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Béts. 
A5 Nápolyi Király Dec. 18-dikán, a* 

Práterben vadáfzott, melly alkalmatoíTag-
gai, a* magával Nápolyból hozott kutyákat 
próbálgatta a* vad-difznók ellen. Estvé
re a* Követjéhez Mar. Gallólw%_ ment Con* 
certre, a' hol Ferareji afízony, és Benu-
ci Férjfi Operifták ugyan tsak ki tettek ma
gokért énekléseikkel. Más nap dél tájban Is
mét a' Práterben yadáfzott a' Nápolyi Király, ebédre 
M. Galióffoz ment. Estvére a' Leopold Városi Teaf.ro-
inot látogatta meg : holott-a' többek között Vadáíza-
tot ábrázoltak. Az iigy neveztetett Gáj'pár, olly tö-
kélleteOen jádzotta a' vad difznót, hogy olly formá
ban nem igen lett volna tanátsos, elébe kerülni a' Náp, 
Királynak a' Práterben. Ma ismét Concert leííz M. 
Gallonál, a'hol a Nápolyi Király ' ha tsak nem tréfált 
ígéretével) Gróf l^idftein KiiafTzonnyal egy Kettőst 
(^Duetto) fog énekelni. 

Dec, ic-dikén, a" Mária Tberésia Rendje' ínnepe 
tartatott az Udvarban, Négy nagy, és 56 kis kerefz-
tes új Vitézeket tett O Felsége; 's három Kommen-
dátorokat. 

A5 múlt Pénteken, úgymint Dec. 17-
dikén , igen nevezetes tzeremónia vók az 
itt meg telepedett egyesült Orofz Gyüleke
zet réfzéröl való Sz. Borbála Templomában, 
mellyet mi most tsak egy fzóval említünk; 
mivelhogy rajzolatban fzándékozunk azt úgy 
is fzemléltemi érd. OlvasóinkaL — A' Mun
kát si Püspök, Batsinfify Ö Excell., Körösi 
f Horváth Orfaágban J Püspökké fzentelte 
fel Ba^tatits Ápáturat. Ezen tzeremoniánál 
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-Szolgált Nagyváradi egyesült Oláh Püspök 
Darabant ŐNagys/is, fok más nagyobb és 
kiffebb rangú Pap Urakkal eggyürt. Sok 
Bétsi lakos j és Pozsonyból fél jött Magyar 
Méltóságok voltak jelen a'Szentegyházban; 
jelentek volna meg kéttség kívül Fellegek is, 
ha az eíTŐs időnek alkalmatlan, és egéífég-
telen volta meg nem gátolta volna. Ugyan 
ezért az említett Szentegyházzal által ellen
ben lakó Siket-Némáknak 's azok nyomtató 
műhelyeknek meg látását is más napra, BZ az 
Decemb. iB-dikára halafztotta & Nápolyi 
Király. 

A' Bmxellai leg újjabb Tudósítások 
fzerént, Lovanium (Löven) ezen hónap
nak 2-dikán; M'ecMinia (Meeheln)t mint 
már jelentettük vólr, 4-diken; Antyerpia 
Vara és Városa 6-dikön; Flandria Tárto-
mánnyának fo Városa pedig Gand (Gént) 
7-dikén vetették viífza Seregeink által, fegy
ver rántás nélkül. -— Minden más réfzei is 
az Auftriáhoi tartozó Németalföldnek, ne-
vezetefíen Tournay ( Dornic), Brügge 
( Bruga ) \ és Ojtenda Városai is Deputá-
tuíTaikat küldöttek BruXelláha Behder FŐ 
Vezérhez , kik által a' Ts. 's Kir. Felleg' ke
gyelméhez folyamodtak, 's kérték a* FŐ 
Vezért, hogy ó Fellege' képében venné Ő-
ket is Szárnyai alá: melly meg is lett. Igen 
fok hadi kéízüietek találtattak mindenütt. 

