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Jan. 15-dikén, a 'Ts . Könyvtárt látogatta meg 
a' Nápolyi Király, Károly és József Föhertzegek-
kel eggyütt. A' Könyvtárból bé tért az olvasó 
oldal fzobábais, mellyben éppen jelen vo l t ak 
kor eggyikiink, hogy a' volt Angliai Követ 's már 
moít magát Londonban le tett Gr. Revitzky Könyv-
fzerzeménnyénekigen hires, de éppen ollyan ritka 
Laiítromából némelly jegyzéseket teheflen, mely-
lyeket az emiitett könyv - fzerzeményről lejendő 
bővebb emlékezéíTel eggyütt, el nem múlatunk 
közleni a' két Hazával. — Ama' hires Versfzerző 
's QJfiárí Fordítója, a' Tsáfz. Könyvtárnak első 
Kufíosa Exjeíuita T. Denis Ür vezette a' Királyt, 
'& befzéllett néki olafz nyelven. Elő jött annak-
utánna a' Fö Könyviárnok B. Van Swieten Úr is,— 
Az emiitett nap estve bál volt H. Colloréídonál, 
Más nap (Vasárnap ) 9 óra után i a' Práterbe 
lovaglóit a' JSdp. Király, a' Főh. kelj 's néhány fö 
Méltóságokkal eggyütt vadafzatra, mellyet mivel 
félbe fzakafztatott vélek darab ideig a' zápor efső, 
tsak 7 óra felé estve ebédelhettek, a' nagy kom-
motzió után. Estve, udvari bál vólt^ *s redut is. 
— A' Nádor Ispány le fog menni a' héten (tüdni-
ilik pénteken), a'majd 6 hetekig itt múlatott Papi 
'á Világi Magyar Méltóságokkal eggyütt, Pofonba* 
A*2 első Ülés* a'jövő hétfőn, az az 24 diken fog, 
a' mint mondják, lenni — Morfod Varm. KÖVet 
M. % - J ó z s e f Ür udv. Tanátsoíía leffz, á' F. M. 
Kantzellárián. — Meg hóltt udv. Titoknok Kubin-

Jzky Ür' helyébe, Krajfó Várni. ( á' Bánátban fek-
izik) Vitzeisp. Piatsek Ür tétetett 6 Felségétől. -— 
Tegnap, H. Aneffperg vendégelte 's mulattatta 
meg, a'Ns Magyar Testőrzők' fzomfzédjában lévő 
palotájában, az Udvart, fok fő Méltóságokkal egy-
gyütt. — Egy tsudálatos hajlandóságú Ember, ki 
a' Nemetalföldi lí&ntzeil^via Kaszája, korul tett volt 
fzolgálatot, 22 ezer forintot vett ki a' Kafízából, 
meiiyet madarakra, tzifra kalitzkákra, 's üveges 
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kis kertre vefztégetett. Mát moft maga is kaliiz-
kába záratott. Erről , máíTzor bővebben. 

EzeH hónapnak p-dikén voltak magános Au-
dientzlátt Ö Felségénél, Anglus Lord Gr. Elgin, 
és Marc/uU de Duras , a 'Frantzia Királynak első 
Kamaráfia. AmáZj a' jSagybritanniai; e' pedig 
a ' Frantzia Udvarnak fzives kívánságokkal egy-
gyesített örömét jelentette, az ö Felsége' Tsáfzáti 
Méltóságra lett emeltetésén. Mind ketten bé mu
tattattak annakutánna a' Tsáfzárnénak, 's a' Fö ; 
hertzegeknek es Föhertzegnéknek is. — Az a'hire4. 
hogy a' Lengyel Gárda elfogna töröltetni, V a z 
annál Oberfteri raaggal fzolgált ©r. Szirakpyfzkj-
Generálmáföri rangra lépne ál tal , a' JSÍéinet Ns 
Testőrzők' Seregébe. 

