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T.
_!• gen.-meg-tettzet volt nékem annak..a' De-
ák munkátska írójának a' gondolattya,
melljnek Szemöldök Iráfa ez: ,, .Anglia és
,, Magyar OrSzág Igazgatáíbk formájának
,, eló'adáSa; „ Ez a'Munkátska a',két.Nem*
zetriék OrSzágos Szabadságait hafonlittya
egybe , nérrielly tzikkellvckben. De a',mi
nékem 'ennek aJkalmátcJTágával a' továhra
valö gondolkodásra okot adott; není azok-
nak az erÖiTégeknek valami gyengeségek,
rfiellyeket Magyar, Órfzág réízéröí azon íro
elö hozott; mert azok leg-alább előttem,
érÖffebbek "mint Sem igaffá^gal ellenek le-
heíTen mondani. Azon kiyiil-is pedig volt
modoiii. több más jeles Iráíptskákat-is iát-
ni, meílyékben nem tsak ezek; hanem min-
den "más igaffágai-is Magyar OrSzágnak
VéleiedéSem Szerint ellene mondhaXatianuí
Uííeg'-vádnak bizonyítva; Orfzág TÖrványei-
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böl j Orfzágos VégzéSekböl közönséges kötl-
fékböl.és Szöv-ettségekböl. Ugy hogy az
Igaffág meg-mulatásának törvényes uttyán,
év «z egyenes Itélö Szék Szinén, Semmi kér»
dés rollok tovább nem lehetne.

1 Hanem ezek közül az IráSötskák közül
egybe, mellynek Szemöldök IráSa ez; „ Egy
„ Lengyel Tanáts Urnák egy Szabad Ne»
„ met Birodalombéli Tanáts Úrhoz irott Le-
vele,, iyo6ba. Ai írónak ezt a' meg-jegyze-
íit találom, niellyet tsudálkozáffal ir ma-
ga-is; Hogy t. i. a' Magyaroknak magok
Xiráíly okkal az akkori időkhöz képeft va-
ló villongáSok alkalmatosságával, az ide-
genek között majd Senki nem találkozik,
&' kiífek az ö igaffágok a' fejibe bé' férjen;
és 0, ki azt hidgye, leg alább a',. Magyar
Nemzet Sorfán Syivibe réízt végyeri; közon-
fégefen nyughatatlanságnak tartatik min-
Öen dolgok; Ezeken a.' Szavain az írónak

• igen rneg-ütköztem, rtlert azt tartom, hogy
magunkot más ki-pallérozott Nemzetek-
kel egybe vetvén , elég okom ' vagyon
léá, níogy ugy Ítéljék: hogy Európába
nem tsak a' Magyaroknak vagyon Fejek. £s
réSzemrölnem tagadhatóm azt-is, hogy olly-
an SzokáSom vagyon, hogy akármelly igaz-
Bak és világosnak téSfék-is nékem valamelly
dolog, akár a* t'erméSzeti jelenéSek', akár
áz IgaSSágok'rendibe légyen az, de ha, más
líózzám'haSonló értelmű, vagynétalárh ér-
télméSebb emberek azt meg-nem esitaérifc:
tehát akkor a' magám tulajdon esjxiéretén-

íá k'é'teÜédni,kezdek; és vísgálódáítmát uj.
3-a elö-^éSierH. Miért ne kételkednék az
ember magán-is, hogy Vallyonnem betegé?
iia Sokan es jó fzivii értelmes emberek mon«
gyák. í>eg felöbb-ís azért mej-kezdéttem at
emiitett Iro fzaváitíaft igáíTágát fontolni.
Igái ét. i. az, hogy más idegen értelmeit
emberek á' mi- dolgainknak, és Királlyá*
inkái Százaktól fogva fenn fofgo ügyeink*
iiek'rendibe, nem ugy gondolkodnak ttiiot
mij öém látnak igazat?

Mi tagadás benne h Ugy taMíöíw én-U}
leg alább hozzám hafóiilo Barátiríimáí é*
gyütt, át éh értemhe ügy tapaiztáitáíin
Mert kezdem a' Hazámba lévő idegenekén*
Kevás felsőbb vagy alSobb' íeildü í"ó l*ifz*
tek voltafe möft égy" héháhy ido alatt Ha*
zánkbari, á'iok félé Nettizetü iüégén í i f i*
ífek között kikkel közelebb vagy távulább
való esmerettségünk kpzöaségefísii j és láf*
lalkodáfunk nem lett volna. Sok áérék,
Néme3 indulata ^ jó fzívü ^ iíiég-TÍlágöfÍtta-
tott él-méjü i és tifzta' iíéletü jeles embére;-
ket:<találtunk közöltök; fok verfeh vetéU
kedt'ünk vélek' Hazafiakul Nemzetünk í^a-
feadteágairol. Illyerikpr meg éfétt, kivált
értelmesebbekkel lévén közüllök iígytínk;
hogy állatáfuntóak j és Törvényes erö/Té*
geinknek engedtek ugy;an J de tíyiíváh ta«
pafztaítük a' mellett^ 's magdk-is megval-
lottak; hogy Szabadságainknak hellyé* vóí-
fa tsak íiera fór egéfzea fejekbe; és az ela-

m SÍ adott
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adott.okoknak meg-gondoJáSa Vgya&okos«
kodáSokat meg-köti, de Sziveket meg-nem
»y érheti. .,

... Á' külső" Orfzágokon, — h a küllyebb
megyek, — kitSoda a' ki IgaíTágunkat láf-̂
fa? Az Újságiroknak nyelve, .mindenütt a"
közönséges nyelve; ;és a' Német Szabad
Birodalom, kéttség kivül a' Világosa' leg
fzabadobb Birodalom: még-is a' Hambur-
gi Holnapos és Beyreuti Újság Levelek |roi
ellenünk vadnak; mellétünk egy fints. De
nagyba mérnék fogadni, —— hogy közelebb
jöjjek, — hogy tulajdon magunk. Hazája
Fiai és Leányai között,, és meg-talám j a'
Fövebb MéltoSágok fényes rendibe-is; kö-
zönségeSebben Szólván mind két Nembe kik
moítaz Örfzág Szabadságai mellet, — mi-
vel hogy Hazailának lenni módivá v.ált,«^-»
tirzefejv buzoknak; igen kevefen vadnak
öllyanok; a' kik azoknak az Igafságpknak
fundamentumát, és ága bogát jól esiríérnék
és tudnák; 's egyfzersmind fzivekfee-is rol-
lok meg-gyözödtek volna. Ha valaki az
illyeneket azon Számlálás modgyával kez-
dené Számlálni, a' millyennel Juvenajis a-
ina Pylufi Öreg Királly efztendeit Számlál-
ta ; né talám a jobb kezére által nem men-
ne. Nem kívánom érdekkni őket; mert
nem a' Szivek hibája:, az időé. Hazánk-
nak érdemeSebb Léáriyai többnyire, ártat-
lan és Szent életű, de idegen Nemzetü Szü-
sek|öléböl wenteaek Férjeik ölekbe, JEzelc

m

£ Théréfia Isfkolájába, és idegenek között,
nevekedtenek, örinan egyenefen léptek az
Hivatalok poltzára; ebbe a' múlt pappiros
Világba, mikor iro-ASztalok mellé ültek jü-
lekig ültek a' pappiros közé; Szerentséfek
valtak, ha a' jelen való follyo dolgokat
igazíthatták, a' múlt időkkel nem mindr
pyájOíi esmérkedhettek egyaránt.

Ezeknél a' tapafztaláfoknál fogva tett
visgálodáfim mellett azért, nem kételked-
hetem Semmit, az emiitett író , felly ebb elo
hozott Szavainak igafSágán. De meg-kell
vallanom; annál nagyobb bámuláíbm, ezen
tsudára méltó jelenésnek az okán.' Talám
éppen nem érezheti Senki igazán más nyo-
moruságát, ha maga-is benne vagy hafon-
loba nintSen; vagy ha külömben az a' más,
nem igen jó Baráttya. Vagy ugyan talám
hagy azok az Igafságok és ízjabadságok nem
olly könnyen értethetnek meg; az oka a* '
dolog elö adásának és esméretének mod-.
gyába-is vagyon; és azért ha egy idegen--
nek, vagy még Hazafia, vagy Léányának-
is, vagy modgya, vagy ideje, vagy néha
kedve-is nintfen a' mi különös Törvény**
fzokáSainkat , nagy kéfzülettel visgálni ;
nagy darabokba foglalt Orfzágos Törvé-
nyes Könyveinket által forgatni, és bellöl-
lek az Igafságot roeg-érteni: nem ollyan
nagy tsuda. így kezdettem azért. magam-
ban eí-mélkedni, hogy vallyon nem voínaé
líjod benne, azok nélkül a' nagy Könyvek

•'-:'• a 3 é& .
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és terhes Munkák nélküíis tsak a' termé-
Szeti okoskodás Szemben tünö és kelleme-
tcs fényénéi, állapotunkat ollyan világos-
ságba tenni; hogy valaki meg-láttya Szi-
véig hasSon; és vagy tökéleteSen meg-gyö-
zödgyék, vagy ieg alább a' Nemes Nem-
íetet, és a' mellet 's Hazájok mellett buz-
gó Rendeket tovább nyughatatlan Fejek-
nek ne tartSa. Midőn ezeken tűnődném.

