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TUDOS (ТАSОК.

М Е L L Y ЕК В Е N

А Тörököknek Nemzeti Мinémti

stgek, Мagok-vifeléfek, Vallafok , Кёzi

Меfiersègek Tudomanyok, az 6 Оrizй

gaiknak termёizeti Tulaidonságok, a Nagy

Szultan "s annak környül-allAfa, és a kб

zōnséges Аllapotnak Titztsegi Rendie, azoknak наzа

béli és Hadi - Rendeléfei, különös Наzbéli allások és

дnas, ehez a közänséges Iarsasaghoz tartozé

nevezetes dolgok, elö-adattnak.

4 квгtnregnek 3avara, Magyar Nyelore
fordittartak. -

М. SZ Е В Е М В Е N,

|Nyomtatt. НОСНМЕISTЕК МАктом,

Тsйfх, Кіr, priv. Кönyv-Nyomtatō költségével.
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Аz az einebeli palltrozas, теllyre

тint-egy Sas' /zarnyakkal-val6 repйles

4ital a' Magyar Neтcer, с товаий

idбnkben fel-стей тagat, as a Ne

те; Тиdoтanyoknak kivansaga, теlyel

a Magyarok тафа тіпает Тидотацуок

ра be-iktaini kitannyik в тagokat, in

дtotlak ezen Irasnak kдгдnstgefё Те

*jet arra, hogy czen, fuтds valб

Jagokra пtzve, 4 Тбrбk Brodaloтrбl,

"; аппаk közдnreges Tar/asigbeli Аlla

А я patja
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patjäröl vali igen fontos Тиdisitd/okat

Мagyar Nyelvre forditta/ja. Кivanta

безt a próbat tenni, hogy a тaga

re/zerбLi; те;-тйt/ja azt, теlly bиг

gй наиlatial igyekeгнёк тіпает lebet.

sege, тddokat arra farditani, hogy 0

аппаk a vitéz tselekedeteknek es Тиdo

ятапуок altai magat ti/zteletes ditseret

re fel-emelt Nemzettel igen ba/znos es

1.elket пейesito dolgokat, bioseges far

ditas altal közдlbe/ten er идуan azon

Nemes Nemzetet, а теппуiben lehet,

и Мете, Nemzetnek és a kйlsй Ог/2а

soknak leg-nevezeteftbb Тидотатnyaical

es failetтёнyeivel csmeretejie tebes

.f. — Est az ba/znos esko2.jбra tгё.

Jог5 (;yekezetet pedig valyoн тdr a'

Ма;yar Nemzetnek ё, атак faimak
"нет кцией elebb-elebb /egiteni ?
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тärök Nemzet moft fokkai job

ban fel-ferkentette minden mi fi

gyelmetefségeinket, mint ennek-elötte, mi

don magat, a maga Bâtorsága és meg

határozotts elajänlafa Altal egéfz Europa

elott elбmeneteles világofsägban ki-mutat

ta. А Тörökök ugyan a Terméfzetnek

Es kalsб Тоrtèneteknek visgalói elott min

denkor méltók völtanak a meg-jegyzésге,

niképen az 5 belso, kalsa és Polgári Rend

*arto allapotiokra, ôgy az б. fzokafokra,

* - - - А 3 életek"
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eletek médiara, erkoltokre 3 magok al

Кalmaztatäfoкra nezve-is, mellyekben a'

más Europаi Nemzetektól egёfzen иeg-kй

1ómbóztetik magokat; — a mi idónkben

pedig a Bâtorság, vitézi, meg-nem rette

no meréfzség altal még jobban ki-mutattak

nagokat, és az által a közónséges Világ

baa Alinélkodast-is oкoztanak, ngyan-is ket

hatalmas, ellenek fel-kólt, Uralkod6knak

bator ellent-allafsal ki-allottanak, kiket a'

magok Orizágoknak vég-fzeleirol vitzfza

nyontanak, es nènely hafznos prédakat-is

azokon tettenek. Мivelhogy pedig ezen

Наtalmafságok e fzerint igen nevezetes Jä

tёkot jätzodnak e moftani kalso allapot

béli változásnak Europаi Jéték nézб Нel

1ёn, a melly Játéknak minden közbe-val6

verés nélkal be folly4fa vagyon Europäаак

Кózonséges, ki-intézett alfapotjaba; e fze

rint nem 1ёfzen helytelen ennek a"Nem

zetnek meg-zorittatott vilagi, es fitofofiai

aliapotjäról emlékezni. -- А" mit en itten

elo-adok, korant fem azoknak az Utazok

nak Irafaikböl öfzve: fzedettetett Sunmazās,

mellyeket azok közzйl němellyek minё

kйnk а Тбrбk Birodalonról ki-jegyzette

пек, és a kik kozótt fokan egy-masnak

ellene mondanak; hаnem ezen Tudositäfo

mategy olyan férifiunak tudositó Тараiz

tala

" 2.

1:

},

t! :)

й f?

}

at {

8;

4 А



г. —--> ?

talafaib6! vettem, a ki, mint Кereskedб,

fok idokig mulatott a Тörok Birodalom

ban, és a kinek alkalmatofsäga-is völt ar

ra, hogy azon Nemzetnek belso s valósa

gofabb dolgait közelebbról visgalhatna,

mellyeket külömben ez a Nemzet a Fran

tziak elбtt gondos fzorgalmatofaggal rej

tegetni tud. Еn irt tsak épen azt fzedtem

оizve, a mi ezen Nemzet valósagos alla

potianak pontos le-trasara tartozik ; és mi

velhogy a fummás le-irásnak módja rбvi

debb (zokott lenni, mintfem a dolgoknak

minden környal alláfait bovstgefien le-ir

Jiatnök, erre nёzve it én-is tsak épen a'

kozép és leg-fzakstgefebb pontot illettem.

— бrömmel krvantam völna a Sérailnak

belsб Мinémtségének le-irāsāvalis kedves

idot tбltetni, mivelhogy ott vagyon az a"

Тengeli, meПy kбral az egёfz Тбrök

Меnzet allapotianak egёfz tefte forog, de

ez az Неly az Eurépaiak elбtt bt-záratott

es ez Elea/is titkаinal fokkal neg-tudhatat

lanяbb Az o kilso Igazgatifok allaporld

nak le-irásaban fzйкжёg, hogy.olyan tire

geg maradianak, mellyeket tsak épen Кі

lar Aga tölthet-bé es vilagosithat meg, -*

- -

*
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А Тörök Birodalom Europaba, Аfiāba

ё» Аtrikaba terjedett-ki, és mivelhogy az

Оrizágok a, magok fekvéfekre, a Levegб.

Еgnek bizouyos fzakafz réfzeire, gyünбl

tsozefekre, és a Lakotoktól-val6 gyakorol

tatäfokra nézve, egymistól felette igen

кnlonbozok ; e 2erint (zakség, hogy,

czen, Levegб-Еg bizonyов Тartonannya

."

nak, alatta lévo Lakofaiis nagyon külбm

bózzenek egy mäft61, mivel yaz Or

fzagnak terinelzeti tulaidonsaga feletteigen.

kat réfzen a Lakofok Nemzeti minémй

зёgeknek, allapotiära. А. Vallas, ugyan a'.

1naga meg-estnérteto Jeleit o kozбttok kб

zónsegefen, ki-mutathatja es még is hataraz

hatia; de mivel a Mahuned Vallala igen

feles erkoltsi, Fo dolgokat fogla o maga

ban, azon Nemzet-is égyengedi magät in

tёztetni, hogy egyik Nёр azokat a Тórvё

пуeket be-vegye és kovefse, mellyek az. б

hailandosagahoz illenek, nas Nёр pedig

meg-vefie azokat. А Lelkeknek pallero

zala nélkal, még a leg-igazabb Vallas en

adhat meg-csmérteto jeleket az в}.
- - - - 11ck 5
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nek; tapafztaljuk ezt a Кerefztyёn Never

val6kban-is: midбn, pedig a Török Biro

dalomban a Setétsegnek és Babonasagnak

ёjele uralkodik még ina-is, és a vilagos

sagnak nemelly adgarai némelly hellyekre

nehezen hatottanak-bё, а Маhomed Val

lásanak még-legiobb erkoitsi kёрzelodéfei

nellett fem lehet a tolök femini nagy-es

Nemes Nemzeti minémisègeket varu , es

ezt annal nehezebbis völtaképen meg-hata

rozvan, o töllök kivanni, mivelhogy a'

Napkeleti tellyes (zabadsagu uralkodás az

Еmbert egetzen rabsagbéli allapat alà

veti. Az Europaban, lévб Тоroköknek

meg-esmerhetб Тnlajdonsagokat, mêmelly

meg-hatārozâfok alatt, e kovetkezendō

pontokra lehet zoritani, melyekbol az о

telekedeteknek olztonei (zármaznak. — :

А Napkeleti Nёрnek az henyesègre

és dologtalan életre, égy fzólvān, baylan

id:g, agyon — в ван ни и "S.

biritifsi buja eletet, melly a meleg Levego

Еgnek és a Fold nevezetes termékenysé

gének altala fegittetik. — А. tetti èrzé

Кenységbéli gyónyörüségek olly hataron

kival-vala harapozaisal uralkodnak az б.

Тermёfzeteken, hogy mindcn ó gondolat

jok, találmányek, indulatiok arra intéztet
- i r А я tek,
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tek, hogy az о теhi gyóny5rbstgeiket

fel-ébrefzhefiék, nevelhefsék és hogy azok

kal épen az unalomig eljenek. — Еzen

buya, geriedezб gубпубrdségek olly erб

fen el-foglaljak minden a egёfz kёрzelб

d’sbei erejeket, hogy бk femmi más Gon

dolatnak helyt épen ne adhafsanak; az

honnan a Tefli Erzékenységek az Еrtel

men uralkodnak és a fzüntelen nyargalod6

Тetti Geriedezéfek meg-foiti4k fzözajit

az okofsignak. — Аz honnan a Nap-kele

tiek, nen figyelmezvén az b mosolyg6

Еgekre és a fzép /'s vidām Terméfzetre,

hemyesegbe és Bujasagba sallyedeznek. —

А Ваhomaság hathatofon uralkodik a fel

вбtбl fogva a leg-alsóig, és az oftoba efz

telenstgelo All az igazsagban. — Еz a'

Ie-rajzoiás illik mar Török Nemzetre is.

— Кedvelliez a Неnyesèget és Reft éle

tet; иlellybol fzármazik mär a pallérozott

ёlet mödianak el-mulatafa. — A maga

teiti gyonyordségeit ki-elégitvén egetzen,

teheьёii gyengtièfe — el-lankadafa fzār

mazik. Маgat valamelly nevetséges, ma

ga-veto kevёlység iltal mitatja-ki, e lévén

mindenkori fajzatja az oftobasagnak,ё* tu

lajdon fzйletmёnve. — Innen ered mar

ebben a Nemzetben a más Nemzetek irant

val6 megetallis, t, az a magit page6
* - - * -- vёle
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vёlekedés, melly fzerint б lenne leg-vilä

gofabb elmёiu, leg-vitézebb es minden mäв

№emzetek felett leg-böltsebb. На ez a kér

kedékeny ditsekedés valakit fzerentséfsé te

hetne, e fzerint a Тбrбkбknek-is bizonyo

fon a В6ldogsignak magafs poltzara kelle

ne fel-emetkedni; de akar melly magyon

нneg-gyózettetteknek tefsenek-is ok e felol

5 magokban, mindazältal mёg-is azok, а?

кіk o kozóttбk Boltsebbek, feles (zämu go

nofzokat tapatztalnak.az б külsб Кend-tar

t4fokban, mellyeket felette igen érzettenek

е jelen.val6 Нabortinak kezdetében ; és mir

ez а Тбrök Тsafzar Fб.Таnatsanak bol

tsefségétбl,is efett vala, hogy ezeket бn

nón naga meg-esmérie, és hogy a felet

tek fekvб félelines fellegeknek el-ofzl»tis4

ra, meЦу«ket бnnбn magokra vontanak

vala, illendó eszkózoket kerefsen. — На(z

nos munkát tette végreaz ö babonasko

d6 Vallafok-is, melly egyedul lelkesitheti

vala az 5 bator vitézségcket, hogy ok, а',

magok Vallifok ki-irtatāsanak fёlelme miatt

és a jövendóbéli бrбnnek reméniett el-ér

kezéfe vegett, mint az Orofzlänyok, agy

duhöskódnёnek, minden lépéfeket vérre!

feftenek és az 5 Nagysagos Profétäjoknak

titzteletes emlékezetère Javaikat бuként fel

aldoznak életekkel egyatemben. А Vallis

* . altal
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altal gyarapadatt Babonaság, mindenfelé

uralkodvin egёfz Тörök Orfzägban és an

паk az Emberek terméfzeti minémasègek

be oliyan nagy be-follyifa.lévén, nem lehet

taudallani, hogy a Тбrökök olly gono(z

ёletaek, gyanakod6k és hitetlenek; innen

а Jбvendб-mond6k, a Jeleknek Маgyara

zói, Varasl6k kedvekre jätzadtatjäk a Nёр

nek nagy réfzet, a kiknek mind e nagy,

нmind az alatson rendй emberekhez fzabad

be-menetelek 1ёyёn és az о Papiaikkal ’s

Кemetéikkel ofzve yetyên o magokat,

fzatztzoliak a Népet es fanyargatiäk. Nyak

ba veto babonas függбket vifelnek, fzem"

fény-vefztéfset gyigyianak, magnefi erō

vel és bizonyos fzimokon-val6 olvasäfsal

vartifolnak, sot a levego égbéli teitetlen

valósagakkal tärfalkodni tettetik ö mago

кat. На mind ezek a dolgok közöttlink

пmég mais gyakoróltatnak és nagyra betstil

tetnek; e: fzerint a Török Lelkeket låtóк

ёs Szemfény-vefztók méltán ditsekedhetnek

azzal, hogy okaz Europаi kereiztyёnek

Кutyáinak Таnitói lettenek légyen.

: А Вabonaság anbir az Еrtelemmel.

val6 éléft meg-gatolia, és azt a killsö vi

lägi Hatalomnak tellyes (zabadsagu Uralko

daia, mint a Tsaiziri Felsegnek megser

. ---- tбjét

|
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еёiêt tldózzeis; mindazältal a' Тörökök

rek okofságokat és 16zan itélet-tételbélite

hetségeket tagadni nem lehet, mivelhogy

ok rovid id5 alatt a magok allapatjokban-is

a fzukséges Tudominyokat magoknak meg

fzerzették. A minthogy erre fok pèldak-is

vagynak, melyek azt bizonyitjak, hogy б

кózzulok az alatson fzületésiek a tilztes

'ségnek felso Мёltósagara emelkedtenek,

пmellyben ditstretefen-is wifeltek о mago

кat Az o Birdik közбtt bölts Férifiak

talàltatnak, kik a leg-nehezebb és (zóvevё

nyefebb dolgokat-is meg-feitik és meghata

rozzák, és azokmak itélet-tévo meg-hatro

zâfok oly boitsen formaltatott, hogy még

зz ägy neveztetett Santia Rota fen fzé

gyelhetnё-neg magat azzal.

