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Béts. 
Ha öröm , a valóságos hazafiúi érdem' meg 

jútalmaztatását í'zemlélni , 's az efiele példára 
mind a' jutalmazható, mind a' jutalmazandó Ha
zafiaknak' hathatós fel buzdúlásokat , és ennél 
fogva a'Haza virágzását előre képzelhetni: méltó 
öröme volt itt bizonyára egy kis Magyar Gyü* 
lekezelnek Jan. 22 dike estvéjén , úgymint a 'mely -
lyen réí'zese 's tanúja lehete ama' nyertes tudós 
Hazánkfia Gr Szétsényl ő Exc. Titoknokja' Bárány 
Péter Ürnak go arany érdem-pénzzel lett meg 
tií'zteltetésének. Kerekes Úr' fzáliására fereglett 
öfzve, délutánni 5 órára az emiitett kis Gyüleke
zet, melly is a' Ns Magyar Testőrző Seregnél 
fzolgálatot tévő Fő Strázsamester Bárótzi, 's Had
nagy Mos, és Vattay; Ájtatos Oskolabéli Atyák 
T T . fíenyei, 's Kibling; DT Decsy; Gr. Szétsenf 
ö Exc. Titoknokja Bárány , Fija Nevelője Jibolth^ 
's üdvari ü r Kis; tanuló Iffjak Szabó, és Bara; 
végre Görög, Kerekes, és azoknak Segitője Zlinsky 
Urakból állott. — Meg köfzönte Görög Ur 
mindeneknek előtte , a' hivatalos Vendégeknek 
meg jelenéseket; elő adta annakutánna , hogy a* 
£,eíekrűl való Tudományra ez előtt 2 efztendőkkel 
fel tett 30 arany érdem-pénz, 3 rendbéli Munkák" 
nak dolgozását 's fel küldését efzközlötte; mely-
lyek közzül az elsőnek fymboluma volt; Arcúm 
intanjio frangit $ animum verő• remiffio> A' máso
diknak: JSon tanta prurigine leguntur libri, quarti 

Jaribuntur, A' harmadiknak: Lélek az , a7 mi 
elevenít. — Ki mutatta továbbá a' jelenlévő nyer
tes Tudóst; tudniillik: a' második Symbolum 
alatt lévő Munka' Szerzőjét, 's hozzája kofzÖnet-
tel eggyesitett fzíves kivánását intézte; mellyet 
az egélz Gyülekezetnek is Mlyen kiáltása köve
tett ,— Minemű végzés lett a' más két Symbolum 
alatt lévő Munkákra nézve, meg fogjuk a' jövő 
alkalmatoflaggal írni. — Ezentúl , Bárótzi F@-
§trázsam«ster Ürnak, ennek a' Magyar Litteta* 

G tu-
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tiira' édes Áttyának kezébe ajánlotta Görög Ür| 
egy , réfz fzerént arany , réfz fzerént arannyal ele
gyes zöld felyem fonalakból kötött erfíéíryben az 
érdem-pénzt, hegy azt a' nyertes TudÖsnak által 
ádrii méltóztatnék. El fogadván az említett nagy 
érdemű Ür ezen ajánlást , következendőképpea 
Izóllalt meg: 

Drága jó Uraim! 
\r réfz fzerént kedvei Barátaim í 

,Bár,mél]y kedvesek legyenek is énnékem mind 
azok a* foglalatoflagok, mellyek Hazámnak hafz-
nára tzéloznak ; és bár melíy mohofiággal fogad
jam a' leg kifíebb alkalmatolíágot i s , melly bén 
Nemzetem' előmenetelére Ha tsak távúivaló; eizköz 
lehetek is: nem titkolhatom mindazonáltal íél-
taiálhatatlanságomat azon kötelelfégben, mellynek 
moft tellyesítéséré váiafztattattam. 

Nékem ,; kinek a' Végezések még fijatál éí"i•• 
iéndeimtől fogva azt rendelték volt e l , hogy Fe
jedelmem' oldala mellett fegyverrel tenném testi 
Hivatalomat, moft egyfzersniind áz a' Torsom tör
ténik, hogy a' Lélek * Tudomdanjáról írtt tátiúltt 
Munkának jutalma, én általam Tzolgáltaífék tudós 
Szerzőiének kezébe. 

Kern Ítéltek meg azért $ jelfenlévö Drága Já 
Uraim! ha Mars' Szolgája leiomre, hijánosen te-
{zeva. Minerva Oltáránál köteleíTégemet. 