Az ide való Örofz Követ, H. Gallit^in, 
következendő űj győzedelmi hírt vett Ben-
derból: Á' Dunának tengerbe való fzaiudá-
sánál tanyáz® Orofz könnyű hajós Seregnek 

egy 
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eggy Ofztállya Ifsat^i Vára jelien indult Nov. 
a^dikén. Midőn a' febes víznek ellenében 
is derekáffan haladna a' Vár felé, reggeli- 7 
órakor: tüziffen kezdett ágyúzni az ellenség 
réíz fzerént a' fzárazon íévö battériáiból; réíz 
fzerént pedig 30-nál felesebb apró fzeru ha
jóiról. Az Orofz-ok azonban ízép rendben 
nyomultak elő felé, és tsak akkor fogtak az 
ágyúzáshoz, midőn már egy kis ágyú iövei-
nyire lettek volna az ellenségtől. Délutáni 
a óra után lett vége az ütközetnek, 's a'dia
dalom lett az Orofzoké. ii Török hajók 
lettek réí'z fzeréat a' lángoknak, réfz fzerént 
a5 tengernek prédájává; a' meg maíadott 
hajókat, valamint a' battériákat, söt a' Várt is 
oda hagyta az ellenség: mellyeket az Oro-
fzok leg ottan el foglaltak. Mennyi; eleségre 
's hadi kéfzületekte tettek legyen ki "ízeit az 
Örofzok, onnan könnyen meg lehet itéírii, 
mívei lfsaf%i Vára közönséges Magazinornji 
volt a' Török hajós Seregnek. A' hajókon 
talált ágyúkon kivűl, 33 érez hpfízú ágyúkat, 
és egy 480 fontos mozsarat kaptak a' Város 
bástyáin. Nyertek g hajó-záfzlókatis, mel-
lyek koszul eggyík £ Seraskieré volt. Az 
Orofzok' réfzekrol eggy ember fem vefzett 
el ezen ditso viadalban. 

Magyar Orfeág. 
A* vallás dolgában ki adott határozása 

'é Fellegének, így következik; 
Második Leopoíd 's a' t. 

Fotifzteletá 's a* t* 
A' Mi hív Statusainknak Y Rendjeinknek 

alázatos Jelentésekre az ei múlt hónapnak 
D d á % '..'"'' 'ai«' 
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ai-'dikén adott kegyelmes Válafzunkban ígé
retet tettünk vók• nékiek az etánt, "hogy a* 
Hozzánk mind jfr Római • Katholikusoknak 9 
miad az Augufiai^ és Helvéf$iai Vallásté^ 
telén lévő Evangyélikusoknak íéfzékróT be
nyújtott Jegyzéseket, magok valóságokban, 
élőnkbe fogjuk terjeíztetni, 's rajta lefzünk, 
hogy a' Bétsi és Lint^i Békeííegköréseken 
építve, mind a'két réiznek igaz és tökélle-
te£ elégtételére, különös Törvény által meg 
határoztaffék.a5 Vallás' dolga, Minekutánna 
tehát ezen ígéretünkhöz képest, néni fsak 
a', Tif^a* 5s Dunamellyéki Kerületeknek, 's 
az Orízág Gyűlési elegyes Deputárziónak? 
az emiitett tárgy eránt kéfzítendó tzikkely 
fel ól való érteimeket; hanem a' fellyebb ki 
te.t kéc rendbéli jegyzéseket is azon fzorgal-
.maii'opggal meg fontoltuk volna, meílyet 
kívánt mind magának a' dolognak nyomós 
volta, mind az előttünk igen kedves Magyar 
Nemzet között főképpen--ez..által fzerzendó' 
örökös eggye-ílég 9 és az Orfzágnak is egye-
d ú r ennél fogva reménylheto boldogsága; 
ím e5 következendőkben kívántuk Hívségtek 
előtt értelmünket, fel fedezni: 