Az Izmaii meg vételéről való hiradáffal Orofz 
Kapitány B. Bühler érkezett Jan. 12-cK^én, az 
ide való Orofz KÖveínez H- Gailitzinhsz Bendcr-
biíL A' melly tudósításokat hozott magával, 
ezen hónapnak 3 dikáíg fzóllanak. Azok fzerént 
igen tüzeíTen viselték magokat a* Törökök: de 
a' kiknek ellent állásokon ugyan tsak erőt vett 
"végre az Orofzokftak tstíggedni ne*m tudó bátor
ságok. Az igen feles fzámú őrizet , melly a' 
i\ agyvezér Seregének a' lelkéből állott, majd tsak 
nem egéflzen kardra hányatott; az öfzve darabólt. 
takon kivül pedig minden más fegyveres 's fegy» 
ver nélkül való Lakosai a' Városnak rabokká 
tétettek. Mintegy 24000 Törökök költöztek Mfr 
hamtnedhzz, V 10200-eü .jutottak rabságra. — A* 
Várba lett bé -rontás^ jöveteit második.'js harma
dik napokon bujkált még ki nagy fzámmal az el
lenség a' düledékek '« föld alatt való boltok alólv 
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a'hová rejtették volt magokat. Mintegy 300,1" 
re öntött nagy ágyúkat nyertek az Orofzalt. Hat ló 
farkak, és 400 záfzlók bírtak kezekre! továbr • 
fok hadi kéfzület's eleség. Könnyű,hajós Sere
gek, a*z ellenségtől vett 19 nagy fegyveres; hajókkal 
neveké ez alkalmatoffággal a' maga hajóinak -teá
mat , és már moft majd két annyi hajók vágynak, 
mint akkor vóiiak, midÖn bé fzállott volt a' Du
nára. H. Ligne Károly, maga í'zabad akaratja 
ból eggyesítetle magát a' Varvivókkal, 's új pró
báit adta itt is a' maga bátorságának, 's katonai 
tudománnyának. Sebet is ejtett egy golyóbis &' 
tomporán; de a' melly nem vefzedelmes. (Az 
emiitett iffjú Hertzeg irta Eétsbe az Attyának,. 
hogy az Orofzok 4000-et vefztettek volna). — A' 
főbb Törökök közzűl következendők vefztet < : 
életeket: Seraskier Jlydosu Maciimét 3 lófarkas 
,Basa; 's négy'más két két lófarkas Basák, rév: 
fzerént: Selim, Hasi Mahmut, Kiliai Mechmet 
Lutfulla. Továbbá 6 Tatár• Sült ám k, kik mind 
uyájan hajdani Tatár - Ckám - Kar ím - Gkirejr-aek 
(erről bőven emlékeztünk, Munkánk' I. Szakafz-
fzának az elején) famíliájából valók voltak: Ra-
ptan , Kazi, Selim, Batc, Achmet : , ésMsthmet; 
úgy nem külö-mberi hat fő Tifztck.- Rabokká té
tettek: az Izmaeli Mufti és Kadir más 11 Tifz-
tekkel eggyütt. Mendcrbe fzáüíttattafc: Mucsafitz 
Mehmvt 3 lófarkas Basa; Sultán Maksul Ghirsy^ 
ama nevezetes Katim Gkireyntk a' F ia ; Rapidsi 
Basi Haifán B&y, a' Seraskier' F i a ; és Kapidsn 
Masi Nujful' Emini, *f más fő Tifztekkei eggyütt. : 

E 2 . \r\ : ; Tri*Jt- • • 

(jc-ŐfÍYVTÁ.M 
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Tricjiböl irják, hogy Lorenzo Vilhelm Oroíz 
hajós Kapitány, eggy új Török hajót, melly 26 
értz ágyúkkal felkéfzítve, 's gazdagon meg ra
kodvaAlexandriából Konftantzinápotyba fzándé-
kozott , Stanchio és Rhodus között meg tárnádéit, 
*s hoflzas viaskodása u tán , maga meg adására 
kénfzferítefi 

A ' Leopoldjiadt nevű külső Városban lakó 
Mifericordiánusok' Klaftromába 2220 betegek vé
tettek bé az el múlt efztendöben, miriden vallásra 
való tekintet nélkül * kik között Afrika, Amerikai 
és Asidből is voltak hárman; Magyar Orfzágból 
80-en. — 355-eü holtak meg közzülök. — A' 
LándfíraJJe nevezetű külső városi Mifericordiáhu-
sok' Klaftromába bé vett 1044 betegek közzűl egy 
fem hólt meg. — Magyar Orfzágon 6 Klaftromaik 
vágynak az emiitett Szerzeteseknek , úgymint; 
PoZsonban, Egerben, Várallyín ( a ' Szepeffegen)•, 
Temesváron, Pápán, Kismartonban, és JYagyvá-
tadan. Ezekbe 2217 betegek vétettek fel az el 
múlt efztendöben öfzveséggel'j meg holtak köz
dűlők 197. 

