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Magyar Orf^ág. 
A' Soproni Tanúlók közzűl, egy kis Tát* 

safág állott öfzve oliy nemes fzandekboí$ 
hogy magát nemzeti Nyelvében 9 eggyeskett 
erővel annál eíómenetelesebben gyakorol-
haífa. Hogy mi ezen dicséretre méltó igye
kezetet, tőlünk kitelhetőképpen elő mozdít-
haífuk, kívántunk hazafiúi köteleíTégünkheas 
képest, az emiitett kis Társafágnak néhány 
Szép Magyar Könyvetskékkel, 's Munkánknak 
elsÖSzakaflzával kedveskedni ;'s egyfzersmind 
meg kértük, hogy bennünket jeles foglitv 
toírágairól tudósítani ne terhelteíTen. M - M S 
tselekedte kővétkezendő ízép Levelének hoz
zánk lett botsátása általi 

„Ímhol a' ki«-ántt Tudósítás, a' mi kh 
Tá;s 5 melyhez az Utak olly meg 
ÉS'̂ tlItfratftfí j6sáng*|- *!seftettek; Vköretehb 
is annak mivolta felől értekezni méltóztattak i 
«— A' miólta bennünket a' Tudományoknak 
ide való műhelyébe vezérlett az Isteni Gond
viselés: leg nagyobb gyönyörűségünket ke
restük fzakadatlanúl, 's találtuk is mindunta
lan az egymásfal való Társalkodásban. Hátra 
fem hagytuk jól gyermeki efztendeinket* 
hogy már, tsekély tehettségeinknek eggyé* 
sítése, 's kevés tudományunknak egymásfal 
való hív közlése által, elkezdettük magun
kat tökélletesíteni. A' ki közzűiünk többet 
értett ez vagy ama' Tudományhoz: az, ab
ban barátíságoíían oktatta bizonyos óránként 
több Pajtásíait. Ezen közre dolgozás nagy 
öfztön 's efzköz volt mindnyájunknak, az 
iparkodásra és boldogulásra; V alkalmatos* 
íág, némclly új nyelveknek is meg tanúlá* 
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sara* Eggytitt gyakoroltuk magunkat, egy& 
gyütt gyÓztuk meg a' nehézfegeket, 's egy-
gyütt éreztük ofztán aJ gyozés' örömét is. 
így mentünk elébb elébb a'Tudományokban; 
így nevekedett, az idővel -Cggyütt,- értel
münk is. •— Minekutánna pedig az Uraknak, 
a' Komáromi T . Tátsafágnak, 2s más meg 
betsűihetetlen buzgó Hazafiaknak fzép mun-
kaik egéíFz erőben fel gcrjefztették volna 
bennünk Nemzetünk h Nyelvünk erántt a* 
hazafiúi forró érzéseket: arra is el fzántuk 
magunkat, hogy különöíTen Anyai Nyelvünk-
nek annál fzerentséííebb elő menetellel való 
tanulásáról, 's nagyobb tökélleteííégte lehető 
viteléről, eggyesített erővel- és fzorgalma-
toífággal gondoskodjunk. EgyeneíTen e8 