Köfzönöm azért , Kedves Barátaim , kik rtigo 
tollai voltatok iliy hafznós vé^fe lett öfzve - jöve
tölünknek ; mind magam, mind pedig Nemzetünk 
fievében kÖfzönöm, hanyatló Nyélvünk' élefzge-
tésében mulatott fáradhatatlan fzorgalmatoílág-
tokat. Köízönöm, hogy, e! felejtkezvén magatok 
hafznáról, önnön költségetekkel fem fajnállyátok 
aftat előmozdítani. Köízönöm, hogy ditséretes 
példátokkal másokban is fel gyúlafztván a' nemes 
indulatokat, kez hafzonra bírjátok a' terrnéfzet-
(iek vélek közlött a d o m á n y a i t : de még tebbetis 
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fcöfzönhetek Tinéktek. A* Ti fzorgalmatoflagtok 
nélkül, fok kedves Atyánkfiainak, kiknek Hazánk 
boldogságáért vitézi erekből tsorgott nemes vérek, 
a' halálnak fetét éjtfzakája borította volna el ér
demes neveket: Ti pedig, ki ragadván az örökös 
feledékenységnek mélységéből , a' Ditsöjfégnek. 
Templomába helyheztettétek őket. 

Hát Néked, kedves Barátunk, Szerzője ennek 
a' Lélek Tudoménny áriak, ha midőn meg tekintjük, 
hogy a'tanúittak éppen annyira haladják meg a ' 
tudatlanokat , mint a' mennyiben az emberek 
fellyebb valók az oktalan állatoknál: minemű 
köfzönettel nem tartozunk elmédnek illy Izép ízüV 
leménnyéért, meílyet Magy arainkat közleni kí
vántál! — Nem fajnáilottad fáradtságodat, azt 
az Egekből lopott tüzet; ázt a' valóságos Iíteni 
fzikrát. mellyel valaha Prometheus a" lelketlen 
tembereket meg elevenítette , közöttünk is fel gyú-
lafztani. Ig3rekeztél közelebbről is megesmertetni 
velünk a' Léleknek tehettségeit, melly ha testi 
falakjából, mellyel Lé burkoltatott, valamennyire 
ki fejtőzhetik, olly illeni, olly meg foghatatlan* 
's tsudára méltó erejét tapaíztaltattya a' halán* 
dókkal. 

Fogadd el azért ezen tsskély kis adományots* 
kát, nem mint fáradtságodnak jutalmát; mert azt 
egyedül tsak késő Unokáinknak háládatos fzivei-
töl reményiheti valaha érdemes árnyékod; nem 
tnkit méltó jutalmat, mondom, hanem tsak mint 
az érdemnek oltárához bé nyújtott áldozatot, úgy 
fogadjad; 's fogadd el véle eggyütt kebelünkben 
égő baráttságos fzeretetünket is , mellyel ölelünk 
és a' mellynek ereje mellett kérünk, hogy köveffed 
tovább is el kezdett fzép, és hafznos írásaiddal 
mind Hazánkat gazdagítani, mind pedig Lakosait 
jobban is világosítani. 

Fogadjátok el egyfzersmind, Hazánknak ér
demes Polgárai. T i , kik, anyai nyelvünknek 
elő-mozdításábaa, adakozó jótéteménnyeitekkeL, 
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iigyán aZönOrfzágnak boldogulására fördrttyátök 
tehettségteknek egy réfzét, a' mellyböl áztat vet
tétek; fogadjátok el, általam, a' Hazának hálá
datos koízÖMetét. Maradékaitok fogják valaha 
áldani érette, tifzteíetre méltó hamvaitokat; ak
kor tudniillik, midőn utánnunk következőink, a* 
leg miveltebb Nemzetekkel is verset futván, "a* 
Világ előtt tií'zteletbe fogják hozni virágzó Hazán
kat , LaköíTaival eggyű'tt. 

Fogadjátok el, végtére, Ti i s , mindenfelé ki 
terjedett tsirázó lífjak, kik elméteknek zsengéjét 
Lak-földeteknek hafznára foröíttyátok, illy nemes 
indulatotokért heves köízöneíemet. Igyekezzetek ^ 
továbbra is, így el kezdett érdemes foglalatos
ságokat követni; és a'.halhatatlanság' ösvénnyén 
való eregelésetek között, gyöngyöket hintvén ma-
gatok után , tegyétek a' következendő Ny cm előtt 
kedvelle emlékezeteteket Vajha el hervadóit, 
és már tsak nem afízani kezdett, idő korom en
gedné, hogy ezen ditsőfíeges vándorlásfckban, 
magam is uti-társatok lebc-nék! •• 

% 
A' Fő-Strázsamester Ür' Befzédet, Bár dny 

Péter Ürnak következendő Befzéde váltotta fel: 
Tudós Hazafiak ! 