-

-

*

мёg az o Szent Кадifoktól és hпапsok

tбl fem 1ehet egéfzen az б ёrtelmes Tudo

пmanyokat el-tagadni: tsak hogy mar ok

azt a közбnséges Jóra nem forditjak, ha

nem ink4bb arra alkalmaztatjak, hogy a'

Népet rabsagban ès lelki izegénységben

tarthaisak, *

Аz 0si fzármazāfи Тбrбkбk a mя

gok külso alkalmaztatalokban pontofok és

чuagokat tartöztatok , az honnan a' tärfal

- -
- kodó
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kod6 mulatsagra nem alkalmaztattak. —

А magok (Наrетekbe). Кatèijokba bé-ztr

kozvan, mint a mäfok Hatalmokról nem

faggok, ottan tetizéfek (zerint uralkodnak.

А régi Szokafokra és Read-tart4fokra nagy

} tāmaizkodnak, mivelhogy a:

Vallaisal ofzve-kaptsoljak azokat; az hon

nan ü, Rendeléfeket nagy eroltetéfsel lehet

közikbe be-iktatni, és azoknak fooka, ha

fzinten maga a Гsatzar völna-is, a meg

foitatasnak veГzedelmetal félhetne, Az ö tle

teknek modjafeletteigen egyigyii, nagyobb

rёize o nékiek kozép-tzera mèr’sékléfsel

ё1, és a közбnséges Nepala-való eledellel

taplalja magat, nem lévén ó bennek an

nyi tehetós ügyefség, hogy az б eledele

ket meg-faizerezzék és inyeknek kedve

fzerint el-kéfzitsék. А Nёр, melly fanya

ru rabsagban es fzegénységben nyomorag,

vetemennyel , korpa-kenyérrel és vizzel

taplalla magat, és e! fzerint a mi parafzt

i.akotainknak ledeleket kedves és dri iztiek

nek lehet mondanunk. — а" fosvénység

véllek (zuletterett Vétek, melly a nagy obb

ès alatsonabb Rendaeken nagyobb es kis

febb mértёkben uralkodik. — Мindent otz

ve huznak, kuporgatnak, es refzketo ke

zeiket maloknak javaikra , hogy el-raadoz

zakazokat, ki-terjetztik — Мinthogye'

- - izerint
* * * * * * ,

*
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fzerint a Матот аz б Нlenek, az által

mindent meg-nyerhetnek, meg-vasárólhat

nak. Аz Ніvatalban lévokón a Gazdag

signak alà-val6, kivansaga uralkodik. Ах

Аrvaкat myomorgatiák, foizjak, prédaljik

az jzvegyeket; és az 5 7emeik eiott mi

foknak értelmes Boltseisegek és gazdagsa

gok foben jär6, eletet vetztб gonofzsag

пak lenni latzik, midon egyet ezen gonof2

ságok kozzul dahofségekbol neg-bйntetnek,

leg-ottan alkalmatofsägot talalnak minden

kor arra, hogy a tehetōsōket arutafsal va

doljak, пegiыбак, és azoknak javaikat

el-toglaljak. Еképen tselekfzik o vёllek-s

а Тsalzar, midón a Nagy-Vezer és a'

Вasak Gazdagsägot és J6fzagot gyhitettek

5 magoknak, ekkor oket meg-fojtatja,

vagy fzamkivetésbe küldi és azoknak Va

gyonokat a magaТsäfzäri kintses Hazába

rakatia. — Еz az б külso polgári älläfok

nak allapotia: de mâr gyakran Bafia Urai

měk-is a meg-elбzésnek jātékat eló vёizik

es ekkor nёnelly Tsafzirokat a magok

Тsafzari Székekból le-buktatnak. —

А Вofzfzu-allásnak kiväusaga, а Тб

rökök meg-esmérteto jeleiben leg-hatalma

fabban ki-tetfzo Jel, mellynek nintsen ha

tär közzé-val6 (zorittatata. — Аz ó ellen

чёgeiket életekmek fogytaig üldozik , a kin

* zalok

}
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кinzäfok nemeinek fel.talalisaban" igen el.

méfek, és az o dahб6ёgeknek Aldozatiät

lafsan gyakоrl6 kinzáfial fzoktāk halaios

věrbe keverni; mäfoknak kino, fzenvedéfek

кel elégitik-meg бrömoket, melly fzerint

még az o Vérrel ofzve kottetett atyokfait

is kinozzak; az hadi fogliokkal dgy bàn

nak, mint a Barmokkal, annyival-is inkabb,

mivelhogy e réfzben ö někiek a magok

Sz. Prófétäjok j6 рёldat mutatott. Мint

ilogy pedig a Réfzegseg o kozóttok az

oftoba větkek közzё tartozik, mellyet az

Аikoran meg-tiltott, e! fzerinrennek a vt

tekmek hellyébe a tetti gyónyöräseg hel

1yet tart 5 kozóttok. — Ezr gyakorolja

mind a Férifi, mind az АГzfzonyi-Nem

ёрen az el-badgyadafig es ebben fe mértё

ket, fe pedig hatart épen nem esmérnek.

— Аz б Vallifok ebben ö někiek tбkel

ietes fzabadsagot engedett, mivelhogy Ма

hитеd ennek hatart, a meleg levegó Еg

és a bula, termёfzeti indulat miatt, nem

vethetett. На a Nap-nytigoti leg-hidegebb

Тartomanyokban-is a telli indulatbéli go

nofzsag (zokäsä változott; e fzerint nem

tsuda, hogy ez, a meleg levegбёgй Тагко - в и, " " "

tomanyban, holott a tettnek apró nyitäfai

nagyobban ki-nyittatnak és a vér febefeb

ben fzokott dobogtatnl, nagyobb пёгtёк
*. * ben
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ben es fzabadofabban gyakoróltatik. — А.

Тörokök a tetti gyónyörtisegnek buia m6

don val6 ki-elégittetéséc és annak mбdiät

бnként tantiljak, idején adjak arra o ma

gokat és igen nagyra harapoztatjak azt. —

Мig az ofzébe elegyedtek-is vetélkednek a'

Тzitheranak pengetésen es kedves gyónyбr

ködéfsel (zemlélikazokat a gyózedelmi in

talmakat, mellyeket az б Gyerinekeik nyer

tenek. Аz a termёfzet ellen-val6 nagy

vétek, mellyet mi Pedera/tidnak és az igen

heves, bolond fzerelemnek nevealatt estné

rйnk, nagy mértёkben uralkodik a Тōrō

Кóknek Nagyjai közótt, és ó někiek АГz

fzonyokból és Gyermekekbol Agyafaik-is

vagynak. Аz Аfzfzonyi-Nem ö kozottóк

feletteigen nagy el-nyonattatisban vagyon,

azokról ö někiek igen tsekely vélekedéfek

vagyon , es öket tsak épen olyan Теге

Бordoz6 Тerentményekmek lenni itélik,

kik az oktalap-allati ölztónбzéfeknek le

ttendesittetéfekre val6k völnanak. Еz okon

a Leanyoknak neveltetélek tellyefiéggel el

mellóztetik, minden Tudomanybéli estnéret

nёlkiil nevekednek, minden fzeměrmetes

segnek erzéle nёlkül, oktalan vadsäggal ne

veltetnek, es tsak épen a tetti formafsâg

nak ingerléfei adhatnak o někiek valamelly

érdennes betsefieget. — Аz Аtzfzonyokou

В * fzaba
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fzabados tetizés fzerint uralkodnak, és az

Аgyafok közott a leg-kedvefebb (zemely a:

többin, mint Rab-Аfzfzanyokon, agy ural

кodik. Valamint a Тsafzar, agy a fowebb

Rendiek is nagyon igyekeznek azon, hogy

a magok Agyas-Нāzokba kerefztyёn Fejér

№épeket fzerezzenek, niivelhogy azoknak

idō-töltō kedveltetéfeknek ajändékok ö nё

kiek inkabb tetfzik, melly az o kózóttok

fzйlettetett Fejér-népekben fel-nem talalta

tik. — Аz honnan gyakran a Rab-Аfz

fzonyból uralkodó Fo-fzeměllyek lettenek,

ès nevezetefen a Кerefztyěn Rokselanёis

hatart nem esméro hatalonamal uralkodott

a Nagy Szиliтат Тsafzaron.

Мivelhogy pedig a Törökok el-hitették

5 magokkalazt, hogy okaz igaz Vallaltōn

non magatólМаhumedtolvettёk; innen min

den mai Mahumed Nevealatt lévo izakadafo

kat meg-vetnek, mellyek valamely vélekedё

fekben es fzokafokban б tollók el-tavoznak,

foképen pedig a Per’sak, mint.disnak ko

vetoi, igen nagy neg-vettetesben vagynak

o elottok. — Міvelhogye fzerint az igaz

Нitben val6knak lenni tartjak magokat, a'

Кerefztyêneket Jauroknak, Hitetleneknek

nevezik, mindazältal oket el-lzenvedik, ha

- a2.
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az Adót mcg-fizetik. — А Кépeknek tifz

teloitól, mint a "Sid6któl-ts irtóznak, kik

nek nagy Adót fizetni kelletik és ó tolok

fok nevetés és motskoltatäsbéli (zidalmakat

fzenvednek. — Мinthogy a Frantziak

Кonfiantzinapolyban, az Europаi Кóvetek

nek vědelmezéfek alatt vagynak, és azert

Védelmezб Аdót fizetnek, e fzerint ok

minden tldozellól meg-mentettek, kiknek

а Тörvénynek és Igazsagnak ki-Izolgalta

tāsat neg-engedik és dket 6ltalmazzák, ha

tsak mar a Кoz-Nёр Peftis és az Еhség

altal nem fanyargattatik, vagy pedig a'

part-йtó Jantsarok ezen öltalomnaк erejét

el-nem rontjak.

Еzek a' Тörök Nemzetnek azok a'

Fö meg-esmérteto Jelei, mellyek az o egéfz

älläfokban fel-talaltatnak, a levegб Еgnek

terméfzetek', az o allapatiok és igazgata

foknak formajokhoz képett, külömБбzó al

kalmaztatäfokat véfznek ezek a Népek ö

magok közzё. — Е. fzerint az Оlah Оr

/3dgi, ЛИoldovai, Romuliai, Serviai Тōrō

kök fzelidebbek, jobb fzrvuek és nemefebb

elmёitiek az Аfiai és Görög Orfzägiaknal,

mivelhogy ezek ragadozōk vert-(zomiuho

z6k, az honnan ezekben a Tartomanyok

ban fzйntelen-val6 tamadâfok vagynak, es

В 2. egyik
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egyik Ва’sa a mâtik ellen hadat fzokott

inditani. — Мit tselekedhefsen pedig egy

igaz embert fzereto Igazgatónak pèldaja 6

kozottok , azt bizonyitiak az Egyiptombéli

Utazók, holott-is Alt-Bai azegètz Nemzetet

tjra formalta, és a Тórvényt’s Igazsagot

fzemely valogatås nёlkül közóttok fel-ali

totta.

А Тörököknek ió tulaidons3gaik közzё

lehet az oj6 têteket és étel adäsbélij6 akarat

jokat (zämlalni.— Ока Szegényeket gyāmol

gatjak, а Гzikólkodóket fegitik és gazdagala

misnatolztogatnak, a mint ezekге бket az

Alkorán kötelezi. А nagysagofok közótt En

bereknek Ваrati-is talaltatnak, kik az artat

lansagnak dolgait oltalmazzák, az ártatla

noknak törvényt és igafsâgot fzolgaltat

nak, és az Orizag titain olyan halleko

kat épitenek a' magok koltségeken, holott

az ütazók bator meg-maradaft talalnak б

magoknak. — -

Кivältkёрpen pedig a Törökoktól nem

1ehet el-tagadni a tärfalkodó es fzelid ke

gyefséget; és mivelhogy a kegyelségrol

és Vétekrol-val6 кёрzelödéfekben töllйnк

tāvol vagynak, e fzerint minektink-is fzuk

ségaz о tseekedetelket a magok be-vett

tórvё
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törvényes mérsékléfek (zerint meg-itélnйnk.

— Némelly větkek, mint a kevёlys?g,

tefi gyónyöriseg és fösvénység tsak maid

nem egéfzen közónséges б kozóttók a'

Napkeleti Nemzetségekkel egyetemben, es

miyelhogy azok a vetkek az o terméfzeti

és külso Аllapatiokbéli mбdjok altal mint

egy kozónségefen bé-vétettek, helybe ha

gyattak; ez okon azok a gonofzsagnak

nevet-is vifelni meg-fzünnek. — А bolz

izu-allasnak kivansaga, a gyanakodas , az

uralkodásra-val6 vagyódas, a kulso hatal

malsagnak maga tet(zéfe fzerint-val6 ural

kodásnak kбvetkezéfei, melly Hatalmafsâg

egélz Nap-keleten uralkodik. На a fzaba

dos tetfzés fzerint-val6 uralkodás olyan fё

lelmes nem völna, — hа а Тsafzär Ural

kod6 ’s Аtya-is völna, — а Nagy Embe

rekmek o kozottok femmi Izabad tetizéfek

fzerint-val6 hatalmok nem völna, és ha

mindnyájan a Тórvénynek oltalmaval бr

vendhetnének, ezek fzerint a Török Biro

dalomnak Allāfai Fo-Rendjei igen félelme

fek lennёnek, mivelhogy dgy-is ezek az

Нatalinafsâgnak és Gazdagsagnak felette

igen gazdag forrāfaival birnak. — Еzek.

fzerint a Törökök az Еuropаi Nemzetek

kel fzembe fzällani bâtorkodnanak, es nè

melly réfzben azoktól az elsöséget el-ra

- В 3 gadnak,
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gadnak, annyiyal-is inkabb, nsivelhogy a'

terméfzeti módban és fzorgalmatofsägban

ök nem hibaznak, hogy az efёle alkalma

tofságokat ki-ne talalhatnák és ki ne геп

delhetnёк. - -

II.

Иall4/0k.