1.) Igaz dolognakláttzik előttünk, hogy 
magának Magyar Orfzágnak kerületén belőlj 
azon állapotba téteífék viífza a1 Vallás' dolga5 
mellyet tárgyaznak az 1608-dik 's 1647-dik 
efztendókbéli Törvények, és hogy követke
zésképpen, az Augufiai) és Helvét\iai Val
lástételt kövei0 Evangyélikus Lakosok örökre 
vííTza állított Szabad vallás gyakorlásoknak 
fundamentumául veteffenek, 's meg újjíttas-
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fának az 1608-diki Koronázás előtt való első 
Tzi-kkelyben elo hozott, ,'s a* Törvények 
közzé bé vétetett foglalatjai a' JBérsz Békeífég-
körésnek: úgy nem külömben a* hintái Bé-
keffégkötésé is, mellyek az 1647-diki 5-dik 
Tzikkelybe iktattattak: nem halgatván an-
nakokáért az utóbbi Rendelésekre és Tzikke-
iyekre, Udvari Végzésekre, elírna gyatfzjá* 
sokra, mellyek az emiitett Tzikkelyéknek 
erótelenítésekre hozattak, meg kellállítani, 
hogy mostantol fogva ezután, valamint:-V 
Báróknak, Mágnásoknak, és Nemeseknek, 
úgy a* fzabad Városoknak Is, és mindért Sta
tusoknak Js Rendeknek magok, vagy a' Ka
mara'Jófzágában, helységekben, avagy fa
lukban , mindenütt fzabad vallás gyakorlás; 
templomokkal, tornyokkal,- harangokkal, . 
oskolákkal, temetó' helyekkel, 5s temetési 
tz'eremoniákkal való (zabádon élés engedtek 
sek, és fem egy , íern más renden, avagy 
karban lévők, vallások' fzabad gyakorlásában 
tőlünk, vagy más akarmelly földes Uraktól, 
Semmi ízin alatt, és fem mi módon meg ne 
háhoríttaflanak , vagy akadályoztaííanak, — 
A' Parafztok i s , legyenek azok mező Váro
siak, vagy Falusiak, akarmelly földes Ura-
s - o k h o z , avagy a' Kamarához tartozó Jó-
fzágokban, a-' békeífégre, 's az Orfzág tsen-
deífégére való tekintetből, (em általunk, fem 
Tisztviselőink,-rvagy magok- fóldesjUratk ál
tal, vallásoknak fzabad gyakorlásában leni
ni ífzin alatt, 'és femmínérnű módon meg 
ne háboríttaífanak 3, avagy akadáiyoztaíTa-
nak,. 
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•.a.) Az itly formán meg határozott•-Sza
bad vallás gyakorlásnak bővebb meg ercísí-
tése végett, aztis meg kell határozni, hogy 
már ezentúl fehol Sem niagános; hanem' 
mindenütt közönséges leíTz a' vallás-gyakor
lás: következésképpen- as magános és közön
séges gyakorlás köztt való külömbség eg-éSz-
Szén meg 'Szűnik'; Szabadságokban fog tehát 
az Bvangyélikiisoknak állani az alább kitett 
módon, olly helyekre is, mellyek eddig-Ft* 
liá'iisoknak tartattak, sót mindenüvé, a' ho
vá Szűkségesnek itéléndik az Evangyélikusok 
Prédikátorokat bé vinni, ottan, valamint 
minden küiömbieg nélkül az ollyan helye* 
ken is, a' hol már gyakorlások vagyon, tor^ 
oyos, vagy tornyatiati Templomokat, Pa-
roehiákar, és Oskolákat '•építtetni, avagy 
meg újjíttatni minden további kqrés nélkül; 
tsupih V fog meg kívántami V hogy mivel 
az adózó Népre való gond, fó réfzét tefzi 
a' Státusra való, közönséges vigyázás-nak: 
tehát Szükség, hogy az ollyan helyeken, 
tnellyekben a' Szabad vallás-gyakorlásnak bé 
vitelével, új Templomnak, vagy könyörgő 
háznak építéséhez Szándékoznak kezdeni, 's 
Prédikátort akarnak bé tenni a3 Lakosok; 
•előbb.', a* Vármegye által ki rendeíteténdó* 
elegyes Depütátzió, magának a' földes Ura
ságnak is eggyütt létében; de Kath. Papnak 
ezen dologba való avaikozhatása nélkül, 
végére menjen , 's felöle a* Vármegyének 
jelentést tegyen j Mennyi költségre íefzen 
Szükség? Mitsodás tehettsége vagyon az 
ádp^ó Népnek? 's mire megy a' Lelkeknek* 
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vagy az ott lakos Famíliáknak fzárrfa; elég
séges leífz e' annak utánna is a' közönséges 
vallás • gyakorlásnak fenn tartására. Minek-