Jutott vala azonban egy gondoíatots-
ka eSzembe. Annak értelme majdillyen for-
ma volt: Hogy

Magyar OrSzágon a' Királlyságra való
válafztatás vagy arra Eleiről való követ-
kezés , a' mint nevezik Hitvtditatia Successío
Jsóz'ótt, az OrSzág fundamentomos állapot-
tyára nézve, talám Semmi ollyan nagy kü-
lömség nem yolna, a' mint kozönségeSea
tartatik. A' Királyok magok fzeméllyekre
nézve ugyan vagyo*n nagy külörnbség. Mert
egyik tudgya, örömmel pedig, hogy ki kö-
vetkezik utánna, és Házának ditföSségéröi
bizonyos; a' más pedig nem tudgya: de az
OrSzágra nézve, ha mindenik Királly, mind
a' váláfztott mind az örökös következésü,,
tsak ugyan azon egy Törvények Szerint ur-
alkodik ; mind egy akármelyik uralkod-
fyék. Á' két Királlynak, egyiknek a' má-

kánál nagyobb Szabadsága , vagy Tör-
vénytől való mentsége nintSen ; Sem mii
nagyobb szolgák vagy Rabok egyik alatt

mint

mint másik alatt nem vagyunk; hanem tu-
lajdon képen Szólván tsakHivei; 's a' Tör-
vényeknek véllek együtt Rabjai, Aragy is-
mét véllek együtt Urai vagyunk, és mara-
dunk törvényeSen. Mert

Magyar OrSzágon ha a' Kitsihyeket
a' nagyokhoz Szabad kaSonlitanóm — vá-
laSztott Királly vagy Fö ISpány, vagy Vá-
roíi Biro , vagy örökös Királly, Fö-ISpány,
vagy Biro; akármellyik légyen, a' mint
Szokott-is lenni; akár váláSztott akár örö-
kös, de mind Biro, mind Fö ISpány, mind
Királly, tsak Tiízt; egyik nagyobb a' má-
siknál, vagy Felségefebb; de tsak TiSzt,
nem Földes Ur egyik-is. Mint1 a' Biro és
Fö ISpány a' magok JoSzágokba; ugy a*
mi Királlyunk és- Korona Örökösünk Austri-
ába Örökös Földös. Urak; de mint emezek
a' magok Tiíztségek kerületébe, ugy a'
Királly Magyar OrSzágon, 's a' Koroná-
hoz tartozó réSzekbe 's OrSzágokba egyik
fem örökös Földös Ur, hanem tsak TiSzti-
re nézve Örökös Ti íkt; állatta vaioi egyik-
nek fem ollyan Jobbágyi, mint a' Jofzága-
beli maga földia laka Örökös Jobbágyok,
hanem örökös Hivei tulajdonképen Szólván ;
és a' TiSztsége Kerületibe lévő föld , egyiké
fem ollyan magáé, mint a' maga JoSzágá-
ba való földe V a' t. Továbbá

Hogy mind addig, mig a' Felségei Au-
striai Házból Nemes Magyar Orízágnak

a, 4 válasz-
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.válafztás Szerint lettek Királlyai, mind pe-
dig az után hogy az örökös következés
meg-adatott: a' Királlyok tsak egy forma
Törvényes, és egy aránSu hatalmú Királly-
ok voltak. Es mikor az örökös követké-
zéit meg-adta-is az OrSzág; Semmit egyebet
nem adott, hanem tsak Örökös TiSztség
fzefint való Hatalmat; 's mint az Angliai
.örökös Királlynak Angliába , ma fintSen
több annál. N. Felséges Mária Théréíia
utolfo Törvényes Koronás Királlyunknak,
nem volt több Szabadsága egy tseppel-is,
mint Josefnek az Első Örökös következ&sü
Királlynak, Első Leopold Fiának. Ennek
haSonloképen nem volt több, — a' tifzta
követkézéit ki-vévén, — mint az Attyá-
nak; ennek Sem több mint Eleinek, 's. azok
előtt volt Magyar Királlyoknak, Lajosnak
's a' többinek. , '

És valamiképen képtelenség volna,
hogy egy Örökös Fö ISpany annál a' .Szó-
nál fogva, hogy ö 'úr'ök'ős a' Vármegyét ugy
tartSa mint a' jofzágát; 's a' kettőnek fzo-
káfait, Szolgálatba lévő embereit, Tifztsége-
it, Jövedelmeit, Katonáit, Hajdúit egybe
2avarja, 's- a' Vármegyét végre a' maga
Hevéről nevezze; vagy hogy az Angliai Ki-
rálly Hannoverába lakjék, az Angliai kin-
tset odahordaffa a'Hannoverai Kints tartó
Házba; Hannoverai meg-hittebb emberei kö-
Zül küldgyön Angliába Kints tartokot, Vi-
«e Királlyokat, Kép vifelöket, Biztofokat,

tifz-

9
Tifztekel, Katonákat" az A'nglufok nyaka*
ra, azokat az AngluSokéval egybe eíegyit-
tSe, a' Várókat Hannoreraiakkal rakja meg,
a' Fö Titok TanátSa (Miniíleriuma) Han-
noveriaiak légyenek, 5s Angliába nem tifz-
tán az ö Törvényes ízokáfok és Nemzet-
béli embereik által foliyon a' dolog; ha-
nem a' mint a' Hannoverai Titok Tanáts
küldi Par,antSolatait; és azok által a' Biz-
toSok által, és alatt, a' kiket onnan küld :
ugy mind ezek ollyan képtelenségek Ma-
gyar Orfzágon; 's a' mi a' Magyar Nem-
zet réSzéröl nagyobb tsunyaság, 's az ide-
gsuek réfzéröl nagyobb érteíenség, az; hogy
Európába közönségeScn a' Göttingai nagy
Tudományu Profefforoktol fogva, a' Bétli
írókig, mindgyájon a' Magyar Koronához
tartozó Tartományokat, Auítriai Tarto-
mányoknak ofterreicbifcbt: StaaUn nevezik;
holott egéfz Auítria mint Auítria annyit bir
Magyar Orfzágon, mint a' mennyi ízor a'
tenyereden vagyon. Azt mondgyák: hogy
a' Magyar ezerek Auítriai Seregek; én
Aufiriai Jobbágy vagyok 's a' t. Iften ment-
fen! mert

Magyar Orfzág Auflriátol egy oliyaft
ni.;g-külöm böztetett Qrfzág, azért hogy a'
kettőnek égy Feje van, mint Anglia. Han-
noverátol, azért hogy ezeknek-is egy Fe-
jek vagyon-, mind Határiba^ mind Tör-
vényeibe, mind Igazgatásába, mind min-
den pontra Eé^ve, Magyar Orfzág ollyan

a 5 raagá*
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magától fen álló Orfzág mai-is, mint volt
Sz. litván 'Királly idejébe; és mint más a-
Icármellyik OrSzág a' Világon. A' Magyar
Királlyság pedig a'Koronához tartozó min-
den Tartományokat egybe vévén , \ nem
tsak a' Szebb Királyságok rendibe van; ha-
nem mint királlyság Auítria Tartománya
nem-is lehet. El-pufztitották ugyan Ma-
gyar OrSzágot a' Tatárok Béla idejébe;
négy efztetideig laktak benne — Ifién tsu-
dája hogy.még egy maroknyi Magyar va-
gyon — a' Királly-is egy Szigetetskébe tar-
tózkodott meg; El-fogtak azután a' Szivit
a' Törökök, az Anya VároSfal együtt; a*
fzélitis .meg-nyirbálták; más felöl el-fzakadt
Erdély; és a' Lengelek még az előtt el-
foglalták voltHalitSot; mellyek moft a' Ko-
ronához ismét vifza jöttek; de még-is meg-
maradott, és küíön 's, magától fen álló Or-
•fzágnak maradott. Hanem az Anya Vá-
ros és Királlyi Lakhelly Török kéznél lé-
vén , a' Királly a' maga Hertzegségébe
Bétsbe kezdet lakni, idővel azután az Iro
Szék ( Cancellaria ) , is oda ment; 's az
Uraságok-is oda kezdettek járogatni. Az
alatt mig, a' Törökkei, való Tsaták tar-
tottak,' az Auftriai'sadegen Hâ ii Seregek „
mint Szövettséges, ÁS Segéd-Hadak bé jöt-
ek .az.' Orfzágba; Őrizetül bé mentek á' Vá-
trakba; 's mmá a' két heilyen a' Törvény
titalma ellen meg-mar adtának. Majd vil-
longo idők jöttek; a' talám nem éppen ért
igyekezetnek, a' Hazafiak réfzérölj nagy

- , véres

II
véres és "fyörrioru példái eftehek a' múlt
Száznak a' végin,. 's ennek az élein; 's azu-
tán nem mért Senki az igafságnak Appfto-
Iáválenni. De mind azonáltal Orfzág, Kern.
zet, Töi-vény, 's ezeknek igaSságai el-nem
töröltettenek; Eftenek ugyan rajtok Sok a-
probb és nagyobb, ujjabb rneg ujjabb fe-
bek; mellyefc már utoílyára a' jözpn okos-
ságot és terméfzetet-is fel-haborityák vala,
minémüek voltának közelebb a' Föld-mé-
rés ,:. az' idegen Nyelv bé hozásának kép-
telen Szándéka: de meg-maradtak mondom
Törvényink és IgaSságaink, bátor rakva
febekkelj és ezek a' próbák tsak a' Felső
Hatalommal való vifzá élésnek , ujjabb és
talám végső erőlködései voltának.