Magyar Orjzág, 
A* Tudományoknak virágoztatására ügyelő 

Kir. Társaság Göttingában, Honórárius (névvel 
való) Elölülőjének a' Brunsvicumi és Lüneburgu-
mi Heítzeg Ferdinándnak hatalmával, 7s Társai
nak meg eggyezésekböl maga Tagjává méltó" 
tattá, a' Pesti Univerzitásban Fisikát 's Mecb ú i 
tanít© Pro£ T. H*rváth Bapt. János Ura* 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 



ynúlt efztehdö utolsó napjának 18 dikán. Az er
ről fzolló Diplomát, következendő Levele mel
lett küldötte meg az emiitett Prof. Urnák a' Tár-
saság Titoknokja Jlejne Úr: 

„Koeftnero noftro interprete meritorum Tuorum 
fama> Vu* plurimum Reverende 6c Clariflime , 
permota Societas Scient. Regia nomen Tuum in-
ter amicos & Famiiiares fuos adfcripíit, habetque 
fibi perfvasum, nec iniucundam hanc fui de do* 
ctrina- Tua iudicii teftifieationem Tibi főre , ncc-
benevolentiam Tuam & amorem fibi defuturum 
eííe. Mihi jucundiffimum fűit, obfeqvio hoc meo, 
quo Litterae hae publice exaratae, & ad Te mif-
fae funt, animum meum ac reverentiam nominis 
Tui declarare. Vale Vir prsefíantifííme. Ser. Göt-
tingas d. 23 Dee. 1790= 

Chrf G, Heyne. 

Buda* A' Berlinbe utazó Török Követ 7-ketó 
reggel érkezett Budára; g-kon musilcális akadémián 
volt H. Codurgnál, liolott nagy fzámmal jelent 
meg a' Pest 's Buda Városai NemeíTég is. Igen 
nyájas és pallérozott Úrnak irják az emiitett Kö
vetet; a' vele lévők' befzédek után pedig tsupán 
egy féleségűnek, 's nem.pipásnak. 9-dikén in
dult el Budáról i 's Komárom és Nagyfzombat fejé 
vette útját. Egy Tifzt fzokott réfzünkről melléj© 
adatni kísérőbe. 

O lafz O rfz dg. 
A' Római Tudósítások fzerént, i^ea nagy 

buzgósággal tartatott a* Jubileum, '$ minden nap 
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meg jelentek a ' P a p s á g , a'Fraterrntásofe, és a* 
jN'ép a' Szentegyházban, gyakorta el rnent maga 
Ö Szeqtsege is , és'buzgóságofian könyörgött. 

A' Nápolyi Udvarnál nagy Gála volt Kara-
fson Innepén, melly alkalmatoffággal a' Szent 

•'jauuárius*'rendjével tifzteltette mégH. Di Faterno 
_ - , . . : , a'Ki.-ály kedves Fia a' Korona Örö. 
Y Ili ál^ál, azon buzgóságának megjutalmazta-
tása végett, mellyet mutatott az utolsó parlamen-
tómban, a*'Nép' ügyének oltalmazásában. 

A5 Modena/ Hertzeg HitveíTe, 's Majfa, és 
Carrara Hertzegségeknek H. AÍTzonya Maria The-
résia síldeiano Cibo - Malajpina, az el múlt Dec. 
26-dikán végezte, hoíízas betegsége után 66 efe* 
tendőkig terjedt életét. Reggio Városában történt 
ezen H. AfiVony halála, honnan leg ottan hir ment 
Modenába a' Hertzeghez, ki is ezen fzomcrú hír
nek vételével azonnal 24 heti gyáfzt parantsolt 
a ' maga üdvarában, ?s Kurírt küldött ez Üttat 
Mediolánumbü, a' ki által ezen fzomorú hírnek 
jelentése mellett értésére adatta kedves Leányá
nak Maria Beatrix Főkertzegnének, hogy az em. 
litett Mqffa és Carrara Hertzegségeknek korma-
Byozásáról, melly boldogult Feleségével i/.^Sban. 
kötött házaíTági eggyezés fzerént közös volt vele 
ekkoráig, önként le mond, 's azt egéffzen által 
engedi a* Föherizegnének. 