- manna a'Vármegye bizonyság-levelet fo
gott adni a' Lakosoknak, mind tebettségek^ 
nek, mind pedig a' vallás-gyakorlása' fenn
tartására való fzámioknák elégséges voltáról: 
egyébre a' földes- Ür nem köteles, hanem 
hogy-a' Templom, Parochia 's Oskola fzá-
mára, már akar a5 helységen belől, akar ki-
vűl illendő' helyet mutaífon.; á*Katholika* 
Gyülekezetek pedig az efféle Templomoknak 

: vagy Oskoláknak építésekre avagy ajándékul 
fem pénzt adói, fem fzekcrezést* vagy kézi 
munkát tenni nem lefznek kötelesek: és u-
gyan e' fog az Evan. földes Urak, vagy Gyü
lekezetek' réfzéról is az íijjonnan építendd-
R. C. Templomokra, vagy Parochiákra. nézve 

'•meg tartatni. Az Evangyélikus Nemeseknek 
és fÖWesUraknak jnífok örökre meg-'híjjá-
nosíthatatlannak, '$ határ nélkül valónak je
lentetik,' a' fzabad vallás-gyakorlásnak;bé-Vi
telére 9 's Templomoknak és Parochiáknak 
építtetésekre vagy újjíttarásokra nézve. 

3.) Az - Evangyélikuspkka! köz fzabad 
vallás-gyakorlás hozza magával, hogy az 6 
jközzűlök lévökéz-mivesek, avagy más akar-
meily rendű *s hivaralú emberek , nem jő
vén e' réfzben -a' Tzéh'ek •' privilégyíomai is 

'tekintetbe, fem a' Mise áldozattyára, fem 
Protzeffziókra, fem más tzeremoniákra, és 
magok vallásokkal ellenkező tselekederekre 
iemmí fzin, -avagy büntetések aktr ne kén-
IzerítteíTenek 3 és az e*«végett ,- [akarmelly 

. 4 \ jieve-
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nevezet alatt tellyesítendo adózásra is. ne kö^ 
telezteíTenek. f 

4,) A' vallásra tartozó dolgokban egye
dül a5 magok vallásokbéli Elöljáróktól függ
jenek mind a' két vallás-tételen lévő Evan-
gyélikusok: mivel mindazáltal ezen tárgy
nak visgálásar-közben külömbkülömbféie efz-
revevesek közöltettek velünk, a* Tif\amel~ 
lyéki Superlntendentziának, *s Traktusbéli 
Esperesteknek réfzekről, mindaz Övallások
béli felsöbbségre nézve, melly tsupán a* 
rendben határozódik; mind pedig a' világi 
Kurátoroknak azon kívánságokra nézve.»• 
melly fzerént Ők nagyobb bé avatkozást kk 
vántak az ollyan dolgokba, mellyeket azon 
vallástételüek között eddig tsupán az 6' Pap
jaik, ys réfz fzerént Profeífzoraik folytattak; 
as mi ízives kívánságunk pedig az , hogy 
sénődés nélkül maradván egyébaránt a'val
lás 'ízabaásága, mind az emiitett felsöbbségre 
nézve, mind a5fenyítéknek egyéb réfzeiben9 
olly rend állírtaflek fel, melly azon vallásori 
lévő mind világi, .mind-belső' renden lévő 
Férjfiaknak köz Ítéletek fzerént leg eranyá
sabbnak találtatik: erre nézve meg fogjuk 
a' mi leg főbb vigyázol hatalmunk fzerént 
£ker továbbra is balgatni, V egyfzersmind 
rajra lefztink, hogy ezen dologban egy bi
zonyos , és az ő vallások farkallatos ágazati
hoz alkalmaztatott rend. állktaflek meg; az 