9

А Тörököknek Vitézségek, Bitorstgok,

meg-nem rettenō méréfzségek nem fektetik

meg magokat az ö terméfzetekben, ha

nem a Vallasnak kёрzelбdéfe altal formal

tatnak, indittatnak és gerjetztetnek-fel azok

га. Манитed igen iól esmérte a maga

Nёрёnek tunya, buja és az henyesègre ha)

Iand6 terméfzeti indulatjat, erre nézve

hogy a maga Тzélidnak (zerentsés kezde

tet nyerhefsen, fzakség vala nékie, hogy

а Vallaft a tettiséggel ofzve köfse, és

egyfzer’smind ahoz olyan Agazatokat ra

gafzfzon, mellyek az o kбvetóiben kcvёly

seget koltsenek-fel estifzteletre-val6 bйfzke

vagyódaft. — Еzek és az a fzerentse,

mellyel a Proféta mind azokat, a kik az

5 Vallasät be-venni nem akarjak vala, Тüz

es fegyver altala maga нatalina ala ve
- tettc

|
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tette, ki-fzaggattanak minden lägy és puha

eletet a közzülök, és olyan tüzeket, gyj

tottanak, mellyek ö kбrulettek mindenkor

nagyobban harapoztanak, mivelhogy Ма

hитed a maga Vallasanak Fo-tzéliatil tette

vala fel a Vitézséget és az б Наzäjähoz

val6 buzg6 fzerelmet. — A maga kбve

toinek, az hitetlenek ellen-valo hidakozi.

ban az Еgeknek minden kоzbe-val6 veté»

nélkal le-izálló fegitségétigérte és az Нad

ban el-esoknek tetti gyónyöräségböl all6.

Раraditsomot, — [zёр Нигiji nagy fze

mekkel és ligy pārnat igère. Аz ilyen

tetti gубnyartiségй, babonas Nep közótt,

hathatós munkáfsägainak kelletett 1enniaz

сfёle Igèreteknek; innen vagyon mar az ,

hogy az ö vitézi Batorságok dthöfségé val

tozik, ez okon rohonnak оIlyan dthös

vakmeróséggel a magok ellenségekre akar

hogy gyozedelmeskedienek, akar ottan

neg-haljanak. — Майитed minden tekin

tetekben, különös és nagy okofsägи Еmber

volt, — a ki az uralkodasra és tanitasra

fzületett vala. — Erdennes tifzteletet fzer

zett maganak azzal, hogy a Balványozaft.

el-tбrlotte. — Аz 3 kovetoinek egyetlen

egy igaz Iftent tanitott. — 6 někiek hafz--

nos erköltsi. Тudominyokat ad vala és б

ket * fzelidiègre és az irgalinas Jo-tételra

* 4. * , inti

\
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inti vala. — Ноgy б а Vallaft az uralko

dasra forditvān, azzal vifziza élt, ezt 5 а:

mas, Vallas fel-alitóival egyatt tselekedte,

ezt pedig a maga környal-ālāfaira nёzve ö

benne annal inkabb lehet menteni, mivel

hogy o néki olyan Emberekkel völt tigye,

a kik az oftoba Vadsagban minden Rend

és Тórvёny nélkül élnek vala, és a kik

elött az uralkodasra tzéloz6 Нatalon és

кivansag altal tifzteletes félelmet kellett (ze

rezni o maganak. — А. Манитed Valla

ganak Agazatai az Alkoranba vagynak be

foglaltatva, és az а Кerefztyên és Sid6

Нitböl-val6 ofzve elegyitésbol van ófzve

izerkeztetve. — Vagyon o nékiek egy Fi

Аldozд Рарfok, /ze zeles Barafaik , Кlas.

iroтok, Вёiti napjaik, Виtsura valo jard/ok,

Fogadas-tételek ё; Кбrnyiil те!elefek. — Az

5 erköltsi tanitäfoknak leg-fovebb Agazatia

ez: Szere/sed a te Felebardtoda , тіні Те

таgadat !

А Майитed Vallásanak fundamentо

nos Igazsagai ezek:

„ Vagyon egyetlen egy legfelsegefebb

„ Valóság, a ki a Világot alkotta es

» igazgatja.
*

» Аа
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„ Az Emberek egy örökkё-val6, val

tozhatatlan Végezés alà vagynak vettetye,

melly ellen femmi munkás егоikodefek

Гemmit fem tehetnek,

„ Az Emberek kegyes életnek gya

kоrlasara vagynak le-kóteleztetve, és az

Еmberekhez-val6 fzeretet, Нivség, Igaz

ság, J6-tétel, Вätorság és az Наzahoz

val6 fzeretet olyan kötelefзёgei, melye

ket véghez vinni tartoznak.

, Аz illenséget Imádás és külsō Ti(z

teletbéli Sz. Szokafok altal tifztelni tar

toznak — gazdag Alamisnat adni —

Вort tellyefiéggel nem inni — egyfzer

ЛИеkkaba Butsura menni, holott Маhu

med fzйlettetett, és Abraham-is az Iftent

imadta.

, Ноgy légyen egy közбnséges Itё

let, melly altal a Jok meg-jutalmaztat

nak, a Gonofzok meg-bйntettetnek. —

Мinthogy.pedig Майитed-is egy bia

ёletй Еmber völt, ahoz képeft a tifztátalan

ёlet az o egёfz Нitbéli Tanitäfaiba (zerte

fzeliel bё-vagyon elegyitve, és e fzerint az

«ilkoran a Paráznasagnak Nemek Munkaja

В у - 1S.
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is — Talalatnak a Torok5k kaz5t-i.

feles fzämu kegyeskedo, kép-mutat6 és

Szent Emberek, kik a kegyeskedés miatt

épen a vérig fanyargatjak magokat és az

ёletnek mindenfele alkalinatlansägait el-fzen

vedik. — - А Кemeték és Szerzetefek,

mint e réfzben Fo-mcfierek, igen jól ér

tik ezt a' mefiersèget, hogy a Népet meg

tsalhafsâk és hogy a fok féle mefiersèges

fzem-fény vefztéfsel Alamisnät tsalhafsanak,

— Маhитed életének vége lett 632. Еfz

tendóben ДИédinaban, a ki v6lt az ö На

zājānak Ura és egy j Vall4snak Fel-alit6

ja, — А ki-is fok Tanitvanyokat és Аtya

fakat hagyott maga иtān, а kik az o Val

Иsät Napkeletnek minden Tartominyaiban

terjetzteni igyekezik vala. — Ezek közott

Отdr, Ali, "s Abubeker valanak leg-neve

zetefebbek, a kik а Манитed Vallasanak

němelly Agazatait61, Нiv és killsó tifzte

letnek Тzikkellyeitól el-tavoznak vala. —

Мaga a Mahuned leg-elso felesega-is4tskhet,

кozбnséges hellyen tanitja vala az Alkorant,

а Nёрnek prédikallott, és hogy a foldi

ёletben magät miképen vifelie, e réfzben

ilyen következendó Тanitäfokat ada eleibe:

„ Esmérietek egy Iftent, — Nyelveiteket

„ zabolan tartsätok, mérsékeljétek Haraga-,

, tokat, Tudomanyt fzerezni igyekezze

. - tek,

1
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tek, valláflokban erófek légyetek, a go

„ nofz dolgaktól magatokat tartóztafsâtok,

„ a jökkal-val6 tärfalkodást kerefsetek.

А" ti Аtyātok fainak hibait fedezzetek

el, a fzegényeket alamisnikkal fegitse

tek és az бrokkё-valosagot jutalommal

., variatok. »

22

Мivelhogy pedig ez az di Vallas a'

maga mettersègefen öfzve fzбtt font rovid

ség, könnya meg-tanulhatás és rövid erköl

tsi Tudomany altal magat ki-mutatja vala,

ez okon ennek igen fok kбvetбі találtata

nak és az egёfz А/idban el-terjede. Мinek

utänna pedig МАfodik Майитиd Тsafzйк

altal, а Кёgi Görög Birodalom el-ronta

tott, а Маhитed Vallafa EuropАba-is el

harapozott, es mar ma egёfz Аfiaba, Eии

ropanak pedig és Afrikanak egyik Réfzében

fenn tartatik. —

". Еz а Мийитed VallAfa pedig melly

fzorofsan légyen бfzve-kóttetve a kuls5

Роlgári Кend-tartasnak módjaval, azt mis

Кёlzben meg-fogom mutatni — Мinthogy

pedig az Iftentöl-val6 Нit, az o Nemze

tekmek Nyelve fzerint Islannak neveztetik,

tehät ezen Hitnek Vallói, Arabiai Nyelven.

ДИоситntknek, Hiyoknek mondattnak, за

lionnan
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honnan allittatott-fel a ЛИu/ulтатnokmak ne

vezete-is. -

- "

- III. -

Мейerstgek és Тиdoтanyok.
*

э - -

А Nagy és (zйntelen tart6 Нadakozifok,

foképen pedig a fzabados tetizéftбl függб

Uralkodás, a Тudominyoknak ki-teriedё

feket б közottok meg-gatoltik ugyan ;

azonkбzben még is mindazonāltal a' kalte

mёшуекnek mefierségében, az Оrvoslasnak

és Föld-mérésnek Tudomanyaban nёmelly

elб-meneteleket vettettek. — Аz б Тudo

manyoknak leg-kiyâltkёрpen-val6 és jelefebb

elo-menetelét a Кordтnak Маgyarāzāsāban

helyheztetik, es ennek Magyarāzói 's а

Тórvénynek Тud6fai magy tekintetben

vagynak б kozóttok, és minden elo for

duló alkalmatofságokban a tanatskozásra

bê-kivattatnak. Аz Нadi-tudominyekban

róvid idб alatt nagyon elo-mentenek, mi

velhogy a Frantziakat tanitó Ме[terekй!

magok mellé vettek. Мёg az o polgári

külso alláfokról-val6 Irafaikb6l-is ki-tetfzik

azoknak a gondolkodafoknak és elmebéli

trzékenységeknek Gazdagsaga, mellyeken

- 2Z
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az 5 Тud6faik az Arabiai Irâfoknak Тu

domanyokb6l mageknak (zerzettenek. А"

Varafokban különös hazi Оskolak talaltat

nak, mellyekben az Ifiusag az Аnya-nyel

ven kivul, Arabiai és Perfiai nyelvekben,

a Fold le-irásanak, mérésének és a világi

törtèneteknek Тudomanyaban gyakorolta

tik. — Аz б meg-lett dolgokról-val6 Ти

.domanyok mindazältal kóltött befzédekból

ès babonas találmányokb6l allōk, és a pel

фAz6ló le-iráfoknak homallyokban hatāro

zodnak. — А Föld-mérésének Тudonna

nyat igen nagyra betstillik, mindazonaltal

azzal illendoképen nem élhetnek; mivelhogy

az , ahoz tartoz6 ЕГzközók nélkйl fzükól

kбdnek. Аz o világi boltsefségbéli Tudo

пmanyok tsak épen az Alkorannak magya

razatlában hatarozödik, egy Avitzennanak

és duertoesnek elmës találmányaiban ma

it el-tёvefzti, és a Izabados visgalasnak

elmës valósagat meg-gatólia. — А Тбr

vénynek Tudafa az o Vallifokkal egybe

vagyon köttetve, és annak minden ellen

kezō kétségeit az Alkoran fzerint határoz

zak-neg — Аz orvosi Tudomanyban nё

mellyekmek б közottok nem kevés estnére

tek vagyon, mellyet a Кeretztyênektól és

"Sid6któl vettenek. — Аz о Огvofaikat

ДНekineknek, a leg-fobb orvos Doktorokat

pedig
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pedig Коnfiantzinápolybau Hékin Ва’sānak

nevezik. А Гsafzarnak pedig mindenkor

Кerefztyёn es "Sid6 Оrvofai fzoktanak len

ni, a kik nagy tekintetben tartatnak, és

o někieka tikos Agyas-Hazokba-valбьё

mcnetel-is meg-engedtetett. —

Еgy Nagy Vezer ebben a fzäz fza

Кafz ЕГztendóben fel-āllitotta vala Коп/fan

t:indpolyban а Кönyv-nyomtatāsnak Меtter

ségét; de fen nem alhata, mivelhogy a'

fok ezer, Кönyvek Irâsaból élni fzokott

Еmberek a magok élelmeket el-vefztették

vala. — Еzek igen vêkony Näddal irnak ,

még pedig fzépen ki-simitott Papirosra, és

a magok Leveleiket és Tudösitäfokat Zats

k6kba petsètelyén, kinek-kinek nagyobb

avagy alatsonabb allapotjahoz illendöképen,

kйldik-el.
-

А" Меtersègek Тörök Orfzägban fem

mi fénylб fel-emelkedésre nem juthatnak;

mivelhogy az azokra-valo fel-ferkentésben,

érdemben es alkalinatofagban fogyatkozaft

fzenvednek. — Аz o épitéfeknek mödia a'

nap-keleti Nemzetségnek epitésbéli tetfzé

fekhez vagyon alkalmaztatva és az о Ерй

leteiknek ékefségeket valami Tornyotskak

ban és magafs Ajtokban helyheztetik. А

2011
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zonközben Коnfiantzinápolyban, Smirnd

ban , Каirban, és dleksandriaban találtatnak

olyan Epiletek-is, melyek a kereiztyёn

нitrol le-mondattaktól Olafz-Orfzägi módra

épittettek.

Аz o Enekléfekmek durva és darabos

hangzafa vagyon , es égy tetizik, hogy

azok tsak épen vad-batorságu és kegyetlen

érzékenységeknek fel-ebreiztetéfekre intéz

tettek. А Кёz Dobnak és magy Fedoknek

oftoba veréfeken kivál, а Тziteranak ,

Lantnak, Тzimbalomnak hangzāfai ältal do

bogtatjak az halläsbéli Еrzékenységet. Еzen

ЕГzközok altal téfzik ök azt az Нadi Мы

fikalift, mellyet a Jantsari Мufikanak nevc

alatt mi-is tsak követiink , de annak eredeti

oftoba vadsaga Izerint nem gyakoroljuk

azt. A fellèsben, rajzalasban ok valósag

gal maymoznak, a fzineknek elegyitéfekben

's alkalmaztatäfokban tudatlanok: a mit

pedig azokbol tudnak, azt a Kerefztyё

пektol vagy pedig a Кinabeliektól vették.

А Тud6fok, а Тórvénynek Еrtel

mefsei, az «tikorannak magyarazói, az Ite

16-Birak (КаdiГек) pedig, és a kik а Ра

pokhoz és Föld-mérokhoz tartoznak, a'

Тürökök közott nagy betsületben tartatnak,

- - kiknek
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Кіknek bizonyos hellyek, itélet-tételek va

gyon а Fб-Tanatsban (Divanban), és az

ёietnek minden kornyal-ālāfaiban Tanats

kérdésre's adasra fel-vétetnek.

