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Magyar Orf^ág. 
Kedves Hazánknak minden Vármegyei

ben fognak mostanában Közönséges Gyű
lések tartatni. Ezeknek örvendetes fő tár™ 
gya léízen, eggy olly f z é p Feleletnek 
kéfzítése, mellyet érdemel a' Fejedelemnek 
Magyar Nyelven tett, 's általunk már más 
ízben magaíztaltt kegyelmes Ajánlása. Ne
mes Pofon Vármegyében, ezen folyó FIó-
napnak ig-dikára van téve a' Gyűlés ideje. 
Erre, nyomtatott Magyar Kerülő - Levéllel 
hivogattatnak a' Nemes Vármegyének na
gyobb és kiíTebb méltóságú Tagjai, melly-
nek meg látására valamint minékünk repe
sett a' fzivünk: úgy hiíízuk, hogy annak 
olvasásából minden jó Hazánkfiai különös 
örömöt fognak venni. ímhol van annako-
káért az emiitett Magyar Kerülő Levél, melly 
nevezeteden egy Gróf Úrhoz kuldodött fel 
-ide Bétsbe. 

Nemes Hazánk' Megyéiben tartatott 
több rendbeli Generális Gyülekezeteknek 
alkalmatosfágával öfzve gyűlt Tekintetes 
Státusoknak és Rendeknek kérésére, méltóz
tatott Felséges Tsáfzári és Királyi uralkodó 
Fejedelmünk., az egéíFz Orfzág' Rendjeit 
egyetemben, és ezen Vármegyének Státus-
fiit is? kuíönöíFen, maga Felséges Nevének 

' D alá-
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alá - írásával, Magyar nyelven el kéfzítetÉ 
Refcriptuma által bizonyosfá tenni, -hogy.$ 
minekutánna a' mostanság is tartó Háború 
után minden Tartományiban a' kivántt Bé-
kesfég vhTza • térénd , hogy tudniilik Ő Fel
sége azonnal Qrfzág Gyűlését hirdetni, ab
ban az Orfzág' Panafzait fel venni ? és a3* 
Státusokkal való Tanátskozása után, azokat 
orvosítani kivánnya: Hogy tehát ezen ke
gyelmes Refcriptumát Felséges Urunknak $ 
Hazánknak fzokása fzerént* a' Tekintetes 
Státusoknak hirdetni f és arra illendőképpen 
felelni is leheíTen, ugyan Felséges-Urunknak 
engedelmével tettzett Méltóságos fó íspányi 
Hivatal' Adminiftrátorának, ezen Vármegye 
béli Tekintetes Rendeknek Generális Gyü
lekezetét a' közelebb * bé következendő Efz~ 
tendoben, januárius Hónapnak jg-dí 
jira t fzabad Királyi Pofon Városába ree«» 
delni. Mellyre Excellentziádat 3 Tifztem3 

hivataljáhóz képest 5 álázatoíTan invitálom.--1 

Többnyire pedig Grátziajában ( kegyesfégé* 
ben) ajánlott áilhatatoíTan maradok. 

Pofonban, 3Ó-dik Decemb, 1789* 

Excelkntziádnak 

alázatos Szolgája 
Makrip.odáry Miklós-, 

Na-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



Nagyon le köteleinek bennülik et azört 
Irdemes Hazlákfiaí^ kik a' Nemes Várme
gyék' végezéssiket 's feleleteiket^ velünk 
kozleni méltóztatnak. 

; Munkáts 
tol ezt irja közelebb egy'Barátunk: Vala
merre jöttem Munká'ts felé Betsboh min
denütt fzépeknek Jártam. aZ Ófzi vetéseket* 
Itt á* búzának ss gabonááak árra türhetÓ; 
V zabnak pedig éppen t&ekély, a'mostani 
Időhöz képéét. Mert '6 Márjáson köblét., 
{4 vékát) ^eleget vehet az ember« — ;A* 
fok Zabot fzíinteleá hordják Lengyel Or-
Szágbői. Még hátra vagyon 300 köböl Szál
lítani való:._ A* fok lifzt Is vuTza takarodik^ 
meílyei: ö Felségé fok költséggel ízáilíítatotfc 
bda ez előtt 1 éfzténdőkkel.. / 

( Ott is leflz, pedig fzükség a' lííztre 9é 
másra is; mert a' mint Budáról írják, Jaru 
5 - diliéig, meg k illett i í gyalog Batalíonok-' 
nak, és a Dragonyos Rég, eknék Magyar 
Örfzágbói Gaiüt^iába indulni; mellyek á* 
Tsáf^áry és Karátsay könnyű Lovas Rego 

-jejvel fognak ott eggy.,vigyázó Sereget for
málni. h% emiitett 11 Batálioriok hév fzerénc 
kz Ej\terhá%i Miklós Reg; jéból; á' Devin$ 
Iböl; á' Pálfy-é\sb\9 és Gyulaiéból válók* 
$S Dragonyos Regementeknek eggyike, a* 
-Teskánai Hertzeg Jósefé9 a' niisik pedig 
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§#• Valdeké* — A3 vigyázó féregnek fó' 
Korrnányozójáűl, a' mint értettük, Hadi 
Tármester -Collorédó Ventzei Űr rendelte
te t t*) . Ai - Kormányozok lefznek, Sauerf 

és Hormancurt F. M. Lieut., és Karátsay 
Generálmájor Urak. — Kitudja, nem vál
tozik e' rövid időn, a' vigyázó féregnek 
mostani neve, 's ahoz képest nem neveke
dik e' a' íz ama is!) 

Bánát, 
Lúgos. Dec. aő-dik napján. OberílL 

Liptay Úr, a' ki a Batalionnal, a' Pálfy és 
Lattermann Reg.ikbol Gladovánál áll, jelen* 
test tett F.MX. (3. Vartenslehen Úrnak, hogy 
az ellenség, a' moílani lágy ido alkalmatos-
íágávai, nagyon tsoportozik öfzY^-a' Timok 
vízinél, 's azon a* tájjon lévó falukbaa; és 
hihető, hogy Gladovára tette a'tzélt: mU 
nekokáért küldene a5 kormányozó Gen. Úr 
minél hamarébb fegittséget. — Erre nézve, 
ftiíndjárt el rendeltetett oda i Ofztálly az 
Erdódj Reg» jéból, és as Rsisky Gyalog 
Reg. je. A' Húfzárok tegnap meg indultak* 
napjában 3 Státziót mennek, és az első pi 
heno napjok (Raíltag) Mehádiáhan leílz* 

' As 

*) Gróf Collorédó Ventzei, közelebb lepett Hadi 
Tármesterségre,.-Gróf Mitro-vjkkha! «ggyutt. 
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A* Gyalogság is febefs lépesekkel fog min
denütt marsirozni. 