K magyar Léiektudományak ki-munkáláfát 
a 'honnyai fzeretet tudtomra- is , több tudós Ha
zafiaknak tehettíegére mérte, kiket é n , elm éjek
nek mind mélyfégére , mind elevénfégere mind 
pedig a' józanabb Böltfelkedésben való tágasbb 
tudományokra nézve , nálamnál elöbb-valóknak 
vallók. — Hogy az érdem az én munkámra esett: 
azt nem annyira foghatcíágornnak, mint egy-átal-
jában Kantnak, e' jelenlévő Világ, leg ellő Ből-
tíélkedőjének köfzönÖm. — Ezen bölts, s' a' Bölt-
felkedéfaek mind ekkoráig habozó tengerében meg-
öfzült Ferjíiúnak köfzönhe'ii a' Világ hogy ezentúl 
meg izünnek a' Pöltfelkedésben azon alaptalan (fun
damentum nélkül való) tudói, tíatázáíbk, meliyek 

miatt 
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miatt gyakran egy tudós felekezet a' máíik ellen 
fel-indidván, nyughatatlanul békételenkedő gyü-
löií'égbe rnerültt; holott egyes erővel jobban fe-
githetíek volna ezen egymáftól ei fzakadozott \ú-
Öós Tagok a' Boitfelkedéíhek elŐ-menetelén. — Ö 
fzakafztá-meg azon okoskodó Rendet, melly fze-
rént, a' leg-regibb BÖkfelkedőktől fogva egéfz' az 
újabb Böitíelkedökig, egyik jobb íiftémát talált
fel a' Böltfelkedésben a1 maiiknál , 's éppen mi
kor gaadoiá a5 Világ, hogy Kqrtéfnak fiítémája 
leg-jobb lenne akkor támada-fel — L>cibnitzy s' a' 
•éltt leg jobnál jobb fiftémát hozott-fel. I*y vál-
íá-fel a Materialifmuft a' Dualifmus, ezt az Idea-
lismus s' a' t. —r Első tekéntetre tetfzett min
den íiftérna a' világnak, réfz fzsrént , hogy új 
voltt, réfzfzerént pedig , mert nálánál még jobb 
nem vala. De a" józan éfz felekezetlen visgáló-
xa vévén a' dolgot, éllel - ellenkező fel-tételeket 
talált benoe, ' s mind addig nyughatatlankodott, 
mégien más valami fiftémára nem akadott, melly 
néha még az előbbinél - is hibáííább vala. — , 
Ennek, úgy tartom, nem voltt egyébb oka, ha
nem hogy az emberi elme, kilépvén önnön ha-
tárjából, a' Terméfzetnek fetét titkaiba avatko-
zqtt, mellyekben elégtelen lévén néki önnön vilá
ga, kéntelen volt ide s' tova kapkodni, s' mi
dőn vélné, ho.gy el fogta az Igazat, Igaztalanra; 
talált. — Kantig egy Böltfelkedőnek fe jutott eí'zé-
be , hogy az emberi elmének határját volttá kép« 
pen ki-nyomozta volna, holott azt gyakran ki-
ki fzó közben-is el talállja. Ez tudniillik nem 
áil egyébben, hanem, hogy a'lönyöknek (ens ) 
valóíága titok , pedig ki- tanúihatatlan titok az 
emberi elmére nézve. — Meg-fzünnek tehát Kant
nak uiíémájával a' Böltfelkedésben való verfengé-
fek, s' vifzíza-vonáfok. — De nagy hafzon is há
ramlik belőle az emberi Tárfafágra nézve. Mert 
el-v^nváa az emberi elmét a' Terméfzetnek által 
|ieir> látandó titkaitól, azt azoknak tekéiletesíté-
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ílben foglatatoskodtattja, a' mik érző efzkőzei*k 
alá esnek, — Valamint tehát ártalmaHak voltak 
az elöbbeni fiítémák. azért , mert ollyanokbari 
foglatatoskodtatták az emberi elmét, melíyeket 
ki-tamüni nem lehet, el-mellözték pedig azokat , 
a' miket az embeíi elme eléggé ki - tanulhatván, 
iidövel nagyobb tekéíleteflegre hozhatott volna: 

