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Be'ts, 

Ú Felségé' parantsolatjából, minden vasár* 
Sáponként meg kell ezentúl jelenni az Universi-
tásnak, á' maga nevéről neveztetett Szentegyház
ban, prédikátzion, és fzent Misén. Jan. 2-dikán 
volt a' parantsolat' tellyésítésének első napja. —• 
Egy vóltt Szerzetes prédikállott; de hogy nem 
volt az Iffjúság Befzédéveí meg elégedve, onnan 
ki tettzett: mert mindjárt más nap pasquillusok 
Voltak fel rággatva ellené, áz Universitás 's templom 
ajtajaira. Azzal sértette meg kiváltképpen Hai-
gatóiti mivel olly formán befzéllett fólok fzinte 
átallyában, mintha vallások fem volna. De nem 
is gondolkodni tudó elmékhez volt befzéde intéz
ve ; úgymint a' melly tzifrá ki fejezésekbol § de 
nem győző meg mutogatásokból állott: pedig 
tsak a'teröiéfzeti józanabb gondolkodású emberis 
inkább kap a' dolgon, mint a' tsupa fzón; meny
nyivel inkább tehát a' jó tanítás által ki kéfzített 
elme. — Már az él múlt Vasárnap épületesebb 
volt á' prédikátzió; de ekkor kevesebb fzámmal 
gyülekezett fel a' tanuló íífjúság a' Szentegyházba, 
mint az első Vasárnap: azonban felesen jelentek 
meg bezzeg, parantsolat nélkül i s , mind az első* 
mind a' második Ür' napján az ollyan fzemély-
lyek, kiknek azt kellene inkább parantsolni, hogy 
ne •menjenek oda, értjük az afféle fejér fzeméllye-
ket^ kik a ' jó erköitsöknek romladozásain kere
sik gyözedelmcket, 's nyereségeket. — A ' jövő 
feóaapban fo^ itt kezdődni, a' tanuló Iffjaknak 
minden oskolai efztendöben kéttzer elő fordulni 
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fzokott meg visgáltatások. A' mint közönségeflen 
befzéllik, új módja leííz itt ezentúl, az IfFjak' 
tudományi meg visgáltatásának is. Fel tétetvén 
tudniillik az Iffjúnak a' kérdés , pennát fog, 's 
írásba tefzi fel az arra való feleletet. — Más 
mőddal ment végbe Jan. 12-dikén, egy 9 efzten-
d ö s , és most itt múlató Gróf Úrfinak Szétscrij 
Ferentznek, az édes Attya' fzállásán lett meg-
visgáltatása. Ugyan is a'jelenlévő Uraságok's Ne
velők kérdéseket tettek fel a'Gr. Úrfinak a'Katekis-
niusból, Magyar és Deák nyelvből, a' föld' le
írásából, fzámvetéaből 's a' t . , mellyekre az réfz 
fzerént Magyar, réfz fzeréntNémet nyelven, már 
a' mint a' kérdés hozta magával, olly értclmeíTen 
'sfontoflan, olly érzékenyen's elevenen, gyakran 
elméflen i s ; olly bátran végre 's fzabadon, de 
cgyfzersmind kedves fzelidséggel adta a' felele
teket , hogy valaki jelen volt ezen visgáltatáson, 
meg kell vallania , hogy a'Gróf Úrfi egy valóságos 
remekje a' jó nevelésnek. Mert avagy nem fő 
réfzét tefzi e' a' példás nevelésnek , a' ntvendé-
kek itélö tehettségeknek emlékeztető elméjekkel 
eggyütt való gyakorlása; fzíveiknek, a' fzelíd 's 
kegyes bánás által való meg nyerése; *s jó em
bert formáló hajlandóságokkal való meg töltése. 
Vége lévén a' visgálásnak, fel költ fzékéröl a* 
Gr. Úrfi' édes Attya Gr. Szétseny Ferentz ő Exc. 
'& fzívre ható ki fejezésekkel meg köfzönte Tibolth 
Ür érdemes Hazánkfiának , mint k dves Fia' jó 
Nevtlöjének , maga köteieííégében való hív el jáV 

rá-
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tását-, *s Fiának formálásit továebra is fzivérc 
kötötte. 