Más Bánáti, és Szerimi Levelek azfc 
bizonyítják, hogy a' Timók vízinél, Bra-
novátzky Úr kormányozása alatt állott fza-
bad Seregünknek egy réfzét le Szabdalták, 
más réfzét pedig fzéílyel kergették a' Törö
kök, két palánkjainkat is el foglalták a' Ti' 
mok mellet:. Gladovától más fel óránnyira 
állanak, a' honnan 3 Követeket küldöttek 
Oberftlieut. Upt&y* Úrhoz, eggy irásfalj, 
melly erant azt kérték, hogy küldje azt az 
Oberftlieut. Úr, Léiidon fo(Vezérhez. Fo
gadták, hogy míg meg érkezik a* fÖ. Vezér 
felelete, ók addig femmit nem indítanak a* 
mieink ellen: de az Oberftlieut. Úr fe bán
tsa ám ókét. AJ fzabad feregbélieink ellen, 
úgy mondották, azért kőitek k i , mivel 
azok, fok hegységeiket ki pufztitották. —* 
Az Oberftlieut. Úr, el küldötte a' Török 
írást Belgrádba, egy Luttermann Reg. béli 
-Hadn. Ertel Úrtól, a* ki Dec. 30-dik napján 
étkezett a' Belgrádi Kommendánshoz, F» 
M. Gr. Vallis Úrhoz. 

6 Felsége Kurírt várt Liptdy Oberilieut Urtóí, 
GUdoisa Várából: de az még ez ideig fem érkezett. 
— Nagyon tartanak itt tőle, hogy talám Juffuf Bas§ 
korayiíl trette a' Várat. 

BÉTS, 
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B*É T $. 
ö Felsége, Jan. 9-dikére virradóta^ 

rrr- — roíTzúl kezdett lenni, úgy hogy a3 

fö Orvosnak B. Störk-tiQk éjtfzakának idején 
kellett az Udvarba menni Tegnap ismét, 
jobban érzette magát. 

A* napokban H. Kaunit^ magához hk 
vatta Cardinalis Miga^it9 és jó. darab ideig 
befzélgetett vele. Ezen befzélgetés, azzal 
£ Kurírral való befzélgetés után lett, a''.kit 
a* B-elgyipmi Pártosok küldöttek ide Bétsbe* 

Laudon fo, Vezér frifs egéfzségben vat 
gyón, ss gyakori igen. kedves Vendége Ö 
felségének. Meg is,érdemli, liogy. öröm-
in el botsaíía a'Felség magához: eggy oly-
lyan Herost, a' ki annyira |>e vezette a^ 
Auftriai Jlázat a3 fzerentse; és ditsosfeg Tem?-
plomába. Melly nagy ti£zteletben legyeo. 
<ez a* nagy Ember á* Törökök előtt is, nyil^ 
ván valóvá tette közelebb, maga az újj nagy 
Vezér, a'; ki egy Török írást, egyfzermind 
Frantziára is fordítva, drága ajándékoii mel? 
lett küklött Laudon fa Vezérhez* Az aján. 
dékok állottak holmi drága edényekben lévő 
jó fzagú, ízerekből, V arannyal, ezüsttel 9 

és felyemmel ki varrott drága kefzkenökbok 
Nagyon befzéllik, hogy Laudon fo Ve-

%%% lovai onnan alolról rriind fel hozatnak 9 

\ itt a1 Magyar Nemes Testőrzők* istállója-
vy-:[.r'i béjá 
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faan leífz addig heilyek* itiíg innen Tseh 
, Qrfzágba küldetnek, á* hová .menendő maga 

is a5 fo Vezér. — Ezt nem állíthatjuk mint 
valóságot, hanem tsak ágy jelentjük, mint 
hírt, és kívánjuk, hogy tsupán hírnek is 
maradjon. Mert nem j6 volna, ha mosta^ 
fiában Szükség lenne Tseh Orfzágban Lau* 
donra. — Igen meg vérzenék a5 Sasok egy
mást, ha öízve kapnának, 

Magyar Orfzág' Primásfa, Cardinális 
fienzeg Battyáni, magyaroűan mutatja 
magát Bétsben. Az el múlt héten, egy magá
nos múlattságban is,talpig érő prémes Magyar 
Papi ruhában jelent meg. — Mikor az ily-
lyen nagy Hazánkfiai a' Magyar Köntös alatt 
Magyar fzivet hordoznak meilyeikbení ak
kor minden jót lehet reménylenünk, 

A' Redutok el kezdődtek itt a' Farsang., 
gal eggyütt. Azt írja egy Durlach Reg.je 
béli Vitéz az Allion hegyéről, hogy nékik 
Is vágynak Redutjaik; de utánna tefzi mind
járt előbbi (zavarnak* hogy azokban nem 
tanátsos volna tántzolni; mert Török golyód 
bjsok elegyednének a' tántz közibe, mely* 
lyeket reggeltől Fogva estvig botsátgatnak 
^z Qrsovaiak *), — A*, meily Redutokról 

mi 

*) Dec. ig-dikán, igo lövést; tettek, ágya. golv®--
kisfal a' mieink felé, és annyit Kiég nem.is t$t~ 
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mi fzóllunk, azok alatt értetnek azon ko~ 
zönféges múlattságok, meliyek tartatnak a& 
Udvar Palotája két igen pompás, és nagy 
Száljaiban, mellyeknek eggyike ugyan tsak 
nagyobb-a5 másiknál Két forintért fzeinélly 
válafztás nélkül hé mehet akárki, és múlat
hatja magát est véli 9 órától fogva, reggeli 
5 óráig. Rend fzerént állortzával, é& mas» 
karákban fzokás meg jelenni. -^ A* kiflebb 
Szálban ingyen fog aV télen által eggy hét
ben egyfzer muzsikát tartatni O Felsége * 
az ide való fo Méltóságok', és külső Orfzágt 
Követek' Számára. — A' Redutokon kívül,. 
egymást érik Bécsben, a' kiííebb és nagyobb 
múlattságok. 

PS Magyar és Német Örökös Tartomá
nyokban 11 Is potáüyaik- vágynak a' János 
Szerzete könyörülő ( Mifericordianus ) Tag
jainak. Ezekben 11/209 ember társaink ta
lálták, az el múlt efztendo íe folytával nya
valyáik ellen menedék hellyeket, a5 vallásra 
való minden tekintet nélkül. Ki jöttek új] 
életre 9969, és csak 1240 holtak meg. Leg 
nagyobb réfzek, Tartománnyainkbéliekből 
állott. Voltak ugyan tsak idegenek is, Eu

ró^ 

tek volt fóha. De nem okozhattak femmi 
kárt. 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



Topának minden réfzeiból; hárman Ásiábói 
is, és eggy Afrikából — Meg felelt hát 
nállimk a* Könyörülő - Rend fzép neveze
tének, 

Auftriai Relgyiom. 
Az el hajlott Belgákat próbálták Ferrari 

és Lilién Generál Urak fzép fzóval viflza 
téríteni, Ö Felsége hűségére. — Tudván 

ók azt azonban, hogy egy könnyen nem 
vái rneg akarmelly Fejedelem is, méltó 
jusfal bírt Koronájától: azért rajta vágynak 
tűzzel vaífal, hogy fegyveres népek fzámát 
minél nagyobbra nevelheffék. Angliából** 
Hollandiából is fzerzik a' Szükséges hadi ké
születeket. -— 
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_ .̂ _ ^ _ _ rrr _ a> tlfzte^. 
let, mellyben tartatik Vandernoot. Neve
zik azt Halhatatlannak, a' Belga Nemzet 
jFríZ/2&/z7z-jának, (valamint Vandermeers-QX% 

annak Vashingto/z-jának. *) — A* képét a' 
mellyeken viselik. A' fő Kormányozó Szék
nek Fejévé tették; Brüff^elnek §gy fo, útz~ 
Száját, melly eddig Ujj Útijának hivatta
tot t , a* Nevéről nevezték**). MidőnDec. 
ig-dikán, közeigetett volna, Brédábóljö* 
vén, BrüJJfrel felé, ágyú lövésfel, és min
den harangok meg vonásával adták hírré. 
$' jövetelét. A' fegyveres nép a muzsik^ 

Szó-

*) Franklin, és Vashington állították azon lábra zz 
Angliától el fxakadtt Amerikai Tartományokat^ 
mellyen most állanak. 

