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• T U D O S I T A S 
A' 

NEMES MAGYAR HAZÁHOZ* 

J-^zen Hónapnak le folytával efztehdeje IQÜZ éppen, 
hogy Hadi és más nevezetes Történetek nevet viselő 
írásunkat meg indítottuk, 's 3 fertály efztendotÖl 
fogva, eggy. eggy árkusával minden hetenként két-
fzer jártattyuk. Nemzetünknek a'Magyar olvasáshoz 
való édesgetését; benne a' Hazafiúi érzéseknek átaly-
lyában lehető fel ébrefztesét; és ez által a' Magyar 
Haza' dífzét 's javát erányzó fzíves törekedésünk 
vetette fel velünk a'fpennát; ugyan az élefztett ben
nünket, el kezdett kedves munkánknak fok terhek 's 
akadályok kö'zo'tt is minden unalom nélkül; sot nagy 
örömmel *s egéfz kéfzséggei való folytatására; a* 
minthogy annak nyomaira, írásunknak inmden Parab-
jaiban, reájok lehetett reménységünk fzerént akadni. 
De .ditsekedve is kelletik hálaadó Vallást tennünk, 
hogy fok igaz, és a'jó igyekezetét betsulni mind 
tudó, mind akaró Hazafiak reá esraerielr iparkodá-
snnkra; 's azt, kitol hogy' telhetett, gyárHolítottákis. 
Azon érdemes Hazánkfijait feni vádollyuk azonban 
Hazafiságtalansággal, kiknek ináálatjokat magunk *s 
fzándékunk eránt még ekkoráig nem tápafztalhattuk, 
tulajdonítjuk ezt, mind Jóakaróinknak tudósításaik, 
mind magunk tapafztalásunk után, inkább annak., hogy 
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fbglalatosfágunkroí vagy igen keveset, vagy talátn 
femmit fem tudtak. Az illy énekre nézve tartottuk 
kötelefl'égünknek ezen jelentést tenni, mellyben tsu« 
pám azt említjük, minemű felesleg való Toldalékok
kal kívántuk Mi kedves HazánMjait, nagy fzorgal-
matoílággal kéfzűltt írásunknak olvasására fel fer-
kenteni. — Tudni illik, Munkánknak első Sza-
kaflzával következendő Rajzolatokat küldöttünk: 

A' Tsáfzár 's Gróf Erdody Lovas, és a* 
S-dik Székely Gyalog Regementet, Ferdinánd Fo 
Hertzegéével eggyütt; nem külö'mben a' H. Efz-
terbázy Miklós, és Gr. Mlfy Granatérosait. Továbbá 
néh. Gr. Hadik FÖ Hadi Vezér' jól taláítt Képét, i 
oagyojbb , 's 5 kiilebb Mappátskákat; Nándor fej érm ár a, 
ésÚjj Orfova fekvéseit; a' Tábori- és Mozsár-Agyú
kat ; a' 6 fontos Tábori - Ágyúval való marsirozás for
máját; a' Battériákat; Tűzi Testeket., és a' Magyar 
Lovajfág* Ófzlopát — A' most folyó SzakaíTzal pedig 
ezeket vették az érdemes előfizető Urak; úgymint; 
A'' Blokbázat^ Magyar Nótákat, Kálpagos Magyar Dámát ̂  
Gr. Károlyi Granatérosait, Gr. Gyúlay Reg. jét, Laudon 
Jeepét, Magyar *i.neket, Konftantzinápoly fekvését, 
Nandorfejérvára ábrázolását, úgy a' mint meíTziröl 
láttzik ; ítjosef Tsáfzárt,, Koporsójában fekű've ; 
Magyar Papot, Magyar Köntösben. •— Ezeknek gon
dos meg visgálása, minden egyenes és józan itéíetu 
Hazafit meg győzhet arról, hogy valójában nem 
nyereség hajtó Munkát űzünk. Hát ha Európának 
általunk kéfzíttetett nagy Mappáját is fogja fzem-
lélni, mellyet már el kezdettünk különös alkalma-
toíTággal Je küldözgetni az érd. előfizető Uraknak, 
*$ a' meílyben ki ki könnyen reá találhat magától is 
»zon helyekre, a' mellyeket »e' mi ritka változá
sok alá vettetett Századunkban, e' vagy ama'neve
zetes Történetek jegyesítenek. — Ha végre, még 
48t Í5 goudolóra vefzi, hogy mi nem elégedtünk meg 
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•supán magunk, Hazánk' bóldogításában fáradozni to-
lü nk ki telhetőképpen: hanem igyekeztünk bizonyos 
Jutalmak' fel tétele által másokat is arra bírni. Ju
talmat tettünk fel i.) egy jó Magyar Grammatikára; 
c ) az itt alább következő $ fontos Kérdéseknek 
egéííz erőben való meg fejtésére. Amarra ugyan, egy 
nagy lelkű Pétsi Hazafitól 30 Arannyal fegíttetvén, 
50; erre pedig, á' Komáromi Társaság' eggyik nagy 
érdemű Tagjának pótolása által 30 Aranyokat. Az 
emiitett Kérdések ezek:. 
i-fzor Mitsoda ereje vagyon az Anyai Nyelvnek, 

a' Nemzet terméfzeti tulajdonjagának (Nationalis 
Character) fenn tartására? 