Igen pompás volt a' Bál , mellyet M. Gallo 
adott tegnap előtt, a' Nápolyi Király' fzületése 
napjára. 

Löfchenkohl nevezetű ide való Képmives, I r 
tzimerezö, ábrázolásait kéfzítette az Auftr. Nemet 
Alföldi pártütésnek, mellyeket nem lehet ugyan 
egéftzen kárhoztatni: mert valóban fok esett ott 
a Papi Rend', 's nevezeteffen a' Kaputzinusok' 
réfzéről, a' minek nem kellett volna esni; ugyan 
tsak mindazáltal talám a' Képmives' képzelődése 
is meffzebb ment, mintfem illett volna. Eggy 
ábrázoláson a' többek között, következendő tár-
g}rak fzemléltetnek: Egy darab kövön ül a' Fa* 
natismus; függenek a' kőről a' Belgyiomi Záfzlók, 
kokárdok; Kaputzinus - tsuklyák; amulétumok, 
olvasók , skapulárék, hóltt fők , és égő fáklyák. 
A' Fanatismus mellett ülnek a' babonaság, za
bolátlanság , és ostobaság, 's előtte fzámára 
a' sir. Eggy oldalról Szerzetesek láttatnak, kik 
fájlalják a' Fanatismus' halálát; más felöl pedig 
záfzlóikat el hagyott , de most a' magok előbbeni 
hívségekre vifiza térő katonák. — Mi, jobbnak 
Ítéltük, femmi rajzolatot fem kéfzíttetni inka b, 
némellv Belga Papok' köteleííégeikröl lett meg-
feiejtkezéseknek fzemléltetésére: mintfem hogy az 
által leg kiííebb réí'zben is alkalmatoífágot fzol-
gáltattunk volna némelly JMézőknek a' botránko
zásra ; másoknak pedig, a' vallásnak tsufolására, 
's a' méltán tifzteletet érdemlő Papi Rendnek 

V 2 kif-
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k; fieb bitesére: mert tudni va ló , hogy fokán örö
mest egynek tartják a' vallást, az azzal val-ő 
viflza.éléírel, valamint a' Papi fzent Hivatalt mél
tatlanul viselőket, a' Vallásnak hív , és hafznos 
Szolgai vak 

. Maidra Orfzágnak, Galatz nevű Varosából 
ezeket itták Dec. 28-dikán : Jfatsinak meg vétele 
Után Ifmail fele nyomult -Nov. 2ő-diká 1 az Qrofe 
hajós Sereg, a' holott két által ellenben lévő fzi-
getekét meg vettek az Orofzok, 's bennek leg-
öttán battériák' kéfzitéséhez fogtak, 5s lövöldözni 
kezdték a' Várat mind egyéb ágyúkból, mind 
pedig azon nagy mozsárból, mellyre Ijátsibau 
tettek volt fzert. — Dee. 2. 3* és 4-dik napjain 
kemény viadalok voltak az Orofz és Török hajós 
Sereg között , mellyekben 3 hajót vefztettek &z 
Orofzok. Eggyct tudniillik ki lyukafztottak a" 
Törökök; kettőt pedig kézre kerítettek: mellyek 
közzül az eggyiken 10 fzabadakaratíiak voltak; 

i az Orofzok ellenben 8 hajé'jokaí vették el a' Tö
rököknek, 's 6-tot lyukafztottak által. — Dee, 
j7-dikén, újra tüzeílen öfzve kapott a' két fél egy-
máflal. Az ütközet, reggeli 9 órától fogva éjféli 
12 óráig tartott; melly is ugyan lelkeífen bé fize
tett a' Török hajó* Seregnek: mert 32 nagyobb 's 
kiífebb hajói közzül fok el süllyedt; fok pedig 
Orofz kézre bírt* •*- Ezen diadalmas verekedés 
titán, tsak valamelly kevés fzámu Qrcfzság ma
radt a' fzigetben; a' hajós Sereg Gobafz felé in
dult; 's a' Képnek több réfze 3 óránnyira vonta 