1*) A' TsÁfaár úttzáját a Patmták' úttzájává béte 
föÉltslKe 
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jióval, és a' BrüfTzeli Uraságok egéfiz pom-
pájokban, ki mentek eleibe; —. —* 
«-* __ __, —. ' __. 9 és úgy vitték be , 
fok ágyú ropogtsok, és öröm kiáltozások 
között, muzsika és harang fzó alatt a' Szent 
(juduia Templomához, a' hol a'Papi Rend 
különös tiíztelettel fogadta* A' Nemes 
Testőrzők vezették, ki vontt karddal, a' 
Karba j és ott az Udvari Strázsák vették 
körül A* nagy pompával el énekeltt Te 
Deum után, egy Vendégfogadóba vitték; 
onnan estve a' játék néző hellybe, a' hol 
azon Lozséba (Loge) ű k , melly az elótc 
a' ro iiorrnányozóké volt. Voitérnek ama 
nevezetes ízomorú játékát jádzottatták előtte, 
mellynek ez' a' neve: Céfar, Halála. De a* 
Játék vége felé, nem akarták hallani azon 
hathatos befzédeket, mellyenét a* Céfar. 
meg igazítására, Antonius fzájába adotc 
Voltér: azért is félbe kellett hagyni a'jádzó 
fzeméllyeknek befz^&djeker. Estvéli 5: órakor 
már kezdték minden házak ablakait megvilá
gosítani, és az éjtfzakának nagy réfzét nap-, 
pallá változtatták. Más nap, a' Rendek 
Gyűlésébe ment Vandernoot, és a* nép ki 
akarta fogni lovait a' kotsijából, hogy maga 
vonja azt: mellyet mind ízi ital meg nem en-
pedert Vandernoot. Egy Brüf^eli Levélben 
azt qlv f̂lukj hogy a'Gyűlésig a Vandernoot 

Mani 
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Manifeftumát be vették , és a* Gyűlés Köny
vébe be írták. Továbbá, a''3-dik.Rendet, 
a' két elsővel eggy esitették, és el végezték, 
hogy a' fÓ Helyek' Dekánnyainak Székek, 
és fzavok legyen a' Státus Gyűlésében. 

Fr-ant^ia Orfyág. 
Az el múlt Decemberben, két Tagjai 

vagdalkoztak meg a' Nemzet Gyűlésének, 
"í többek között egymásfal; úgymint ama 
híres Gróf Mirahó-mk iffjabbik Öttse, és 
Gróf de la Tour Meauhoürg. Mirabó fe~ 
bet is kapott a* mellyen. Meg tudván az 
öreg Mirahó, Hogy az Öttse ittas volt *) 9 

m^dön öfzve kapott Meaubourg-gú, fzemére 
lobbantotta botránkoztató tselekedetét: de 
ez, úgy meg* felelt, hogy a* Báttyának fzeme 
fzája el tölt belé. ' 15* vóítt.7. a* felelet, hogy 
már a* Báttya, úgy is minden vétkeknek ele
ven fummája, ö tehát nem akarta, hogy ez 
is hibázzon a' Famíliában. -+- Tartsa maga
sak a* Mirahő Família ezt a' ditsósféget! 

*) A' Nemzet Gyűlésébe is réfzegen ment be Dee. 
15-dikén, és olly illetlenül's gorombául viselte 
seagát, hogy mindnyájan fel indultak ellene, 's 
Ili akarták örökre tiltani a' Gyűlésből; hanem 
'ínég is utollyára elégnek Ítélték, tsupán fel j egy
sen! ezen gyalázatos maga viselését, a' Gyűlés, 
Könyvébe. 
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A* TíJcm-iáknak ízent a* Nemzet Gyű
lése is, hogy ereffzék el a* nállok fogva 
lévő Tengeri Tífzteken de erre éppen tsak 
annyit hajtottak a' Tulon-iak, mint a1 Király 
parantsolatjára, — Ketten fe tefznek hát már 
moft annyit, a* Nemzet Gyűlése, és a* Ki* 
rály, a* mennyit tett maga a' Király, míg 
le nem vetkeztette azt, a' Nemzet Gyűlése^ 
Fejedelmi hatalmából. 

Parisban már máífzor is rebesgették, 
hogy a' Frantxiá Udvar fok milliót küldött 
volna tf-Bétsi Udvarnak. Ezen, a' Párisi 
Tsáfzári Követ, Gróf Mercy Argenteauy 

igen meg indult, 's irt Gr. Montmorin-hoz 
a3 Frantziá Király Miniíteréhez, a' ki felek 
is kívánsága fzeréntx a* Tsáfzári Követnek. 
Akkor úgy látszott , mintha > le tsiilapodotc 
volna az a' fundamentom nélkül való Mr; 
de moft újjra teli kezdett lenni.'-vele Paris 
Városa. Mellyre nézve, meg kérte a* Tsá
fzári Követ, Gr. Mordmorint hathatóűan ; 
hogy az afféle mende mondának venné ele

jét. A' Frantzia Minifíer, írt viflza Gróf 
jfóTmry-nek* *s azt vallya írásában, hogy s 

miólta Ö reá vagyon bízva a' külső Udvarok* 
kai való dolgoknak vitele, pénzt éppen nem 
kért a* Bétsi Udvar9 az 6 Udvaroktól, 's 
nem is kérhetett. —• Ezt, tökélletes igaz* 
ílggal bizonyíthatja; arról fe meg van pedig 
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gyózettetve j hogy az elórte volt Miniílel 
idejeben fem vók ibha a* Tsáfzár pénzbeli 
kívánságáról fzó. Szabaddá hagyta a' Fran» 
tzia Minifter Gróf Mcrcyt, hogy tertzésé 
Szer ént tselekedheífen mind ezen $ mind pe
dig a* még Júliusban adott feleletével Ki iá 
nyomtattatta Követünk mind két Levelét é 
Mkűíteratk: —. — — — ^. ~ 