• is pecüg meg kell határozni, hogy a' 
i két renden lévő vallástételü Zsinatok-
, a1 vallás köre! magok módjok fzerént 

józott avagy hozandó Ekklésiai Kánonok 
(Rend-
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(Rendtartások) fem törvényfzéki parantso-
latok, fem Kir. Végzések által meg ne má-
síttathaflanak: ahoz képest fzabadságokban 
fog 'állani nem tsak akaraiinémű Konsistório-
mokat tartani, hanera közönséges, avagy 
nemzeti Zsinatokat is ? a' magoktól ki válafz-
tandó helyre öfzve himi; úgy mindazáltal, 
hogy á* Zsinatra lejeodő közönséges ofave-
hivásokat - a' négy Szuperintendenrziáknak» 
tartoznak nékünk előre meg jelenteni, és ha 
minékünk úgy fog tettzeni, Kir.Deputátust 
is minden vallás küiömbsége nélkül, ma
gok közzé be fogadni, a' ki ugyan nem Igaz
gatónak , vagy Elölülőnek, hanem tsak Vi
gyázónak fogott oda menni; és hogy az illy 
formán hozott Kánonoknak és Végzéseknek 
nem fog előbb kötelező erejek lenni, míg 
tsak a* Kir. Fő Vigyá%ás előtt meg nem for
dultak ; minden hijánosodás nélkül maradván 
azonban a' mi leg főbb vigyázói hatalmunk, 
valamint a' vallás dolgait tárgyazó több jus-
faink is, mellyekkel úgy bírunk, mint a* mind 
két renden léyo vallás-tételű Evan, Ekklésiá-
nak Feje, 's. a' mellyekhez hogy valamelly 
sérelem férkezzen , foha fem fogjuk meg
engedni. — A' többi következik. 

/Í£ egéfc Ha\át érdeklő f^pmorá 
'Történet. 

Az a' nagy lelkű Pétsi Hazafi, kiről 
Munkánknak Első SzakaíTza emlékezik, volt 
Nunkovits György ö Nagysága: 'szerbiaiPüs
pök, a* Pétsi öreg Templomnak -FÖ Prépostja, VKá~ 
Honokja, az Istenről való Tudománynak Doktora ; 
Apoítoli Fö Nótárius, a' Pétsi Megyének a' lelki 
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tárgyakban Vikáriufía, 's az ügyeknek közönséges 
Auditora. — Tsak volt Nunkovits György-, 
*s nints többé. Az J£g, feabad tettzése ize-
rém vifíza vette Hazánktól, még az-el múlt 
Nov. ao-dikán e' ficka kintset; de Minékünk 
nem esett eíobfe értésünkre ezen gyáfzos 
történet, hanem T. Sraltú Káplán Ber~ 
tits Úrnak, ezen hónak'6-dikán hozzánk uta
sított Levele által. — Mit érezhetőink , 's 
éreztünk valósággal illy fzomorú hiradásra? 
klki meg ítélheti , a' ki Nemzetét igazán Sze
reti,, *s tudhatja, minemű indulattal viselte
tett Nunkovits György, ezen o Szerette tár
gya — a' Nemzet — eránt. Nints ott fzük-
ség , befzéddel való magafztalásra,' a • hol a* 
tselekedetek fzólianak. Nunkov it.?, 30 
aranyokkal pótolta, a' Magyar Grammatikára általunk 

f~ talon* pénziíl fel tett 20 aranyokat; FÖtifz. Zsitiits 
átfonok s •''« Pefti Prof, Úr' Dogmatikája' ki adására 