végre állott őfzve Mártz. sp-dikáo kis ZCkr-
safágunk: Nem járhatott 's nem is járt olly 
fellengőffen képzelodésünk , hogy mi vala-
melly Hazánkat dicsőítő munkához kezdjünk; 
tsupán a' volt tzélimk, hogy Nyelvünket 
voltaképpen meg tanúlhafluk, 's szón, a3 j ó . 
Ízlésnek regulái fzerént való írásra magun
kat jó eleve el kéízítheíiük. Meg írjuk rö
videden, hogy 's miképp' intéztük igyeke
zetünket ; mellyet olly bizodalmas kérésünk 
mellett tselekefzünk, hogy az Uraknak bölts 
keleteket, foglalatoílagunknak ki rsináltt fora 
?s folyamatja eránt, ki nyerheííuk. — Leg 
előíízör is fel kellett írásba tenni minden 
Társnak, mitsoda utat gondol Ő leg egye
nesebbnek, tzélunknak bizonyoílan 's fze« 
rentséffen lehető el érésére. E* meg lévén, 
Kis Társunk* értelmére állottunk mindnyá
jan ; mélly is ide ment ki rövideden: >9 Olvas-
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fon meg ki ki egy két jo Könyvet, elobfo 
íigyan kozönfégefíen a* Nyelvről, jó ízlés* 
tél, 'sírás módjáról; annakutánna pedig kü-
lönöíTen a' Magyar Nyelv* terméfzetéról , 
9s annak fzépfégeirol. Abból, a* mit olva
sott, tegye írásba a5 jegyzésre méltó dolgo
kat, *s azokat öfzvegyűiésünkor olvaífa fel. 
Az ekként fel olvasandókból fzedjük ki egy-
gyesített Ítélettel azokat, a mellyekböl egy 
rövid, de a* mennyire lehet tökélletes út
mutató tellyen arra: hogy' kelleffék jól , 
tifztán *s fzépen magyarul írni. Azután, 
vegyünk elé mind más , mind kivált Ma
gyar Nyelven kéfzült némelly remek mun» 
kákát; azokat figyelmeteken olvaííuk meg | 
vonjuk rámára, ?s felölök írjuk meg, a* 
mint gyengeségünk engedi, Ítéletünket. — 
ToviUbir,; kéfzlttsünk Feleleteket ezen két 
fontos Kérdésekre, úgymint: Miben áll' i, 
minden Nyelvnek, külonöíTen pedig a' Ma
gyarnak tökélleteíTége ? ^. A'Fordítás mes-
terfége? — E 'meg lévén, úgy kezdjünk 
ofztán mind más nyelvekből való fordítás
hoz , mind pedig faját gyakorlásiakhoz; 
av niellyékben ím* elkövetkezendőkre vi
gyázzunk: i. A* könnyebbeken tegyük els© 
próbáinkat; 2- fo tzélunk berniek a3 legyen,, 
hogy ízlésünket mind inkább inkább javíts-
t tik, érzéseinket n^mesínsük, *s a'dolgokról 
itélerct hozó tehetőségünket gyarapíttsuk. •*-
Törvény: Senki ne-Tzenvedteflek:-meg'kö
töttünk, a' kit igyekezetünkhez kívántató buz
góság nem elevenít. — Ezek valának a'mi kis 
1 ársaíágunk' foglalatoífáginak sinór mértékei. 
Öfzve gyülekezésünknek napjául Szombatot 
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rendelrük. Erezzük, hogy eddig való fzor-
galrnatoskodásunk fem vóh híjában való. Azt 
fajsáljuk, hogy 3 kedves Társainkról, úgy
mint Jíraboyf^ki Istvántól, Halasi Mihály
ról , és Német Láfzlótól idö nap előtt meg 
fofztatrank. Az elsőt t. i. £6 T. Attya Ura 
maga mellé vette; a' 2-dik fok foglalatoflaga' 
miatt tőlünk bútsút venni kénteleoíttetett; a' 
g,dik pedig Korona' órzo Vitézzé lett. E2 
iigyan^ fzentűl fogadja, hogy Buda lármája 
feni hagyathatja vele félbe el kezdett mun
kánknak folytatását: de tsak ugyan tudjuk, 
hogy még fem mehet úgy ezentúl dolgunk, 
a* rninróhajtottuk -s reménylettüL" 

Ezen Levélnek bé rekefztö forait, aJ kis 
Társaié^' 3 érdemes Tagjainak, úgymint-N. 
Német Láízló, potyondi Láfzló..é* Kislmos 
Uraknak betsesli&sokkai eggyütt. nagy öröm
mel ide Iktattuk volna $ han:.raha mi magunk 
volnánk azoknak Tárgyaik, 's olly dÍLsérete-
ket; ruháznának reánk, mellyeket hogy volt-
taképpen mzg érd> melhelsünk, fokát kell 
még addig íáfcadnunk. —- Á* kis Társaságnak 
mol 0 meg dítsérésére fem keresünk öízve 
ez, vagy amaz kifejezéseket: meg dicséri azt 
eléggé ftiíJyebb elo adott fzáodéka, és min
den betMÜ&ce méltó foglalarofíaga, melynek 
követéjére bártsak több, nagyobb és kiífebb 
Oskolákban tanuló Hazánkfiai fel ferkenné-
nek. Sok függ e'réfzben a' Tanítóktól 9 ha 
azok úgy elörtök akarjak Tanítói 's Hazafiúi 
h nt kö-eleílégeket tartani; mint tartja a* 
S-yproraGskoiának érdemes Tanítója T.Raits 
jósef jJr. 
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$9CS5»e& 709 

Pestről? a* kővetkezendoket közlötte 
velünk egy nagy érdemű Hazafi: 