Á* Frant^ja Örfzág KaíTzájába úgy fel 
tér a' pénz, : hogy ha JSTéckér ̂  és de iá 
Borde nem lettek volná, á*Bankíutót (Bán-
queroute) nehezen kerülhette volna el Fr« 
Örfzág s még is midőn Bee. 18-dskán fel ol~ 
^asták volna, as Nemzet Gyűlésében azori 
Levelet, mellybén a' volt, hogy egy Ge* 
tievai Társaság 900 ezer Lívrát ajánl á' Fr; 
Nemzetnek, erántta vájó háladatosfágának 
jeléül, mellyel tartozik Frantzia Qrízágnak* 
mint fzűtítelen való védelmezőjének: igeit 
hidegen vette á* Gyűlés ezen fzép ajánlást,1 

és azt mondotta, hogy ha as Genevaidk úgy 
ajánlana^ azon ajándékot $ mint idegenek % 
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éppen meg nem engedné azt Frantziá Of» 
fzág méltósága 3 hogy azt él fogadja. — 

O / t f / i Orfzágik , 
Ráma? Deci-: 18-dik--napján;.' j*A* na

pokban eggy ollyan dolog történt itt, melíy 
meg érdemli, hogy az egéfíz Világ előtt 
feözönfégesfé tétetodjéL Eggy Ánglus, a* 
ki bizonyos dolgai végett múlat Rómában ̂  
és ide vzló Sen&wi Ahondii vügy Retfionicé 
$ Excellentziajának belső Barátja: a' Capito-
liurri ritkaságait ment nézni meg nevezett 
Barátjával Az ott lévő TÖmlötzökbéli Fog* 
lyok igen esdeklettek előtte áz aíamisnáért^ 
teelly látásra meg indult fzivében, *s kérdi 
l ' Táiiátsbéli Urát , mit véthettek azok a3 

SzeréntsétlenéL Megértvén, hogy mind
nyájan adősfágért nyomorkodnának a' fog
ságban; kérdi továbbá 9 mire menne öfz* 
•veséggel az adósfágok' fümmája. Ezért kér
désére, kezébe adták a'Törvény Szék áltál 
|<éfzíttetett Liöáját az adósfágoknak^ melly-
bői midőn látta vóína Í> hogy mintegy ioo@ 
Tallérra mennének azok: leg ottan ki ízámláí 
á nagy lelkű Ánglus annyi pénzt, a'ménrtyl 
kivántatotCj a9 foglyok'ki váltására. Róma 
csudálta ezen tselekedetet* és irigyli úzAIpe$ 
hegyein túl lakozóknak azt a5 ditsősféget, 
hogy tsak közöttök lehet fel találni a" nagy 
ktlker* éf' könyörületesféggel fellyeá fz|. 

vet*H 
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VQLa ~~ Meg kell nyitni az erlzény izájjári 
5s mindjárt nem leíTz, mit irigyleni. —• 

Valóban adta közelebb Velent^e is ko-
sí vetésre méltó példáját a' könyöriiletesfég-

: tiek, és munkás felebaráti Szeretetnek." Mert 
a "mint irják, közel reá telik 40/000 arany
r a , azon felebarátjaiknak fel íegéllésekre 
való pénz, kik a5 minapi nagy égésben meg 
károsodtak *). Találtattak olly nemes fzivü 
Uraságok, a1 kik egynehány fzáz 's ezer 
aranyonként adakoztak fzerentsétlen ember 
társaik' ízámára, 's igyekeztek azokat vala-
melly réfzben meg vigaíztalni. 

Sp anyolO rf%_ á g. 
.Madritból irják az el múlt Nov. 19-di-

kén, hogy a' Királly parantsolatjából, ki 
kellett onnan 14 napok alatt menni, a' fo 
Méltóságokat (Grandes)- ki vévén,- mind 
azoknak , valakiknek .ott Jetekre femmi ízük-
ség siots. -Ötven arany büntetésiéi volt meg 
kötve ezen rendelesnek a* tsomója. Ott is 
hagyták Madriiot 20,000; de még is fely-
lyebb ment volna a' kenyér árra; hanem i " 
Király 4000 forintnál fzaporább fummát áj-
doz fel hónaponként a' magáéból, hogy á? 

-nagyobb , drágaságot meg akadályoztathaíts; 
*) Akkor el égett a'fok betses irása ama Hres , és 
' igen tudós Sarpi Pálnak^ a' kivel méittráxlitse-

líedbetik a' Ser-vita Rend: valamint Pafj Antallal 
a* Franciscanusok; és Qanganflli-vz\ a' Minoriták* 
— Savpi Pál (Fra Paoío, Páulus Venetus, Pau-
fás Servita) munkái között, leg nevezeteíTebb^ 
*s kézben forgóbb a' Tridenti Gyűlés' Hiítoriája^ 
rneli-v Olafzból, majd minden Európai nyelvekre 
ákaf fordíttatott. 

Küldjük a' Gr. Gyulai Sámuel Reg. nek képét* 
Mit fijfcshev, Jan, is . napj, 1790* . 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



~£.v£I C^cauAází &%, cAatzAa írta. mettcette, éPttjfkrj'or Cónti J~ŐO. 

GHŰJ1 GTUI^LY SJMÍÖZL RE&EMEUTJE 
Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



#a*S>©# 6$ 

Magyar Orfcág. 
Nagyidáról (Kajja mellől), érkezett 

hozzánk a'napokban egy fzép Levél, meliy-
nek. írója faját nevét ki nem tette; hanem 
tsupán így fejezte bé irását: „ Ezt kibánja 
( t . i. hogy feljöjjön a' Magyarok' Napja) 
eggy Hazája boldogságát óhajtó Hazafi." — 
A' Levélnek fzavai ezek: „ Melly nagy há-
ládatosfággal tartozik a' Magyar Haza, az 
Urak' nemeden törekedő Társaságának, azt 
minden egyenes itéietü Hazafi által láthatja. 
Mert tsak hat holnapok le folytával is fokát 
isinált ezen érdemes kis Társaság annak ki 
pótolására, a mit Őseinknek káros Szunnya-
dozása ei múlatott. Bezzeg kezd már moft 
aJ Magyar' fzeme is nyílni j moft látja már, 
•mit ártoLt magának azzal, hogy 6 a' Hazai 
nyelve hellyett, tsak az idegen, vagy a' hókt 
nyelvén? a' Deákon kapdosott. (Tudja azt 
bizonnyal a'Levél Í ró , hogy a5 Deák nyelv 
követésre méltó remek. Tsak azthifzi kétc-
tség kívül mint mi is, hogy nem kellett vala 
a'Hazai Nyelvet érette meg vetni; sót in
kább azon kellett volna igyekezni, más pal
lérozott Nemzeteknek példájok Szerént,hogy' 
nyelvünk minél inkább által formáltathatod-
jék a'Deák nyelvnek tökél!etesfégére«) Arra 
kérettecik ezen nagy-ditséretet érdemlő Tár
saság, hogy a'Hazai Nyelvet gyámolító más 
Társaságokat 9 V magános Hazafiakat arra 