így, vagy majd Hlyen modqn el-mél-
kedem vala a' minap, ugy gondálkodván;
hogy talám egy illyen forma derekks elö-
a'dáfa a' dolognak, nétalám ízivekré hat-
hatna azoknak-is: a' kiknek annak a' mélly
Kútnak , az igaSságnak fenekére le-fzál-
lani, modjók nem volna. Moft azért ke-
zembe akadván, az előbb emiitett Deák
írás, mellyben az Angliai 's Magyar Or-
fzági Igazgatás formája egybe haíonlittatikj
meg-tettzett az Iro gondolattya, és ugy
vélekedtem: hogy elöbbeni tzélomra ta-
lám nem lenne illetlen, ha én-is rneg-proT
bálnám ezt a' modot-is egy néhány Sorots.
kába. Ugy mind az által, hogy midőn a*
Deák Iro, az Haza és Nemzet Igafságait»
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a' Torvény könyvekből kívántaTmeg-muto,

f atni: én azokat ollyan formán adnám elö;
ogy "azoknak. igaSsága, tsak magokra-is

fzemben tűnnék. Mennyen bátor az Igas-
ság i— rajkor tsatára megyén —• Hadi Se-
regekkel, és Készületekkel; nem ellenség
eleibe kélzitem én az ártatlant, hanem ha?
fon.ló árttatlanok eleibe:, kik ugyan ezen
réízbe .talám még-Ötet nem esmérték, de ha
tsak tiSzta terméSzeti öltözetébe meg-íáthat-
tyák-is, mint meg-hodolt tiSztelöi, azon-
nal kéfzek iéfznek meg-ölelni.

Magyar Orjzdg és Anglia, d ket Nem-
zet, és Királly ok ' Í Igafzgatáfoknak

Formája, égy Lineába.

1. Árt. Angliai Királly örökös követ-
kezésü Királly Angliába de nem Anglus
Jíemzetböl való. így

A' Magyarok Királlya-is, örökös kör
vetkezésii Királly Magyar OrSzágon; de
pem Magyar líemzetböl való.

2. Az Angliai Királly egySzersmind
Hannoverának-is Fejedelme, és igy az An-
gliai Királly, és Hannoverai VálaSzto Fe-
jedelem , tsak egy Személly; de azért An-
glia és Hannovera két OrSzág: és tsak az-
ért hogy az Angliai Királly, 's Hannove-
jrai VálaSzto Fejedelem • egy fzeaiélly; ha

fzint-
1

fzjníin mindenik egy forma fzabadtságu
OrSzág. volna-is; még-is a' két OrSzág két
OrSzág,maradna, mivelhogy kettő. így

• i.vi A'Magyar Orfzági. Királly, egyfzers-
inrad Auftriának-is Értz Hertzege; es igya'
Magyar OrSzági Királly, 's Auftriai Értz
Hertzeg, tsak egy Személly; de tsak: azért,
hogy a' kettőnek uralkodója tsak. egy Sze-
mélíy; még-is Magyar OrSzág és Aufiria
két OrSzág maradna,:;ugy-is, ha a' kétOr-
fzág'egy ízabadtságués'egy forma Szabáfu
Orízág volna-is; tsak azért-is hogy ket*
töi v Be

.-.o£i. Azért'ís nem egy OrSzág a' kétOr-
fzágy Anglia és Hannovera. Söt tellyes le-
hetetlen-is hogy egy légyen; vagy Jiogy
természetekre nézve egybe ' yavartafsanak:
Mert Hannovera niaga nem Szabad függet-
len; hanem a' Jkabad Német Birodalom-
hoz kapSoltatott Tartomány. JÉs azon
réSzbe azért, Sem maga az Orízág, fem az
Ura., nem, teílyeséggel független Fö Uraság.
Anglia1 p«dig tsak az Ifientöl függő, és ma-'
gárax fenn álló, egy meg-külömböztetett
feabad OrSzág.

Hafonloképen Magyar OrSzágás A\x& ria
fem egy OrSzág, söt nem hogy a'>kettő egy
volna, de még hogy egéSzen egybe'zavar-?
taSsanak-is,— mint eddig híjába próbál-5

, tatoitj'»>— tpraiéSzetekre nézve léh«tetíen.«
Mext
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Mért Au'Hrííi-Í5 j' •valami: kepen'HaiinoVérá.,
neni-is magától fenu álla• különös Te.ff; ha*
nem tsak réSz Teít, a' Szabad ÍNémeí Bi-
rodalomnak Tagja; maga az Értz Hertzeg*
is, mint; Értz Hertzeg, réTz Szerint á' - Sza«
badíNémet -Birodalomtól'-függő :Uraság::
Magyar OrSzág pedig mind magára, mind
Királyra nézve ; különös, tsak az, Iitentol
függő- Orízág. •'-,-..,.; Í. tei 'a ;.;, .

-. ' 4 ' Hannoverának az. AngliaiíKirSlIy , '
mint Hannoverai Kéjedelem-,• Földes^Ura-
is Fejedelrne-is;. Harino.vera Földének •tú-
lajdonofsa egéSzSzen; és tulajdonkénén %&t
Ven egéSz Hannovcrába nintSen Senkinek
raásnak !egy;, tapalatnytc földeié :tuiaj.dona.
Van; Öröksége jnelly Attyárol-Szállott1 s 's
Fiára megyén, vagy pénzivei- Vette : ?de a'
tulajdo&bíság a' Fcj<adelemé; és-'-mind'a'
Földhez és'annak gyümöltséhez; • anind a*
t,akoSokhoz és azoknak,•ieresményíSilih.ezj
mind az igazgatáshoz,, és .annak mo'dgyá-
l?a ralo rend Szabáshoz; Nem. tsak-olljráa
igaísága ( Jufsa ) vagyon miníegj.-íTörvé-
uyes .Uralkodónak: hanem olíya«'.-is;:mint
tuIaj,dpaJ3shak; mint>Földes Urnák. lEMémbéa

' • ;-'••••- o f- i i .':

Augliának a'Királlyá nem Földes Ürá,
^aHíimí.ts^k'Fejedelme; égéfz Aagliába'.egy
talpalatnyi földe fsntSen tulajdoma; ha tsak.
pénzen ipm öfököíitett magának, ragy va-'
TamellyÁk,..gyermekének; az egéSz Anglus
VMét s«t.i.l»%.;az azaPörar-is, &" -meiiykwr

r- A iakik,

I
&z Orfzágé",> és az Anglus Ke*ttizeté. Sem
a' Földhez, és annak gyü'möltséhez; km
a' LakoSokhoz,-és ezeknek keresmények-
hez.; Sem az igaSzgatáshoz, vagy ennek
modgyába való rend Szabáshpz, teílyesség-
gel Semmi más,, nem tsak Juffa; de-meg
Izava fintsen: hanem tsak Királlyi Tifzti-
hez képeit, mint. Angliai Törvényes Ural-
kodónak.

Auítria ismét haSonlo Hannovérához^
Az Értz Hertzeg az egéSz Hertzegségnek tu-
lajdonofia ss a' .t. és azért, mind a' Föld-.
hez, mind a' X>afcöSokhoz ;. mind a5 rend
ízabáshoz, nem tsak ollyan Szava vagyon
mint uralkodónak: hanem mint Földes Ur-
liakis; és tulajdonosnak. Az - Hertzegnek
az Hertzegségb,éliekre nézve, nem tsak Sze-
méllyé Szabad; hanem minden a' mi tet-
zik ; annális inkább, a 'Földre, és Keres-
mény modgyára" nézve; maga különös haSz-
nára, vagy tzéljára; ef-itieheti akárkitöüs
3.' Földit, örökségit, vagy piatzi, vagy
jBétsü Szerint való árrát le tévén* A' mi a*
LakoSokat illeti pedig, ezek között a' kik
jzeméUyekbe Szabadok, avagy egyik a'má«
íiknál Szabadobbák nem a'Fejedelemre néz-
ve Szabadobbak; hanem tsak egy másra,
bizonyos tekintetekre, és egy más közt va-
ló .mentségekre nézye>., Á' Fejedelemre néz*-
Te pedig. a' mennyibe Lakos és Földei bir,
fenki nem fzabadabb a' máíik-naU A' terei
a' Földhez van fjtabva; és a' ki azt lakja,

a»(i * a §y
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vagy hafziíálja, annak ahoz képeit a' ter-
het-is hordozni kell; a' nagyobb Urnák
Szintügy mint a'- kisfefanek, 's mint fzolgá •
jóknak és Jobbágyoknak. Ház-ok Földgyek,
na az Uralkodó akarja, egy Sorba Száma-
Iá mehet; hogy a' Katonaság Szálláfa áila-
potya•', és más terhek, a' Szerint a' Szám
ízerinr mennyének; és edgyik a' máfikát
meg-ne tsalhaffa. Ha a' Jobbágy vagy Szol-
ga Lakhellyé Lakó nélkül marad; azért a'
tereh el nem véíz; hanem a' kire marad,
annak a' terhét hordozni kell. Mind ezek-
nek 's több hafonldknak, —-• ha nem hibá-
zom — terméfzet Szerint így kell menni.
Elleniben, • • -.•»•.•