IV. *

А Тбrдk Birodaloт дllapotjanak ter

тё/zeti Le-irata/a.

2 -

А Тörökök a Stzithaktól erednek , az

бtödik fzäz fzakafz Еfztendóben, а Кas

рит Tenger kornytkének, Turke/an ne;

yezetti Tartomanyab6l ióttenek-ki, és a'

Каifaknak batalmas orizágokat el-puйt
tottak. — Кіknek-is egyik Еō-Vezèrei Кóz

zul, Оятdn, egy ai Вirodalmat allita-fel:
melly annak Nevětol neveztetett. — а"

kinek маradékai elsoben 4/aban, annak

utanna sak hamar Europabais hatalmafon

el-teriedènek, és 1453. Еfztendóben, a"

Régi Gorбg Віrodalonnak romlasaval Кon

fiantzinápolyt hatalmafon meg-vevek. А.

magok orizagokat, fok más orizágoknak

el-foglalafokkal nagyon meg-neveltek, I foo

ban а Маттеuka Orizagot-is Egyptomban

es a Sz. Foldon vég-képen el-puiztitāк, а

Кerefztyёnségnek-is gyakran nagy генев.
- SeГС
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stre völtanak , a midón az б L6-farkokat

тntg вëts koralis (zellóztettek. Аz o Eu

ropaban lévб Оrizagaik Romuliabot, Воз

підbol, Serviabil, Виlgariabdl, Moldovaból

ts Оlah Оrizägb6l allanak; Gorбg Oriza

got pedig az Arkipelagusnak egefz (ziget

iêt és Кrimidi tolok a Мufzka Birodalom

el-vette, Аfiaban birjak Natoliat, Siridt,

Аrdbiit, Тzirka/iidt, Титкотаттій: , Diar

beket és a Szent Fildet. Afrikaban Egyip

тот аz б Вirodalmok alatt vagyon, -

barianak, Algirnak, Tripolisnak, Типisnak

és Barkanak Polgári Rendlei o někik fri

gyes oltalinazâfokra kotelefek. Еzen mefz

fzire teriefztetett Birodalmokban mindenfele

Levegб-égbéli változáfoknak és terméfze

teknek heliyei talaltatnak. A leg-b6ldo

gabb, termekenyebb, Paraditsomhoz hafon

16 kornyékekben-is elegyefen talaltatnak

közelithetetlen hegyes helységek és puizta

вägok, az honnan a Lakofok-is külömbb-"

ktilбmbbfёle terméfzettiek az б életekre és

magok alkalmaztatäfokra nézve; söt az

Аrabfokmak és Вёduniaknak különös tulaidon

Feiedelmeik-is vagynak, a kik a Törok

Роrtatól nem fügvén, uralkodnak, kiknek

пgyantsak Adót kelletik fizetni, hogy fel

ne predaltafsanak. — Мinthogy pedig a'

neizfze-valo Tartomanyok а Ва’saknak

С Главаа
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fzabad tetfzéfek fzerint-val6 Uralkod'fok

altal igazgattatnak ; e miattigen veizedelnce

part-litéfek zoktak azokban tänadni, mel

lyek Еgyiptomban fzüntelen haborgatiäk és

terheilk. Тоrok Orizagnak igen fztp és

j6 ВКzija, Veteményei, Gytimolisei, Во

rai, Кävёра. Вalfanoma, olaya, Мandola

ja: Figéje, Гzitroma, és mindenttle draga

fafzerei vagynak. Оith Оrizig és Egyi

ptom böységes Buzanak Gabonafsa. — Si

ria "s Arabia Fajzerekkel és Fai-Gуtimol

tsokkel kedveskednek, az Аrkipelagusnak

Szigetel kedves izй Воrokat termenek, mel

Iyeket a valósagos Тогokök alattomban

meg-lfznak, az Europai. Огіzágokia el-hor

darnak, es ottan termeni Izokott Szollб

Gerezdekbo! Маlosakat. apro Szoloket-is,

kéizitenek. А Levego-Еgnek Тerméfzete

az Orizágoknak fekvёfeihez-képest kilombō

zo. А Тavaiz kies és kevès ideig tarto:

a Nyar igen hév és rekkenб: az (jfz és a'

Тél efsozéfekkel fzoktak el-telni; a Viz

ritkän (agy-meg; de még ritkabban fzokott,

havazis lenni. Nyarban harom Нónарок.

alatt feum efsözik, az honnan a Fuel-Iza

rad. А Szelek felette igen febelsen fa

nak, melyek az Осfzagot meg-vidiqак: az

Оiznek elein vagynak Еgi-hāborчк; Smir

пации gyakor. Еold-indulalok tapatztaltat

пак.
5

1
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nak. — Es âmbâr a' Levegб-Еg nem egès

ségtelen , a gyakor fzelek altal meg-tifztit

tatak lévén ; mindaziltal fokfele betegségek

uralkodnak. Аz himlözéfek bizonyos idб

ben elo fordul6 пуavallyák, a telli gyō

nyörtségekból Zármaz6 betegségek a nem

zés àltal a maradékokra altal fzoktanak

hatni, és a rothalzto hideg-lelès és vér

has, a veres himló Гzármaznak az éretlen

gyhmoltsoknek etelekból. А leg-lèlelme

febb nyavalja a Peltis, ragad6 nyavalja,

raellynek fzármazāsāt és hirtelen val6 hara

pozäsät nem annyira a Terméfzetnek,

Inintfem a tudatlan 's gondatlan fzokafok

nak lehet tulaidonitani — Еnnek a nya

valjanak eredetit fokёрpen a titztátalansag

nak-is kell tulaidonitani, melly Коnitintzi

napolyban uralkodik. — Ноlott-is aZ egès

séges és bolts, tifztasagról-val6 vigyázásra

nézve femmi kёрzeloděs nintsen, és ottan

mind a Piatzokon, mind az Utfzakon neg

bйtzhödt allatok-is talaltatnak, melyek az

hévseg miatt dögбkké változnak. — Еnnek

el-harapozafa ellen femmi ellent nem talāl

nak, miyelhogy a gözölgo kórnyékek fo

ha fem tiztittatnak-meg, az illyen döglele

tes helyek be-nem zaratnak, а Кóntosok

és Agyak neg-nem égetternek, melyekben

mindenkor dogleletes gözolgélek reregetik

с 2. Дlla
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magokat, mellyek ottan-ottan dбg-halik

okoznak. Az Europаiak ritkän vagynak с"

nyavalja ala reketztetye, miyelhogy ok ez

ellen illendö vigyazâfokat rendelnek, mér

tёkletefen elnek, az Нāzokat bé-zärjak és.

a Levegб-eget etzettel és gyalog fenyo

naggal meg-frifsitik.

V.

Коп/iantzinapolynak termё/2eti

abrizatia.

Е. а Varosnakigen fzép fekvéfe vasyon

a fekete Tenger és Маrmoranak nagy

Тava mellett, melly igen gyonyörtisèges te

Кintetet formaltat a fzcmekkel; de mihelyt

az Ember a Varosba bě-mégyen, leg-ottan

a gyónyorkбdб Тerméfzetnek (zép kёрze

lбdéfei az elбre tett gondolkodásnak képé

tol meg-elegyittetnek, es, a nyomoralt,

kedves tetfzès nélkal-val6. Epuletek, a fzen

nyes, gazos kбrnyal-ālāfok utallatot fzerez

nek. Аz titlzaknak fok hellyeken tsak épen

3. es f. fingnyi izélefségek vagyon, ho

lott-is Szekerek hellyett Lovakon és Sza

marokon jarnak. — А Fold-indulafok

miatt az Наzok egymáshoz faval köttette

- цек



иek öfzve, és igy nem lehet tsudallani, ha

a mint lett, agy négy fzäz Наzаk-is tüz

miart egyfzersmind mcg.enetztetnek, — ,

А Városnak igen fzéles kerülete vagyon,

és el-hat éfzak-felбl a fekete Tengernek

tsatornäjäig, Nap-nyugott felöl az édes viz

nek follyamatiäig, Nap-kelet felol a Nitz}

ниті Тengernek бbléig, Dél-felöl pedig a'

Маrmora Tengernek (zéléig. Еz a Varos

fekfzik az Europаi réfzen, és maga mel

lett tartia ezeket a nagy Varafokat: Gala

tat, Tofanat, és Perdt, mellyek közzй! -

ez utóls6ban laknak az Europаiak és a Кб

vetek. — Аz het Tornyok pedig, avagy"

kemény rabsagnak Неlyei, mellyekbe a

Кóvetek a Békefségnek fel-bomlāfakor vet

tetnek, és a Serail, Аgyas-Hazak, egy

němet Mért-foldnyire épittettek a Varos

лnak leg-fzélsóbb fzegeletébe. — А Sérail

Нárom Udvarokat foglal magiba, mellyben

a Nagy Tanats vagyon a Тsafzaraak Lak

наzaival és Agyafaival egyetemben. А.

зmeg-nézéft érdemló Ерületek kоzzě tartо

zik a Nagy-Vezèrnek Palotas Haza, vagy

а Ме/3/airit, a melly fab6l épittetett

чlgyan, de igen fzépen ki-kёfzittetett Szo

bāk és audientzias Haz vagyon abban. А"

Кózónséges Epületek kоzzě tartoznak a

3Fegyveres-Haz , Каlmaroknak Boltjok, es -

- С 3 azok
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и azok а Мегбn lévб Меneděk Hailékok,
},

- -

-

| mellyekben tsak épen az idegen itaz6k ta

| 1älhatnak bátor nyagodalmat б magoknak ,
* e -

mellyekben az idegenek tartoznak az hazi

dolgokra, eledelekre es fara gondot vifel

ni — А" Varosnak leg-nevezetefebb helyei

közzé (zämlaltatik a Lovak tanittatisanak

} helye, holott-is ket Ofzlopok allanak az

* azt az helyêt kёрzelöallatokkal egyetemben

a fzёр Тsatornak és efso vizet el-fog6

} helyek, mellyeket miaden fertäly Мért-fold

: nyire lehet Nandor Feierodrig (zemlélni, —

a nagy Feredok, mellyek a' Тsafzärt61

* és a p6lgari rendnek Elól-laróitбl nagy.

- költséggel epittettek, és a mellyek igen

й nagy (Zammalis talaltatnak, — А' (zämta

lan Templomok ( Моskék) az б meg-ara

н nyoztatott gomb Tornyaikkal egyetembcn,

} mellyek közott vagyon az hajdoni, igen

ékes Temploma Sz, Sofianak.

А" Рéra nevezett külsб Városban вак

nem egéfzen az Europаiak és Görögбк

Iaknak, mellyben-is a tsinostifztasag és a'

j6 Кend (zeméltetik б magokat, az hon

nan a dögleletes Nyavalya oda igen ritkän .

harapozhatik, ha fzinten az egelz belso

nagy Varosban puiztitna-is. Аz 4ц/iriai,

Муска, Витgus, Frantzia, «inglи:иНоi
и "и . f1=
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landus, Dйти: , Svěkus, Иelentzei 's Ned

polisi Кóvetekmek ott vagyon kilonos Lak

helyek, és azokban az Ifteni Тіfztelet'

Gyakоrläsara-val6 Кápolnik-is vagynak épi

t tve. А klknek kisérö Szolgii , бrzói és

Тselédei igen nagy fzämmal f.oktanak len

ni, és ki-ki ezen Кбvetek közzйl, a Nem

zeti kerefztyёn Нäz-Nёрeket és Кereskedб

ket , védelmezi, mellyért-is ó někiek 6ltal

maz6 bizonyos funima pénzt fzoktanak fi

zetni. — Еzen külso Varosban foképet

gyakovoltatnak a' kézi Меttersègek és Ке

reskedétek, melyeket tsak egy Europаi

Еmber fem folytathat, ha olyan Кбvetnek

oltalmazāfa alatt nem lejénd, a kinek

egygyes bekersège vagyon es frigyes Barat

saga a fényes Тбrök Portival. — На ре

dig valamelly Europаi Hatalinafsâggal hadi

Нabortisag kezdödik és az azon a КёГzen

3vб Кбvet az Нêt Тогnyokba vitetik, te

hat azok-is, a kik annak oltalmazāfa alått

völtanak, hafonlöképen a Nёрnek йldözé

sère têtetnek-ki, de ekkor valamellyik az

Еuropa Кovetek közzul Кбzben-järövà lé

fzen és azokat a magokra hagyattatott

kerelztyên Аrvakat vedelinezéle ala vёfzi.

* - -

с 4 VI.
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VI.

А Тórük Nagy Sultan" scтёцугих

's allapoljanak Le.Irafa.

р

а Тörök Birodalomnak Ura Nagy Ur

nak, Nagy Sultannak és az Нivek Ural

kodojanak neveztetik: a Felséges Osman

niai Portan értetik maga a Тsafzär és an

пак Felséges Tanatsa a Divan. А Тsй

fzari Székhez jutsa vagyon leg-közelebb az

Uralkodó Fiu-Тeftvérének, és annakutan-.

na ugyan az Uralkodó leg-elsб Fianak —

А kik magokat az б ifteni Prófétäjoknak,

ЛИahитednek Маradékaimak lenni mutatvin,

ezzel a magok Szeměllyeket fzenteknek és

meg-sérthetetlenneknek téfzika Něpelott. Еz

a Szentség miadazältal öket a Тsafzari

Székbol-való le-vettetés, meg-fojtatás és

meg-vakittatis ellen nem 6ltalmazhatia,

meg-nem mentheti tellyefséggel. ЕzenТsa

fzari Felséghez juft tartб Нertzegeknek ne

veltetéfek a Serailban fzokott lenniaz Afz

fzonyok és herёlt Еmberek kozótt, holott

is minden б külso, Polgári Rendieiknek

és Uralkodásbéli kбtelefségeknek esmérete

nélkül gondatlan henyesegben elnek mind

*

addig, mig a Szerentse бket a Тsäfzari.