Jprantzid O rfz á g. 
Azt olvastok egy Párisi Levélből, melly költ 

Jan, 2rdikán, hogy a' Pátisból hozzája küldött 
Kurírt 10 napok utáa bptsátptta vifiza Pápa 0 

Szen-
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Szentsége egy Brevevtl, &' meliyben magoktól 
ftiggefzíi fel a' Papoktól , le Vegyék e' a5 polgári 
hitet, avagy nem. — Azt is jelenti említett Brt-
a- iébt-ti , &ogy óhajtaná, *s fzükséges is volna, 
I. <vgy .líemzeti Papi Gyűlés tartatna Frantzia 

A* Papi H,snd' hitlésérör fzólló végzésnek a' 
Király által lett m e g eröfsíttetését köVetett nap, 
50 Papi Szetnéllyek , nagyobb réízént Ple* 
bánusok esküdtek rneg a' Nemzet Gyűlésében, 
: Minekelőtte hozzá fogtak volna azonban a' pol
gári hitnek le tételéhez, így Izóllott közzülök 
Gsrgz/y Apátúr (Abbé Gregoire ) a' Gyűléshez: 
.„ Uraim í Kéfz lévén feles fzámú hivatalbéli Tár
saimmal eggyütt, a' polgári hitnek 1* tételére, 
hadd fedezzek fel az ö nevekben némelly gondo
latokat, rnellyek taJám nem fognak hafzontala-

jiok lenni 4 a' moftani környűláilásokban. Nem 
.Jehet tagadni, hogy fok betsűleire mélró, 's Ha
zájukhoz kéttségbe hozhatatlan fzeretettel visel
tető Papok tusakodások között ne legyenek azon 
okból, mivelhogy ta r tanaktö le , hogy a 'S tá tus 
nak új poígári alkotvánnya tellyefíeggel meg nem 
állhat a5 vallásnak farkallatos igazságaival. Mi, 
hasonló erőben kötelesek vagyunk a' vallásnak, 
mint a'Hazának Törvé&ny.cihez. Nem fzününk meg 
a'papi hivatalt, mellyet viselünk, minduntalan tifz-
teletesebbé tenni erköltseinkel; kéfzek vagyunk ezeil 
literi Vallást, mellynek fzolgaivá lettünk, nem 
tsak állhatatoffan hirdetni; hanem ha a* fziikség 
ügy hezná magával, tulajdon vérünkkel is meg 

pe-
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petsételni: de azonban jelentjük réfzünkröl, hogy 
mi fzoros, és ugyan tsak kellete fzerént való vis-
gálódásunk után is , femmire ©Uránra nem talál
tunk a' Konítitutzióban, a' mi meg sérthetné azon 
fzent igazságokat, mellyeket hinnünk ?s taníta
nunk kell. Boíízúsággal illetné, 's rágalmazná 
a z , a' Nemzet Gyűlését , a' ki azt fogná reá , 
hogy az , az Ekklénd dolgaiba akarta magát 
avatni. Frantüa Orfzdg, söt az egéfz Világ előtt 
ki nyilatkoztatta a z , a' Kath. A pofi, és Római 
Vallás eránt viseltető mély tifztelstét. Soha fem 
akarta .az meg fofztani a' Híveket , tsak eggy 
efzközétöl is az idveílegnek. Soha, leg kifíebb 
réfzben fem sértette meg a' tudományt, a' fzent 
Uralkodást (Hierarchia) , és az Anyafzentegyház 
Fejének lelki hatalmát: meg esmérte, hogy ezea 
tárgyak nem az ő rendelés^ alá valók. A' Me
gyéknek új módosítása ál lal , tsupá'n azoknak 
polgári formáját akarta úgy intézni , hogy a z , 
mind a* Híveknek, mind a' Státusnak kiváltkép
pen yaló hafznára fzolgállyon. A' Papi BeneZ" 
Polgári Ronftitiitziójának tsupa nevezete is meg 
győzhet kit ki t , a' Nemzet Gyűlésének tzéllyá-
jől. -— Semmi meg nem akadályoztathat tehát 
mmket, polg4ri hitünknek le tételében. Óhajtjuk 
egyfzersmind buzgóin , hogy le tsendesítvén ál
talán fogva minden más hivatalhéli Társaink is 
az egéíTz Qrfzágban, magok nyughatatlanságaikat 
törekedjenek ezen hazafiúi tartozásokat tellye-
slíeni, melly által fundáltathatik az Orfzágbaia 
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a' bék«ÍTég, 's kéfzülhet meg a'páfztorok 's juhok 
között való cggyeffég." 