4.^ aranyokat áldozott; Budára , meg boldogult ítoli-
novksnak, Rakatéiról írt munkája ki nyomtattatására, 
elégedendő költséget küldött KovÁtsits Úrnak. Nem 
Tézpheű 20 aranyokat ajándékozott egy Tudósnak úti 
költség fejében Ezek az előttünk tudva lévő tsele-
kedetei NwkQ*v.itriak Szép ajánlásait olvasni "lehet 
az ide iktatott faját Levelében, mellyet Budáról itta* 
sífott volt eggyikünkaöz* Ebból nyilván ki tet-
tzik, hogy Ő valóságos Hazafiúi Lélektől ve
zéreltetett. — A' Patrióta Hazafiúi neveze
tet vajmi fokán fzeretik magokra ruházni: 
de kevesen felelnek meg neki. Mit tegyen 
Hazafinak lenni: tanítja a* Nunkovk£ 'pél
dája*- Nem tsak panafzolkodik a* )b Hazafi* 
-• Haza* boldogságának akadállyai ellen; ha
nem azokat iparkodik is elhárítani; nem 
tsak ditsérí a 'Haza' virágpztatását tárgy azo 
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fzándékokat: hanem hathatóííar! Segíti is; 
fzóll, h ad, még pedig oda, a' hóvá. adni 
keli, hogy Hazája5 javát efzközölhéife; mei« 
lyet, néníeiiyek.ugyan fösvénységből; de 
tatám még többen hibás vélekedésekből nem 
tellyesítenek. — fia as nagy Lelket örök
ségben lehetne hagyni: bizonnyal rselekedte 
volna ezt Nunkovitsunk; de ha ezt nem 
tehette is: hagyott Ö maga után példát, bíly 
példát, mellynek bokros követése, által-
plántálhatja a r Nagyhrhariniai boldog Szi
getekből Hazánkba is , az igaz Hazafiúság* 
) két; ?s enyhííheti egyedül az 6 halálából 
vett iebjét\ édes-Hazánknak. — Hogy ezen 
példa annál tartósabb tanúságul Y követésül 
fenn maradhaífon, és ez által az eí költözött 
•Nagy Léleknek: emlékezete is örökre meg-
dksöíttefíen: ferkentünk minden jó lelkű 
Hazafiakat, hogy követvén az Anglusöknak 
gyakor, és a' Prágaiaknak új példájukat, 
fzánjanak vagyonjaikból valamelly réfzt (.a* 
mennyit tettzeni fog) egy Monumentumnak 
kéfzíttetésére, mellynek mivoltát az öízve 
gyűlendő fumma fogja meg határozni. Egy 
ic eízt. Ihjú Gróf, 6 aranyokat ajánlott zseb
béli pénzéből gyűjtögetett kis kafízájából ezen 
nemes végre; mi, réízünkrol 24 aranyokat 
áldozunk fel. A7 ki. mit akar adni, fel küld
heti akar Görögd akar Kerekes Űrhöz, kik 
a' pénznek vételéről quietántziát fognak adni; akár 
pedig más meg kitt Emberéhez. A' mi az ekként te
lendő furamából meg találna maradni a' Monumentumra 
tejendöv's a' Hazának is hírével lejendo költségből: az 
' Jóké v ok' köz akaratjából v valamelly hafzuos* mun
kára tétethetik felíítinak idejében, jutalom-pénZi'ü* 

N^hai Nunkoiiits Q Nagvsága' Levele: 
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" Megbotsáfs,_'hogy. még a- műltt Má
jusnak végén hozzám borsátott betses Le
veledre ím* illy későn válaszalok. Már a' 
Budíii úrnak indultam volt, midőn érkezett; 
úgy hogy tsak az út közben olvashattam. Ide 
ér'éfemkor pedig, könnyen gondolhatod, 
eleintén főkép', mennyi fogialatosságim estek, 
a' ízáliásom elrendelésével, a' fok fő rendek 
tiszrelésével, 's végre a' dolog' elkezdésével..' 
Voltak más akadáiyim is; főképpen a' fzo-
katlan Duna Vizétől , a' mint gyanítom, 
egéfíegemnek már másodszori változása, 
Mellyért még moft is rövideden, *s tsak 
mint egv.futólag,irhatok. 

'* De mit? éppen azt elöfzör is; hogy 
az én, t e , V más fzerettem lelkes Magya
rok' Uváiiságaink, különös nagy örömömre,' 
nagyobb réfeint már bétellyesedtek. Mindé-• 
r5ek Anyanyelvünkén fognak ezután folymV 
's folytattatni; talán az egy Törvénybelié* 
feet ki vévén; ezt is tsak egy ideig. aNints 
t ' n i í kívánságunk' tetézésére egyéb hátra a* 
Magyal Társaságnak felállításánál De min
den bizonnyal meg \e$z ez is. Tsak vala
miképpen meg ne tsükkennyék Magyarínk-
ban a5 tettebéü igaz buzgóság. Rcízemröl, 
látja Iften, ha ki teliének tőlem, ezerekkel 
fegétteném. i^o. Aranyokat ugyan tsak reá 
ízántam. Ennek felette, még élek, észten-
dónként is tőlem kitelhetöképpen fegétteni 
e Nemes Társaságot Hazafiúi köteleííégem-
nék tartom. 