Magyar OrSzág hafonlo Angliához. E-
géfz Magyar OrSzágon rtintíen a' Felséges
Királíyi Háznak több tulajdona, harienv a'
mi keveSetf pénzen vettek; mint p. o. Hó'li-
tsot; méliyet-is mint más-'Házafia, a' ma-
ga pénzen vett földit ugy birnak: és azt-is
a' Vérek a' -Felséges Háztöl-is, mirit más
akárkitől rhég-kereshefik. Az egéfz Mái
gyár Földnek egy réíze á' Királíyi Udvar
tartására hagyatott, meliy a' Hivatalé': és
a'tKiráíly élhet belöllé, Öe el-nem idegenít-
heti ; 'más • réSzét miJiéllyt a' Koronára
Száll; a' Királly tartozik el-ajándékozni;
fé magának nem tarthattya , Sérri pedig ked-
Ve Szerint nem ajándékozhattya ; hanem
tsak érdemes Hazafiaknak, es a' Törvény-
fee kitett okokon 's. modokóB.- Mert külöm-

ben

IJSÍI fesn az ajándékozás, fem az Levél fem-
mit nem érnek. Ha pedig az Ajándéko-
zás jó : tehát akkor ,a' meg-ajándékozotf
ízemélly, a' Korona tagjáva iéSzen: ésFöl<»
dinek .ollyan twlajdonoffa, mint a' Korona.
Ugy hogy, ezt Seaki az ö akarattya «llen,
Törvény uttya kívül el-nem veheti tölle-
Attol*' Szempillantattol fogva, az >ö Sze-
méllyé Szent, mint a' Szent Korona Tag-
jáé ; a' Királlyal a' Korona ellensége ellen
.együtt hadakozik; 's a' Korona javára eg»
gyiitt tanátskozik. Tsak egyedül a' Biro,
Kiég pedig illendő Törvényes J3irája ítélhe-
ti , károsfithatjya meg-vagVOHlyába, ize-
méllyébe, más Senki Sern; Ennek inind íze-
méllyé., mind majorság Földei, meg-vagy-
nak az ö ParaSztyai Személlyekjtöl, és Pa-
ráfzt földgyektöl ~külömböztetve; és egy
Linéába, 's egy Szá.m alá termeiket Sze-
rint nem mehetnek. Minden közönséges
-terheket rf* Katonáskodáfon kivül —- tsak
a' paraSzt viSel, még pedig nem ugy, hogy
a' tereh a' 'Föld után járjon: mert, ha a*
Nemesnek ízüks.ége ,ugy hozza., a' ParaSzt
földét XJdvari'ioa és Majorságához foghat*
tya^és mindgyárt Nemes Föld IéSzen; és
ö a' föld .terhét fel venni 's hordozni nem <
tartozik.

. 5. Han^overába a' Fö Hatalom Fel-
4ége, tsak egyedül az Uralkodó Személlyé-
be vagyon. Ne ugy értsd ezt mind ázat
*ai ; i.ogjr üabaú .volna töfvéflytelenség#e
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tselekednie: hanem ugy-, hogy ujj To'rvl*
nyéket Szabhat, vagy változtathattya őket;
az igazgatás modgyába, Ujj rendet vihet *
bé:; vagy akarattya Szerint változtathattya i
és Sem az OrSzág közönségeién, Sem egy,
fzeméllyes Ember4s ellene nem mondhat.
"Vágynak ugyan Titok Tanátíi;! ( Minüterei )
de ezek a' mint Szabad tettzéíé Szerint vál-
toztattya, ugy tulajdpnképen ezek nem-is
végezhetnek Semmit: tsak tanátfot adhat-
nak. Ugy hogy, ha egéSz Tanáts meg ed-
gyezik-is valamibe, de4ia a'Fejedelemnek
nem tettzik; meg-nem" áll: és ha az egéSz
Tanáts elledsesö értelemben van-is; a' Fe-
jedelem Szava — ha ügy akarja —- egye*
dül áll még. És a' mit végez, arról Se ma-
ga , fe a' Tanáts, az; OrSzágbéliek közül
lenkinek Számot adni nem tartoznak.. • El-
leniben. ,

Angliába a'Fö Hatalom Felsége > megva«

f ron oSztva a' Királly és OrSzág közötti A*
irálly Sem ujj Törvényt nem Szabhat* nem

a'régit meg-nem változtathattya; Sem azl-
, gazgatás rendébe, Szabad tettzéfe Szerint,

változáü nem tehet: de az.e'féle éSzébeSem
j u t , mint nemes gondoikodáSu Urnák*
Vágynak ugyan Titok Tanátíi, kiket •—a*
mennyibe tudom—- Szabadon válaSzt, a£
Angliai Nemzetből valókat: de azoknak
TanátSokat követi; és ezek arról az OrSzág
Rendéinek tartoznak Számolni j 's ha vét-
kesek, meg-is büateltetaeis áitoiok. Idegen,

és

siem á' Nemzetből álló Tanátsot -pedig«An-
gliába bé vinni; kivált Hannoverait? E*
nem Szabad. A' Londoni piatzan áruló
lrafárioknak-is van annyi által látáfok; hogy
ez a' NemEet Szabadsága tetemes meg-ser-
téfe volna : és tsak ök Sem -engednék meg„
És réá felelek: hogy ha Felséges ílldik
György Hannoverábol, és a' Hannoverai
Tanáttsal, akarná Anglia gyeplőjét vez.ér-
űeni, hamar ki'boritana a' ikekérbe ülött.

Ezen réSzbe-is Auftria Hannoverával
tökéleteíSen egy Linéába vagyon. Magyar
OrSzág-is Angliával, abban; hogy a' Fö
Hatalomnak Felsége a' Kirally es'OrSzág
Rendéi között meg-vagyon oi'ztva; mind.
ezt N. Felséges Jo&ef TsáSzár, utolfo Ren-
delésébe maga tudtára akarta adni az egéfz
Világnak, A' Kiráüy Törvény Szerint, Sem-
mi ujj"Törvényt nem Szerezhet, vagy vál-
töEtathat:; mind éppen Angliába; lém az
IgaSság ki-SzolgáltatáSa, fem az Igazgatás*
rendibe. Söt ue;r tettzik hogy a' Magyar
^Nemzetnek meg nagyobb a' Szabadsaga f
mind az Anglusnak annyiba: hogy a' Ki-
irálly mellet iévö Fö belső titok Tanáts, a* '
DMagyaroknál nem tsak a' Királly tol, ha-
nem az OrSzág Rendéivel együtt válaSzta-
tik; a' Nádor ISpány í'zeméllybe. Továbbá

Az ollyan Földes Uraság kormánnyá
alá vettetett OrSzágokba, mind Hannovera
és Auftria, a' írjedelem, — ha űékie a*

b a FÖ-
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í*ö Birodalom u. m. fzábad Német OrSzag
jneg-engédi, — Orfzágát tettzéSe fzermt
nyirheti, fzabhattya-, a' millyenforma vá-
gásra, némellykor éretlen Tanátsoíi akar-
ják; eladhattya, tserélheti, ajándékozhat-
tya Szabadon. Az Orfzág-is tsak >urát vál-
toztáttya; nem természetit. • Az olyan Or-
fzágba, a' Köz Jó az: a' amit az Uralkodó
jónak itéL Az ö Tanátfai nem OrSzág TiSz-
tyei,-tsak UdvariTiSztek. Ezek mikor Ítél-
nek és tanátskoznak-, nem á' magok jovak-
rol vagy az OrSzágérol; hanem az Urok
Javárot ítélnek és tanátskoznak. Az Or-
fzágba Sem égy különös Személynek, vagy

• Hellységnek, vagy Tárfaságnak, vagy Nem-
zetnek kára és hafzna meg-nem köthetti az
öNyclveket és kezeket-; mert'ama Köz Jót r
az Uralkodó fel tételiti(Plánumát).meg-jiei»
akadállyoztathattya. -Ellenben

Egy ízabad OrSzágba Tnind Anglia és
Magyar OrSzág, a'Királly vagy Fejedelem,.
ha tettzik nékie az OrSzágbol ki mehet, és
ott hadhattya; -de azt kedve Szerint íenki-
nek nem adhatlya. -, nem taerélbeti., isem
nyirbálhattya külÖ<nb formákra. Ha ugyau
odahadgya: akkor az1 OrSzág m îga ma-
gáé; és más Uralkodót válaízthat. Az il-
lyen Orfzágba, a' Köz Jó nem, egy Ember-
nek képzelodéfe , t's a' papirofTan lévő
boldogságok; hanem ez: hogy az Orízág-
ba Senki, fe különös Szeniélly, fe Táríkság,
fc Nemzet edgyik-isj maga fsemélyébe, Va-

gyoa-

gyonyába , vaĝ y igasságaiba meg ne sér-
l'eSsék. A' TanátSok nem tsak Udvari TiSz-
tek; hanem OrSzag, Tisztyei: tulajdon ma-

, goSí Szeméilyeknek , vagyonoknak,»Nem-
jEeteknek, 's ezeknek, és a'többiek Igassá-
gaíknak oltalmi és Birái. Az ö ítéletek-
nek és. Tanátskozásoknak íinor mértéke ,

. a' megmoncíott igaz- köz Jo.. És ezeknek
immár, 's az ilíj;én Tanátsoknak, a' Ta-
náts Székben nem tsak vélekedések: ( Opi-
íriojok ) hanem, valóságos Szavak vagyon.
Mert 'a magáéhoz rninaen embernek Szava
van; a' máséról pedig, kivált Uráéról,
több méltán meg nem engedtetik senkinek-
is,, hanem. ts*k vélekedni,.