JL* J « A ** 
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ferkentgefie kiváltképpen , hogy a' más nyel* 
veken kéízáltt' nevezetes vig9 j\pmonl9 és 
elegyes játékoknak Magyarra való fordításán 
igyekezzenek *), mellyet más Nemzetek fem 
Szégyenleitek, Yvették is' tóáfzftáí. A ! Ma
gyar Játékoknak olvasásán leg inkább fognak 
kapni Orfzágunk9 AffZonyai: pedig ezek Or-
fságokat hódíthatnak* Ezek ragafztották fel 
főképpen a'fzomfzéd nyelv lakatját a* Magyar 
fzájra 5 ezek vehetik is azt onnan le. Ha ma
gok hozzá édesednek az AíTzonyok fzép Nyel
vünkhöz: Kisaflzonyaikkal is az az eráat val# 
hajlandóságot ízopatják bé még a* tejjel, *s 
azután is abban kívánják éket főképpen gyt~ 
koroltatni. Ezek, meg tselekedhemék még 
azt is , hogy kedves Hazánknak nagyobb 
Városaiban, 's a* fó Mé,ltóságok, Udvaraiba 
Magyar Játék-Né^o-Helyek emelkednének, 
Ö! ha e9 lenne!" — itt mindent kíván a* 
Levél í ró , valamit tsak eggy ollyah buzgő' 
Magyartól lehet várni, a' kiből a' Hasai íze-
tetet fzóll ki. 

Utói írásban azt tet te, az elő adott be-
sses Levélnek nagy érdemű írója: „ Vallyon 

nem 

*!)• 't$fekttúek Is. — Itt tí'étsbiü Is fög rövid iáftü 
&ggtf(..rrtB«k. ö«.áfc Mígytit feö'it&lsá meg je-

Ráday Gyűjtemény Jelzet 



Stefii jobb volna e *, ha mi is fel vennénk as 

Levelekre való rövid , *s Magyar Boríték-
Írást *)9 és el hagyván £ hofízas Titulusa* 
kat, rsak ezt írnánk a' Levelek* homlokáras 
**- -**• úrnak, vágy Afízonynak adafféL *' 

Győrből így ir eggy érdemes Hazafi? 
9,Gyórben is, a 'hol pedig már inkább' ei 
fógorosodtak Hazánkfiai, mint másutt, igen 
mohon kapják a' Magyar Könyvek' olvasá
sát* Melly öröm, midón az ide való Könyv 
Tárházatskában > ez, Kajfeandrát, amaz> 
Jungnak éjtfzakáit; egy Magyar Nimfa a2 
érzékeny Leveleket, más Kartigárríot^ vagy 
Révaynak tsiklandozrato hivfággai fufzerfzá^ 
mázott Énekeit kéri és kapja olvasásra. É* 
fzokás5 a5 Németeknél nem újsága de Ha* 
fánkban több példára alig mutathatunk, ice 
pedig Miller Úr állítotTa Fel e' Tárházatslát, '*"• 
még hárma iévej özvegy nyelvünk körül 
hűségefen dajkálkodó Féíjfiaknak Javallásából*. 
Vajha leg alább mindén nevezeteífebb Váro^ 
mainkban találkoznék éggyegy buzgó Hazafi* 

E l a 

*) Nagy ötömmél jelenthetjük, hogy minékünk 
fzáraos Olvasóink Vágynak, kilőnék Magyar Borí
ték írás alatt jár munkánké Ezeknek leg nagyóBF 
réfzét íefzik V Szebeni és Budai Méltóságok, kik, 
között^ minden betsületnél, és fzeretétáéi 'swĝ yofclr 
Haza - Leányi is vágynak* 
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á* ki e* ditséretes példát követaé! az elöl for« 
dűló tsekélly alkalmatlanságot, a* Közjóén 
el viselhetné: .•— —• a'- könyvekre ki adón 

.pénz pedig, uzsorájával megtérne aprodon-
ként. Boldog Környék, a* hol a* Haza Sze
retete olly véletlen változásokat Szerzett | 
mert önnön Miller Űr fzája vallása Szerint, 
most nem kapnak annyit a' bomhérdzköny
veken, mint a* Magyarokon: tsak a* kárs 

hogy még ezekben nem igen lehet válogatni* 
Lehet, hogy az alföldön, *s Mrdélyben & 
lömbküiömbféle könyvetskék jövogetnek nap 
fényre t de mi nálunk esmeretíenek marad
nak. Az Urakat úgy nézem ^ mint a* Háza 
fzeretetét közönséges mozgásba hozott ele
ven rugókat** íeg jobban el indíthatják az 
Urak a* Könyvek forgását is (circulátzióját), 
az azokról való Jelentéseikkel, mellyet meg 
tehetnek: m€tf valahol tsák Könyv nyom
tató múheltyek vágynak Hazánkban, min
denütt találkozik könnyen eggyegy jó Haza* 
f i , a' ki a5 Sajtóban lévé Könyvekről örö
mest hírt ád az Uraknak: mint pi o. Pofon* 
San, a' T\ Kis Pap Urak 5 Győrött, vagy 
Révdy j , vagy Rajnis? vagy magam- is. «—-• 
3En (S^ulmán) bátorkodom fzolgálátomat 
ajánlani, akármiben téttzik velem partntsölnij 
á* mi tölérh ki telhetik* Kaffan, a' Társa* 
slgnak valamellyik Tagja; Pétsstt, T . B$r-
tits Út*u 's a3 f» 



Ketskeméti Re£ Prédikátor T, öohöl 
Gáspár Űr két gyönyörű Munkáit küldötte 
közelebb hozzánk, meUyek még mi előttünk 
eddig esrneretlenek voltak, Eggyiknek ez 
$L homlok Írása: Uta^p Lélek., az az fzélyr 
lyel járt gondolati eggy ollyan Léleknek 5 

ki az embereknek Társaságát egy keveflc 
el hagyván, fel repült a' Naphoz, és azzal 
eggyütt a* Világnak bizonyos réfzét be jár
ván , utazásáról fzárnot ad, -^- -r- által. A' 
másiknak: Az első Embernek el esése, és 
az azt követő" mind Szomorú, mind örven
detes dolgok; hét Énekekbe foglaltatva, 
Durand Dávid Lgudonhan^ a* Frantzia EkL 
Prédikátora, és a'JOr. Tudós Társaság Tagja 
által, *•— Magyar nyelvre fordította -*-:-?=?, 
Mind két munka Magyar két forú Versekben 
vagyon. A' magunk tapafztalása, V belső 
érzése vallattatja velünk, a' Haza örömére, 
és a' tudós Szerzőnek érdemlett dits6sfégéree 

hogy nem tsak el nem vefzett; de valóban 
jayertes óráiknak fogják tartani minden okos 
és jó Haza - Fiak 's Leányok azon órákat 9 

fneílyeket ezen Könyveknek olvasására for-
ditándók. Mert a' haf^jios elegyítve van 
azokban as gyönyörködtetővel. Az elő adá$ 
tifzta, fzép 's kellemetes magyarságú. As 
elsőnek majd minden Soraiból a* Hazai fze-
Jetet tündöklik k i 