, .,figy hafznös Kan? fiftémája, azért, merte ' fzerént 
az emberi elme el-mellözi az olyan dolgokat, a' 
miket kitanulni nem lehet, tsák egyedül azok* 
ban fogiatoskodik, a' miket ki tanulhat , s' tekéi-
leteítégre hozhat. — Ezen érdemit látván Lé Lek-
tudományomnak jeles ítélő Bírái , nékem ítélték 
jutalmát , mellyet egy Magyar Hazánk* bctl-
dogsága után munkáífan törekedő Hazafi — va-
gyonnjából reá fzántt. Ezen tselekedetévei nyom
bán követte a' Görögök,' Rómaiak', 's e' mái 
fénylöbb Nemzeteknek példáját, kiknél akkor vi
rágzottak leg- inkább minden rendű Tudományok, 
VMefteríegek, midőn a' Metzónáfok azoknak 
töveit leg-inkább öntözték. —- Akaratom ellen-
is meg kell valianopi, hogy vigabb órám éltem
ben nem voltt enn|l", azért egyedül, hogy én 
ítéltettem Hazámban leg-elsöbben-is arra méltó-
líák lenni, hogy a' tudós Hazafiak fel-pirulva 
mondom^ érdemetlen nyomdokomat fikeresbb igye
kezettel követvén, Lakó-tárfainknak, s'az egéfz 
Hazának bpídogságát kettőzött erővel munkáll-
ják.— Ezen fzándékkal fogadom tehát el a' ki-te<r| 
jutalmat-is; pedig olíyan tudós Barátimnak örök
ké fennmaradandó igyekezetek fzerént, kik édes 
Anya- nyelvtínknak az úgy nevezett Hadi Törté
netek* írásával valp hafznos fényefitésére nemtsak 
éjjeleket nappalodat fzenteliék fel, hanem önnörí 
fziikségeikkei nem gondolván (fzabad légyén azt 
Békém egyfzer haladó képpen k imondanom, 
a' mit ezen érdemes két Hazafi Örömeft titok
ban tárt*) kevé$ vagyoniijaikat, s* ügy fzólváa 
yéte$ yeréjt|kjel||iek árát az oílyazf Ügyefogyott 
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magyar IíFjaknak tanítására áldozzák, kikef vagy 
a ' rez metí'zésre, vagy más ékes Tudományokra 
hajlandóknak elmérnek; s' annak kezéből foga
dom azt el kinek fzive Hazája' boldogsága felet| 
tifzta magyar vérrel meg-telvéa , az illyen örven
detes lépéfekra konyvez; ki a' Magyar Tudo-
mányofságban meg őfzülvén, annak üzésére töbl? 
Hazamfiainak, rjékem-is példás vezérlöm vala» 
— Valóban hogy fzomjú Hazám óhajtott bol
dogságához jutháfson, nem kívánok néki )p$h 
Hazafiakat Bárótzinál, Görögnél, Kerckefytfl, — 
Kiknek fzivefségébe, s' több tudós H&zamfíailSr 
iiak barátságába magamat ajánlom, 

EzenBpfzédet két újjonnan dolgozott, *s ftcps* 
zánk a' meg visgáltatás végett már fel is küldött 
Z-lagyar Grammatikának fzemléléséböl ízármazot^ 
ep'endezés5, egy jó Magyar Szótárnak kéfzülhetésé-
roi való tanátskozás; 's egy kis ozsonna levette, 
(melly a' buti naphoz is volt alkalmaztatva, a* 
vallás' kiilömbségére nézve.) — Nem a' tsupa ízo-
kas ; hanem a' buzgó hazafiúi örömnek ereje okoz1 
j a , hogy poharakat emellyen á* kis Gyülekezeti 
a' két Magyar Hazáért, annak boldogsága' fo 
efzközejnek jó Királyunk, 's Nádor Ispányunknak 
virágzó" életekért; Magyar Mecénásainkért; '§ 
Nemzetünk' javára dolgozó minden Hazafi Tas
sainkért. — 9 órakor lett y|ge ezen örvendetes kis 
juy ülésnek; meHykitsin kezdetet hogy ideivel nagy 
yég követheífen? fzívünkböl óhajtjuk, 

Az pl máit Vasárnapi Redutban jelen volt 
maga is Ö Felsége, a' Nápolyi K.h4llyal's Kiráiy-
n^.al , a' Föhe«íz3gekn@$c 's Hertzegnéknek egy 
^ éízevel, Chriftina Föhertjegaflzqnnyal, és Albert 
Hertzeggel eggyjitt. KűjönÖffen jó kedve volt , 
a' több Felségeivel eggjütt , magának is a" Ts ? 
% Kir? Felségnek, és egeííz éjftflutánni két óráig 
maradt a' vigadok' kfj-zqíí A' Jggpcivi f irály pedig 
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Erdély O rf z ág. 
Az Orfzág Gyűlésé eleibe adott Kir. Feltételeknek 

folytatása. 
5.) Mivel pedig a' mostani bé-fzedése 's fel-

pfztása az aclónak, a' tzéllal nem igen meg egy-
gyezö, 's felette nagy terhére vagyon az adózó
nak: tehát a' Mi akaratunk az , hogy a' Kendek 
áliíttsák meg, köz tanátskozások után a' módjai,, 
miképpen kelieíFék a' Tartomány' fzükségeire olly 
el múlhatatlanul meg kivántató adó íu mm áj át a" 
tehettségnek mivolta fzerént, fel ofztani 5 és bé« 
fzedni. 