>] 'VA'mi a'Magyar nyelvünk ékeséttésén, 
's virágoztatásán olly ditséreteffea farádo-

: >X: ' . 'iQlt 
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zott Tudósok Monumentomát 9 vagy is Em-
lékeztoképét illeti: a'Mettzo által kíváott 50. 
Aranyokat éppen nem íbkallom. Láííbn tsak 
dolgához,'s végezze mennél előbb. E* nél
kül a'valóságos Monumentumhoz nem kezd
hetek. Ugy is ez 3 mint kökségefíebb, 5s 
boíTzabb munkájú, olly hamarjában elnem-
készülhet. Noha óhajtanám, hogy ez is 
mennél előbb feiálkna. Az Hely eránt azon
ban másképpen gondolkozom moft , mint 
annak előtte. Budát helyeíTebnek találom 
fok okokra nézve, 

46 A* jó Nevelésről kéfzétett, vagy ké-
fzéttendö Könyvre - is 24. Aranyokat teszek 
fel. í g y nem külömben av Gyöogyöíi 
Munkáinak ki adására, fegétségül 16. Ara
nyokat fogok küldeni, Moít egyszer talám 
ez elég is iészen tőlem ; tőiképpen a'mofta-
ni felettébb költséges itt létemre nézve* 

'* Többnyire ? Kedves Barátom , kérlek 
ismét 2L dicséretben kéméldmeg természeti 
fzemérmeíTégemet. Másképpen, magyaros-
san kimondom , egészlen elfogsz tőled ide* 
genétteni, 's felőled más Ítéletre erőltetni. 
Szeretem a* jót , a1 fzépet is; de tsejekedni 
inkább, mintsem hallani. Légy egéíleggel! Bu
dán 14-dik Júliusban 1790. ,, 

X Bertits űr ' jó Hazánkfia Levele: 
„Mind eddig várakoztam, hogy valaki 

tudósíttson benneteket, ama nagy Hazafi
nak haláláról; de látom, hogy ki ki mint
egy átallya, hogy ezen fzpmorú dolognak 

hír-
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hírmondója legyen -y azért magamnak kelle
tik azt tellyesíteni. Igaz, hogy leg elöíTzör 
is az én kÖteleíTégem lett volna az; de én 
olly félre esem Pétstöl, hogy azon hírnek 
előbb hozzátok, hogyíem hozzám lejeadó" 
el érkezését hittem,yólna. Kedves Barátom l 
Nints #obbé a mi'.NÜKKOVITS-unk !!! ~r 
Gyere, elegyíttsük öízve;könyveinket, és 
sirafíuk eggyütt ama nagy Mecénást! úgy-e', 
hogy repesett-a' fzíved, azon édes remény
ségnek képzésére: hogy izerentséd' leífz 
Po%sonban9- ízeméllyes tifzteletére ? Ha-
Szontalan reménység! oda van! a' kegyet
len halál rá vetette fagyos "kezeit időnek 
előtte, Budáról 'lett meg érkezése után, mi
dőn fel kéízűioe, egy kólika által le beregi-
tet te, 'sNovemBeriö'dik napján e* világból 
ki., végezte. Keserves .emlékezet!" Vidd-
meg a' Hazának ezen vár-atia^LjiÍEtj^jal ki 
az egéfz Hazának Barátja volt, siraíTa -azt 
az egéfz Haza! — Az itt következő Verse
ket 9 hozzája viseltetett tifzteletemnek *s haj
landóságomnak tartós emlékezetére kéfzítet-
tem hamarjában; 
Múzsám! mi talált, hogy hárfád' félre veted? 
Mért ©Ily busón tördelt t haagjat. rebegteted? , 
Jaj érzem ! a' halál, hogy az ellen vétett, 
A ' k i nagy lelkével, míg élt , lelkesített. 
A ' kegyetlen nem hajt könyved' panafzára. 
Örü l , hogy akadott olly betses prédára. 
^lint a'kék Egeknek dagadt fellegei, 
Mellyeknek rakottak áldáílaí öblei, 
Ki adván gazdagon az arany -tséppekef, 