viffza. 
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viflza magát. — 10-díken parantsolatot vett Gem 
Gróf §uvarov , egy Kurír által H. Putemkintül Ben-
ierBől) hogy az Ifmailnál ál ló, 's Repnin és GallU 
tzin Generálok' vezérlése alatt lévő Népet is venné 
kormányozása alá, 's J/mailt venné meg erö-ha-
t&lommal. Ezen parantsolath.cz képest mindjárt 
más nap Ifmailnál termett Gen. Suvarov; 12-ken 
pedig Nép is takarodott a' vizén utánna, vár vé
teléhez való lajtorjákkal. — Ifatisit £el égették 
az Orofzok Dec. 10-dikén, —• A' Brajla ostrom* 
lására rendeltt Seregek, egéíTz a' Sereth vizéig 
nyoraúitak , 's tsak 2 óránnyira vágynak az em? 
litett Vártól. — H. Fotemkin , ki adta az uta t , 
a' Benderberi nálla tartózkodott Kapidsehi kásá
sak. 

Jfmail Várának Bee. 22-dikén lett meg vételéről, 
e' jött ki előre, a' Bétsi Udvari Újságba*: 
Reggeli 5 órától fogva, egéfz dflutánni 2, 

óráig vitták az Orofzok, Gen. Suvarov* kormá
nyozása alatt az emiitett Várat: melly idő alatt 
5 izben verettek viffza oftrom - árkaikba az el
lenségtől j de még fem rettentek el , fzándékjok,-
nak végbe vitelétől: míg nem végre ugyan tsafc 
diadalmaskodtak. Meg tettzett , hogy tüzesek 
voltak: mert 4' várbéli őrizetet, melly 18/OOO 
emberből állott, mind le vagdalták. 5000 ewi* 
bért tettek rabjokk§,. Sok ágyút , 's ahoz való 
kéíziilefrct kaptak; eleséget pedig annyit, hogy 
tovább meg érik vele 1 hónapsai. Magok réfzé-
rűl 20CO embert vettet tek. 
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Magyar Orfzág* 

A' Soproni Magyar Kis Társaságnak eggyik 
fzép reménységü Tagja, Kis János Ür, 

, ezeket í r ta : 
N Ü N K O V I T S G Y Ö R G Y N E K 

ditsö Árnyékához, Decembernek 26-dikán, 

Tel ki Nemzetünknek ditsöííiséVe, 
Halandók' képében jöttél fold' fzinére, 

*S mikor leg édesebb reménnyel tápláltál , 
Akkor repüiíz mennybe, a' honnét le fzálitál. 

Nagy Lélek! tündöklő képe Istenségnek, 
'S már most Ofztályosa égi ditsöfs égnek 

Íla fzent örömödnek kristály fzinü árja 
Földiektől fzíved' végképp' el nem zárja 

Ha még véghetetlen Angyali fényedben 
Halandó ízó zenghet ditsö ült füledben 

Oh! halld meg eggy árva Múzsának fzózattyát 
Ki benned reményitte fel találni Attyát , 

*S kinek, míg e' földön neved JSunkovits volt , 
Jó tétidet hallván, könyve gyakorta folyt: 

Ha már eredeti helyedre költöztél, 
'S örök ditsöségnek fényjébe Öltöztél, 

Légy Téged' sirató Hazádnak Angyala, 
Melly földi éltedben ízemfényedként rala. 

Lebegjél felette mennyei fzárnyaddal, 
Derítsd fel hajnalát ditsö világoddal. 

Szállj Gyermekeinek gyakorta lelkekre; 
Szoktasd fzíveiket nemes érzésekre, 

*Í ha kikben vagy meg hűit az igaí* magyar v^r, 

Vagy 
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Vagy eggy el fajűltt tsepp nem igaz fzépért 
vér : 

Szaggasd ki belőlek ez el tsábúltt fzívet; 
Olts helyébe érzőt, 's Nemzetünkhez hívet. 