„ Ns Ahaújvár és Borsod Vármegyéid
nek, Hazai Szent Kintiünk' Örizetére ki kül
dött ZáízlóaÜyai, ezen hónapnak 19 dikén 
érkezének be Pestre, és ai-diken , déli 11 
őrekor, 2? Budai FÖ Rendnek, nevezetesen 
JCardinálís és Prímás Ő Eminentziajának, 's 
azOrfzág Birájának jelenlétekben, ó Excel!. 
]M B. Orcry Láízló Ürnak intézeti alatt, -a' 
Pozsony és Nyitra Vármegyei őrálló Vité
zeket fel váltották. Ez a' két Sereg, egy-
gyüvé érkezvén Máj. 7-dikén Petjeién, pélr 
dás fzomízédi 5s hazafiúi baráttsággal, olly-
képpen eggyezett meg, hogy a'• Szolgálatot 
ne külön, hanem eggyütr tegyék; mellyel 
minden érzékeny Hazafi annyival inkább be-
tsülhet, mivel eggyik Vármegyének ugyan 
a' másik felett ícmroi elsősége nintsen': 
jíbaújvár mindazáltal azért is, hogy az Orfzág 
Gyűlésein elébb fzokott ülni; mind pedig azon 
okon is, hogy nékií?, a'-Korona 6rzöSereg;* 
FŐ Vezére, a' Fö ispánja: ktt néminemű első* 
séget reményIhetett- volna. De ízép ezen 
fellyűl még az is, hogy fern a* Tifzti'hiva
talok', el oizrásakor, feni a5 köz Vitézeknek 
elébb vagy utóbb állításakor Semmi viíTzái-
kodás, vagy ízetlen fzó nem esetr. A' ki 
állításban nem a' Születés' vagy egyéb tekin
tet* fényesebb voltára, hanem leg inkább a' 
testnek termetére néztek egyedül, '$ kéft 
volt minden Vitéz el rendelés ízerént állani; 
mert tudta azt, hogy, Szokásaink és törvé
nyeink Szerint, a' gazdag és nem-gazdag 
INeíiies kőzött való egéSz külömbScget tsupán 
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a'' tehftttség teízi. Ezen eggyé viltt Sereg* 
,aek Vezére vók M. Kerefotfysgi Gróf Csáky 
Aurai Úr, Kir. Komornyik, egykori Abaúji 
Fő Ispán Gr, Csáky Antal Úr Ő Excell. nak 
második fzülött Fija, *$ Kolosvári FŐ Ispáa 
Gr. Csáky- János úrnak Testvérje. — Aba-
újnak K&pitánnya: Idosbb Fáy Mihály Úr; 
Hadnaggyah Komáromy Lajos , és Bőnis 
György Urak; Záfzlótartója: íffj. Fáy Mih; 
úr$ Vezér Segédje: S^entimrey Gábor Úr; 
Straz&amegterje: S\irmay Péter úr; Tizedesei: 
Thuránj\ky Láfzió,. és. Bart^ay Ferentz 
Urak; Köz-Vitézei: Korponay Imre, Vajda. 
István., Bőnis Zsigmond, Sós János, Ba^ső 
Fái 9 Boronkay István, Darvas János, C%é° 
kus ?kl9 Ka\inc\y Ferentz, Zomhory Fe
rentz , Márc\y János, Jabroc^ky Mihály 9 
Téglán Pál 9 Putnoki Károly, és Komis 
Péter Urak. — A' Borsodinak-JCapitánnya: 
B.advánf%ky Ferentz Úr, ( a' ki katonai fzol° 
gálatjában, az, előtte futásnak indúltt és reá 
pifztolyból lövő Praíízus Generális M'öllen-
dorfot tulajdon kezeivel fogta el) Hadnagy-
gyaif Ragályi István, és Dániel Sámuel 
Urak; Záfzlótartója: Tőrös Sámuel Úr; Vezér-
Segédje: fflíptsáry Károlyúr: Strázsamester 
C\ikó Míh. Úr; Tizedesei: Szepesi Ferentz^ 
cs Lotsei Károly Urak; Köz-Vitézei: Ambró^i 
Jakab*. Szepesi Jóseí, Decsy Mihály, Dar
vas Gedeon, Szepesi Sámuel, S\abó Gy„ 
Sándor Láfzíó , Nagy Ferentz, Okolitsányi 
János, Moísári József, Motsári fk\, Do
bosi István> Dapsi Imre, Zseb'ok János, 
Rát% János, Papfcá% György, C^éhis Fe-
rerítz, ̂  Plathy András, Kis Tamás ? PukI 
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Sándor, Majtényi Jónás , Vefesmarti Láfz., 
Böfo Mihály, és Gyurkó Mihály Urak. — 
Abaűjnak öltözete: veres hajtókájuk arany 
vitézkötésű Kalpag, kótsagtolial; világoskék 
Mente, arannyal és fekete-bárány, prémmel; 
veres Mellyrevaló 's Nadrág; —> Tsizmá-
jok fekete; Tarsolyok veres, és rajta egy 
ki vontt magyar Kard, e' felett pedig a' 
Magyar Korona iátfzik; tzafrangjok világos 
kék,, veres poíztóba be fzegve, *§ arany 
fujtásfal a' mértékletes illendőségig ki hányva. 
*f*- Borsodnak Mentéje, Mellyrevalója, és 
Kalpagja, hafonló az Ahaújého^; Nadrágja 
kék, tzafrangja veres; Tarsolyán pedig tsak 
a' Magyar Korona vagyon. — A* Tűitek
nek kezekben buzogány villog; vallókról 
pedig^„yalamint a kőz Vitézekéről is, as 

meg hóltt Fejedelem után yiseltt gyáízfatyo! 
fityeg; Y kardjaiknak markolatján ezüst rojt 
veres és zóld fonatékkaí tsüng." 