.6'.. ífannoveráBaturajdonképen fzolva,-
Orfzág Rendéi nintsenek ; a' Fö Hatalom
Felsége-, tsak az Uralkodónál lévén. Ha
az Uralkodó egybe gyűjti is öker, és ugy

v feirefzteli ;; még, is nem Ország Rendéi tu-
lajdon, képen Szólván , hanem tsak azo
fzolgálattyába lévő FÖ. Tisztjei, 's a' Nép-
Bek elsői Mindnyájon egy aránsu örökös,
vagy: fizetett Szóigák. Ezeknek több fza-
badtságok nintsen, hanem a' miben meg-
kérdeztetnek,. igazán felelni; 's. a' mit pa-
fantsolnak, abba tökéletesen engedelmes-
kedni. A' mit Úrok rendelt, végzett, fzer-
zett, kötött; vagy ben az Orfzágba, vagy
kün a' SzomSzédba; Barátival vagy El-
lenségeivel ; azt meg érteni; 's magokat a-
l̂ oz fzabüi: de t«lajdon.képea fzolván, nem

fa 3 *neg
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megítélni.. Ha ugyan ítélnek, is pedig,, nem
agy ítélnek mint magok dolgáról; hanem
tsak mint az Urakéról: mivel ök is az U-
Takéi- Köztek, és az Ö Földeknek nyel-
.vin,. Köz Iö , vagy közönséges dolog,, és
.Uralkodó lava.vagy dolga; ollyan meg-
.küíömböztetett fzok, mint a' Szabad Or-
fzágokfoa: be ezeknél,, azoknak az értel-
íriék is küíömbőzö, nállok pedig tsak ép-
pen egy. Annak a' madárnak melly Haza-
fumak neveztetik közöltek a' Neme sem
terem.

i A' honnan a« illyen OrSzágökba, a?

folytatása és véghez vitele a* Közönséges
vagy Uralkodó dolgainak, akár kik által
légyen; rnirid egy. Mert köSztek akár egy
idegen fizet«tt Szolga, akár OrSzágbéli La-
kos ; mitidenifc egy máskoz hasonló fize-
tett és Uri Szolga; éi akár Katona, akár.v

Polgári Rend j ez akár mitsoda Nemzet,
vagy Karbeli ember légyen az ; mind egy.
KoztÖk a' Jó Uralkodó midőn a" közönsé-
gest tsélozrza , a' jónak mértekit a' nagy-
obb fzámtol véfzii Áz a' jó, a' mi főre
fzámlálván 4 nagyobb Számon segéll. Ha
edgyket kimélli, akkor a' más*» terheli.
Mert az• alatta,valök, ámbár egymás kö-
zött Rangra» TiSztségre, Társaságra, Nem-
zetre meg külömböztettek légyenekis : de
az Uralkodóra nézve, mind hasonlók egy
máskoz. Edgyik akármellyik éppen ;ollyan
toiat más akár mellyik. Ellenben

Angii.

Ángíiába igaz Szabad Orfzág Rendéi
vágynak. Ezek az Orízágnak külső és bel-
ső minden dolgairól, ugy ítélnek mint Or-
fzág és tulajdon: magok dolgáról; nem mint
a* Királlyérol. Azö Itél'eteknek finor mérté-
ke, nem: az Uralkodó- Szavaihoz vagy je-
lentéseihez, való vak engedelmesség-; hanem
a' jónak *S igaznak, az Uralkodó különös
haízna é^tzélja nélkül való k-i keresése;
és arról való- végzés. Az Angliai közönsé-
ges ügyeket ilíettö dolgokban, nem-forog-
hat Senki idegen ; és a' Nemzet nélkül 's
Nemzetbeli Személlyek nélkül, Semmi kör
zönségest illető dolog nem esik. i Nagy és
mind terméSzet Szerint való , mind törvén-
yes küiömbs ég vagyon,-a' mennyibe tudom,-
az tuladon Angliai Birddaíom alatt, és a*
külömbözö Nemzetekbe, és Tartományok-
ba. Az Anglus és Irlandus, az. Amerikai
's Indiai Tartományok és Nemzetek, a*
Fejérek és Szerentsétien Feketék ,, többet
vagy kevesebbet mind törvényesen Jtülötn-
böznek. Ki merné-okos ember-az Angliai
Paríamentum eleibe, azt ítéletre botsáta-
ni: hogy ezek mind egy forma Szabadság-
nak réfzeSsi; mivel hogy mind.egy aránt
emberek? A'nagy fzivü Anglus Nemzet,
minden alatta valóinak boldogságokan i-
gyekezik; és nevezetesen a' Szegény Feke-
téknek Sorsokon könyebiteni: de hogy ez-
ekis hozzá hasonlók légyenek; annál in-
kább hogy ellenben ök annyira meg-ala-
tsonitafsanak mint emezek, egy Szám alá

b 4 men-
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.merivéri : Nagy és fzönyíi képteífeflségíi
, Jgáz-ság volna.

Tsak nem' hasonló Magyar Óiízágriak
Jórísa; - hogy Auftría Hannoveráhóz való
.hasonlatosságát, mellybé feirimi küíömb.
*ég riintsen él-líálgafsám Angliához. A'
^Magyar, OrSzág, Orfzág Réhdei ollyan Sza»-_
jbád Rendek mint az AngluSsoké. Akár melly
fenn forgó Örfzágős dologba ,> nem tsak
Ítélnek ; hanem ügy is Ítélnek egyízers-
jriind, mint .Orfzág, "s magok tulajdon'dol-
gába. Néni hogy ok- ugy iielriéíiek Benne -
iinint a' Fejedelem dolgába': söt a' Fejede-
lem,- a' kir'álly maga is, -hs jpí akar ben-
jié ítélni -nem ugy ítél mint magáéba ; há-
liém mint OrSzág dolgába. É» ezt ha tet*
tzik jegyezd meg; mint a' leg-fundaiiten-
íomosb ígaSíágpt , melíyberi oka vsgyo'a
annak a' külombségnek ; melly nem tsak
Auftria és Magyar OrSzág j és a' két Or-
ízágnak igazgatása között vag-yon; hanenf
a' két Örizágbéli Rendek, Hivatalbéíí Ü-
iákj vagy "Szolgák ,• Nemesek vagy Pa-
iaSztökj Polg,árok vágy Vitézek, és akár-
jmitsoda ftendbéli emberek között iŝ  Egy
^lagyar Hemes ember,-millyeHekböl állaT
nak tuíajdonképéii aas Offzag Rendéi.- meg
kiilÖqibíiZeteitt aoldg a' ríta-ga PafáSztyaitoí,

, ollyán még • külömlröítéíett dolog éppen,
mint egy tulajdonos Izéméíly i a' maga tu-
lajdonától Tör vény Szerint. Ennek mint ma-
ga tulajdouáoak, minden boldogságán tel-

jyes

*
3yés tehetsége"fzerint igyekezni tartozik,, és.
^emes Szivei igyekezikis : De hogj Ő melléj
egy Korona Tagja mellé, a' maga p.ara'sz-
tyaegy Kangba , egy Szám1 alo íeíéfsék;;

Unnál inkább hogy ö maga, az ö eredeti
Ne'mesi Méltóságától meg. fofztatván , ar--
fa az alatsön Sorsra vetteSséW; mellyre a'
•terméfzet és gondviselés azö paTafztyát hiv-
*ffí; és minden paraSzti terheket vélle e-
gyütt viseljen : ez is a' fenneb emiitett nagy
és Szörnyű igasságriak itíássa volna! Szór-

. nyü igazság ! A' mit Törvény fzerint, a'
hitelense'gnek vétken kivül" el nem yeSzthet:
azt tölle egy töíla vonással, egy nyü ve*
okoskodással (vitiosus-Syllogismussalf) él ,
Venni ! Ezt látattnak vala" né melly rrifz s
Tatiátsosok akarni. Mert azt mondották:
Egyik ember a' Társaságba-oilyan mint a*
másik"- Mely a r Mátyás Királly íga^ságánát
is eröfíakosob igafeag. Magyar OrSzág' 's
Auftria két meg - külembeztetett dolog, a'
fenaeb irt okok Szerint. A Törvényes %
gasság^ ollyáö adás.vévés ( Cömmercium1 }
terméíz'etii dologi mint sC pénz: hol miké-
pen éinek véíle, fzokás és Törvény íze-
fiái, Snnyiba jár. A' mi a? Lajtán tul I-
gasság: az a' t-ajtáu innen űení rnindenkoi'
Igasság.

7. Hanno-neráGafe f * *á hogy 'egybe
kaptsoljam- Auítriának , az illendőségen
'jg TerméSzet Törvényéa kiviíi, riintSen ha-
t^Imok, - az hatalom íyfsért vétetvén, -
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Iio.gy' Uralkodó Fejebelineket- kéhfzeritlies*
sék r Hivatali köteleségek és Rörvényeik y
vagy Teadeléscik meg tartására, -értsd st
perfecta obMgatioC,Fejedelmek egyíZBrsmind
Földes Urak is.. Ellenben Anglia és- Ma-
gyar OrSzág, Királlyofeat mint kiráííyokat,.
és Hivatáibéii Személlyeket, tökeletefen a*
Törvény mellé kötheti, és minden ilíendö*-
ségre 's Szükséges dologra kötelezve köíe-

• lezhetiv Nevezetesem

Magyar Orfzágort az Öröliös \kövétke-
zés- meg adása után is, fenn maradott eza'
Szabadság és Szokás; hogy a' Koronázás e-
lött, az OrSzág Rendéi a' Kiráilynab bi-
zonyos Törvényes: föl- tételeket, Conditio-
kot„ eleibe írhatnak „ - mint a''Szabad Né-
inét Birodalam Kendéi a'" CsáSzárnak, - ö-
fet meg,-, köthetik „ kötelezhetik r, némelíjr
dolgokot. mellyeli Törvény ellen,, ne ta-
lánt addig hé tsuSztafcy ki köthetnek -. mel-
lye&re egyszersmind meg; is esküfzik, és
arrai Hitlevelet - Diplomái - ád az OrSzág-
nak minden Királly. Ezeknek a' fel téte-
leknek? még a' Sz. litván Király Atyai ás
Királyi Lét^kéje Szerint is,- meüyet a' Fiá-
nak adott volt, - é& terméSzst Szerint is,,,
két élek vagyonr mintsia ezt mondanák:
Hogyha ezeket hiteddel fel-fogadod nekünk,
és meg tartod „ Királyunk lefz ^ ha pedig
nem *s a'" t.