2 |Székre

1

\
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sztkre emeli és az Uralkodásban hatar

кozzé nem fzorittatott Uralkod6kka 1ёГz

nek. — Аz honnan a Тsafzar az Igaz

gatåsnak dolgaiban tudatlan lévén, a maga

Еeleségével, Аgyafaival tolti ideiét: a'

Тіfztviieloket le-veti, hol pedig Hivatalra

fel-véfzi, és a maga kegyelmeben különб

son lévбket tifztségekre válafztja. — А.

polgari allapot dolgaiba felette igen nagy

és hathatós elegyedéfe vagyon a Тsafzär"

Аnnyānak és az 5 leg-kedvefebb Felesegё

nek, — Еzek uralkodnak a Sérailban , es

az Orfzági Аllapotnak Fö-Fо Rendieitбl

Аdót véfznek б magoknak. — Еzeknek a'

Szemelyekmek gondolkodás és tetizésbeli

кivanságok egy ataljaban hathat6fon be-hat

ez egёfz Orizagnak, Birodalomnak dolgai

ba; mivelhogy a Тsätzar magat (zemlél

retni és velle befzelleni igen ritkän enge

di, tsak épen a Nagy Vezer és nёнnelly

кülönösön Ineg-bizott Fб Еmberei lévén az

o kegyelmёben ; magät pedig a Němäkkal

fzolgaltatja. — Innep-napokon és Péntek

napon-is magit Napkeleti Pompaban kö :

zónségefen (zemléltetni megengedi, midón
- o

а Теnplomba emeltetik, és akkor ki-ki a'

maga esdekló Levelèt б někie bé-adhatja,

mindazältal az arra tejéndo valafznak neg

hataroztatafa a Nagy yezèrtol fzokott füg-.

с г geni.
.
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geni — Rend-f2erint a Тs4fzär lovagaini

is fzokott, vagy pedig egy igen pomp4s

Аrnyék-tart6 Superlit alatt hordoztartatik.

— Еkkor a vároft örizō Кatonak, Bos

tängifok, es a Jantsйrok az dtfzakra ki

allalak. — Мinden ember ekkor alázatos

tifztelettel fold-felé hallott Szemekkel ki-al

lani köteleztetik, es nem meri ezen foldi

Пtenre fzelneit fel-vetni. А nagy Воitnek,

Вairйтnak Innepén, ez a j6і Ніvöknek

Uralkodóia leg-felségefebb Pompit fzokott

mutatni; mivelhogy ekkor a Polgári Rend

nek és a Serailnak fovebb Szemělyei otet

köizónteni, а Тemplomba, Моskéba, ki

serni gazdagon meg-ajändékozni tartoz

nak, melly ajändékokat a Тsafzär keve

febbel fzokott vifzfza jutalmaztatni. — Az

Аjändékoknak bövségek és érdenes völtok

fzerint az б Кegyelmének Thermometru

ma-is felyebb emelkedni, vagyal3bb fzälla

ni (zokott, és hogy az abban lévo kěnefs5

mindenkor fel-emetkedve alhafson , a Nёр

nek Nagyiai kěntelenitettnek a Nёрзt fa

nyargatni, fofztani, fatztzolni — А' Sul

tān midón gyakran sětālasnak окаért a"

Nagy vezèrnek Tarfastgaban hai6kazni in

dul, akkor a Serainak santzār6! Аgyō-ló

véfekkel kofzбntetik. — А Тsafzär egy

holzizй s keskeny hajóban Kaikaban zold

Super
.

-

-

-
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superlat alatt tizenkèt evezokkel hajókid

zik — Еképen hajókäzik a Nagy Vezer

is, de veres Superlit alart. — А Кбvetek

pedig 's mis Nagy Urak közzйl nёnel

Iyek hat, né neliyet pedig négy par Eve

zokkel eveztetnek. — Аz idegen Кбvetek

nek a Тsätzir ritkän enged Audientziât,

meg-hallgattarasra-val6 meg-ielenёit; mivel

hogy minden kulsó is idegen Orfzägbéli

dolgokat a Nagy Vezer és a Fo Tanats

Ur, vagy Orfzäg Кantzellariuf.a, Reis Effendi,

fzoktanak el-igazitani — Аzonközben pedig

а неhezebb alkalinatostgokban а Кбvet

пек, а Тsafzarról meg-halgartatis vegett

valб meg-jelenés engedtetik, a ki-is ekkor

egy Кanapén, S6fan tilvén, а Кóvetnek

femmit fen fz6ll. Аz biteles Eizonyit6

Iras és a Levél ekkor a Nagy Vezèrnek,

adattattnak és a fényes Portanak magyard-,

zója adja ki a válafzt azokra. Мinek

elotte pedig a Кбvet ezeket végbe vinné

а Fб Тsafziri tiГzteletre Гааit6-mettertol

пleg-tanittatik arra, hogy minéma maga-vi

feesènek mбdiät tarrozzek neg-tartani, a'

ki-is firefs kezzel foha а Тsafzär eleibe

nem mehet. — A Nagy Sultân pedig, а

maga Uralkodásdban tsak épen magitō!

faggo, hatart nem esméro (zabados Ur 13

vén, aunak tetizésétol figgenek az Нala!

és
- -
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és a rabsaggal-val6 Вtintetés. — Аz б Ра

rantsolatiät mindenek mellységes tifztelettel

tifztelik, és a Fб Urak még azt a felyem

sinórt-is tsokóljak, mellyet küld б někiek,

a vegre, hogy бket azzal a Němäk meg

fójtvān, meg-бljёк. Аz illyetén meg-fota

tott, yagy végso myomorusagba eitetett hi

vatalbéli Embereknek Javaik a Nagy Ur

nak, a Sultannak maradnak. — Мivel

hogy pedig néraelly Nagy Urak a rabi kб

teles engedelmefsègre magokat eléggé kб

telefeknek lenni nem esmérvén, fzйntelen

val6 félelemben élnek, e fzerint magokat

oltalmaz6 emberekkel meg-erósitik és a"

kegyetlen oldoklésnek ellene-allanak. —

Innen vagyon mar az, hogy a Тбrбk al

lapotoknak le-iráfai, а Тsafzäri Székrol

való le-vettetésnek, бfzve esküvésnek és

fzórnya kegyetlenségeknek бfzve kotott län

tzai: talaltatnak mindazältal ezen Biroda

1omnak Urai közott jeles maga vifelésiek

is, kiknek nemes indulatjaikat és nёmely

Кegyefségeknek gyakоrlāfait nen lehet ta

gadnuик. А most közelebb meg-halalo

zott Тsafzár Abdul Натіd, az o utanna

kovetkezett Selimmek neveztetik.

-

VII.
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А Ту?t-Иijelok

9

А leg-nagyobb Titztségekre" ніvatalok

ra val6 bё-alittatis vagy egyenefen a Тsa

fzar, vagy pedig a Nagy Vezer ältal fzo

kott meg-esni. Мinthogy pedige réfzben

a Familianak különbsege, femmi Nemes

ség, a Izaletésnek femmi régisege, méltō

saga femmi hellyes Just nem vehet ö ma

ganak; с Глеrint tsak épen a fzorgalina

tofság, nemes Iziv altal emeltethetik-fel ki

ki mind a Polgári, mind a Vitézi alla

potnak inёltésagara, melly miatt lehet mar

latni az Ніvatalra valafztottak közótt a}

meg-nem fzйnō kafzkódéft ês vetélkedéft.

А" kinek a Szerentse fzolgal és a Divan

nal vagy} a ki magät jobban tudia

ajanltatni, az mindeniket meg-elözi; kinek

is hogy-ha nenies Izive vagyon, akkor az

alatta-val6 Titztek-is böldogok, de ha

nintsen, femmire fem figyelmevén, min

den Büntetés nёlkül a leg-nagyobb Tor

Тörvénytelenséget-is rajtok el-kóvetheti; mi

velhogy б az ajandékok altal még az Ar

gus (zemeit-is meg-vakithatja, — Sok Hi

маtalok Кótyavetyёre vettetvén a többer

- - igérok
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igéroknek el-adattatnak, melly Tifzts&geket

ugyan tsak бk egy vagy többetske efzten

dokig birhatnak, az honnan ki-ki azon idб

alatt felette igen bövséges hafznokat arat

б maganak, hogy annakutänna a puha

Рärnákon nagät ktnytre mulattafsa és az

o Тsirka/iiai (zolgálóival (zerelmeskedhefsék.

— А polgári egёfz ällapotnak leg-elsб és

fovebb Tifztie , a ki az egéfz Тörok Biro

daimon uralkodik, a Nagy Vezér; a ki-is

Felséges Nevezetet, Tituluft vifelvén, min

den Hadi s Békefséges allapatokban hatar

пéikal-yal6 Нatalommal és Erövel bir. А"

Гд-1 anātsnak , a Divinnak ez a Fejedel

me, melly Tanits foklèle fzemělyekbol all,

kiknek (zamok bizonytalan, és minden Нё

ten négyfzer fzoktanak бfzve gytilekezni —

holottis a Sofān, vagy az Itelo-Székben

a Nagy Vezér fzokott tlni. О hatāroz

meg mindent a Тsafzarnak Neve alatt ,

гnivehogy б meg-nem jelenik a Divinban,

hanen a nagy kovetkezésй Divanban elб

forduini fzokott dolgokmak allapotjokban ,

14thatatland1 valamelly fetêtes Каmaraban

meg-elenik, az honnan mindeneket neg

kémlelhet. Аz honnan a Тsafzartol egye

nefen gen ritkän jonek azok a Parantso

1atok, melyeket 1hdt-Serif$mek neveznek,

mellyeknek-is halalal-való Bйntetés alatt

1eg
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leg-ottan végbe vitetni kelletik. А Nagy

Vezèrnek és a Divinnak Parantsolatai Fer

татоёnak nevezteinek, mellyek hafonl6

képenigen ritkän fzenvednek elenkezoké

pen kёрzelt gondolatokat.

А Nagy Vezèrtol figgenek s igaz

gattatnak nem tsak a belso, hanem a kül

so Birodalombéli dolgokmak kornyal-alifai

is. — Еz ad az Europаi Uralkodóк Кб

vetjeinek meg-halgattatasra-való idot és al

Кalmatofsägot, es o veleka fzukséges dol

gokat igazija a fényes Portanak nevében.

— Наdakozasnak ide,ёn, az egёfz Нadi

Seregnek Igazgattatala o tole lüggés minden

hadi kёlzuleteket s munkákat a maga el

més fzemlélétei (zerint rendel-el, — А"

kinek-is némellykor olyan Hely-tart6, Ка}

тиёan rendeltetik mellé)e, a' ki az о jelen

nemlétében, vagy betegségében annak Hi

vatalat folytalsa. Аz, o Udvara felette igen

poinpas és enylo, a leg-méltosagofabb

Titztvifelöknek feregétбl körúl vêtetvén,

térd-haytalokkal titztehк бtet. Наtalma van

o néki az eletre és az Нalālra nézve, tet

1zéle 2erint bunet és jutalinaztat, és a

maga fosyёnységének vagy keyély Uralko

dasanak boldogtalan aldozatbéli javaxal

tolu kintses Ladait. — Ilyen pompas és

teuzeie
- -

- -

к "
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tetfzéfe fzerint-val6 Uralkodásaban fem 1e

het mindazältal б něki tsak egy бraja-is a'

maga elete felöl batorsagos. Мегt vagy

бfzve efzküfznek а Ва’sak és a Jantsarok

az о élete ellen, vagy pedig az o ellense

gei a Diodiban & Seraiban mind addig

meferkednek o ellene, mig e lefzen dol

ganak ki-menetele, hogy a felyen Sinбr.

ral vagy meg-fotatik, vagy minden Javai

а Тsáizār fzâmara el-vétetnek, és az Аr

кipelagusnak valamellyik Szigetebe (zamki

vetésbe kaldetik. A moftani Nagy Vezer

igen jeles és nemes Тulaidonságokkal ёке

stilt Férifia, — a nemes Вatorság, pon

tos maga meg-hatrozas nagy es eines fai

vefség az б leg-fobb meg-esmérteto Jelei,

ès égy tetfzik, hogy бат Нadi dolgok

ban-is némelly elб-meneteles lépéfeket tett,

пlivelhogy egy batalmas Haditeregnek, fel

tett (z4ndékat a maga boltseБёge is bator

saga altal fel-forgatni és Nandor Feier-Va

ratis (melly ambar meg-vétetett) бltalmaz

ni tudja vala. —

ó utänna tartia a Birodalomnak alla

saban a m4fodik hellyet a Fo-Pap Nagy

Лицfй. А Vallas dolgaiban ez a legelso

таn4ts-ad6, mellyek mivelhogy a polgari

дцapotoknak Dolgaival fzorofan oizv"
- - - . - - vagy

|
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-vagynak kötterve, az б meg hatirozott hel

lyes télere nёlkül, mellyet Frfaknak ne

veznek, femmi nevezetefebb polgári dolgo

kat hatirozni, Iemmi Hartza inditani, vagy

Вékelseget kotni nem lehet. Аzo IIёio-S2ё

kének minden Vallasbeli dolgokalapa vagy

пак vettetve, hafonloképen az Нitnek,

Vallasnak az Indтnak minden fzelgai, a"

Retaeték és Szerzetelek az o Egyházi На

talina alatt vasynak. — А nagy Мёнösйg

ban léуок, mint (zinten a Кoz-nёр-is fe

lette gen tiГzteletes félelemmel yagynak о

elotte és az o ki-mondott befzédelt tilzte

Iik. А Diva ban, holot-is a nafodik hel

yet aria, a valianak Мёltosagat oltal

пlazza, azonkбzben azt a kalso vilagi а!

lapottal egybe foglalia, — az Orizagnak

aliapotiat yédelmezi, mindeneket a Békes

*ègre int és бtztбnбz, wagy pedig a meg

elevenedett Szenet a fel-lebbanasra gyu

latztia, midon azt a vefzedclinet eleven

Szénnel le-razolja. mellyel az Hitetlenek

** o Sz. Vallalokat rettegtetik. — Аzon

Ко}е". pedig a Кoz-nёрnek pava az о

"ек"detenek és meg-hatrozott мопd4fai

пак neg-itélo, helyben hagyó Віrija. —

Еz az a ki-hirdeto Тrombita, mellvel a

foкott, mint eizkozzel ёlni, miyelhocy

tsak épenettolis 1088 az о érdenes то.