Űzd el fzemeikröl fetéttség' homályját, 
Hárítsd el igazság' minden akadályját: 

Hadd látlak fzépségét a' Tudományoknak, 
\S neveljék Seregét Magyar Tudósoknak. 

Angyali fzavaddal hirdesd mindeneknek: 
Melly édes jutalma a' jótételeknek, 

'S meliy fzent gyönyörűség leíTz réfze azoknak. 
Kik híven áldoznak kedves Hazájokriak. 

öntsd bé fok Ezrekbe azt a' fzent tüzedet, 
Melly ezen a földön égette fzivedet: 

Hogy így a' Maradék fzemlélvén képedet, 
Örökké áldja fzent emiékezetedet. 
Várad- Olafziy Dec. 29 dikén. „Örömmel 

olvastam az Urak' betses Levelekből, hogy Me
gyénk' Tagjainak fziveiket a' kÖltsönÖs fzeretet-
nek tüze átallyában egybe olvafztotta. Adná a' 
BékeíFégnek Iftene, hogy ez minden kifogás nél
kül úgy volna: de fájdalommal kelletik í rnom, 
hogy még mind ekkoráig is hat vagy hét Atyánk
fiait, fem Felf. Urunk' 's Orfzágunk' Rendjeinek 
világos akaratja, fem ideig való Kormányozóúl 
hozzánk küldetett Gróf Brunfzvik ő Exc. jának 
a' tökélietes eggyefíeg' helyre állhatását efzközld 
fzives törekédése reá nem bírhatott, hogy indu
lataikat a' Közjónak fel áldozni, esmérnék alatt
valói f társaságbeli, sőt tulajdon ínagok 's maradé
kaik eránt tartozott kijtelefíegeknek. 
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Kiskun - Szabadszállás, Jan. 4-dikén. „ Olíy* 
engedelmes telünk van, hogy fzéltibe fzánthat á' 
Földmives; minden jófzág nappal gazol; az őfzi 
vetések fzépek; a' nyűlak. igen kövérek; minden 
nádos , és gazos réteink fzárazok* (Nem fzára-
zok Tokaj körül az utak i s ; fzinte nem is lehet 
járni , a' nagy vizek miatt.) -* Vizkerefzt napján 
gyűlése JeíTz ötsán a' Dunamellyéki Reform. Egy* 
házi Társaságnak, mellyben Superintendenst fog 
válafztani magának. " 

»i ' •'".. J mi' i v m» .i 

Tőmösvárról azt irják, hogy a' Berlinbe me> 
n o , és a' Ts. 's Kjr. Tartományokon kerefztül 
való útazhatásra engedelmet nyertt Török Követ 
Dec. 29 dikén oda érkezett *). — Az itt tartatott 
Zsinatjában az IltyriaiNemzetnek, olly nevezetes 
végzés lett a' többek közöt t , a 'Papi Rendre néz. 
v e : hogy a' püspököknek mincj egy forma jőve,, 
delmek legyen ezentúl; 's a' melly fumma fenn 
fog ennél fogva az eddig való gazdagabb püspöki 
jövedelmekből maradni, azt a' í'zegény forsű Papok 
rzámára kell fordítani. *) Már Budán is volt. 

Szeremből irják, hagy parantsolatok 
inentek volna Regementjeinkhez., a' Kaoitulans 
(bizonyos időre hozzánk fzegödött idegen) Ka
tonáknak, 's a' tábori fzekerek mellett fzolgáltt, 
de már réfzfzerént elmenő félben volt Lcgénnyeiűk-
nek , további meg marafztások eránt. 