A • 
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A" meg hetsülheretlen Mindenes Gyüj~ 
teménynek, Jan* 9-dik napján költ Darabjá
ból kívántuk ezen következendő Tzikkelyt 
Ide iktatni. „Nem kevés őrömmel értettük 
a* napokban eggy nagy érdemű Hazafinak 
Leveléből s hogy a5 Po^soni Semináriumban 
a' Nevendék Papok a' közönséges Letzkéken 
Magyarul kérdeztetnek, W l e g tíSzti-Bb.Ma
gyarsággal felelnek a fel tett kérdésekre. — 
Nevezetesek ezek köztt a* fzüíetett Nyelve
ket elébb mozdító nemes Ifljak köztt követ
kezendők: T. T. Blá^pviús János, Csáky 
Mátyás 9 Gu^rányi Bálint, Ján József, Ka~ 
rátsgnyi József, Kováts Antal, Németh Sán-
•«ÍCf> Péterka József, Sárjit^ky Mihály % 

$madits -János 9 Tágén Mihály,... Vatovits 
Ferentz, Vi^kndvay József: 
£Na'g jobbra, is. lehetett volna tzta'Laktromöt föabnu) 
• \ Ugyan onnan írják, hogy fok IrTJak, 
a* kik Születésekre nézve Tótok, a" Magyar 
Nyelvnek leg fzorgalmatosabb tanúlójjk *§ 
pallérozójik. Sót hiteles befzédek's Leve
lek után, némelly T. Vármegyéknek külö
nös dítséretekre említhetjük, hogy , noha 
nagy réfzint Tótok, még is azt sürgetik* 
hogy mind a' Polgári\ mind a* Törvényes 
dolgok Magyarul foliyanak a* Hazában. —• 
Esek a5 nemes Hazaiak goadolóra vefzik 
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azt, hogy Ha egy két Vármegyében a'-Tót 
nyelv talán tsonkulást fzenvedne is, azért el 
nem töröltetik az; mert virágozni fog Silé-
siában, Tseh Orfzágban, 's ^-Mufaká Bi-
r odalőrnban; de ha a' Magyar Nyelv Magyar 
és Erdély Orfzágban el töröltetik: úgy az 
íjgéíTz Világról el töröltetik , 9s nem leífe 
íöbbé a* Nemzetek között femrni helye en
nek a' vitéz népnek, mellynek mind a* nap
keleti , mind a' napnyúgoti Tsáfzárok hajdan 
adót fizettek. 

Valóban kívánni lehetne, Hogy as mit 
a' Po%_$oni Semináriumhan a' nagy érdemű 
ProfeíTzor Urak már fzokásba vettek; ugyan 
az gyakoroltatnék az apróbb Oskolákban i$» 
Úgy két három efztendeig as fzegény parafzc 
gyermekek többre mennének a? nekik ízük-
séges Tudományokban; mint tnost hat efz
tendeig. «— Hogy a* Protestánsok a9 nor mi= 
tói félnek, eggyik fő oka az9 mert látjáks. 
hogy az a* Haza nyelvét és a' Nemzetet el 
fogja törölni. Taníttatnának tsak mindenek 
Magyarul a'norma fzerint, V. maradnának 
meg az Oskolák a'régi vigyázók alatt, mind
járt könnyebben hajlanának hozzá* " — 

Melly Igen rajta vágynak ataljában a" 
Tifztelend© Növendék .Pap Urak Nyelvünk 
gyarapításán t bizonyítják . fok Jzép Magyar 
Verseik, melly eket hova tovább nagyobb 

* z a ni" 
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fzánimal *s tökélletesféggel botsátgarnak Vi
lág eleibe. Tsak most egymás után négy 
rendbéli Verseiknek hozzánk való küldésével 
tifzcekek meg bennünket ezen jó növésű pián--
tái a* Magyar Anyafzenteggyház Kertének. 
Az említett kedves ajándékoknak hárma Pejí
ró / , eggy pedig Pofónból való..- Amazok 
közzül egynek ez a' homlok írása: A] vitézlő 
győzedelmes Magyaroknak örök Ofijopáról • 
való Versek 9 mellyékkel édes Hazáját meg. 

• tifytelte eggy Pesti Nevendék Pap. ( T . 
-pReidlinger Ür'*). — A'másiknak: Nagy 

méltóságú, és f'Ő tip(telet'ú Sellyei NAG Y 
IGNATZ^ Székes fejérv ár''első érdemes 
Püspök jenek siralmas hamvain lett fcomorú 
Bal. ; B, P: K. ( T . Bemard Péter Ür) 
Nevendék Pap által 5 7 7 ^ . Nyilas havá-

. »aA S-dikában — Á* harmadiknak: Vígság
gal elegyes f^omorú Versengés. 

(Betses Nevét a'T. Szerzőnek nem tudjuk.) 
A? Pofonból küldött Verseknek ez a' 

homlok irása: Méh. és fő Tifyt. Sellyei 
NAGY IGNÁTZ Úrnak 's d f. emléke-. 
%ete, SzerzÓjök T. Fejér György Úr, kit 
léfzen fzerentsénk bővebben is meg esmér-
tetni érdemeiről as Hazával. 

*) Ezen T. Ur, Czép Deák Verseket is adott k^ 
illy homlok írás alatt: Triambeutiea Pannofdae 
'viBricis. '•/'•"' 

\ ViDI^Ve CVM fe.tlX refonat VfCtorla pVgnas. 
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S^ehenböl irják, hogy H. Hohenlohe 

féregéinek a' még eddig Etdéllyben tartóz-
födött réíze is, Oláh Qrízagba fogna által 
költözni, Az idó igen engedelmes, és az 
ínak járhatók. / , . 

Ó Gradiska. Dec. 26-dík nap}. ,«Ezen 
engedelmes időben fzakadatlanűl' mennek a* 
hajók a' Száván Belgrád felé. A' kereskedés 
igazgatója Schick ű r , alkalmas nádmézet és 
kávét fzállíttatort oda, és már eggy le tévő 
hellyé* (Depositorium) is nyittatott-. (Nem 
leíTz hkt Belgrádban olly drága a'nádméz, 
és kávé, mint Bukarestben.) 1— A' Stiittzo-
sok közzűl, kik a' Tói Orfzági Reg. ekból 
ízedének Y'ólt öfzve, hárman kaptak ezüst 
érdem pénzt, Belgrád aiait mutatott jó ma
gokviselésekért; úgymint: ObsitsStrázsam. 
Ü Péterv.Reg. boi, .Bosnyák Kápr. a' Gradís-
kaiból; és Verkovit^ Jakab Közlegény, av 

Bródiból. — A' Hadi Tanátsnak Rendelése 
fzerént, egéíFz zsoldot fognak kapni, míg 
élnek, azon köz Határnokok, a'kik JBer^ir-
néí lett meg febesedések által alkalmatlanokká 
lettek a' fzolgálatra : a5 meliy különös jótéte^ 
meny, és a'többeknek nagy öíztöne; mivel 
egyébgránt a'Határnokok, ha nem fzolgáU 
hatnak, femmi fizetést nem kapnak.—- A* 
Bofznyákok még tsendesen vágynak a' mi 
határunk eránnyábnn: de a' Horvát Széleken 
éppen nem jó ízemmel nézik, hogy a* mieink 
kéfzíttedk derekaíTana? be vágásokat, VTsár-
dákokat biggye'fztenek az orrok eleibe; cc 

. Glinőbal (Horvát Oríz.) az aJ Tudósí
tás jőtr, hogy ott ízáma nélkül , gyűjtik ra
kásra a' fok hordó li&ter, é's teniérdtk zsák 
aabot. 