1 Ezekbe "a' feí tételekbe eíeiról fogva
fel-tették, és ki-kötötték az,Örfzág Reit-

', dei

•áeíf az időhöz képest, a' mi illő* volt, 's
a' mit magok jónak Ítélték;, p- o. hogy
•a* Királly Magyar OrSzágon lakjék; éhez
•iiémelíykor azt is hozzá tévén ,- mint Al-
bertnek , hogy a' Tsáfzárságot feí ne vál-
lalja ; hogy idegen Hadi Sergeket, az Or-
fzág edgyezése nélkül bé ne hoSzhaSson az
OrSzágba ; • Várakba rre SzállithaSsa ; ha
íziikségböl. bé kell jöniek? Nemzeti Vezé-
rek alatt légyenek; vagy a' béna lévőket
vigye ki ; a' TiSzségeket Nemzeti Zállogoe
Emberek viseljék'-, idegen Zállogtalon em-
berek fel ne vétefsenek réá ; az Ado a1

Rendek egyezése nélkül ne nevelteSsék; a*
Királlyi Jövedelmekből potoltafsák; ' sa ' t .
Ha azért az illyeneknek a' közönységes,
vagy Törvényi és IgaSságot illető dolgok-
ban , különös Személly, Orvoslást keres ;
nyughatatlanságé az? Továbbá

8. Az Hannoverái és-Auííriai Uralfeo-
dok egyfzersmind Hannorerának és Au-
ítriának Fejedelmeik és Földes Uraik islé-
vén , és ezekbe a' Tartományokba köz Jo
az : CL mit Fejedelmek böltsere jónak itéll;
áz az á' maga Jova. Tehát terméízet
fzerint az ö Ellenségek az, a' ki Uraknak
Ellenségek; Baráttyok, frigyeSsek az, a'
ki Uraknak Baráttya és frigyefse. Es Szük-
ségek, károk, haznok az, a' mi Uroknafc
Szüksége, kára és hafzna. Ellenben mind ö
magok, Gyermekek és Szolgájok, mint
minden vagyonyok, valami övék; éppen

i azért
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szert hogy ó'vélr,'az Uraké'is.. Az Ha-
dat ök áüittyák-kj ,, de fem fel - állításába'
í'em le Szállításába Szavok nintsen; a'kin-
tset ök ad^yáfc,, de az. ü'roké ; ; a z. ellensé-
get ök verik nieg,. db a? nyereség, és a.%
«'•'. Föld is meliy Földekhez nevekedhetik t
nem övék;' hanem. Uroké; 'Egy Szóval1

líöztek ez a' regula: A* mi az Uroké , az
az Uroké : ás- a5 mi az: övék js,. az is a.%,
Uroké.

Angliába pedig és Magyar OrSzágon,,
«» Uralkodók a' magok Szernélíyekbe két:
meg külömböztefett fieméílyt viselnek , u.
m. edgyik a' Kannoverai VaíaSzto Fejede-
lemnek ,, a' máfik az Auftriai Értz Her-
tzegnek, Szeméílyétis egySzersmind. És e'
fzerint Hannovera 's Anglia, és Auftria 's
Magyar OrSzág, egy. ízemélly alatt ugyan r
de sfioa egy fzenwlly. alattt,, két meg fcii-
löfMböztetetí Otfságok1.. 'Azért lehet a' Han-
Eöpverai' Fejedel'em.nek rs ,az Auftriai Ertz;
Hertzegaek mint Hannoverai 's Auftriai
Fejedelmekríek ollyan bajok., költések,
fzövettíegek.,. Baráttyok , és ellenségek y
Hadak és Békefségeic; meflyek Angliát esMa-
gyár Orfzágöt, *s követkeSzésképen Királlyo-
kat is mint Királlyokat,. egy tsepnyébe
sem illetik. Meg lehet az :Jhogy nem tsak
az Anglusnak és Magyarnak, ac még Ki-
rállyoknakis mint azö Királlyok-nak, nem
mind SzövettségeSse , ellensége ,vagy Ba-
yáttya az , a' ki Királlyoknak , minC:

nem

mthi :az ö "Kirallyoknák ellensége Baráttyat
''s '.á* t. Lehet rezeknek ollyan Szükségek
károk hafenok, =meíly Angliának 's Ma-y
'gyár OrSzágnak és .a' 'két Nemzetnek nem
Szüksége Serri =kára vagy Tiafzaa. .A' imit
•az Angliai -és Magyar 'Kkálly 'mint •Ki-
rállyok., ellens.égtöl;nyeEnek., azt n«ni ma-
goknak nyerik , hanem az OrSzágnak és
Nemzetnek. Annái,inkább .a'jnit a,'Kono-
nához tartozó Földekből vafeSza vésznek; aat
nem ellébbi Nemzetbéli Uraknak .adni, ha-
:nem Idegennek-; vagy magáénak •tartani::
igen gyenge JLogica y.olna *ott 4 ,a' 'hol, ,a*
Királynak egy .tsapalatnyija fints ;mint tu-
lajdona ., hanem maga is mint azon .egy
Teftnek Feje az, OrSzágé ., a ' Királly és
azö, TanátsoSsi., ;hanemha Kötésék :által.,
.a'- Két Orfeág dolgát és báját.., fzük-
.ségit és jövedelmit, nyeréfégít ;és • iká-rát,,
Szolgáló .embereit -és Vitézlö íer.e;geit töfe-
•y,e nem zavarhattya , és term.éíziet Xze-
ritlt nem teheti edgyé. A' két OrSzág-
nak kintse, Jövedelme , nem -mehet .egy
Kints Tartó Házba. Mert Hannoverába ';s
Auíkiábaa'Xints és minden Jövedelem Or-
Szágostol á' Fejedelemé. Angliába "s Ma-
gyar OrSzá'gon pedig az OrSzágé K.iráMy«s-
tol; és valamiképen Hannovera nem tar-
tozik az Anglus nemzet Adoságát fizetni;
Szinte ugy -nem .tartozik a' Magyar Nemzet
az Auftriai kintSet Száparitari. Magyar
OrSzágon valamint Angliábaminden közön
jeges Jövedelemnek tulajdoaoísa az Orizág

ét
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és Nemzet; 'a' kiknek ez a' kézékea fö-;
Tog a' leg kiSsebtöl fogva a;' leg nagyobb-
ikig az OrSzág 'Szolgai talajdon képen; a'1

líiráliynak pedig a' ki őket teSzi; a' mint
tsak Királíyi Hivatalija Szerint téfzi ö~
ket, ugy tsak is Hivatalija Szerint való :

ízqlgai. Az OrSzágnak tartoznak fzárnol-
áii, és Orfzag 's Hazafiainak,r 's Nemzet-
bélieknek kell lenni; még pedig őilyanok-
mak; hogy ha kárt téfauek.,'füstin meg le-
liefsen kcreSni, .Zállogss embereknek. Zái-
logtaían embereknek pedig, még ha'Haza-
íiai és • NemzetbélieK volnának is., annál
inkább Idegeneknek, és idegen Nernzetbéli-
eknek nem lehet lenni. A' Riráíiy is mint
Aufiriai Értz Hertzeg., terméfzet Szerint a*
Magyar Korona alatt Sóholt is, íem egy
Szolga Birot, lem egy Mágnást nem tehet,
mint Magyar Királly pedig éppen ugy tse-'
lekedhei, hogy Auítriai 's Betsi vagy más
idegen Embereket tegyen . mint az Anglus
Királly foizhattya Anglia Orfzága Jöyedel-
meit, nem Nemzetbéii Személyekre hanem
HannoveranuSakra. Továbbá

Ha égy Szabad örfzágba mint Anglia
és Magyar OrSzág, a' közönséges Jövede-
lem az Orfzágé; tehát a' közönséges Szük-
ség is az OrSzágé; és valamiképen az Or-
Xzag dolga, a' Jövedelemnek kútfejeit ki
találni, jés follyamattyát anyira Szaporita-
BÍ ; hogy a' közönséges Szükíégre elégSéges
légyéül ugy as Qiízág dolga az is, hogy

üük-

fzülség felett az Adó mint edgyík de ter-
iies kutfö ne nevelt-efsék.. és hogy a' Jőve-
•delem tíak az Orfzág, Szükségeire fordít-
íaSsék; ezek is pedig ok -nélkül ne fzapo-
HttaSsanak. Innen -a' Hadak tartáfa egy
fö fziikfég lévén, következik hogy az Ha,
zabéli é« Nemzeti fenn-álíó Hadak is ok
méikül ne fzaporitafsanak; anaál inkább i-
-degen -Hadak az Orfeáy terhére ae tartaf-
fanak a? OrSzágba. Valarüiiiyen képte-
lenfég volna Angliába, íbükség és különös
edgyezés kivül Hánoverai Katonát látni:
Szinte ugy meg nem foghattya józan okof-
ságu ember , hogy az Auítriai Hadak' Bé-
kelség idején is Magyar Orízágon laknak,
âz Orfzág ki-ntíit eméSztik, és -£i' Lakofo-

kat Szálláfisai, élés -adáfsal, 's hordálsal
terhelik.-

'A? öiikcpen Aufiria tcrméfzet fzerint
meg-külornböztetett Orfzág Magyar Or>
fzágtolí ugy az Auftriai Hadak is külöm-
feözö Hadak a' Magyar Orfzágiaktol. A*
Magyar Orfzági Hadak az Orízágé tulaj-
dpnképen mint a' kints, nem tsak a' Ki- |
rállyé , mert itt ez a' Regula: hogy a' mi !
az orfzágé ,> az az OrSzágé ; ' u ' mi a*
Királlyé is, az is az, Orfzágé. A' Magyar
Hadak a' Magyar Orfzág Kintfin élnek,
mellyhez az Auíiriaiaknak lemmi kerefe-
tek nem lehet. Az ö Baráttyok 's ellensé-
gek az, a' ki az Orfzág Earáttya 's elien-
Bge. ts igy jiékiekaz ugy4ö eüeaíegek, a*