A n g l i a. 
Dec. 28-dikára virradóra olly rettentő égi

háború lett Londonban, mellynek nem találhatni 
párját az Angliai Hiftoriákban. Majd az egéfz 
Városban le dütögette a' kéményeket a' fzörnyü 
menydörgéílel 's kőefsovel eggyesült fzélvéfz, fok 
házaknak még a' tetejeket is le forgatta, a' leg 
terepélyebb fákat tövestől ki fzaggatta; a' kerté-
k«t, 'sfzántó földeket öfzve rontotta. A'parton 
lévő épületek az ifzonyú módra hánykódó tenger 
ki tsapó habjainak prédáivá leltek. A' tengeren 
még fok napokkal is ezután hajók' tördelékjeit, 
külömbkülömbféle portékákat, 's hóltt testeket 
kelletett fzomorúan fzeralélni, Még a' külÖmben 
leg bátorságosabb kikötő helyekben fe maradhat
tak meg & hajók. A' menykő fókákat ütött a-
gyon a 'Városban, 's a 'Város körül; másokat 
az épületeknek le omló falaik fofztottak meg 
életektől; legtöbben vefztek pedig a1 tengerbe. 

Hollandia^ 
Gyáfzos napja vala Amjtarddm Városának 

az el múlt efztendonek utolsó napja. Olly rend-
kivűivaló sűrűségű köd erefzkedett t. i. mindjárt 
estvéli 6 órakor, hogy a' fáklya 's lámpás világa 
fsm menthette meg az embereket az el tévéije-
déstöl. Sokan elhibázták a' hidakat, 's le estek 
a' tsatornákba. Kiáltottak ugyan vátig a' fege-
flelemért; de vagy azok is utánnok estek, a 'k ik 
ki akarták őket fzabadítanij vagy pedig míg fe» 

gíts* 
• 
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gíttságVkrfi mehettek volna, kiáltozások után, ad
dig el fogódott a^fzarok, 's koporsójukká vált 
a'-tsatorna'i -250-ra megy a' vizbe fúlt, minden
féle idejű- fzeniéiJyeknek fzáma. 

f&.p.q-k Birodalom. 
.' A* Török hajós Sereg, mell/ a' múlt nyarat 

mind untalan• <as JZrthipelaguton töltötte, 's íbk 
•rendbeli vefztesége után ugyan tsak végre az Algir 
3s l ábbe l i eknek fegíttségek ál tal , Orofz Oberfi 

• Lcytibro Cazzioni hajós feregetskéjét meg verte, és 
el fzéllefztette, Nov. f dikén ment bé a' Konftan-
tzinápolyi tsatornába. Ugyan omlott a' Torök-
ség, ezen...diadalmas hajós Seregnek fzemlélésére, 
annyival js inkább , hogy 7 Qrofz hajókat vitt 
magával; a5 minemű látásban nem igen gyakor 
fzerentséje van gyönyörködni a' KonJtaTitzinápotyi 
Népn«k. Az emiitett hajókon mintegy 200 fog-
lyok voltak, kik mivel az emiitett Oberfíerhez 
tartoztak vol t , kinek fejére felette nagy fummát 
tett volt a' Szultán , k g ottan halálra rendel
tettek. 

Az el múlt Nov. g-dikán költ Konftantziná-
. polj'i Tudósítások ízeréyt, gyakor tanátskozáso-

kat tart a5 Prufjziis Köret B. Knobehdorf £L Reis-
Ibff'é'ídivsl^ 5s más Tagjaival ^ Divdnnak. A* Len
gjél Követ Gróf Poiocld is fokát- van eggyütt a' 
-Mez J •Ejfsndivsl. A5 Porta ss Lengyel Or/zdg kc-
gott kötendő-frigy, fel volt már. téVeJNav. 8-dikán; 

.'. _ds,-.még .sens vélt alól írva, • 

•: § c Lengyel 
15 -á ' " .-..-. 
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Lengyel O rfz dg. 