6) Minthogy a' 3 Rcfzekre ofztott Törvény 
(Juris Tripartiti) első Réfzének 2-dik és 9-dik 
Tzikkelyei fzerént, minden Nemesek egyenlő fza« 
Vadsággal, 5s adózástól való menttséggel (immu
ni tás) birqak: ahoz képest a' Nemesi Julinknak; 
fenn tartását erányzó Atyai gondoskodásunk fze
rént , meg fontolására bizzuk a? Rendeknek, hogy 
mi módon fzabadíttathaffanak fel az úgy nevezett 
u4rmálisták , és egy telekes Nemesek is az adó
fizetés alól , mindazáltal úgy, hogy az által az; 
adózó Népre, ineüy egyébaránt is külömbkülomb-
féle terhekkel küfzködik, femmi új tereli ne hq-
í'omoliyon. 

7.) Többire, minthogy nagyon keli arra vi
gyázni a' Státusnak, hogy a' közönséges hivata
lok, meUyektíek jó ki fzolgáltatásoktól függ a* 
Státusnak és Polgároknak boldogságok, az azokra 
leg alkalmatosabb Férjfiakra bizattafíanak; é s , 
mi vej a' Közjónak elp mozdítására való kpteles-
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ségnél fpgva, minden Polgároknak van juflbk ér* 
dem fzeraésre, és hivatalok keresésére: kívánjuk 
a' Polgároknak fel ferkentésekre, 's a'fzorgalma r 

J;offágnak és nemes vetélkedésnek fel indítására, 
hogy azon Törvények, mellyek által az előbbi 
Századokban, a'nem-nemes, és kevesebb birtoka 
Polgárok ki rekefzíettek volt, az akkori környül
állásokhoz képest, a' közönséges hivataloknak 
folytatásától: a' Rendeknek köitsonös meg egy-
gyesésekkel, törölte ílenek el; még pedig úgy» 
hogy az Ar malist áknah, és egy teiekü Nemesek
nek minden hivatalokra; a' Nemteleneknek pedig 
az Udvari és Tartományi Dikaftériumoknál, Ti
toknokságig ; a' Só - Harmintzad - 's más K,amarai 
Szolgálatoknál ellenben, mellyeknek ofztogatása 
külömben is a' Királytól függ, minden tifztségekre 
kíüömbség nélkül út nyittafíek. Valamint Mi ma
gunk is mindenkor az ollyan Nemteleneket fogjuk 
leg kiváltképpenvaióbb tekintetbe venni , a' Ne
mesítésre nézve, a' kik a' Kir. Katonai fzolgálat-
ban, avagy az emiitett hivatalokban híven é§ hafz-
íioíran forgolódtak. 

8.) Nintsen végtére femmi kéttségiink, az arról 
való belső meg gyözödések erántt a' Rendeknek, 
hogy a' Törvényeken fundáltatott bátorságát a* 
Polgárok életének, 's javaiknak, tsupán az igaz-
ságnak helyes , és húzás vonás nélkül való ki
szolgáltatása, által lehet eízkpzleni; és hogy ok 
a' mindennapi tapafztalásból tudják azt} hogy az 
igazság fzolgáltatás módja, mint ez meg fzokott 
psiú az emberi rendeléseken, a'törvényeknek ere

deti 
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éeti értelmétől, és a* fel áílitcsH TörvényfE^kek. 
ppfe tzéllyáról olly mefize távozott; hogy már 
gyakorta fenn forgott a' törvénykezésnek meg 
jobbítása, a' hibáknak el hárítása, és az igazság 
Ili fzqjgáltatása kpon/ebb 's kevesebb költségbe 
feerylö módjának fel találása. A' mi atyai főbb, 
gondoskodásaink között kiílönÖfíen, fsivünkön va-. 
gyan tehát Minékünk a' törvény tételeknek m e | 
j^objtása; és, mivel Mi, nem a' magunk fzabad 
f gttzésjhez, hanem a' Törvényedhez akarjuk ma-
gurjkat alkalmaztatni, a' törvényadó hatalomnak 
gyakorlásában: arra nézve ferkentjük Jtegyelmes* 
§gn a' Rendeket, az ezen gondoskodásokban való 
j-§(% yételrf?;. 's intjük atyai módon, l\pgy tíyxAy*. 
lyanak hozzá ezen hafznos munkához, kezdjenek 
leje a' törvényeknek meg visgáíásába, 's a' mind 
polgári, mind pedig vétkeket tárgyazó (criminalis) 
TQryényte!.eleknek, á? dolog méltóságához , '§ 
mr<amos fóliához képgst való meg jobbításába; 
|aiiát5kP?zanak az igazságnak hamarább, 's az 
gjpTeneíieggei meg eggy&zöbb móddal lehető ki-
feölgáltat&sáról, 's végre az ez eránt fel tejend$ 
Vélekedéseket terjefízék , meg erössítés, végét| 
g|gnkbe. LeopgJ^. 