- 1) f a
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kintete. — Némelyek чgyan 5 kбzzülök

aem akartak ezzel a ki-hirdetésnek mödid

val élni, melly miatt az бSzentségère fem

mit fem figyelmezvén, nyomorusagba ej

tettenek, sot meg-is бletteмek. Е' két (ze

rentsétlenségek ellen fem az б Személie,

fe Наtalma bâtor 6ltalonban ötet meg-nen

tarthatjak ; mert ha (zintén az б Рарі Мёl

t6saga meg-nem engedi-is azt, hogy Sinór

ral meg-fotafsék; ugyan tsak elsóben a'

maga Papi Ніvataláb6l le-têtetik, annak

uranna más polgári Tifztsegre têtetvén,

бgy folztatik-meg végezetre a maga éle

tétól. —

А" Divanban és az Orfzäg igazgatāsa

nak Gyulésében harmadik helyet foglaljak

е! а Ва’sak, kik réfz (zerint Коnftantzina

polyban, az Нadi Sereg mellett , vagya"

külбmbózó Тartorhanyokban Неly vagy

Titztartósagot vifelnek. Аz elso rendbeli

Ва’säk harom L6-farku Jegyet tartanak, a'

kik bizonyos tekintetben a mi Lovas vagy

Gyalog Наdi Seregeiuknek Generalisaihoz

hafonl6 méltóságuak. — Еzeknek-is igen

nagy Hatalmok vagyon és az Наial és
élet irant hatiroz6 (téletek. Мinden Тб

rok Tartomanyok a Balsak altal igazgattat

nak: ilyen mödon igazgatnak mär a Nan

der-Fejérvári (de mar tsak volt) Skutari»

- ** Smir
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Кmirnai, Кdiri, Damasku/ 's más hafon16

helységbéli Ва’sák, kik mint Кirályok, agy

Uralkodnak, Litant tartanak és nёmelly

kévés fzānból all6 vitézi Sereget-is paran

tolatiok alatt tartanak — Аz als6bb ren

dй Неly avagy Tifztartókat Beglerbegeknek

nevezik, kik a kisebb A/iaban uralkodnak

— Мind ezen kifsebb Неly-Tartókon a'

Nagy Vezer uralkodik , a ki-is oket a'

Нivatalokra rendeli, le-téfzi, insègre jut

tatja és meg-is foitatja. — Ноgy hapedig

valamelly Balsa valamellvik Tartomйнуban

Рärtot it, leg-ottan más Ва’sät nagy erovel

ellene kald; de ez-is a helyet, hogy a'

Тartomanyokat a partos Basanak nyomor

gatafa al6l fzabaditana s 6ltalmazna, még

nagyobb gono[zt tselekefzik, a midon

mindeneket tüzzel, fegyverrel éget és puiz

tit. — А tavól-val6 Тагtomanyoknak

Ва’sái, mellyek Perfia és Tatar Orizag felé

batarozódnak, tobbire tsak épen magoktól

faggo Feedelmek, es a Fényes Portя

meg-elégizik azzal. ha töllök az erfzény

Рёnz-adokat meg-veheti; melly mindazältal

gyakran el-marad.

А Divannak tagia a tengeri Наdi Se

regnek Nagy Vezére-is vagy Вa’sa Карі.

tany, a kinek a Tengeri Erón leg-fovebh

- Д) 2 gondia

*
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gondia és vezérlб igazgatifa vagyon és a'

kinek egyfzersmind ideig tarto méltōsōga

vagyon. — Вёкefségnek ideién az Arki

pelagufon kerefztal hai6kázik és az ottan
/ * * / Р

tevo Szigetekben-val6 Iakofoktól az Ad6»

felizokta venni erovel. —

, А Szeristieri, avagy F5 наdi Gene

ralisi meltóság egy olyan érdeues Tifztes

зёg, melly tsak épen az Нadakozásnak ide

ién adatik a Tsafzärté!, melly Мёltóság

tsak épen bizonyes ideig tart, kinek-is bi

zonyos helye 's itéletbéli ki-mondafa va

gyon a Divanban. Аz А/iai és Europаi

Рó Itélб Вfrak mellett, kiket Кафilesberek

nek neveznek, — a leg-fóvebb ki-herёlt

Еmber, a Jantsárok Agaia, a fokfele bolts

és tбrvényt tud6 Еmberek пuellett fzokta

nak lenniillyenek. -

А Raif. Еfendi vagy orizág Кап

«elláriufsa, olyan Мinifter, a ki a külзб

ällapotokban foglalatoskodik, a ki a fe

nyes Portanak Тоlmätsa, Dragomania mel

lett neg-hatārozätt téfzen a kifsebb kóvet

Кezésй dolgokról a követekkel együtt és

hogy a Nagy Vezér-is ne terheliefsék,

**

a Nagy Divan eleibe adja a dolgot.
4. - -

* — А?
*
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А Тёfterdara Тsätzäri kintsnek (zäm

ba vévбje és órzóje, a ki a Birodalom"

Jбvedelméról és kóltségérol fzämot ad. —

Аz б hatalma alatt vagynak fzamos Тifzt

vifelök , a kik minden efztendobéli jove»

delnet és Adót fel-fzednek. — "

Siйтbul Efndi Коnfiantzinápolynak

1gazgaróia, kinek-is hatalma ala tartoznak

minden külsб Тärfasйgbéli dolgok. — А?

Кadifok a polgári és az életet oflroml6

Реrekmek leg-fóvebb Itéló-Віrāi, ès közón

segefen ezek a nagy Varofoknak Igazgatói,

ambär minden ЕГztendóben változtatnak.

— Еzeknek bizonyos Prokuratoraік Каi

jások-is vagynak, a kik a vitzfzälkodafo

Кat meg.visgaljak és az Itélet-tételt végbe-is

vizik, mellyre a ЛИoslimokat véfzikчей

efzkбzokül. — - ". т

Аz Agdk réfz (zerint az Нadi Nё

рекnek fzamok közzě tartoznak, a kik

Generalis méltóságban vagynak, mint al.

Jantsarok Agdia-is, a ki nagy batalammat

bir: réfz fzerint pedig polgári allapotbéli,

Szemelyek, a kik bizonyos keriletekben:

tiztseget vifelnek. — *:*
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А" Sérailban fokféle hivatalokban lév8

Urak vagynak, a kik jollehet tsak épen a'

Тsafzar Udvarahoz tartoznak, de mindaz

&ltal a kozónséges Birodalombéli dolgok

ba-is nagy és hathatós elegyedéfek vagyon.

— Кik közбtt leg-nevezetefebb a’ Kislar

4ga, a ki magais herёlt Еmber lévén,

az Нerёlteknek Fejedelme. Еnnek hatalma

alatt vagynak nemelly hivatalokban lévб

Кi-herёltettek. — А Sérail, a Varosban

egy egefz Varost kёрzeltet, — nellyben

Кislar. Aga a Fб, kitбl a Serailnak min

den Tagiai figgenek. — Мінаen nagy

Urak, maga a Nagy Vezer és a ДИufii

Еo Pap-is ötet félni, tifztelni kбtelefek és

az бvёdelinezo kegyefségét magoknak meg

fzerezni tartoznak ; mivelhogy ennek min

den közbe-val6 vctés nёlkül fzabad bё-me

netele vagyon a Тsafzärhoz és a Тsafzār

néhoz és magät némelly kedves fzolgálat

javal mind a kettó elбtt különös kedves

вёgйvё teheti. Мivelhogy} а Serail

nak belsó titkos Rend-tartafai б réa bizat

«attak, e fzerint az ottan 1ёvбknek mind

ёleteken mind halalokon hatalma-is vagyon : б

něki. А ki-herёltetteknek és némäknak

nagy Serege egéfzen fig az б kedvének

thermometrumatól: bizonzos tekintetekben

negaz Аfzizonyok-is a Тsáizarnak Fele

*
* .

* —— :
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«tgei-ts Agyafaiaz 5 hatalma al4 vagynak

vettetve; ambar az azokon-való nagyobb

hatalom a Тsäfzárné Аnnyanak és a Тsa

fzär leg-kedvefebb Feleségének kezekbca

vagyon. - -

А fzent Dolgoknak és fzokafoknak

leg-fovebb Меfiere Tsaur, Ва’sa fzokta az

innepi minden pompas kёfzuleteket el-ren:

delni, és az idegen, koveteket a meghal,

gattatasnak helyère vezèrelni. — Еnnek

igazgatafa alatt felette igen fok Таиток

vagynak, kiknek koteles Тselekedeteik ö

eleekbe vagynak kiemutatya.
, . - в , т . д .",

Во/tangi Basdnak neveztetik a Viroknak

és Кerteknek Fо Коmmendafa, a kinek

igazgatafa alatt hafonl6-képen igen fok kist

febb Кommendanfok és Szolgak , Bojiangik

vagynak: kiknek (zämok fok fzazakra иen

nek, minthogy ezek a'. ТsaГzar Teftének,

бrzói-is és az o parantsolatjanak véghez

уiyō kinzói-is. — А Sёliktar Aga a Тs4

fzär nagy Кardianak hordozója, a ki az

Нadnak idejёn General Adjutansagat-is fzo

kott vifelni. — : " ", : : 2

\ , к г.: ;

Fo, az Аjtěknak és Карuknak бrizбі

кбzótt a kik polgári Rendnek kövstei-is,

- НО 4. - а?
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А Тörök Portanak tzélia

nevelle, hanem hogy meg-tarthafsa’s 6ltal

f5 *-**-*

a kik a Tsifzarnak parantsolatai, a ва -

**knak és Agaknak meg-vizik, а Каріd/i
Ваха. —

Еzek а тайfzäri Udvarban ts a pol. -

giri allapotban a leg-nevezetefebb Ніvata

1ok a Torok Birodalomban ; mellyektó1

függenek mär a több Ніvatalban lévбk ; es

ezek nagyobb réfzint tsak bizonyos ideig:

fzoktak a magok hivatalokban meg-marad

}I. — . - *, *, * * *

i - * . * , --z

« . -- ". - с - VIII. * - - - * . 4. х.

. , , " ", д.» . - 2. " 2. . . - »

4 туй Ротанк Ройна Анарава.
*

* * .

* : * , , - - - - »

nem az, hogy:

naztafsa a' maga Birodalin4t; és ez okon

feliebb betsultetik némelly Europаiaknal,

kiknek igyekezetek tsak épen arra tzéloz,

hogy tбbb-tóbb orizágokatnyerhefsenek,nem

figyelmezvёn arra, ha valyon az 5 birto

кokban lévб Оrizágok і6 allaparban va

yon ё. — Аz 6 valláfoknak ki-terjefztetё

e fem tzélia az 5, Politziai igazgatalok

nak, mivelhogy bk annak kovetésère fen

hit fem kёnizeritenek, es akar nely Val--

.2 2 . . 1äfon
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14fon 13v5nek-is jutsa vagyon arra, hogy

a maga Hit&r mea-tagadót a Тбr5k Tifzt

vifelo elött htronizor meg-kérdie, ha val

1yon az б Szulèinek Hiteket meg-tagadni

kivtan4-ё. — На а Тбrök5knek a fzéle

febben-val6 ki-teredésre kiviaságok lett

v6lna, az hêt Efzrendokig tarrott Нäboru

nak alkalmarotsagaval igen hafznofon él

hettenek völna a vёare, hogy Мufzka Or

fzégba s Angliāba bê-nisenek; de tsak néz

tékaz о Вarattoknak, az 5 tбll5k igy ne

veztetett Fridetiknek pèldas hadakozäsät bé

keistgelen, és бtet az о Коyetiek altal

tifztelik-is vala. Мufzka Orizignak fzün

telen nevekeda Hatalina, melly az б Віro

dalmok ellen duhöskódótt, ferkentё-fel 6

кet az 5 mêlly almokb61, — mellyre min

den elöre-val6 kéfzйlet nélkйl és mintegy"

kételkedve foganak fegyvert, а Мufzkak

nak Orozlányi erejek altal meg-gyózettetě-

nek, — a fo hadi Vezer Romanzoto altal

az o L6-farkokat foldhez veretni zemlé

1ёк, — a magok Tengeren-val6 Наtalma

kat Trèfiné langba boritatni, könyvez5 te

kintettel'а Вёкefséget ohajtjak vala, — el

vefztvén a fekete Tengeren-val6 fzabados

Uralkodait és a nagy Jovedelinй Таигiant,

Меg-gyózettettek, — a magok tulaidon

Віrodalmokmak izélire vifzfza ayomattak,

- ". 1) 5 — Nё
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— Népeiktól, pénzektol meg-fotztattak,

— belsöképen a Partatéfektol neg-rontar

tak, а Fél-Ноld a maga el-enyёfzéséhez

Кózeliteni lattatik vala, és a közónséger

vёlekedés azt mutatja vala, hogy annak

könnyen meg-eshetněk egéfzen leiéndo el

епуéfzéfe. — De még is a Тбrok politziai

allapotebben mutata magategy tifzta vil4

golsagban lenni, hogy az o ellenségeinek

1zemeiket bё-hāiólja vala, mintha a felol

tsak igen gyenge meg-illetódéfe völna. En

neka Politzianak ki-menetelei ezek völta

nak, hogy az hadi Seregeket meg-fokasi

tottak, — a kintses Hazakat meg-toitбt

tёk és a Rendnek végezését titokban tar

tottāk. — Тsendes myugodalomban nёztёк.

}

Кatharindnak Кinburgban-val6 Меg-koro

náztotāsāt, — az a zürzavar feuyegetбd

zótt, melly a Dunanak eredetétól le-felé

Ббmpólygótt, melly ellen a Тórбkбk-is el

tokélett batorsággal és fzives eróvel ki-al

1ottanak. — IIlyen alkalmatofsägban, hogy

e felé kёfzületek (zemléltefsenek, femmi

fogyatkozas ebben nem lehete, a midón8)

я Мufzka Orfzägi Оriifokmak erejek tovabb

tovabb t ried vala; de még fel-nem lobbant

völt a mindeneket fel-geriefzto Tüz, melly

а Lelkeket a tselekedetre fel-inditaná, és

а régivitéz izivet fel-ferkentenё. — Меlly

- . alla
" * "
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aliapotban a Vallas fegitségère is yala a:

politzianak — Е vala leg-hathat6fabb möd

a titkoian lett ki-rendeléfeknek ki-abrazo

14fokra, és a fold ala atatott Puska-pornak

fel-lobbantasara. — Меllyre nézve a Mufti,

Ро-Рар elo Alvān, bâtorságofon rettentб

fz6kkal igy fz6ll: , А Ті Vallastok, Ма

з, humed Hitén lévök! vetzedelemben va- -

„ gyon ! А Sz.Proféta Tunyasagtokon boz

, fzonkodik , — és a Parkditsomnak Аj

, tajän ki-zār titeket. — Viaskodlatok az

„ ö igaz Jufsäért, — hartzoliatok véretek

з, nek utólso tsepjёig, — mert igy az б

, rokkё valósagnak бrömel varnak tite

з, ket. , — Igy fz6lla a Fо Мufti Рар,

és ekkor minden lтdnsok ’s Dervif?k si

xalmas jaigatifokat kiältanak-fel, a porba

's hammuba vetvén o magokat, a Népért

penitentziât tartának, hogy a Nagy Pro

fétanak haragiat a Něprol el-forditanak. —

А babonds Nёр fel-gyulada és fegyverre

rohana. — А' kozség véres hartzal fenye

getódzvén kiält az hitetlenek ellen, melly

tsak hamar rettentб Нärpiak mödiara ma

gat egybe veri és az egéfz Коnitintzina

polyt neg-rettenti. — А’ meg-бfzult Vё

nek Наzajokuak 6ltalmaért efett feb-helye

ket mutogatjak, — а Nagy-Аfzfzonyságok

- neg-zaggatjak ruhajokat, — А Dervifek

- * vérbе.