A' NemzetGyülésésalt Dec. 16-dikáti. tartatott 
Ülésében, azt tette fel tanatsúl a' Lithvéfiiai Mar
sall H. Sapktui, hogy a' Gyűlésnek új Tagjait is *)» 
kik Dee. 16 dikán eggyelsiieuék magokat az elob-
beniekkel, meg kellene arra esketni, hogy ok 
femmi külső Hatalmafiagtol fizetést nem vefznek, 
és egyedül a' Státus' javát fogják fzenieik előtt 
tartani. Nagy vetélkedés volt ezen fel - tételről, 
a1 már említett 20. zi. 's z$-4iki Ülésekben. Gu~ 
takovsky Ür igen buzgott az ellen ; mivelhogy* 
úgymond, a'jó lelkű Polgároknál fzükségtelenek; 
a5 rofiz lelkieknél pedig fogana*anok volnának 
az esküvések. Sokkal jobb lenne, kemény Tör
vényeket hozni a5Haza-Árúlók ellen, 's azoknak 
hé tellyesítésére /soros vigyázálTal lenni. Erre 
fpkan reá ásottak. Mások eljenbeo, H. Sapiehd-
val vggyütt, tsftk az esküvést vittatták; míg nem 
•végre voksra ment a* dolog, }s az esküvés elleti 
139-en keltek ki} '$ érette o-el fzcllottak keve
sebben. 

*) Ezek között vágynak 5 Iífjak is; ketten kii* 
lönöfíen , Kofzakovfzky , és Manuzzi neveze
tűét , alig haladlak jól meg a' 15 dik efzten-
$őt is: de a" dologhoz való értések, *s Ha* 
zajok eránt viseltető buzgóságok bőven ki* 
pótollya efziendeiknek kevés fzárnát. Maga 
a' Király, \ a' Gyűlés' Marsallja is fzeretik, 
's beisüiik ezen érit nevendék Fiait a' Ha
zának. • - '. ". ,. 

-Az itt következőbetses léével, mmdea névnek 
fiiéi-ir^sa nélkül jött kezünkhöz. A' fogla
latja bőven meg fog, reménységünk fzerént 
győzni kitkit felöle, hogy meg érdemlette á* 
pé iktatást; „Ezen 
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,,Ezen ide zárit 30 forintos Bankotzédulát úgy 
Tegyék tőlem a2 Urak, mint hazafiúi tifzfa hí
vemnek áldozatját, 's a* Hazáért mindenre kéfz 
voltomnak jelenséget. Kern- az én gazdagságom
nak Felesleg való réfzébŐi', niem is valami kpny-
nyen jött nyereségből; hanem a' magam vére 
árrából , rendes fizetésemből, melíyböl élek, 
gyűjtögettem én ezen fumpiátskát; nem egyéb 
fejében: hanem, hogy néminémüképpen 1$ tsen-
desíthefíem azt a' belső nyughatatlanságomat, 
mellyet okoz fzíyemben , annak el gondolása, 
hogy nem lehetek Hazámnak oily halznos F i a , 
a* mint kivánnám. Fordíttsák tehát , kérem az 
Urakat, ezt az én tsekély fegítts egemet, a' mi 
£des anyai Nyelvünk ofzlppa' már általck meg 
vetett fündamentomának (fenékvénnyének) ha 
tsak egy darabotská téglájává is. Arra fogok én 
ennekuíánna is törekedni,*ho'gy mind véremmel,, 
mind elmém' tehettségévél, mind vagyonommal 
minél igazabban ízolgálhafTak édes Hazámnak a* 
tellyes lehettségig. — Üjságúl egyebet nem írha
tok , hanem a* minap eggy Qrofz Tifzttel pfzve 
akadván, azt értettem tőle f hogy az ö Népeik 
moll is Iznmil alatt vágynak; 's ha azt meg ve
hetik, Brailct vívásához fognak; és. tsak azután 
fzállanak bé telelőre. — Maga H. Patemkin is. 
íemlankakan, az az : föld-Iyu,kban lakik; 's arra 
pírta, hathatós példaadásával minden Tifztjeit, 
^°gy v e l e -eggyütt, a' leg alább való poíztóhÓÍ 
fcéfzültt ruhákban járnak* — Melly okos gondp-
lat a z , melly meg betsüjhetetlen gondoskodás. 
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az alattavalóiról. Ugyan mi hafznunk is van a* 
háborúban való tzifrálkodásból; nem egyéb, ha
nem hogy magunkat a' költségből ki forgattyúk, 
és az idegen kereskedőket gazdagíttyuk belőlle, 
a 'k ik a' portékát két vagy három árrán adják, 
mint a' mi Orízágunkban; ezentúl, mivel a' ru
háink drága pofztóból vágynak, kéméllyük, és 
azért vagyunk ©Ily hajíósok^ a' fzolgálatra kivált 
roíTz időben, hogy nem annyira egéflegünket, 
mint ruhánkat fajnállyuk. Azért is , j°bb volna 
a' köz néphez hasonló pofztójú ruhában járnunk 
nékünk is , hogy annál inkább igyekeznénk ma
gunkat érdemeinkel, és a' léleknek ruháival fel 
ékesíteni, hogy ha külsőképpen kevefle, belső
képpen leg alább bőven esmeretesek lehetnénk 
a' kc?z nép felett; és nem annyira köntösünkből, 
mint magunk viseléséből tettzenék ki tifzti méltó
ságunk. — Azon örvendetes hírrel is kedveskedek 
még az Uraknak, hogy már, a' mint régen óhaj
tottuk, mi is bajuílzosok vagyunk." 