Frar^tzictO rf% 4 g. 
Az. új pplg4ri alkotvány' el rontására törekedő 

héMékokvAl futamodott hirek, m^Ilyek egpfz Fr 
őr-forgót ej. töltötték darab jdőtöl fpgva, víj maga-. 
»§ | | a' Nemzet Gyűlésének is nem kevés rryugha-
tatlanságpt okoztanak, ^smét el enyéfztek. —; 
j p f S^i&ía, Újra %öb§ ,He|inus.gk tették le ^ 

\ 
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Nemzet Gyűlése előtt a' polgári hitet. Ugyai| 
azt tselekedte a'Lyddai névvel Püspök is , ki elei
tői fogva buzgott a' Nemzet Jufíai mellett. — A* 
Clermonti (Claromontium) Püspök is fel ment azon 
esküvő helyre. E z , annál nagyobb örömre fzol-
gáitatott alkalmatoírágot, mivel az emiitett Püs
pök mindég ellene volt eddig, a' Papi Rendet 
tárgyazó rendeléseknek; ?s most azt reményiette 
felőle a' Gyűlés, hogy ö is a' több meg esküdt 
Papoknak példájokat fogja követni; oda lett azon-
ban ezen reménység, mihelyt meg fzóilalt a' Püs
pök , 's kezdte meg külÖmboztetni a' polgári ha
talmat , a' papi hatalomtól. — Félbe fzakafztatta 
itt a' l'zavát vele a' Gyűlés, 's azt végezte, hog j 
egyéneden tsak azt kell tőle kérdeni: akar e% 
minden feltétel nélkül meg esküdni, avagy nem ? 
Erre» a< folt a'Püspök' felelete, hogy ő a'végzéf 
fjeerént való esküvés formáját el nem mondhatná; 
hanem mást kívánna a' Gyűlés eleibe terjefztení, 
és azt az afztalra tette; de erre nem is egyelt a* 
Gyűlés, hanem dolgához látott. — 3 dikípn meg 
újjította a' Gyűlés azon határozását, hö^y min
den Franlzia Prelátüsok, valakik Jan. 4-dikén let 
nem fognák tenni, a'Nov. 27-dikei végzésnek ereje; 
fzerént a' polgári hitet j papi hivataloktól meg. 
fofztaífanak. El jővén 4-diken a'hitlés ideje, egy-
gyenként keídte izolloügatni az Elölülő * a' pap | 
renden lévő, 's még megj hertl esküdt Tagjait a§ 
j^ipsríek, 

Folytatása következik; IM 
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J£ Meuvidi Újságból, 
EgyFrantzia könyvtári egér, De Thou (Thud^ 

mis) Augufius Ferentz Köny vtárnokhoz 4 Halót* 
t&k Orfzágába. 

Frantzia Orfzágban, Jan. nádikén. 
Ez eggy egérnek, meg pedig könyvtári tudói 

egérnek Levele! miért nem ? ha É/opus ideiében 
olly erköltsi tudományt prédikálhattak az állatok, 
mellyet még mais Csudálnak az emberek, hogy 
ne tehetne valamit eggy egér Is a' Dori{orálékban% 

'eggy ollyan egér, melly könyvtárban fziiletett, 
neveltetett, 's tápláltatott. — Sok Tudósok vagy? 
nak a' Világon, a' kik tsak egy könyvet fem ettek 
még ínég életekben; én pedig már pgéfz köteteket 
fzáTtítottam gyomromba. -— A' mi egéri Társasá
gink dolgán, jó Thuanus! QÜy fordítást tett a* 
Frantzia Revolutzio, hogy már ma nem a' leg 
jobb állapotja vagyon egy tudós egér társnak. —-
Az el törlött Klaílromoknak Könyvtárjaik eladat* 
ta tnak, mint fzintén azoknak jófzágaik : enné| 
fogva fok egér - társaságok is pufztulásra jutnak, 
Ki hitte volna valaha, hogy nékünk egereknek 
egyenlő forsunk leffz a' Múzsák' lakó helyeikben, 
a' Szerzetesekével. De az áa nagy Atyám meg 
jövendölte már az t , mi akkor kis egeretskek vol
tunk ; a' XV. Lajos'' Hiítoriájának utolsó Leveleit 
rágitskáltuk: még raofi is fzámb^n van az ize , a* 
ríiiliyen keserű ét%] volt ez! de nem tsu^a; mert 
a' nép kcnyhúllatásaival voltak azok irva. A'vallás 
r ó i , 'törvényekről, erköltsröl,. "s polgári birtokról 
való iratokat ki nevelte vóit akkor az Udvar; a* 