ki
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M á' rtirállyhak mint Királlynak elletfége*
,de a' nem eUeiíSégek, £ ki a' Királljnak
mint ,nem Királiynak eílgnSége. Az Auítriai
Ji_ert2«g -ellenSége nékiek nem HlenSégek;
az Auitriai Hadaknak pedig akár légyé®
az ö OrSzágoknak el!,enfége valaki akár
nem; de ha .Uroknak elíenfége,, 's az Urok
azt rnongya nékiek.; ..ez ,a' Nemzet vagy
ember nékem .ellenSégem ; tehát ha Száz
.mértföld nyjre van is .az a' Nemzet vagy
.atnber, ha Soha egy ..Auftriai embert nem
látott,is a' Szemévei, még is nékiek .ellen-
légek. Továbbá lehet 4«ítriának olljan
íellenXége ,̂ a' jki Magyar .Orfzágnak Ba-
rátty.a. Magyar OrSzág ugyan és Auftria
.boldogok Jahetnek. Mert .egy Fejek iéy#n,
J& -kátiég 'lovúl âz AuRziaí Érti Herízeg
jge.ii jo B.aráttya lévén a' Magyar Ki.ráUy-
íjak"'s/e' naeg .aHaak, okkal móddal egyifc
a' maiikat liat'hatoSan fegelíieti. De kii-
lömb&n mint Auflriai Hertzeg a! Magyar
Földre bé nem SzálKthat egy Auítriai ka-
íonit is,i hanem ha vagy jzovettSég mellei,
yagy ne taiám mint ellenSég ; nsint Ma*
gyár kiráíly pedig kúlömben nem fzállit.
hat.tya., hanem .mint Magyar Hadakat, és
OrSzág Seregeit. Az OrSzag Seregeinek pedig
az OrSzág húSégére , ,és Haz^ Tprvénye
„oltalmára kell meg * ';es kiinni. Vezéreknek,
aiSobb és felSöbb TiSzteknek. nagy SzükSégea
kívül, a' köz legényeknek is mind Orfzág-
bélieknek kell lenni. Mert nem tfak a ? :
hogy Az Hnaa&a é« Nemzetheti katona,

$űt l íazá éílehfé'ge felleli» térméfzét ízétíht
ÍoblííKatóna-Is áz idegennél, minta' rcofia-
ni Török Háború, 's a' Vitéz Hufzárqk je-
les példája bizony itya: hanem tellyeSséggéí
áz okoíság, és minden Szabad OrSzágoM
idveSséges Törvények ellen Való dologi
hogy Hadainak Vezérei és Tiztyei idege*
»ek j Haza*, Nemzet hűségére nem köteleíek
légyenek ; és hogy egy Haza és Nemzet j
Kiinden Szentségeinek Oltalmi ollyanok lé-
gyenek : kiknek ízemeket azoknak a' drá*
ga Szentségeknek fénye ísipi; és a' kik a*
Nemzetnek ollyan tsudálatos Barátig hogy
felsőbb TiSztye parantíölattyával, akár*
mellyik aiSobb Tiízt a' főbb főbb Hazafié
Házára menni i annak Urát el fogni ^ egy -
fzoval akármeH/ órába ellenSége lenni: fe«
jibe és bet^iilletibe járó el múlhatatlan Köt
teleSségének tartya ; a' Törvényre leg kit
sebbet Sem hajtván. Mért l. i. ezek nem az
Haza és Nemzet $ hanem á' ÍKirálly Jaiveii
De egy ízabad OrSzágba miért küiömbaz-
íetné meg magát a' Riráily az OrSzágtól}
inagá Hadat;az ÖrSiág Hadától; annál in-
kább , miért kiváöná % hogy az OrSzág Ha-
da-is a' maga Hada légyen • 's azon fellyüí
idegen Hadai is légyenek íziintelen az Or-
ízágba? Hanemha é̂ >pen az OrSzág ellen^
Nem tsak a' Seregek , de még egy különös
Személly-is az OrSzágba, valaki nem az
Haza hive, és valaki az Hazától meg iüf
lömbözve, tsak a'Fejedelem hiVe, az Ha-
as ízolgálattjában nem lehet; és nem tart*

e tat-

Országos Széchényi Könyvtár - National Széchényi Library



tathatik flaza, Baráttjáiiak,, ha-Eem ÁHÖrié
JÉrtz Hertzege Baráttyának. -És .ez azrÉ>ká
h§gy az idegenek-, kik' nem' ÍSak nem%á'«
zafiai, hanem külehőspn1 tfak az' Uralkodó
Hívei,, és fizetett Szolgái, az Hazábankö?
zönfégesen kellejj-exiek;,
•••-.: "És inű.en vagyöri.m.sT'a' Magyarokiyifcf

'az^ Idegeneknél annyira el - hife.se de'tt gyü«
lölségek, &-Nérnetek ellen: .Nem á'-ISémtsl
tekét 'kell v-é'üni, fiaiieíu az/ idegeneket kö-f
zöfi'fégfeséDi Mért '.a' • rnik'éperi a' Napkeleti
Nemzetek mirídetíEBTÖ paiaík-aí Frankoknak
neveznek :;; ügy a'- Magyarok- is <,'. valakik;
hafitott és Kajtöká's köntösbe járnák, akár-
mítícda WemzeibéÜek legyenek.^ íöiiáti Né--
neteknek. hivják,,. •- De nem aáért- van fzo
ellenek, hogy Németeknek gondolják-őket,'
'valami JSérnzeti.gyiilölségb'öl:«'hanem az-;,
éit'\ ._hbgy,.,a' -hány. ídtgeri Ne-rozeteí egy" .
Hazafia az Ha-zá;.Szolgáiaftyába. meg Iát^
ixiind^aníiyi ísoröáját láttya "benne Törvén-

. -íiyinek ; és eSzkozit Nemzetéj-" Hazája, Sza*
. badsága és-Bo'ídógfága römláfánák; feltí
liazájáf löbtöl is ; bizóríyos lévén j hogy*

• • azok közül edgyik - is , nintseti 'az Haza
fzolgálattyába j hanem különösön tsak az;
Fejedeleiü Szolgája ; Auítriaí és nem Haza--

•béli Szolga j . V nékie Ja'- jó ,-'nem' az a^-mi
az-H-azának V-Nemzctnek; líafiem tsafc a?
mi Urának jó.-

' De a' 'mi ebbe a' furtsább. az ; hogy'
ínég.az Örfzágba,lcvö - magokat 2íérnetek-.

aek

• fiék nevező Idegenek , 'zugnak; inkább: .az - ,
Haza ellen. - Azokroí Fzolván - tSak' .éppen ,
•a.' kik olIya*iafe;léT; alább neríi mondok Ső-
kat, ha azt mondom :. hogy közelebb fea-
nak- qdva . kezdeítek vaía egy -kHazaSára
nézni, minekutánna az Házáéból el-tőitek,
és a' jobb és, bizonyoibn mind tanultabb,,

.-raind alkálm'afabb*,/'mind hívebb Hazafia
Tzájábol ki-.veit Kenyerei'meg - híztak; ak- •
kor .ofztán, ök. állanak fellyül , Sajnálni 's
jrigyleni kezdik, kogy.egy. Szegény Nemes

. ;émber.Szegényebb, .mint ök , de Urabb :
mert Szabad . ök pedig, ü^ak volnának , de
"aval a' Szabadtsággal- nem, bírnak j> és áf •
"zárt oííyan terrnéfzet. T^ennt yaío ellenfé-
gék , mint a'̂  Született-, Szolga az " Úrnak';

/- 'ezeknek: éjjelt nappal-; izh-k41oix fcontralor-
»jai,). veSzedelmeket károítat- örülik', nem
"fegéüüc Ez?r, példa, tííik, a'-.Horja lármája,
és ezek az álatíbnök el rontyák mas érde-
rnéfeknek.is••betPtili.eteket ,- \p^Q^fi a' Ma-,

' -gyarqk. lármázpak !j " - i

9. Hanndvérának és. Auttriánált mind i
egy, a'1 Fejedelem, akár maga fzeméllyébe
lakjék ott, akar. más... által igazgafsa;s és
ekkor ismét mind-egy, hogy az , a', ki ál-
tal, igazgattya. ákárraitsoda: nemzetből, és
akár idegen akár,Lakos,légyen : mindegy,

- '. akár ez a' Nemzet nvelVét ttidgya. vagy
értse , akár nem? az i; mind egy , ezt a-y

kár Vitzé Kicállynak, akár Fejedelmi Bíz-
ásnak , Generálisnak vagy Kapitánynak

1 ' / . 1
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tievexze. A- mjnek tettzjk, annak nevei*
h e t i : ö maga az hol vau v onnan mindet*
B.endeléSeit meg teheti. 4? Qrfzágnak mjn4
fgy. Következésképen,

Mind egy az rs , a* Fejédelem mag?
tadé' Hannoverai vagy Auftriai nyelven;
mert ha egy Magyart, a' ki azt a' Nyelvet -
nem tudgra, el - küldhet maga képében:
inaga annál inkább. ízaba.don nem tudhat.