Véletlen házas társra való kapás* 
Eggy 4-nglus nemes Iffjú, látogatásába indáit 

néhány efztendökkel ez előtt Londonból egy derik 
Ür Attyafiánák, ki Angliának napnyugöti réfzén 
lakott volt a' maga jófzágátoan. Az U^ íziyeflen 
fogta az IíFjat; hanem s mivel éppen a' húgát 
adta volt férjhe2 ,'s ahoá t képest femmi üres fzo-
bája nem maradt eggyen kivül, mellybe azonbaá 
kiséríet járt , a' mint vélekedtek felőle: jelenti az 
iffjúnak, hogy mis különös fzobával teilyeííéggel 
aem Ízolgálha|; hanem ha *attól nem irtódzna, 

leg 
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leg ®ttan el fogná fzámífa kéfzíttctni. orommal 
fogadta ez ajánlást az iffjúVendég; minthogy kü-
lömben is gyakran kívánt már, a' mint mondottá 
olly helyén lenni, a? Jvxvá ki sértet fzokott járni. 
A* házi Gazdánakis nagyon jól esett» hogy ked
vét találhatta Vendégjének i -azért is minden fzük-
séges kéfzűleteket hordatott a' fzobába; és mivel 
téli ido volt , jó tüzet rakatott a' kandallóba. — 
El jővén a' le fekvés ideje, bé vezette az Iifjat aáe 
«mlitett fzobába, 's Istennek oltalmába ajánlván 
maga is nyugodni ment. Az Iffjú ébren vóií da
rab ideig; de midőn tsak nem hallott volna h% 
kifTebb zÖ-tdülést is , végtére el aludt. Reggeli « 
óra tájban fel ijjedt, az ajtó nyilasára. Lát ta , 
hogy valami iffjú fejér fzemély ment volna bé a* 
fzobába, tsupán egy háld főkötőben, 's rövid 
alsó fzoknyában; de nem vehette jól fel, mivel 
már afck*öf el aludt volt a 'gyertyája, 's a' kan-
dallóban is tsak alig pislákolt volt a' tüz. Azon
ban oda megy a' kandallóhoz az esmeretlen fze
méíy, 's nagyobb tüzet gerjefzt. Ennek világa* 
nál jól látta már az Iffjú ^ a' fejér fzeméllynek 
egéfz formáját; tsak azt nem tudhatta bizanyoffan, 
husbólés vérből állana e' , vagy pedig tsupáa 
valami Tündér volna. Ezen fzép kép , a' kan
dalló alatt állott egy darabotska ideig olly for
m á n , mintha melegedni akarna; azután meg in
dult a' fzobában, *s néhány izben fel 's alá ment* 
Végre az ágyhoz> fordult, 's minekutánna egy 
kevés"ideig állott volna::az előtt , fel hajtja a' ta« 
fcarótv W$&£&£$&&ssta^éar^áíi^ ,'s egéfz tseri-