Erdély Or/zág, 
Míg az ígéretben lévő magános Levelünk el ér

kezne Kolosvárr<$l 3, \ivontunk a?. Eedéiyi kö* 
ZÖM-
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fönséges Levelekből ide iktatni némelly t&s-
delékekeí, Ki,r. Biztos B. Rali Úrnak az Or
fzág Gyűlésében lett meg jelenése módjáról, 
's következéseifői: 
A' merre menendő vala a' Kir, Biztos Úr , 

Dec. 23-dikán az Orízág Gyűlésébe, fórokat for
mált.két felől, a' Városi Polgárság ,} 's a' rendes 
Katonaság; hintaja előtt lovagion a' fényes öltö
zetű Magyar Nemeííég. Az egéfz Kormányfzél^ 
azon épületnek külső ajtajánál vár ta , mellyben 
vagyon az Orfzág Gjnllése' palotája; 's illő tifss-
telettel fogadván, vezeté az Orfzág' Házába. Itt, 
a' fzámára kéfzüitt 3 lépésnyi magaíTágú fzékbe 
bé ült, 's fel t̂ évén kalapját, el olvastatá min
deneknek előtte azon írást, mellyben tellyes ha
talommal biró Kir. Bíztoflfá rendeltetett ö Felsé
gétől; annakutánna az emiitett írás mellé zártt 
más két rendbéli írásokat, mellyeknek eggyike 
az Orfzág Rendjeihez közönségelfen ; a' másik 
pedig különöüen a* Kormányfzékhea volt intézve, 
áltai adta a' Fő - Kormányozónak; e' pedig fel
olvasás végett eggy Itélömesternek. Mind a' két 
írásokban bizonyoífá tefzi a' Ffelség az Orfzágoí, 
hogy annak mind közönséges, mind különös tor-
vénnyeit meg tartja. Ezeknek fel olvasása után 
egy fzép d«ák befzédet tárta a5 Kir. Biztos Úr a* 
Rendekhez, mellyben vaiahányfzor említést tett 
a' Rendekről, mind annyifzor meg emelitette a/ 
kalapját. Érzékeny módon adta elö befzédében, 
mind Ö Ts. 's Kir. Felségének ezen Hazához vi
seltető kegyeflegét; mind pedig ennek az Aujiria.% 

M4* 
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Házhoz eleitől fogva mutatott buzgó hívséget. —~ 
Bé fejező fzavaiban ferkeníette a 'Readeket, hogy 
ditső Eleiknek példájok fzerént, tennék le a' hív-
ség*hjtét ".-.minden haladék nélkül, 's egéfz kéfz* 

; seggel. El végezvén Beízédét a 'Ki r . Biztos Úr, 
a' törvény fzerént való hitlés* formáját által adá 
írásban az Orfzág Fő Kormányozojának Gx.Bdnjí 
György ő JExe. jának; 's következendő renddel 

r ment végbe, az Orfzág' réfzéröi a' hit le tétel: 
>.) Esküdtek a'Kormányfzék' TanátsoíTai, Elöl-
űlöjökkel a ' F ő Kormányozóval eggyütt, ki maga 
olvasta az esküvés' formáját, 's esküdt maga is 
egyfzersmind. 2.) Az emiitett Kormányfzéknél 
lévő Titoknokok. 3.) A' Kir. Táfela. 4.) A' Fö 
Ispányok t és a' Székely Székek' Fő Királybirái. 
5.) A4 titkos Tanátsosok. 6.) A' fUgalisták (K. 
Levelesek ) . 7.) A' Vármegyék', Székely Székek', 
a* Szdfz Nemzet', és a' taxális Helyek' Küldött
jei. Minekutánna le tette volna az Orfzág a' hi
tet : meg esküdt a' Kir. Biztos Ür is Ö Felsége' 
nevében 5s képében, hogy a' mit az Orfzág Rend
jeinek fzóíió, 's már fel olraitatott meg bíztató 
Viífzairásában (\Affecuratorium Rcfcriptum) igért, 
azt fzentűl meg fogja tartani. Énnek végződé
sével éggy ékes és fontos deák befzédet mondott 
F ő Kormányozó ö Exc. ja az Orfzág' nevében, 
a* Kir; Biztos Ürhoz. Ezentúl a' Kir. Feltételek 
olvastattanak feli mellyeknek fiimmája: A' tör
vény fzerzés^eh tartandó új rendnek fel állítása; 
áz ' egy házhellyel bíró Nemeseknek, az adó alól 
való ki vétele; a' Jobbágyságnak törvény által 