Stá-
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Státus' gyéplüje, eggy istentelen Laímák kezében 
volt. Égy feslett életű Pompadournak $ egy Bu-
barrynak karjai közzé engedte magát X/7". Lajos 
Tzoríttatm; 's clly mély álomba* merült, hogy fü* 
lébe nem juthatlak a'Képnek jajgatásai. Leket e* 
tehát tsudálni, hogy el törvén a' Nép végre azon 
vas jármot, mellynek terhe alatt nyögött, magát 
a* függetlenségnek birtokába helyhez tette. Sok 
ideig hartzolt a' Frantziák fzivekben a' Királynak 
izeretete, az emberiséggel. Látta azt XVL Lajos 
a' nép fzerető Lajos — öfzve hivta az Orfzág Rend
jeit , mint az Atya fzokott tselekedni, ha valá-
melly tereh fekCzik a' fzivén. Meg jelentek a* 
Rendek, de nem mint Fiak; hanem — mint dühöf 
gyilkosok, 's meg ölték a' NemefFéget, a' régi 
Konftitutziót, a' Papságot, a'Kir. Méltóságot és 

. — minket fzegény egeretskéket. — Minden vifíza 
fordult moft minálunk: Necker Úrnak, ennek a* 
magafztalt Szabadítanak, moft Genevai Vdrasló 
sC neve. — A' Papi Rend, ez az első efzközlöje 
a' Frantzia pallérozódásnak, ki van fordítva a* 
farkából. — A' Nemefteg, mellynek vérbe került 
a' Frantzia DitsöíTég' fzerzése, a' Tsizmadiák', 
«s Szabók' Tzéhek közzé taízíttaíott. A' Király, 
ebben a' zűrzavarban tengődik, 's hasonló eggy 
órához, melly úgy já r , a' mint a'Nemzet Gyű
lése akarja. Soha fe tudom * mi tévők legyünk 
mi fzegény egeretskék. Ha másképpen nem for
dul a' dolog; oda lefFz minden — még a' mi.ven
dégeskedéseink is. -*• A' mi Szomszédjainkat, a' 
Luttichi egereket is fzinte utói érte vplt már a' 

re-
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revolutio; de moft már vigan ugrálnak lyukaik* 
bari: mert az egéfz revolutio a' Birodalmi Törve-
iiyek' faj tójába került. 

(Úgy irják, hogy Jan. 12-dikén bé fogtak a* 
Ts . Seregek Lüitichbe férkezni; minekutánna a' 
Rendek végre hajtották kéttség kívül, F. M, L. 
Alvintzinak hozzájok küldött következendő kíván
ságait: 1.) Az örizeteket ki kell S. Trond, Ton* 
gers , Vife, 's más Városokból vonni. 2.) A' T S Í 
Seregeknek el érkezések előtt, le kell a' rendes 
Katonákkal, 's Polgárokkal tétetni a' fegyvert, 
különöílen Lüttich 's Vervíer Városaiban 's a" t. 
'g.) Mindenütt fzoros parantsolatokat kell adni, 
a* Ts. Seregeknek fogadások eránt. 4.) Lütiich 
Városának külső Városaiban alkalmas ház&kM 
kell kvártély helyül ki mutatni; mindazáltal úgy, 
hogy a'Seregek Bataíion 's Ofzíályonként eggyiitt 
m arad hallanak, 's a' Várba két Oiztályok ízái-
liltathaíFanak bé. 5.) A' Városnak mind a' & 

f)iatizain eggy eggy Ofztály fzámára keli orailo 
ielyet; valamint 6.) Minden kapuban egy Tifzt-

íaek 's 20 Embernek való ftrázsa fzobáí kéfzíteni. 
f.) Tanátsbéli Személlyeket kell ki rendelni, á' 
kik bátorságnak okáért eggyesíteni tartoznak mai 
gokat a? Ts. Seregekkel, 8 } Minden Patriótái 
tzimereket, kokárdekat, 's más jegyeket le kell, 
a' Seregeknek bé férkezések előtt tenni. 9.) Szo-
roftan meg kell minden ellentállást tiltani. ÍO.) 
kérettetnek a' Rendek , és TifztvíselŐk végre, 
olly rendeléseknek tételére, hogy a' tsendeiíég 
femmi lárma által meg ne háboríttaíTék. ) 