Gyűjtemény Jelzet 



74 $9<S>e%; 

Béts. 
O Felsége fok érdemes atgyobfe, *s 

Icfflebb rangú Vitéz Urakat fellyebb lépetett 
mostanában; úgymint % F. M. L. Tige Urat 
Lovasfág' Generálisfágara. —- Gróf Mitrov^ 
f\ky * és Collorédó • Vemzel F. M* L. Urakat 
(mint közelebb emiitettük volt) Hadi Tár-
mesterfégre. — Gróf Nádasdy,. Orqfc* 
Huffi Geneyne, Zehntner, Stuart^ Lilién^ 
Cavanagh, Harnancourt, Kkeul Generál-
Major Urakat, F. M. Lleutenántfágra. H* 
D ' t/r/e/ Gen. Majort, Propnetáríusfágra *)e 

— GxMKeglevhs **), -Gr. Kálrto^ ^ 
rcZe#7i ( G r . Hadik Hufzárjai között v ó l t ) s 

Mihályji) Mikovinyi) Davidovits, Hodit^ 
R Furjtznherg, Awerfperg, TVolkenftein, 
Schneidauer, W'álfch, Diesbach, Rehbach^ 
Mongelas, Kospoth 9 Seideler, Scheidlin $ 
Bettotii Klebersherg, fzám fzerént ao Ober-
fter Urakat, Generálmajorokká. 

As 

*) Az Arherg Dragonyos Regcmeitjéí adta neki o 
Felsége. 

**) A* Gróf Efztevhdzy Uá£zir Reg. jenek volt eddig 
Oberítere, ezen -«agy érdemű Gróf Ur. Vitéz
sége, mellyef a" Fejedelem most is meg jutalmaz
tatott , fzóll ; maga magáért. Példás Hazaiiságát 
saagafztaljnk. mi \ háládatos.-feivveb és hirdetjük 

; Uvomméí kedves Hazánkttáke 
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Az alsóbb rangú Vitéz Urak közzül, 
tsak egynehány érdemes Hazánkfiait emii
tünk , a' kik egy foggal közelebb hágtak a* 
ditsófég póltzához: -A* Gróf Hadik Híifzár 
Reg.jébŐU Iffjú Gróf Hadik András Úr, 
Majorságot nyert Ő Felségétói, Laudon fó" 
Vezér ajánlására *). Már most a' Generál-
Stábnál vagyon. Nem akarta t. i. ezen Iffjú 
Vitéz Üt édes Attya, ama* jó ízívü Qfz Hé-
ros , hogy Reg. béli fok élteílebb érdemes 
Tifzt Urak eiótt vegye el az áldást kedves 
F k . — A' Devins Reg. jéból Májorrá lett 
Büdöskúti Úr , a' Her. Mfxterhá^i Antal 
Reg. jénél Stipsits Úr hafonlóképpen: ha
nem a' Gen. Stábhoz ment által. Millorá^ 
dovits Úr is Májór már a' Vukásovits fzabad 
Seregénél. 

Gróf* Kalanks 9 és Gróf Pálfj Miklós 
Kapitány Urak eránt, parantsolstot küldött 
O Felsége, a* Nemes Vurmfer Hufzkt Reg. 

, hez 9 mellyben vágynak mind ketten az em~ 
-"•-..- ' , . - li-

') Olly gyönyörű Levéllel k ö'ílsönte meg FÖ 
H.'.V, GrófJHADIK András Ür, kedves Fia 
erántt való gondosfágát LAUDON fó Vezérnek, 
feogy a' kik látták, meg vallják: hogy érzéke
nyebb indulatokkal, és azokat eleveaebben ki 
magyarázó ízókkal írott Levelet tal4ni gondolni 
lem ÍtÍ?f. 
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lirett Vitéz Gróf Utak5 hogy a* Májonágra 
váló első nyilasok övéik legyenek. Most 
mind as ketten itt múlatnak. —? A* Tsáfzar 
Mufzár Reg. jénél .Főhadnagyságra lépett 
Merko Úr, a* ki minden tsatákb-án 'különoJTem 
ki mutatta volt magát. 

Török Birodalom, 
A1 Török Tsafzár ezen itt követkead" 

Hatserifet #) botsátotta volt a9 Kajmakám, 
hoz **) Okt. 24-dikén. 

Kájmakán Bafa. — Mitsoda követke
zései lefznek ennek a* Hadnak ? A* bátor* 

sági 

*} Hdtsmff Kati -Serif, vagy Ch&tth - Serif annyit 
tefzen fzó fzerént, mint Szent, Nemes Írás, '•—> 
így neveztetik azon parantsolat, melly egyénei-
fen a Török Tsáfzártól jön, és a' melly alá né-
mellykor maga kezével fzokta a' Tsáízár ezen 
Izókat irni a' maga neve felibe: v Az éa paran-
tsolatomnak, a maga formája és fummája fzerént 
kell meg lenni," Melly fzók arany •• foglalattal, 
vagy más fzembe tüno módra külö'mbö'ztetÖdnek 
meg. Kfeö'nségeílen tsak a' maga nevét nyo
matja alá, az úgy neveztetett Nisandsiy Bas© 
által: hogy magát az irásfal ne fáráífza. A' Hat-

ferif ellen nints femmi ellen vetésnek htly e. 
**) Kajmakan-nak neveztetik a' nagy Vezérnek Vi-

tzéje, a' ki amannak KonftAtitzittápolyból v'alá 
távol létében, avagy meg halálozása, vagy hiva* 
tálától való meg fofztatása alkalmatosságával fzo-

kott 
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s l g , buzgóság 3 vallás és a* bétsüíet níntSe-
nék többé, mellyek vezcrlették, *s győze
delmesekké tették aá Ogiakokat (katonai 
irendeket), hogy Ók az ellenségnek foha fem 
fordítottak hátát, az Ottománi Krónikák fee-
rént. A'íeregeknek oda van a* bátorságok^ 
és meg fzaladnak mindenütt, a'hol haízno-
kat kellene venni. A' Riri Askeri-viél (Ásíaí 
Lovasfág) nints femmi rend V fenyíték, és 
olly rendeletienségeket* 's kegyetlenségeket 
követ e i , mind as Táborban, mind a5 mar sí => 
rozás közben, meüyeknek út ellenség ellen 
sintsen hellyé. Lehet így hadakozni? O? 
fenkit fem élefzt többé a' vallás buzgósága, 
Á' mi Éleink, kik olly fok gyözedelmek által 
ki mutatták magokat, nem ízint' oilyan em
berek voltak, mint mi? De a'mi el múlt. 