*S sz 
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9S az el alélt plánták' fzomjás gyökereket 
Meg itatván, ránk bov hafznot tékozolnak, 
Magok meg ritkulnak, Vkílan el;öfzolna.k-; ; 
Ügy NüNKOVITS GYÖRGY is,- hogy fzép baa-

góságit' 
Meg mutatta példás Hazafi úságát, 
Meg térvén Budának kies vidékéről, 
Ama' rég1 óhajtott Orfzág- Gyűléséről, 
El -alutt — El ütött végső bús órája', 
Bgni meg fzüntt élte' lobogó fáklyája; 
hl alutt .Kafctali Szüzek' édes Apja, 
.Hajnalló Megyénknek egy tündöklő Napja; 
El tűnt '& nem hagyott itt egyebet Nevénél, 
Örökké fenn tartó emlékezeténél! 
A' valóság, ama' mennyei adomány :. 
A"nagyra fzülött éfz, a fzéles tudomány, 
Mellyet Hazánknak több Megyés Puspokjei, 
Rúltsos, és Kerefztes Ofzlop Emberei 
Magok is csudáltak, és nagyra betsultek, 
*S kedves gyümoltsein magokban Örültek; 
Ama" jó fziv, a' melly még akkor is érzett, 
Midőn meg volt tiltva , Hazájáért vérzett, 
JS forgolódván mint hív Deukáliommk^ 
Midőn le higgadt volt zavart Balatonunk. 
Salakot fok fattyú értzröl le Olvafztotf; 

"Hideg köböl is hív Hazafit támafztott..' 
Az a' nagy Lélek, melly Pétien túl is jára 
Kintsével Pest, Buda, Kajla, 's Béts tájjára.' 
Fel kereste munkás Múzsáknak tanyáját, 
5S meg hinté rózsákkal tövises pállyáját; 
Az az éfz, fziv, lélek el költözött immár, :% 
CMi gyáfees fors I ok M pótolhautlaa kár! 

Magyar 
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Magyar Helikonnak kofzortís Leányi! 
Derülő Egünknek ditso Szivárványi! 
Ha még könyveteket — a' miként akarta — 
Jólíév© kezével mind ki nem fatsarta; 
Ha még valahol egy tsepp is fzivárkozik* 
'S e' bús fzolgálatra ynként kináikozík, 
Ne legyetek jámbor kedve ellenére, 
Engedjétek hullni méltó tetemére! 
Siraíluk hív — sot ne sirattuk — Dajkánkat j 
Magunkat siraíluk, siraíluk Hazánkat! 
Ó e' hitvány földért egy könyvét fem ejti, 
A' Haza az, a' ki kárát nem felejti, 
Most — késő fzerentse ! — mit \refztett esméri y 

Nem léte' fontjával érdemeit méri: 
Setét éjbe borúltt Egek' boltozatja 
Tanítja: melly hafzaos a' Nap' fzolgálatjal —• 

Tegnap^_A_Ts^sKir tFelsége ágyban 
fekvő beteggé lett; RaJtiTir^zoír^TnTííÖ1-
neme vagyon, melly vók Ferent^ FŐher-
tzegen. — Leopold Nádorispányunk Dec. 
ü7-dikéig itt fog múlatni; akkor, a' Szent 
Iftvárí nagy kerefztjének el nyerése után, 
viíTza tér Posonba. 

Ezen hónapnak elsőjén iktattatott be 
Metropolitai, 's Karlovit^i Érseki méltó
ságába , a" volt Budai Püspök Stratimi^iilts 
Úr; minekutánna a' Gyűlés4 váiafztásaíf Ö 
Felsége is meg erősítette volna. 

A' jövő postán, két árkust fogunk küldeni. 

Kőit BétsUn-i Decembernek 21-dik napján 179a* 
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