„ Zemplénynek Záfzlóallya , minden 
harmadik nap következik fzolgálatra. Ez , 
Setét zöld Mentét, fekete puliderű veres 
Nadrágot, és veres Mellyrevalót, fárga 
Tsizmát, 's fekete Tsákót visel; Tarsolyán 
ez a' három betű Iátfzik : N. G. Z. , az az: 
Nohilitas Comitatus Zemplinienfis *), — 
a6-dikon bé vezetett a* két Korona-Őrző 
Méltóság a' Korona-Szekrény látására. Ez 
egy karatlan veres felyem Széken áll a' Szoba 
közepén, meggy fzin bársony fzónyeg alatti, 

*) Ha a' Z . elöl, az N . hátál, közben pedig a' 
C. helyett V. lett volna: úgy mindjárt lehetett 
volna, Magyar Jelentések i s , a' Magyar oldalról 
függé Magyar Tár*»lyra varrott Bet&kö*&» 
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*s 9 mázsánnyit nyom. — Az estvét t$g« 
nap B. Orc^y Láízló Úrnál, valamint Püo* 
kösd' második napján, az Orfzág Blrájánál 
töltöttük.u B ét s. 

Az Űr Napi Bútsű járáson jelen volt a* Király $ 
Vbnntz es Alexander FŐ Hertz egekkel eg'gyütf; a' t bb 
í p Hertzegek, íí , Dietrichjtein házából nézték a1 pom
pát: a' Királyné pedig 3 fi. AiTzonyaival, az Üdvari 
játék néző helynek eggyik ablakából. — tízen hón» 
s-dikán egy Generál Leánya esküdt itt bé a' ÉalésjM 
nevet viselő Apátzák közzé: melly. nagy újság ugyaa 
• 'mi időnkben; de annál kevésbbé lehet tsudáíni, mi
vel az említett Kisáílzony, 7 efzt. korától fogva fzun-
telena' Salésiai 'Szüzeknél tartatott bezárva — £zea 
tárgyról, valamint a' Bútsú pompájáról is fokkal bő
vebben fzánd ék óztunk írni: de a'BetűízedÖnknek hír-, 
éelen lett változása miatt nem kéfzíttethettünk többet 
fél árkusnál.) — H. Coburgfélbs ízakafztatta Máj. %y-
éikén a' Bodon ostromát tárgyazó minden kéfziiletein-
ket ; 's Braboiiánál (Prachova) táborozott Seregüak* 
egy téfzének a«^^ai*ai«s<rk*r^Hhegy-Oí«^ Orfzág í$lé 
indáilyon: hová meg is indult az ig-dikon.— B.HÍrbaé 
a vó>t Konjlantzinápoh i Követünk, Bukarest felé fogja 
innen egy hét múlva venni útját, hová úgy vaa el 
botsátva, hogy, ha kívántatik, végezh ellen réfzünk-
?ol , a' Törökökkel való Békesfég eránt. — Nagyon 
hifzik it t , hogy a' Prujjzusfal is fenn fogna az óhajtott 
Békesfég maradin: melly nagy jó ' efzkozánek az Angiid 
Udvart írják; 's ugyan azért reményük fokán, hogy 
már Anglia és Spamcl Orfzág is eggyesek maradnának í 
mert azzal tartják", hogy a' Spanyol, oda nézett vóln* 
főképpen, az Anglusfal kezdendő Hadban, hogy azt 
Austria nyakáról el fordithaűa: de mivel látja most, 
hogy még javát munkálódjak?^'*! az Aufinaj Háznak*. 
S is másképpen gondolkodik; annyival is inkább, mivel 
az Angi Udvar még maga keres tíékeíféget, Madritba 
küldött Követe Fitzberbert'&ltil; Frantzid Orfzág pedig 
maga jobb vólttáért mindent el követ, a' két Udvar között 
fenn forgó nehézfégeknek el háríthatására. :ÜQ Spanyol 
Orfzág íem örömest kot ki a'rajta fokfzor diadalmasko-' 
úottAnglus ellen; m®st kivált, midőn néki is ízük a* 
kéfit'péizo. — K®k Bétsben> Jón. 3. mapj'. 1790* 


