieíatasálufcn \-dlo 
tzélját elérheífe. De ezt laíísan latsán fogja o tselekedni^ 
^ mint t, 1, naponként alkalmatoSabbák léíznek arra Job* 
feágyai hogy fzemeikkel nagyobb viíágoíságot Szenved* 
bériének; és fokízor az okoíság parantso!ja3 hogy va^ 
Jamelly dologgal nem kell hirtelenkedni, külömben át* 
íói •! ehetne felni * h'Qgy a9 vég elhibázódik* Az a* gyü* 
ín8lts> a' meílyet laíTanként éreimeg a* terméfzeti 11-p* 
jiak melege, kedve&bb és jobb izu, mint a* mclly az 
ti vegk ertekben n erőltetett .hévség által f&zerterik meg« 
Vágynak ollyan dolgok a* mellyek teilyefiéggel ne\n 
ve Szik fe! a* parantsoiato?- > p0- b* hogy az ember józanub* 
tvann gondolkodjék, mint fem a* vak vélekedéíek és ne« 

* veltetés engedik, az ujjitáfokra ne boSzízankodjék s* a« 
% és Sokfiw ha tsákV kfiisökbenn tétetMiiek is a* val*< 

Ráday Gyűjtemény 
Jelzet: 1141/c II. 

file:///-dlo