'* le 
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lejendö el töroltetése; egy helyes Urbáriumnak 
ki dolgozása; az adó fel vetés és be fzedés módjá
nak más formába való vétele ; a' Nemteleneknek 
hivatalokra fel vétettetések. •*- A* Kir, Biztos Úr 
kapuja előtt lévő győzedelmi kapunak felső ré-
ízén rzemléltetett a' Felség' képe, mellyen alól 
következendő forolt olvastattak: Leopoldo Secundo 
C. R. P. P. P. Dacia Juratam Mdem. Alább 
jobb kéz felöl az Erdélyi 3 Nemzet tzimere lát* 
tátott, illy alóliráflal: Dedit unió vires; bal felöl 
pedig a' fel jövő Nap , ezen alóliráflal: Pracri* 
tat ncbulas. 

A' melly jeles Magyar Befzédet mondott Fö 
Kormányozó ö Exc. ja Dec. 21 dikén az Orfzág 
Gyűlésében, léfzen azt fzerentsénk maga valósa-
gában is közleni: nem állhattuk meg azonban, 
hogy előre is ne közöllyü'k, az Erdélyi Német 
Újság után, egy réfzetskéjét, mellyben követke* 
ztuidő igazságokat 's ki nyilatkoztatásokat hal
lattatott az Orfzág Gyűlésével a' Fö Kormányozó 
Úr: hogy t. i. egy Monarchicus Státusban (ol ly 
Polgári Társaságban , mellynek eggy Uralkodója 
vagyon) a' Haza fzeretete, magában foglallya 
a' Királynak is fzeretetét; 's e^en két eggyesültt 
ízeretet tsinállya az igaz Patriótát; hogy minden
kor ebben az értelemben lett legyen, 's rajta leflz 
tellyes erővel, hogy ezen tanúságot Gyermekeibe 
is által plántálhaflá. 

F r a n t z i a O rfz á g. 
Azon végzését a'Nemzet Gyűlésének, melly

ben még Nov. 27-dikén el rendeltetett volt , hogy 
a' 



a^Papi R.end is le tegye kozönségefTen a' polgári 
hi tet , Dec. 26-dikán eröfsítette meg a' Király; 
meliy eránt kéttzer küldötte volt már hozzá az 
émütett nap előtt, a' maga Elölülőjét. — így 
végzi Írását a* Király', niellyben jelentette az em* 

. litett végzésre való reá állását, a' Nemzet Gyű
lésének: „Még egyfzer meg újjítom azon állitá-
sómat, hogy a' háborgásoknak le tsendesítésére, 
'•8 mindéi? ellenkezésnek el hárítására íemmi is 
annál bátorságosabb és alkalmatosabb efzköz nem 
lenne, mint a' Nemzet Gyűlésének velem való 
eggyet értése. A' fzükséges: rnellyet valamint meg 
érdemlek . úgy meg is várok. ( i 

A' mostani £lzi\netumi (]$antss) Püspöknek 
Püspökségre lett emeltetését, következendő mór 
<Jo'n befz.éllik: ÍCppen ama' híres Polinyák ( Po~ 
llgnac) AQzonynái yól t , midőn -m-ög értette volna 
az előtte volt Püspöknek halálát; leg ottan fel 
kiált : 0 .fogad, úgymond, ioo,oooLivrába, hogy 
foha fern leííz a' meg - hqlttnak tifzti Követöjo 
-(Succeflp?)- Polinyák Aiízauy, kinek közbenjá
rása által könnyű volt néha napján valamint más, 
úgy papi méltóságokra is fzert tenni, kérdi tőle, 
ha nem tréfál e'? Felel a ' P a p Úr, hogy 0 tö> 
k-culetes valóságot hefzéll. -7- Harmad napra izén 
•Pojinyd^Aiízaiiy hozzája, hogy !STanneti4{ni VÜ-%-
pök , '§ néki adós íóopoo IjvráyaL 

S p a ny 0 l O rfz á g. 