A' melly követek Aufiriához es Han-
noverahoz jönek, akár oda menyének, vagy
JLiondonba és Budára mind egy: inert, nem;
az OrSzággal , hanem az Urával ran dol-
gok; ez a' hová tettzík oda mehet. A* kör
veteknek vélle vaa dolgok; és a' hol van
oda kell menniek. A' közönséges dolog
nem illeti az Qrízá^ot, hanenj tSak az U* ^
:r_atv- mienbqia,,, /

Angliának és Magyar OrSzágnak »em
így van dolga : A' Királly az OrSzágou
kivül,,és ÖrSzág 'Rendéi nélkül Semmi vég-
zéSek^t nem tehet, RendSzabo (Normális,)
ParantSolatokat' nem adhat; melly miatt
történt hogy Sok Száz Rcndeiéfck, mint e-
rötelenek, füftbe mentek. Azért a' Kiráily-
nak az OrSzágba kell lakni. Ki mehet u-
gyan az OrSzágból; de akkar az OrSgag i- (
gázgatáSát másra kell bíznia, nem idegen-
re psdig; hanem az OrSzág Rendéi közül
Yalo ít^mzeti Sz emélyre. Millyea tóagyaj'

Or-
V !

Orfzágon a'Nádor Ifpány, mint törvéayea
V. Király; idegen Nemzetre törvényesei!
jiem b,izhattyai,

Á* mi a' Nyelvet nézi :• Angliába is
Volt idö nem régibe , midőn Királlyá a**
Nemzet nyelvit nem tudja; de a' Fia meg
tanulta- M'igyar OrSzág ezzel nem ditSe-
feedhetik. HarmadfélSzáz ESztendötöl fogva
nem tudgyák Királlyal a' Nemzet nyelvét.
A' Királly 's a' Nemzet egy - másra nézve ,
néma is Süket is volí. ,. Es ez a* későbbi
fövebb oka , hogy a'Nemzet a' pallérozó-
dásba, és világoSodásba; melly más képen
nem lehet, tSak a'Nemzeti nyelven, illy
feéföre kezdette magát «lö venni. Mert-a*
Királlyéhoz való kedv kpreSést % elébb be+
tfülíette mint a' Haza, boldogságát. Elé
vette azért Deák nyelvét, azt a' nj^elvet;
mely az anyai nyelv meüet,a' Tudományok-
nak kapuja, a' Nemzeti nyelv félre tételéi
vei pedig , a* tudatlanságnak mestere, 's
vakíagra,, vezérlő vezér. Eröl hogy mitSoda
Nyelven beSzéllyen a' Királly Törvény nint-
fen ; mint arról hogy az ember a' vizea
Jiajon 's a' Szárazen Szekerén járjon; de a*
íer-méSzet és ijiendöfég hozza, hogy a' ki,t
egy pllyan ditSöSséges OrSzág miatMag_yar
Of&ag avai faetfiili meg, hogy Királfyává
,téSzi; annál. inkább mikor arra a' követke-
zést is még - adgya. Fiurol Fiúra, és Lé-
ányrol Leányra: attól meg-érdemli mind
a5 Szeretettnek, mind a' be.tfülletnek azt a.'

c 3 vifzo^
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nevezze. A* minek tettzjk, annak nevez*
h e t j : ö maga az hol vau v onnan mindet*
B.endeléfeit meg teheti. 4? Qrfzágriak mj«4
egy., KÖvetkezéskégen,

Mind egy az rs , a? Fejédelem mag$
^udé Hannoverai vagy Auftriai nyelven;
inert ha egy Magyart, a' ki azt a' Nyelvet
nem tudgra, el - küldhet maga képében:
piaga annál inkább. ízaba.don ne-m. tudhat.

A' melly követek Auítrtához es Han-
Hoverahoz jönek, akár oda menyének, vagy
JLiondonba és Budára, mind egy: mert.nenj
az Orfzággal , hanem az Urával Tan dol-
gok; ez a' hová tettzík oda mehet. A*'ka*.
veteknek vélle vaa dolgok; és a' hol van;
oda kell menniek. A' közönséges dolog
nem illeti az Qrízá^ot, hanem tSak az U*
$at v gUeHb^ /'

Angliának és Magyar Orfzágnak »em
így van dolga : A' Királly az OrSzágon
Kivül, és ÖrSzág 'Rendéi nélkül Semmi vég.
zéSeke.t nem tehet, RendSzabo (Normális,)
ParantSolatokat' nem adhat; melly miatt
történt hogy Sok Száz Rcndeiéfek, mint e-
rötelenek, fiiftbe mentek. Azért a' Királly-
nak az OrSzágba kell lakni. Ki mehet u-
gyan az OrSzágból; de akkar az OrSzag i- (
gázgatáSát másra kell bíznia, nem idegenr
re psdig; hanem az OrSzág Rendéi közül
ya,lo Nemzeti S35 emélyre. Millyea tóagyaj'

Ox*
V !

, Orfzágon a'Nádor Ifpány, mint törvényes
V. Király; idegen Nemzetre törvényesei!
Ije.m. b,izhattya^

Á* mi a' Nyelvet nézi :• Angliába is
Volt idö nem régibe , midőn Királlyá a**
Nemzet nyelvit nem tudja; de a' Fia meg
tanulta- M'igyar OrSzág ezzel nem ditSe-
feedhetik. HarmadfélSzáz ESztendötöl fogva
nem tudgyák Királlyal a' Nemzet nyelvét.
A' Királly 's a' Nemzet egy - másra nézve ,
néma is Süket is yolí. ,. Es ez a* későbbi
fövebb oka , hogy a'Nemzet a' pallérozó-
dásba, és világoSodásba; melly más képen
nem lehet, tSak a'Nemzeti nyelven, illy
feéföre. kezdette magát elö venni. Mert-a*
Királlyéhoz való kedv kpreSést % elébb be+
tfülíette mjpt a' Haza, boldogságát. Elé
vette azért Deák nyelvét, azt a' nj^elvet;
mely az anyai nyelv meüet,a' Tudományok-
nak kapuja, a' Nemzeti nyelv félre tételéi
vei pedig , a* tudatlanságnak mestere, 's
vakíagra,, vezérlő vezér. Eröl hogy mitSoda
Nyelven befzéllyen a' Kiráily Törvény nint-
fen ; mint arról hogy az ember a' vizea
Jiajon 's a' Szárazen Szekerén járjon; de a*
íer-méSzet és ijleadöfég hozza, hogy a' ki,t
egy pllyan ditSöSséges OrSzág miatMag_yar
Of&ág avai betfüli meg, hogy Királfyává
,téSzi; annál. rqkáhb mikor arra a' követke-
zést is még - adgja. Fiurol Blura, és hé-
ányrol Leányra: attól meg -érdemli mind

, $' Szeretettnek, mind a' b^tfülleinek azt a,'
c 3 viSzot^
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•vifzontagláfát; hogy a' Korona Örököfsq $?
gorooa nyelvét tudgya,

A' Kiráüyok. mellet, lenni Szokott kÖ-
,vetek Uraknak'.-kepékét VifeüM, és nagy. U-
irak. Angliába &'- kiknek az'Örfzággal van
Ügyek, Lcndcnba.,' mennek,; erre felénk
Bétibe ollyan méltoSágok talárn porapáfob-
bán lak(íatháijak ;."de azok, a' kiknek a*
Magyar 'Királly. l ' mint' Magyar Királyai
•van' dolgok, könyen meg érhetik, hogy a'-
unit az Orfzág,Rendel iiirek nélkül kötnek,
vagy oldanak; mind kötetlen itiind oldat-
laa maradj

Sok ^prabb. $&. nagyobb eló forduló
térdéCek .vágynak ,rnég, és lehetnek. E»
zekböl mind azáltal- vgy Ítélem, egy Ha-
za Leánya," vagy, egy jó SzivíiIdegen is,
tíak a' tennéfxei: világánál meg- ítélheti;
hogy vallyoa az iílyen dolgok, tfak tfupa
nyughatadanrágoké a' Magyaroknak? Sot
•nem id;e iíli.ké az inkább, a' mit a' Mit..
-gyárak Köz beízédjje mo'ndanak : Vert vi-
ízen veretlent. Én nékem ugy tettzik, hogy
ezen rövid, elmélkedés rendibe, kézbe ad-
tam a' közönséges Koitfot; óhajtván tifzta
Tzivambol , Iiogy mint Kémes Hazámnak
lépéíeit, ugy a' gyengébbek és idegenek i-
'téletét, minden réfzre hajiás, és előre' vett
véíekedéfek nélkül, a' tiSzta igaz viíagoíság
yezérelye. A' teremtés felSéges munkájába-'
j$í as elfő aap a''volt hogy: légyen vi-.

lágof-

Mgofság; azután a' több napoknak mun*
kái, tsak mint egy, a' /álaízto . meíterfég-
nek tsudái voltának • és azok után végre,
ugy állott, elö a' világ piatlzára, a' leg na-
gyobb tsufla , . az okos teremtett áílatí,
.Nagy vigafztaláSsalíelyes reményfég biztat,
hogy a' %'iiágoíodás eiíö. tsudája, immár a*
Hazába meg - vagyon; és a' meg - válásnak
•munkái-is-, egy más-után terméSzetSzerint
fognak következni. Meg '- váír.ak a' Ma- •
gyár Koróüa Tartóh:ánovai, az Auítriai
Tartományoktol; a' JVlagyarKirálly azAu-
íiriai Ertz HertzegtöJ ; a'. -Budai Udvar a'
Bétsi Udvartol; Magyar Orfzág Aufiriátol;
és mindeniknek Fiai. és Sorfa-, a' maiiké-
tól; mint meg- váliaÉ volt a'.viz a' Száraz-
tól és as Vizek a',Vizektől. £s. meg lefz ez
a' remeR. tsuda végtére , hogy Áíagyar Or-
fzág Auftriátolj 's ez attoi még válva, min-
denik boldog . és tsendes lélzén ; Felséges'
Ildik Léopoíd a' leg tsendefebb és ditscsé-
gefebb Magyar Király ; 's Magyar Orfzág
•egy léfzen a' leg ízebb és-fzerentséfebbOr-
fzágok közül.- '•»
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