def-
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icITéggel volt. Az Iffjú meg MBoré-dotf eg j fce-
veííé, fekvő társának fzemlélésén; azért is et 
vonta magát az ágynak túlsó Izéiére; és tusako
dott magában, fel kellyen e*fs#agy pedig fekve 
maradjon, Ugyatt tsak meg maradt az ágyban, 
még pedig minden mottzanás nélkül; míg nem 
végre éfwe vette, hogy az ö fekvő társa lélek* 
zctet is vefz. Már ekkor közel tsófzott hozzája, 
melegnek találta, 's egéíTzen meg győződött fe
löle , hogy koránt fem tündér fekfzik ö mellette, 
A' minta' kezéhez nyúlt, vette éfzre, hogy gyürü 
van ujjában, meliyet is olly gyengédeden le vont; 

* hogy álmából a' fzép fekvő társ fel nem 
ébredi: kevés idö múlva fel ugrott egyfzérire az 
ágyból, fel 's alá ment néhányfzor a' fzobában, 
mint már az előtt tselekedett volt; annakutánna 
ki nyitotta az ajtót,•'s bé húzván maga után, el 
ment. Az Iffjú, mófí-.fajditotta már a*kisértetről 
fzármazott vélekedésnek fundamentomát, 's bé 
zárván fzobája ajtaját, tsendeííen aludt egéfz 
reggelig. Ekkor hozzá megy a' ház Ura , 's tu
dakozódik hogy' létéről, és ha látott volna e* 
valamit éjtfzaka? A' vendég mondotta, hogy 
igen is látott valameliy jelenést; de ki kérte, hogjp 
addig ne kivánnyon tőle többet tudni az Ür , míg 
nem az egéf* ház nép eggyüit Iejénd. Az Ür meg 
elégedett ezen felelettel, 's igen örvendett, tsak 
hogy kedves Attyafíát frifs állapotban találhatta, 
Tsak hamar azonban öfzve fzaiad az egéfz hál* 
nép , melly is migekutánna mind eggyUtt lett 
volna egy nagy fzáí4bao, MZQU feezdte . lég el*a-

Ráday Gyűjtemény 



72 <s?to C ° ) sk& 
ben is befzédét az IíFjú, hogy néki egy kérése 
volna a' jelenlévő Dániákhoz; e' pedig abból ál
lana , ha nem vefztett é' el közzülök valamely -
íyik egy gyiirüt. A' házhoz tartozó Kisaíízonr, 
kinek ujjáról vonódott le a'gyürü , meg vallotta 
mindjárt, hogy ö nem talál cggyet. Mutatja az 
Iffjú a' nálla lévőt, Vkérd i a' Kisaflzonyt, ha 
nem a' vóina e ' , mellyet el vefztett. Ez felel: 
igén is; és köfzönte, hogy újjolag gyűrűje birto
kába juttatta légyen az Iffjú. Ekkor, a' ház Urá
hoz fordulván az Iffjú, így fzóllott: Már moíl 
feizonyofla tehetem az Urat, hogy ez a' Dáma 
(meg fogván azt kezénél fogva) az a' fzereteírt 
méltó kisértet, a' melly az Ür' fzobájába jirt — 

,'s ezen fzavainak végzésével, el befzéllette az 
égéfz dolgot, úgy a' mint történt. Ki mondha
tatlan volt a' Kisafízonynak meg háborodása, ?s 
éröfs állatáíTal bizonyította, hogy ő leg kiífebbet 
fem tudna a' történetből; hitte ugyan tsak, hogy 
úgy kellett lenni a' dolognak: mert arra jól emlé.-
kezett, hogy mikor le feküdt, az ujjában volt a* 
gyürü. — Sok tréfálkodásra fzolgáltatott alkal-
matoffágot ez a' hiítória a'jelenlévő társaságnak: 
míg végre az Atya következendő jelentést tett: 
hogy mivel az őíLeánya , a' Báttya' ágyába ment 
feküdni; tehát az Iffjún magán fogna rrrűíni, 
ha ő is viífza nem adná a' költsönt a' Leánynak, 
kit ő kéfz, jól ki házasítva oda engedni &z [ifjú
nak mindenkori háló társul. Az Iffjú örömmel 
el fogadta ezen fzép ajánlást ; de vóltt fekvő 
Társa fem kivánt magának napot, a' gondolko
zásra. 

Költ Métsben, Jan. ig-dik napján 179i. 
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