kott hellyébe -tetetodni* ha t, lj ezen. utóbbi 
esetekben, mindjárt ujj nagy Vezért -nem akar 
kenni a' Szultán, Midőn van nagy Vezér, tsik 
hogy jelen nints -Könftantzinápelyban-; meg 
kell azt kérdezni a Kajmakánnak* ha valami tő 
ben járó dolog adja elo magát, és annak páran-
tsolatjától kelletik végezését fel fuggeíztem* 
Mifeellyt pedig a' nagy Vezér elo áll: már ak
kor nintsen efféle Kajmakán többé. — Vágynak 
«zen kivűl még más úgy neveztetett Kajmakánok 
ís: Künftatitssinápolyban t, i. és Drinífolyban „ a* 
kik tulajdonképpen való Kormányozol az emlí
tett két Városoknak, A' Konftantzinépoli rendes 
kajmakán, mindjárt a' nagy Vezért kiveti ?? 
fcangbaö* ''"•';'„ 
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" r**- iel műit az. *•* Kérem a9 Világnak teg £${$ 
Birájá;:, hogy Ó mind ezen j mind a' más ví* 
lágon^ mind azokat, valakik a'vallás ösvény-
nyén hívek maradtak, Szer entsé vei és boldog-
sággal tetézze; az árúlókat pedig gyomlálja 
ki, Moftantói fogva 9 . mindnyájunknak Fei 
kell ébrednünk az álomból, a* mellybe mi 
eddig bé merültünk, és az efzközökröl gon* 
dolkodnunkj hogy5 állhaffunk boífzút a' vallás 
ellenségein. Az az én akaratom, és buzgó 
főhajtásokat emelek fel azért az Égre, hogy 
a'kardot elébb hüvelíyébe nem teízem, ^1$ 
elég nem tevódik minékünk. Bízom a* Min* 
denhatónak kegyeiméhez^ és a9 mi Szent Pro* 
fétánkhoz., hogy az én kívánságaim nem ma
radnak meg halgattatás nélkül. ;De Szükséges 
a' Szemesfég, é.$ munkásíag. En le mondok 
a' tsendesSégröl, és. pompáról; és mást nem 
kívánok, hanem azon méltatlanságért való 
boíTzű állást, mellyet Szenvedett az én népem. 
Mindjárt, a* Tsáízári Székbe való ülésem 
után, el akartam én menni a'Hadba. Nem 
itélodött az tanátsosnak; és most látjátok, mik 
gmnak a* következései. Már haggyání még 
ezt is a' mi vétkeinknek tulajdonítom; hanem 
Igen Szivetekre köröm, a* Seregeknek újjra 
való eggyesitéseket, az eleségről, a'lövéshez 
meg kívántató, egy Szóval minden Szükséges 
dolgokról való gondoskodást, és a\mia-de* 
nekben való eggyet értést, J£n is el megyek 
a 'Hadba: annakokáért mindent kéfzentar^ 
isatok. .A? Qrinápalyi (Aclrianopolis) utakat 
és Várat kéSzittesSétek el; mert nem kell Semmi 
idót el vefziem. Ha valaki környúl nézne itt 
feennünket^pit tsinátaok: azt mondaná^ hogy 

mi 
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mi netn hadakozunk. Ha — a* mit ai Iften 
a« adjon — az Orfzág fel fordíttatnék: nem 
isak reám nézv* lenne az fzerentsétlenségt 
hanem mindnyájan meg érzenénk azt r-*-
Semmi hafznaofztán annak, midőn a 'kár 
wtán bánkódik az ember. Ti mindnyájan 
egy Testnek Tagjai vagytok; kiki tartozik 
hivatala kötelesfégeit tellyesíteni. £n eggy 
vagyok Ti kozzűletek; és Ti veletek akarok 
munkálkodni. A5 mi vallásunk tifzteletére, 
mindent meg kell tennünk, a'teílyes lehets-
tségig. Az Iften fegittségünk leíTz nékünk, 
és mi boflzút állunk magunkért ellenségeinken. 
Folytafluk áz Úrnak útján a' hadakozást. •-— 
Éjjel nappal kérem az Iftent, hogy 6 miné
künk adjon győzedelmet, tsak az íftenért, 
cselekedjétek Ti úgy a" magatok kötélesfégét, 
mint illik, ollyanokhoz, kik eggy olly Udvar
nak j6 téteménnyeiért háfádátosók, a* melly 
éket nevelte 's tartja* Legyetek fzemesek, 
és munkások. Gyalázatjára fzoigálaz a* mi 
vallásunknak, és Orfzágunkíiak, hogy mi 
«lly hitetlenektől haggyük magunkat meg 
aláztatni. Mindent 9 valami fzükséges az én 
utamra, kéfzíttsetek el. Az Iften legyen 
Irgalmas, kegyelmes minékünk, és botsáffi 
ireánk a* maga áldását.'* 

Az eló a<3ott 'Matsér'if-nék.f'-** Kajma-
kán-hot lett küldése után 9 kezdődtekoíztáa 
a? Török Tsáfzárnak maga réfzéról is azok 
a* nagy hadi kéízületek, melíyekrél mára* 
minap tettünk volt eggy két fzóval emléke* 
zettt. De a* mejlyek az újjabb Tudósítások 
ízerénty • egéi&ea meg tfököntdt A* Sűltán. 
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nem mozdult Konjlant^ináp ohmból', Drmá». 
foly felé; a* hová ízándékozott vqk min* 
denestól. Mert látta, a* mint írják, hogy 
egyedül tsak a' maga jelen léte veheti eleic 
a' nép fel zendülésének, mellynek a* neve-v 
kedo drágaság, és a' fzomorú hírek hallása 
mindenkori ölz'töne. Értésére adta a' mos
tani nagy Vezér, úgymint a' ki Nemzetének 
terméfzetét jól esméri, azt is, hogy késő 
mar akkor akarni a*.Törökbe iijj lelket ön
teni, mikor egyfzer el esett a' ízíve. Azért 
is (Ukrajniából írják) maga kezével írt a' 
Tsáfzár, a' nagy Vezérhez , hogy tudakoz-
rafia meg H. 'Potemkintöl, ha van e' neki 
hatalma Tsáfzáméj-ától arra, hogy maga fe
jétől belé erefzkedheíTen a'.békeifegröl való 
tanácskozásba; és ha van: tehát kérje, hogy 
minél hamarébb kezdjenek ahoz hozzá. •— 
A* nagy Vezér, .-mihellyt £ Tsáfzár Levelét 
vette, küldötte azt leg ottan FL Potemkin-
hez JaJJyba.) mellynek vételével as Hertzeg 
azonnal izenecet tett Pétervárosába, 's a" 
fŐVezérnek megjelentette, hogy bátran 
küldheti hozzá Deputátusíait, olly ajánlása 
mellett, hogy fegyveres Vitézeket k fog 
rendelni, kiknek óltalmok alatt bátorságoflan 
jöheíTenek azok Jajfyha. —• Ez, mégis lett 
*s úgy hirlelik minden felöl, hogy már folyni-
ÍSL a' Békeflegröl való Trakta, mellyben. ré-
fzünkról B. Thugutt vagyon jelen, — 

Solt Bétíbsnr JatJ, 15. napj. 1790* 
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