A' Korona1 ÖrökÖífe, olly roíTzúl lett újra 
pec* i2-dikén, hogy ismét fel atiíafc péki as 

utóh 
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móiso kenetet. Még 14-dikén is nagyon' .Terje
delmes állapotban vált. — Tsak gonofö Ertfbet 
a Marokkói Tsáfzáf. Midőn már el ia vitte-Se
regeit Ceuta alól, 's Követet kéfzült mindan órán 
Madniba küldeni: ugyan akkor újra nagy féregét 
indította, éjtízakának idején Cciita ellen; •'méliy.'i^ 
azon reménység.alatt, hogy nem fogna a' Spa
nyol őrizet tartozott vigyázattal j 's fel kéfzűlve 
lenni: hozzá fogott a' Várnak vívásához ;•• de 
nagyon meg tsalta a' képZelődés a' Mauruso.kaiy 
mert a' Spanyolok vitéz módra ellent állottak 
ftékiek, 's néhány ezer ember veíxieségekkel kén-
telenfttettek viíTza fzaladni. — Nem kevés vefz-
teségek volt azonban a' Spanyoloknak is. 

* * * . * • * 

J€ JSetivldi Üjsáftbéi. 
Őfzvé gyűltek 1791* efzt. első napján a' LdU 

kek Elifeumban, '& a' fzokás fzerént boldog új|-
eí'ztendőt kirángattak egymásnak. ->- A'.-Termé-
fzef Istena/Fzonja meg jelent a' maga tökélletes 
fényeílegében — az az: eggyügyüségében. Min
den Teremtések meg hajoltak előtte. Nem engedi 
e' magát femmi által is meg háboríttatni d' magft 
munkáíódásajban. Nem hátráltathatják meg az 
Ő járását fem a' TörÖk-Had, fem? a' temérdek 
Seregek, fem e' Világ' Orákulumainak parantsolO 
fzavaik j fem a* Rehhenbaehi Eggyezés, fem % 
Machiavellek, fem á5 Tudósok", lem a' Versfzes
sük, lem a? Prókátorok, fem az Újságok, fern 
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a* bajonétok, lem a' porofzlók, fem a' Taná t so 
sok, fcra a' Vandernootok, fem a' közönséges jö
vedelmek , fem a* Nemzeti Gyűlés, fem a5 pol
gári Kerületeknek Kormányfzékeik, fem végre — 
a' JenaiRecenfensek (Könyv-Rostálók). Szóllott 
ez az Istenaflzony: 's refzkettek minden Világok. 
Ó kedves Terméfzet! mit kell kívánni az Embe
reknek a* felső Világon. Egy dörgő fzó hallatott, 
a' melly újj efztendei kívánságot mondott az em
beri Nemzetnek. A' fzó, a' fzerentse' fzava volt, 
ntellyet sirva ríva keres minden, és fenki fe ta
lálhat meg. A' jó kívánás ebből állott: Én min
den Embernek egcfíeges testet, és jó gyomrot 
kívánok. Kívánom, hogy kiki háromfzor elégít-
heífe meg napjában a' gyomrát, *s legyen mivel 
testét fedezni; és mivel ez meg nem eshetik mun
ka 's fáradság nélkül, munkáüagot kívánok kinek 
kinek. — Kívánom mindennek: hogy reggel vig 
kedvvel kellyen fel; 's fzájátés fogait megmofla: 
külömben meg undorodnak mások tőle — külö
nös fzobája ieheífen maga réfzére, hogv a' gyér. 
niekek kiáltását, 's a'.vásárlásból jövő fzolgáló-
nak , vagy főző fzemélynek a' gazdaílzonnyal 
való fzámvetését ne kéntelenítteífék hallani — 
midőn kávézik , efzébe juffon , hogy tsak magá
ból Német Orfzágból £5 millió tallér megy ki 
efztendönként ezért a' fölöstökömért — télen ál
tal jól fülleffen a* kementzéje; be felé a* fzobába 
ne füstöllyön; ki is kevesebbet, mint fokát — 
ae hijják ollyan helyre ebédre, a 'hol borra valót 
keü adni az Inasoknak: mert jobb vendégfogá-