* # * * # 
Thuanus Augujlus Feréntz j ama' hire's Hifto-

fikusriak Presidens Thuanus Augujius Jakabnak 
volt á' Fia. Talentorriira nézve ^ Fö Rir. Könyv-
fárnokká tál«^aU; éé i642-dikben éktének 35-dik 
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tfótendejábea feje Lyonban el üttetett. Gyáfá8§ 
végét okozta* Cinque Marfi Marki, Éfiat Heüfik 
kél való baráttsága. — Azzal vádoltatott t. I, a? 
emiitett Marki, hogy Kardinál Richelkn elled vd : 

lamelly öfzve- esküvést efzkozlött volna. E«&& 
dologban tehát Thuanus Augujiust is kérdőre VÖÖJ 

ták; de kéfzebb volt áldozatjává le^ni bafáttságt 
Tzerétetének: mint fzerette Barátja elten leg kiífeW 
vallást is tenni. 

TUDÓSÍTÁS. 
Két dolgot kívánok az erdetélés közöriseg|gl 

közölni. Az élsö ez , hogy egy Londoni tüdői 
Társaság , meilv most az O Testamentomi Gí?ríi| 
fordításnak leg tifztábbári 's legtökéleteílebbeh le
hető kinyomtattatásábán fáradozik* valakitől ált 
értette, hogy Komáromban is találtatnék a' *?3 
fordításnak egy régi kéz ifovánnya * 's azért ÍS 
kérte /ifea/ Profefíbr T. Pauíus Urat^ hogy érttitfe 
valami módon járjon vegére. T. fiaát&slüt iratéi! 
ide hözzámKomdromb^iha igaze',hogy itt valamely 
régi GÖ rög (raanusc'ríptuma ) kéz-irovánriya véí-
na a' 70 Fordításnak és fel vállalná é*-. annak 
fzorgalmatos rnê g visgálását, 's a'kulömbséggk-
nek fel jegyzéseket? Meg lehet , hogy tálásl* 
hajdan volt itt valameliyik•" KÜhyVtárbaá. 'iiiyi-.í 
Mánufcriptum; de már ma fehol nem találtatik.! 
kérem azért az érdemes Hazafiakat, hogy hú Va
lakinél illyen jégi 70fordítás régi képírásban vóhié* 
ne terhelteíTeri felöle tudósítani. 

A' másili doldg, msllyet az érdemes KozoB2 

seggel kívánok közölni, az , hogy az el máit 
íízl.endöben egy tudós Hazafi Levelet írt volt ÍV* 
Mejfziási írójának Kiopftok Úrnak , nleílyben igéfV 
hogy betses munkáit Magyar nyelven Mvánja fei 
botííátani. Kiopftok Úr a' Levelet vette; de a3 

\*bb litereiéi között Kgy el tévedt } hogy reá fiérS 
ákáá-
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akadhat , 's következésképpen az írónak nevét 
liem tudván, reá nein válaízolhat. Általam azért 
azon tudós Hazafinak tudiára adja, hogy mind 
Levelét, mind abban tett igéretét igen kedveseri -
vette* — Egyfzersmind említtetik az is , ,hogy a* 
Gyüjteménjnek Olvasói kozzűl többen eggy ótöd 
réfznél máig is tartoznak. Ezek kozótt pedig 
Vágynak fok érdemes Uraságok., söt Méltóságok, 
a* kikről éppen fel nem tehetjük, hogy ezen kevés 
pénzt meg küldeni fajnálnák; annyival inkább, 
hogy az írók, a' nybmtattatásra tett költségen 
kivül , a' Poítának is a' 2 forintot meg fizették. 
— Kérettetnek azért, hogy akár poítán, akár 
más bizonyos alkalmatoíTággal azt meg küldeni 
ne terhelteiTenek. Fétzeli József. 

A' múlt Szombaton (Jan. 22 dikén ) tartatott 
Pozsonban, az űjjonnan el kezdett Üléseknek el
sője ; mellyben fel olvastattak a' Kir. Refolutziók^ 
ss ezeknek a' Gyűlés Tagjai között párbán lejendŐ 
ki oí'ztatásáról végzés lett* —- A' vallás változta* 
tásra nézve, abba határozta meg magát Ö Fel
sége, hogy a' ki belső meg gyözödésbol, más 
vallásra akar , mint a' mellyben vól tedd 'g , által 
l^pni, jelentse magát az Udvarnál. — A' Magyar 
öltözet eránt hozott határozását a' Gyűlésnek, 
helyben hagyta Ö-Felsége. —• Tegnap, (24-ken) 
ismét Gyűlés Volt. 

K.Ölt Bétsben, Jan. 25-dik napján 1791. 
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