* }

}



verbe kevervén magokat, jirnak az átfz4

-

kon , — Аz Ifusag a Vénséggel egyetem

ben Нагtzot kiAlt! бrvendeznek, latvin a'

Маhtuned Zäfzlóját a Sérailnak keraletёn

lobogni, a L6-larkcкat ki-faggefztetni, ès

а Мufzка Кóvetet az Нët Tornyokba vi

tettetni — — А’ mit egy bolts Politzia

ёs az efzelöskбdés végbe vihetnek, azt bi

zonyitiak a Тörökoknek, múlt efztendб

ben efett Нäbortiban tortènt tselekedetek

nek Тndósitäfai. Аz o Politziajok fzer

zett maganak itélet-tételbéli meg-hatrozatt

az Europаi Uralkod6knak gyuléfekben. Еzt

jelentik mi něktink az Anglus, Frantzia,

Вurgus és Svékпs Кбvetekkel-val6 gyakor

Тanitskozafok. — Еzt jelentik minekйnк

а Svěkufsal-val6 hadakozásnak ki-menetelei"

és a mi abb61 fog ez után következni.

. Аz Alkortnnak Тбrvényei meg-nem

engedik a Törököknek azt, hogy vala

melly Europаi hatalmafsaggal alland6 Вё

kefséget köfsenek, az honnan az Europаi

Uralkod6k közбtt tsak épen nèvel nevezett

ōrōkös Frigynek nevezete ó közóttók tel

Iyefséggel estnéretien. — Аz ó Frigy-kбtě

fek tsa k épen bizonyos efztendeig (zokott

tartani , mellyek mindazältai nagy fzentség

gel es älhatatoisaggal б tбlok meg-tartat

, , о nak;

* :
"
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aak; mivelhogy ok feletteigen nagy vê

tekmek tartiak azoknak fel-boutattatäfokra

alkalmatofsägot fzolgaltatni — Міdon a:

fzentséges Аtya 1444. Еfztendóben, а Ма

gyarokat arra ofztónózte yala, hogy a lo.

Еfztendokig esküvéfsel fogadott Frigyet

bontanak-fel, midon a ket réfzról-val6

Нadi Seregek Bulgariaban, Varna mellett

az utkozótre ki-allananak , akkor mäfodik

Атигathes Tsafzar a fel-bontatott Frigy

nek yelet az Еgek, fele fel-emelvén, kö

nyörgott az Iftennek, mint az igazsägta

lans&g meg-bolzfzulójának, hogy azon

Frigy-rontast bйntetetleniil ne engedné. Аz

titkozбtet meg-tёyёn , а Мagyar Király és

tsak nem az egёГz magyar Нadi-Nep ottan

el-velze. - - -

Мinthogy pedig a Törökбk, a köz

tök lakó Europаi Кбveteket, tsak épen a:

magok Birodalmi Rendieiknek és végezé

feinek visgaloinak tartjak, e fzerint helн Iyes dolognak lennialitik azokat a hêt

Тогnyokba zárni elбre az badakozisnak

idején, hogy azok mint egy kezefek len

nének, ha a Nagy Vezer valahogy el-fo

gattatnёк. — А Кóvetek a Тsäfzär kól.

tзёgёn tartatnak, es bizonyos fumna pěnzt

vёfznek magoknak a minden-napi eledellei

egyc
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egyetemben, melly mellett a Jantsárok köz

zil o melléjek tifzteReges órzok-is rendel

ternek, melly orizet-Таinnak neveztetik. —

В реdig nem minden Коvetekněl vagyon

egyenloképen ; mivelhogy nёнellyek még

fzäz és tobb Szabadsäg-Leveleket-is, (Во

rattetteket) nyernek ajändékál a végre,

hogy azokat a Кerefztyênek és "Sidök ko

zótt fel-ofzfzák,

IX.

4 Кatonai Renatarti/ok.

9

А Тörök Нафі Наtalmat és Eröt nem

lehet bizonyos (zamra fzoritani, mivelhogy

ez az hadi allapotban és a Békefségnek

idejében felette igen külömbózik. А То

rбкбknek, hadi Torvény alatt lévб Gyalog

Кatonai a Jaatsarok. Еzen Sereget el

sб Атитdte: Тsafzar az ifiti kereiztyёn

Foglyokb6l allitotta völt-fel, es öket Tт

gitsereknek (б) Каtonaknak) nevezte, kй

ionös Agat advan o něktek, fokiële jufsal

és fzabadsaggal meg-ajändékozta oket. —

Тzek völtanak mindenkor az badi Nёрnek

leg-fóvebb vitézei, és minden alkalmatcfsй

gokban fok bizonysagait mutattak a ma

gok
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gok bator vitézségeknek, — s5t még a'

magok fel-tamadâfok altal-is a polgári al

lapotnak felette igen hafznofaknak mutat

tak lenni magokat. — Ezek mintegy negy

ven vagy ötven ezer Vitezekbol allanak ,

— ezeken kivil még ötven ezer fzeleken

vigyáz6 Jantsárok, kik bizonyos Тsopor

tokra (Аd4fokra ) vagynak fel-ofztatva.

Еzeknek Fо Igazgatójok a Jantsároknak

Аgāja, a kinek-is lakafa Кonttäнtzinápoly

fzokett lenni, ès élet 's halalbéli Наtalina

vagyon. De ngyan tsak o fintsen egёfz

batorságban, félvén fzйntelen att61, hogy

az ó hatalina alatt val6któl a más vilagra

altal käldetik. — Еzeknek-is mindnyájan

polgär tärfaságbéli Jufsok és Szabadságok

vagyon ; Kenyèr, Riskafa és bizonyos film

ma pénz adatik ö někiek, melly fizetés az

ō eГztendei fzolgalatioknak minémisège

fzerint fzokott neveltetni — Вёkefségnek

idejében fegyvert nem vifelnek, hanem fe

jér Paltzakat hordoznak. — Аz Нäboru

sagnak ideién mint a Кб-fal figy allanak,

a meg-crósittetett hellycket nagy bâtorsággal.

oltalmazzák, femmi veizedelemtol nem ir

tóznak, a leg-meredekebb kolziklas hel

Iyekre-is, fel-maiznak, dühós batorsággal

gyakran az Ellenségeket meg-lepik, el-fog

- - jak .» - ----
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jak, és inkabb kivinnak neg-tsalni, mint.

fem magokat meg-loga atni enged,ёк. —

-

Аz hadi régulak alatt-való Тórök Lo

- vafok Spähi/okbol alianak, a kik а Кard

nak forgatåsaban es ferêny viaskodisban

nagyon alkalmatofok. — Ezek bizonyos

Кompaniakra fel-ofztatva vagynak és kalo

| nös hadi Vezèrek vagyon, igen bitrak és

vakmeró batorságnak, es olyan hadi dâr

, dakkal ’s egyébb altal-йtб fegyverekkel har

tzolnak, mellyekkel az ellenség erejének

meg-gyengitetéséreigyekeznek. -

Аz egéfz Наdi Seregnek pedig na

yobb Szama all Zabad tetizéfek fzerint

vitézkedökbol, a klk a' ДАoskeban lévб

közбnséges ki-hirdetesre a nagok feegek

hez ki-allanak. — А kik-is vagy korhelек,

ès ragadozo Tolvalok, vagy pedig oliyan

- Ifiak, a kikazon igyekeznek, hogy meg

ban livo Basakis és Tiztvéfelok bizonyos

Seregekkel, hadi módon magokat el-kё

fzitvén, az hadakozasra ki-allani tartoznak.

Мind ezekbol tehat egy magy roppant ha

di Seregal olzve, mellynek zama harom

-- fzáz ezerre-is fel-nevekedik, tsak hogy mar

a Izerentsétlen ütkozetekben nagy birte

Деп

gazdaguljanak, — még a Tartomânyok

 

 

 



-------- 6;

lenséggel egy mäft6! el-is fzaladnak, —

Еzeknek femmi "S6ldiok nintsen , ha

nem tsak épen minden napi eledelek;

a mit pedig fel-predalhatnak, az б někiek .

tulaidonok. IIlyen okon prédálnak és бl

nek mindent, mindeneket egymásra onta

nak rakasra, fem Ifiaknak, fem Gregek

nek nem kedvezvén, a könyörtlete(ségrō!

femmit fem tudnak. — Nagy orditäfsal és

duhös vakmeroséggel kezdik a magok tit

kózeteket, ezt az ütkбzetnek módjat ha

romizor djra próbaljak, és midón ellensé

geiket meg-nen gyózhetik, akkor fzaladas

fal 6ltalmazzák б magokat. Аz Аfiaból

val6 Turkoтanniai Nёр és a b6ldog Arй

bianak Népei leg-vitézebbek, de más felбl

zabolazhatatlanok-is, a kik bizonyos Н6

napokig (zolgálnak és Ofz felé Наzajokfelé

meg-ternek.
.

Аz, 6 bâtor vitézségek, a magok

meg-malolhatatlan Ifteni vegezésról-val6 vё

lekedéfekböl fzármazik, melly vélekedéfe

ket ok annal vakmeróbben 6ltalmazzak ,

mivelhogy ezt az б Птdnfok a jovendo

Еletfelól-val6 gyónyбruséges Igéreteikkel

meg-erositi; ez gyulaztotta-fel az ö vére

ket, és az oftoba Вatorságnak oliyan Jätё

kat fzemléltette, melly [zerint kevès *an

- Е 1 ból
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b6l all6 Seregis egéfz Auftriai Regimen

tek ellen magat oltalmazza vala. — Мint

hogy pedig bк Кend és egёfz hadi Sere

geknek бfzve-allala nélkйl hartzolnak, e!

fzerint бk az hadi Rendet meg-tart6 Аи

1triai Neptóla sik Меzón mindenkor meg

verettettenek völna; de ök a magok Sere

geket fok réfzekre fzaggatva fok felol titnek

ellenségeikre, a kofziklas Hegyeken fel-ma(z

nak, ninden motsarosés (eppedékes hellye

ken altal gazolnak és minden salard forgifo

kat ki-gondolvin, el-kóvetnek, tsak hogy az

ó ellenségelket meg-tsalhaisak, — minden ié

pésnyi Földet mind meg-venni, mind pe

dig meg-tartani vérrel kelletik ö někiek,

— és ök fem az eros Вitorsigot, fem a'

tsalárd inefiersèget proba nelkui nen hagy

jak, hogy az el-vefztett Helyet vifzfza (zei

rezhefsék és meg-tarthafsâк, — és ha fzin

tén fok ezeren a magok életeket el-ve(z

tik-is, ugyan tsak leg-ottan azoknak hel

iyekben mäfok allitatnak elo, miyelhogy a'

Тогдk Birodalom fem Emberekre, fe pénz

re nézve nen fzükolkodik : innen vagyon

mar az , hogy a Кere[2tyên Hatalinafsagok

а Тбrok Birodalom ellen foha femmiben

tökéletefen nen gyózedelmeskedtenek, es

hogy tsak a Мufzka Orfzägbéli estnéretes

Оriafoknak fzolgalta zerentse, melly fze

" - . 1111t
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тint a Törököknek Tunyaságokb6l és pu

ha lagyságokb6l nagy hafznokat arattanak

mellycket ha valyon ök a magok Birodal

mokban meg-tarthatnak-ё, a dolgoknak

moftani el-intézéfek fzerint alig lehet hin

ni; miyelhogy a Muzka Orizági Вiroda

lom-is annyira meg-vagyon eróltetve, hogy

az el-lankadaft61 azt mêltan lehet félteni,

és hogy a Тörök Porta mott femmi meg

magyarazhatatlan 's érthetctlen Jātékot nem

jâtzodik Europanak Jatёk nézó Piatzān. —

Мit lehet még a következendo Szultan

Szelimról remёnleni? a ki még moft, mint

а Тsáizari Székbe kбvetkezб Тsafzar, a'

|Nёрnek közónséges fzeretetével egyatt egy

bólts és igaz Feiedelemnek ditseretêt ma

ganak meg-nyerte. — и

-
А Тбrбkбknek, leg-nevezetefebb Erбs

sègei Nandor Feier Иär, Оtzakov, Ветder,

Sestus és «ibidus, azok a kèt záros V4

rok, mellyek a Dardanёildba menб (tat bé

zärjäk. — Еzeken kivйl vagynak még fok.

Еröségek és Varok, föképen a Magyar

orizigi fzélek felё. Nandor Fetr Иdr és

Оtzakoto leg-jobban oltalmazhat6 allapotban

vagynak és hijaban-val6 оitronoltatist mu

tatnak i ezekben az Eröfёgekben minden

kor vagynak Frantzia Insiuirek, a kik uj

е 2 jabb
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jabb ujabb Santzokat vetnek és azok 3Ital

az oftronl6 Ellenségnek badi probait fem
mive télzik. — -

. Нору а Тбrбköknek Tengeri Erejek

moft jobb allapotban légyen, mint ez elott

v6lt, azt neg-bizonyitjak az а Вatorságés

vitézi maga vifelés, mellyekkel a Nagy

Тengeri Vezer a Мufzка Наi6inak ellent

allott. — А ki-is elsoben ugyon nèmelly

karokat (zenvedett, mindazältal a Sébasti

пdpolji nagy ütkбzetben a gyózedelemnek

Неllyet neg-tartotta, és az ellenségnek

Тengeri Erejët Оtzakatonak el-hagyasara

kénfzeritette vala az elött. — - А Тörök

Наiók foktèle módokra "s formakra vagy

nak épitetve, vagynakezek közziil Кaftélj

formara tsinaltatott fzórnyti nagysagu Gal

jak és kisded На)ok-is, mellyek rélz (zerint

Еmberekkel, réfz (zerint magy Agyukkal

vagynak neg-terheitetve. — А Тörökok

nek tüzeló alkalmatofsägaik cz elott igen

tsekéliek valânak; de mivelhogy e réfzben

ok Tanitó Меsterekre talaltanak kik kö

zбtt fzamos Frantzia TiГztek-is vagynak;

innen mind a kèt Тsafzari hadi Seregek

az o erejeket erzettek. — A mült Еfzten

doben mi femmi hitelre mélt6 Тudösitäfo

kat, nevezetefen az Нadakozäsbeli alkalma

tofsй
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tofságokról nem vettink, minthogy minket

tsak épen hibalon koltött hirekkel amitot

tanak-el nénellyek, a kik elsбben nagy

dolgokról fetsegtenek, mellyek annakutin

na, mint a fzappanos viznek buborёkla,

a femmiségbe el-tiintenek. — А’ tsekely

törtènetek igy adattak-fel elónkbe, mint va

1amelly nagy dolgok, а Тörökбknek kar*

valláfok neveltettenek , és a Мufzka Тu

dösitäfok foképen többire minden réfzek

ben nevetségefek völtanak, azt hirlelvén,

hogy tsak épen hat emberek maradtanak az

ütkózetnek hellyén, és egy nèhányon fe

besittettek-mega Мufzkak közzul, akkor,

лnikor a Тбrбkök közzul fzäzan-is el-este

nek völna; holott a fzemmel latott Bizony

ságok nyilvän bizonyitiak az utólsöknak

nemes és gyózedelmes vitézségeket, hogy

amind a kétТsafzari Seregek, kivältképen

pedig az Auftriai Sereg nagy. Кarokat fzen

vedett légyen, ez nyilván ki-tetfzik most

az dj Кaton4knak fzedettetéséböl a' Band

хи;i, Erdelyi s Оtzakowi Tortènetek-is a'

Тбrökoknek gyózedelmekkel és ditséretes

birekkel meg-koronaztattak. Мiképen lehes

fea, az, hogy a kerefztyёn Наtalmalságok.