do-
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dóba menni, mint fem ebédjét, fok komplemen
tekkel kénteleníttetni meg fizetni az inasoknak, 
azonban meg is köfzönui. — Kivánom minden 
emberséges Embernek, a' kinek ifi]ú Felesége, 
vagy fzép Leánya vagyon, hogy házát femmi 
hegyke Legények ne látogattak. — Kivánom min
dennek , hogy Prókátorra 's Orvosra ne fzorúijon: 
mert ha ezek bé tefzik a' házba a' lábokat, 
nehezen lehet tolók menekedni -r— fzárazon 's 
melegen tartsa a' lábát; minthogy ez , ama nagy 
Doktornak Burhdvnak (Boerhmve.) a' tanáttsa ••>— 
hív és munkás tselédjei legyenek, 's felesége ne 
módizzon — a' maga forsával érje még, és fok 
pénzt ne kivánnyon — mértékleteffen, de jó bort 
igyon — a' fzerelnieílegtöl magát ójja: mert az 
ellen még nem találtatott Filofoíia — Tudósfal 
femmi ofztó pere ne Jegyen:, mert á' Tudósok 
mindent jobban akarnak tudni, 's azt gondolná 
az ember, hogy ügy van a' dolog valósággal — 
Kivánom, hogy Német Orfzdgban íenki magát bé 
paíriotizáltatni (a'mai fzóllásnak formája fzerént) 
ne engedje: mert a'Bajuílzasok (Hufzárok's Dra
gonyosok ) ki bajonétozzák a' Patriotismust; *s 
mivel azok állanak Patrióta-verbuáióknak, a' kik-
nek femmijek sints, hogy oíztán a' zavatosbat ha-
láízhaíTanak; és minthogy a'Patriotismusnak utol-
lyára is romlás a' vége. — Kivánom mindennek, 
h°gy gyomrát a' maga tehettségéhez képest fzokv, 
taíTa: mert e' tefzi az enyim 's tied között valé 
igaz kiilömbséget; külömben idegen vagyont fog 
eméfzteni a' gyomor, — Kivánom mindennek, 

gond* 
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gondja legyen az orrára, kivált ha töbákos. (£-
aen regulának el mellőzése okozta nem régiben, 
hogy egy , külöffiben derék Méltóság * arany
gyapjas Vitézzé lett tétele alkalmatofíagáva! UH-
dorödást fzerzett mirid .á' Ts . *s Kir. Felségbéri* 
miiid a' több régi Vitézekben maga eránrt, a* 
tsók ofztcgatás alkalmatofíagával). —* Kivánorrt 
liogy fönki elébb meg ne házasodjon $ rníg elég
ségesnek nem találja magát, felesége 's gyerme
kei el tartására: mert küíömbett az Ínséggel, '§ 
nyomorúsággal házasodik öfzve, és a' ízeretet' 
ki repül az ablakon. -*• Kívánok minden gonofz 
Népnek egy Vandernootot, hadd tanűlhaíTon a* 
maga tulajdon kárán. -*- Kívánok minden Vers-
fzerzönek jó lábökat: hogy jól juthaífon a' Paf-
fiaffusra. — Kívánok mindennek, valaki köny-
yek' ki adásában foglalatoskodik, roífz, vagy 
közép fzerü könvveket: mert a' jókat ÜT 
oyomtatják. — Kívánok mindért Fejedelemntk jó 
Alattvalókat, és minden Alattvalóknak jó Feje
delmeket — minden embereknek jó orrát : mi'veí 
magokat orroknál fogva haggyák vitetni. -— Kí
vánom végre, hogy kiki tanúllya meg, határok 
köztttt tartani a' maga kívánságait: úgy fzerea-
tsés lefíz b a' mennyiben fzerentsésnek lehet lenni, 
ezen a' Vertumnus módjára változó, 's állandó 
állhatatlanságú Világon. 

Kök. Bétsben , Jan. 14-dik napján 1791-. 
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