2-fzor Mennyire fegíti a Nemzet valófágos boldogu
lását 's pallérozód ás át 9 az Anyai Nyelv' gyarapo
dása ̂  és ellenben mennyire hátráltatja azt, ennsk 
valamelly idegenért -való el mellőzése ? 

3-fzor Mennyire jziikfégcs a* Magyar Nemzetnek a1 

Deák nyelvnek tudása ? 
Óhajtanánk, hogy az ezen Kérdésekre adandó 

nyomós Feleletek Július' elejéig, vagy még annál is 
előbb, el kéfzűínének , és hozzánk, akar illy 
Boríték-írás alatt: a Mr Mr de Görög a Vienne auf 
der Freyung Nro ó i . akar pedig a Mr Mr de Kerekes 
i Vienne in der Herrengajfe Nro 58. fel küldetnének. 

Fenn-emiitett Munkánknak mind első, mind má
sodik Szakaflzával fzolgálhatunk most is: még pedig 
az elsőhöz, a' Titulus, Elo-Befzéd, 's Mutató Táb
la is hozzá járul; a', másodikhoz e' fél eíztendo végével 
fognak ezek meg kiildodni. Postán mindenik Szakafz-
nak árra Öt Öt forint; ha pedig magános alkalmatos
ságon lehet leszállítanunk, g for. 30 kr. A' kinek 
tehettsége nem engedi, hogy magának az egéfz Mun
kát meg viteíTe: azonban a' Rajzolatok nélkül örö
mest nem akarna el lenni: jelentse magát; és 'írásunk
ban közelebb meg határazandó tsekély árron, meg 
fc> S$*-$* .*V3̂ fc \Si»oíV * ,f°gj**\ ' 
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. fogja nyerni, a* mit kivan. —! A' következő fél 
efztendéi elő-pénz fem leííz több az eddig valóná?, 
úgymint 5 forintoknál. A' rnelly 'érdemes Hazafiak 
tehát előfizetésekkel kivánják gyámolítani igyekeze
tünket, méltóztafíanak az emíitett 5 for., Tzimjek-
nek heljres meg írása mellett, akar a' fenn meg ne
vezett Urakhoz, akar pedig illy ! felül irás alatt: An 
áie * Okerft-Hoj-Pojíámt's-Zeküvgs-Expedition, in Wien 
a' jövÖ hónap' eleire fel küldeni,, — Az Ígéret ré-
fzunkröl ebben határozódik: hogy törekeditek mind
untalan a' felÖJiitik való reménységnek egéífz erőben 
meg felelni — Azt mindazáltal küiönöílen ki teífzük, 
hogy az Qrfzág Gyűlése' Végzéseit, a' közönséges 

> Hazafiúi kívánsághoz képest, idejében, 's magok való, 
ságában közleni; e' felett a'Koronázás' pompáját 
ábrázolandó Rajzolatokat is ingyen meg küldeni el 
nem múlatjuk. — írásunk' Darabjainak hijjánoflag 
nélkül való vehetését a' mi illeti: azt annál nagyobb 
bizodalommal Ígérhetjük; mivel itt Mi magunk min
den Borítékokat kéfzen fogunk által adni a' Postára 
kedves Hazánkbéli Posta-Tifzt Urakról pedig minden; 
Jót reményihetünk; kiknek mi, ebbéli, és 10 Elő
fizetők' fzerzésében mutatandó hív fáradozásoknak 
néminemű meg jutalmaztatásáúí, Munkánkat eggyálta-
3an fogva ingyen fogjuk jártatni, -— Ha pedig még isi 
történne valaruelly hijjánoflag, a' melly fzintén ©ha
tatlan : a£ t , valamint eddig i s , egéfz kéfzséggel pó
toltuk: úgy ennek, ezentúl való tellyesitésére is ma
gunkat fzentúl kötelezzük; a'minthogy kérjük most 
is az érd. előfizető Urakat, hogy ha mi hijjával ta-

f -Iáinak lenni, méltóztafíanak bennünket tudósítani: 's 
r | kívánságoknak elég leflz téve. 

x | > / Bétshen^ Júniusnak g-dik napján 1790* 
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