оIlyan Juit tulajdonitsanak magoknak, hogy

egy olyan Nemzetet, mellynek Politziai

allapotia femmi, kuvalt eroizakos terjedes

- Е 3 béli
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béli igyekezetet nem mitat, Europ4b61

ki-rekefzfzenek * ezt a Vallis meg-nem

erasitheti, ès kiyält a kereiztyên Vallas a"

лnaga fzármazāsāt61 fogva, attóligen mefz

fze tavozott. Ноду еяnek-elotte való idok

ben a kerefztyênség nevének orökós Е1

Ienségét, az ember èletének vefzedelines

onolzaval, a mi kбnyörgefeinkben egyen

1ó mérséklésbe tettik, az hibafon efett,

de mar moft, midбn e mi meg-világosit

tatott idónkben a mi elmebéli Latifaink

jobbakka s nemefebbekké têtettek, az el

türést ês emberi fzeretetett a kerefztyên

Кendekmek dolgai közzé bê-kellene venni

és még a Тбrokбktбl fem kellene az em

beri lételnek 0si Jufsät neg-tagadni. —

Ноgyezek ezt a Just meg-nem esmérik és

rёfzfzerint fel-bontjak, annak ока а Ке

refztyênekmek Тörök Orfzägban-val6 ma

gokvifeléfe, a kik a magok bolzfzt-allas

ra geriefztó větkes terméfzeti Indulatiok

altal, az baragra, meg-utältatasra adnak ,

alkalmatofsägot: midón pedig бk nyugo

dalmas tsendefséggel vifeltetnek, az Adót

пleg-fizetik, a fzabados Ifteni Tifztelet-is ó

někiek meg-engedtetik, és az б tulaidon

Javaikoltalmaztatnak; ha pedig бket hada

kozasnak idején valamelly Tolvalok, Ка

gadozok meg-karotitiak, azt fem bag":
- а;

x
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a Divin, valamint hogy a Ва’säknak el

myomattatalokat fem engedi-meg. — Ноgy

tehät egy pallirozatlan Nep közótt a dol

gokkal-val6 hibas viziza éléfek és az oftо

ba, hataron kivйl-való lépéfek helyt talal

nak, azt nem lehet tsudalnunk, minthogy

ō někiek nem mindenkor vagyon az igaz

sagról és igazsagtalansagról-valo pontos ér

telinek, melly cllen még nemelly meg-vi

1ägosittatott bölts Europаi Rendek-is hi

bāztanak és még ma-is hibaznak. — Ноgy

а Тörökök jól és igazān Нivöknek lenni

tartjak megokat, és ez okon a Кerefz

tyёneket, mint Hitetleneket meg-vetik, azt

fem kell tsudallani, mivelhogy ellenben a'

Кеге[ztyênek, a magok Vallalok fzerzójё

nek nemes és embereket fzereto Erköltsi

Тudomanya mellett, a vělekedéfeknek,

Ifteni Tifztelet mödianak külombségei miatt,

egymast cllenségeknek tartjak, üldбzik,

foГztjak, meg-olik. Es ambar a Майитed'

Vallasan lévok a magok vallafokat leg-tб

Кёlletefebbnek tartjäk-is; ugyautsak fenkit

annak be-vételère nem kěnfzeritnek; hа

nein a ДИahитed Vallasan lévó Тsafzari

uralkodásnak Széke mellett meg-fzenvedik

а Сatholika/okat, Lutheranufokat, Reforma

tu/okat, Anabaptistakat, Pietistakat, ДИа

пikheu/okat, Quietiitakat, Gärägåket, бrme

Е 4 пус
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пуeket, Quakkerett, Socidти/okat, Реligi

атц/okat, az dj Кere/?tyёneket, а Коп/itzius'

Кбvetäit, Deitakat, Naturalistdea , Indif.

.férentistakat, а Мaterialistakat s m4fokkal

egyetemben. А midón ellenben Еигора

ban а Кatholika Hit egyedal taryan па

gat idvezitó igaz Нitnek, а Reformata és

Lutherina Vallas egyedйl allitvan magat

igaznak lennl, az Elsй, а Вёkefséges-türés

|belyett, fegyverrel, fzamkivettetésre-val6

arokkal és a Szent, más valléfon 1évok

чtan-val6 vallatafsal fzokott eini az Eret

текекnek meg-téritéfekben; а ДИd/odik pe

dig a Türhetóségnek (zine és az emberi

fzeretetnek fetsegёfe elatt, а békefséget

fzereto нazafakat, minémйека: Deistak ,

ЛУaturalistak, és Socinidтивок, mint нitet

Ieneket, tildбzi, mivelhogy azokпак бfzve

funmazattemberi fel-tételeket, mint igaz

ságokat be-venni nem akarjak. — — Еz

altai tsak épen azt akartam meg-mйtatni,

пely fokkal elebb val6 měhōstgok le:

gyen a Тörökбknek a Кereiztyênekněl a'

Тürhetosegben, es melly nagy igazsagta

1ansag 1ёgyen amazokra 4tokkal rohanni.

Еzekre nёzve nintsen fzukaëgek az Euro

раi Fejedelmeknek arra, hogy a vègre Ог

fzágokat ês embereket 4ldozzanak-fel, hogy

*zeket a vellek egyet nem érto Nepeket

- a'
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a magok elmebéli világofságokra hozzák,

mert az altal ök jobbakka nem têtetodnek,

és a dolgoknak közбnséges változáfok fze

rint meg-eshetik az, hogy a Napnak fё

nye akkor deriil-fel ö réajok, mikor min

ket bё-borit az Еitizakanak fetétsége. —

3De ha ugyantsak a Török Birodalmat az

Бuropаi Наtalinok el-tбrleni igyekeznék-is

ЗЕuropaban, melly Birodalmategy Eugenius

ugyan meg-tantorithatna; mindazältalezt a'

Тоroköknek Szomfzédjaik tsak épen mel

lesleg nem fogjak (zemlélni, és az egёfz

Егора egy közónsèges Кnggal égoyé te11=

nё. — De valyon ngyan mièrt-is kellene

egy illyen bizonytalan és igen kevefet érб

hafzonért oly fok ezer Hazafi-Lakofokat

nyomorultaknak tenni, az Оrizagnak ere

iêt ki-meriteni és az Нalalnak hailékat hólt

Тeftekkel bé-tölteni ? ez Altal a ditsósèges

Нiv-аёvnek Templomaban femmi helyet ma

gatoknak nema fzereztek, melly hely tsak

épen azoknak a Polgár-tarfok Attyanak

tulajdona, a ki, mint a Frantzia Orfzäg

nak Нenrikie-is, az Orizagot a prédalok

tól meg-oltalmazza, a ki, mint Gustavus

Аdolfis-is, a maga el myomattatott Ember

tärfaiert hadakozótt, — és mikёnt az

egyetlenegy Friderikus, a maga Orizaga

nak el-hanyatlasara ofzve eskiidt het ellen

- Е 5 - «ёgei



74 **e

sègeinek nagy bâtorsággal ellenek allott,

— a maga Orizaganak allapotiat viragzd

saban hagya, — Jobbagyait b6ldogokk4

tevё, — és az б Вбltsefségének és tarésé

nek Tudominya altal az egéfz emberi

|Nemzet Jól-tévбjёnek ditséretes Nevět meg

nyerё. — Аh melly hafzontalanul igye

Кeznek az á utanna val6k minden ereje

ket arra intézni, hogy az otselekedeteit

кбvethefsék, ha az o idejében éltek-is hi

jaban erólkбdtenek azon, hogy az 5 nagy

sägähoz hafonlatofok lehefsenek! mert Szaz

fzakafz ЕГztendok keralhetnek addigelo a'

Világnak nagy Tengelyёn, mig a Föld

nek Golyōbisára ilyen nagy világofsag fog

fel-tetfzeni. — — Аzonkózben pedig, Ті

Тóld kerekségének Feiedelmei! az о élte

tö világofsäganak sügärait el-foghatatok !

hogy igy a ti polgári Tarfasägtoknak al

lapotiat az o benne uralkodott virtufok

fzerint igazgatvān, a Ti uralkodástok alatt

yaló Népek aldhafsanak titekett
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А Portanak jбvedelneirji.

*

р

а Тбrök Portanak ki-apadhatatlan For

rafai vagynak a gazdag Jбvedelmekre nёz

ve, mellyek annak az Orizagnak nemes

Gуйmбltsözéfeiben, a fokfèle Ad6knak a'

Еold-népétбl-val6 fel-vételében, az oltalom

ért-val6 bizonyos Fizetésben és a nagy

Тіfztségekben lévöknek ajändékaiból alla

nak. A mit a Föld terem és tenyéfzik,

abbol a Dézmät ki-kell admi; mind ezek

pedig bizonyos fizetés mellett a Portat61

az Agaknak ki-vagynak adattatva. — А"

Тsafzarnak бrбkós Julsa vagyon az Orizag

иak mindentèle lakólain minden Vallasbéli

meg-kulombóztetés nёlkйl, ki-vёyёn az Еп

ropаiakat, annyira, hogy mind a Férifi,

mind az Аfzfzonyi Nemen 1ёvok.is a ti

zed réfzt ki adni tartozzanak. — Аz a'

Szeměly, a ki ebben a Тsafzarnak бrб- .

kos Jufsära figyelmez, Рёdalmasinak nevez

tetik, a ki a meg-h6ltnak el-maradott Ja

vait a maga tetizéfe fzerint meg-betsйlli,

és a örökós Магаdékokat azokb6l annyi

kéfz-pénznek fizetésère kěnfzeriti, melly az

azokbol efendotizedet fokkal feljúl haladia.

- А.

-

|
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Аz Orfzägbéli Кerefztyênek és "Sid6k

a magok Javaikróligen terhes Adót, Ка

rant, fizetni tartoznak , de tsak a tizen

négy ЕГztendót meg-halad6 Férji nemen

1évok, melly Ad6 minden különös Szeměly

re nézve négy torбk Тzékinekre aranyokra

fel-mégyen. А Górбg Кerefztyênek bizo

nyos Оltalom-pénzt fizetnek, melly mellett

ö někiek olyan oltalom Levelek-is adattat

nak, meilyeknek erejek mellett a Кeres

Кedést-is gyakorolhatjak, —

А Кereskedбknek kalmar portёkiira

fel-vettetett Vam avagy Наrmintzad igen

nagyon mérsékeltetett, mivelhogy Izázr61

tsak épen hārmat fizetnek, mindazonaltal

а Smirna 'в нlexandriabéliek nevezetes film

amat fizetnek.

міvelhogy pedig Тбrök Orizagban

fok Мёltosagos Alapotok és Hivatalok el

adattatnak és a többet Igéroknek engedtet

nek, ez-is igen nagy fumma Pénzt gytiit

5fzve, nielly a Nagy Urnak Кintsei kоzzé

têtetik ; és mivelhogy fokan azon Hivatalo

кat tsak épen Efztendeig birjak, innen

ezen Hivatalbéli változáfok igen nagy Ja

vedelmet fzoktanak fzerezni. —

А.
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А Кis-Arabiai Fejedelinek, Entrek

Еfztendónkёnt bizonyos Аdót fizetnek a'

Рогtának, — mint (zintén az Оlah Оrfzägi

és Мoldovai Feiedelmek-is az o rend fze

rint harom ЕГztendökig tart6 Ніvatalokat

gyakran hat és het fzaz erfzény Pénzekkel

fzoktik meg-vasárolni, melly mellett efz

tendonként bizonyos ajändékokat is adni

tartoznak: sot még az Algiri, Tripolisi és

Типisi Ваrbarufoknak Tifztyei Dey/ei-is a'

Рогtanak bizonyos oltalom Rimma Pénzt

fizctnek.

Еzen Tifztségbéli nagy Jovedelmaek

kбzzé vêtetnek-bé még azoknak az Ніvatal

"ban völtaknak el-foglalt Javai-is, a kiket a'

|Nagy Ur fzamkivetésre, végsб рufztulasra

itél, vagy meg-sinбroztat. — Sok nagy

Urak , kiknek femmi közel-val6 Аttyokfia

nintsen, a Nagy Urat 0si maradékoknak

valvan, gyakran () něki fok Milliokat

hagynak. — Мinthogy pedig minden alla

potbéli Jóvedelmek, koltségek tsak épen az

Udvarnak tartasara, az Нadi kéfzuleteknek

meg-fzerzésère, а Кóveteknek rendes kol

tsegekre, Таinfokra és a Jantsaroknak

"Soldbéli fizetéfekre fzoktanak fordittatni,

е Гzerint minden Jovedelmek a Tsafzari

Кintses Тärhizba rakatnak, mellynek bolt

|al
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jаi midбn meg-telnek, kб-falokkal b:-ra

katnak, és tsak épen hadahozásnak idejёn

vétetnek-ki.

А Вirodalomnak Jóvedelmei, a Déz

min és az бs Jufsokon s J6kon kivil, im"

e kбvetkezendökben fzoktanak Allani:

г.) А Кerefztyêneknek, Sid6knak és

a nem valósagos Тörökбknek Аdói Euro

Аban tizenegy, Аfiaban pedig és Egyi

ptomban kilentz Мillió forintokra mennek.

2) А моldovai és olah orizigi Fe

jedelnekmek Adói egy Мillió forint felyebb

3.) А Тrariot, Hadı koltstgekre

rendeltetett Jofzágoknak Arendatorai két

Мllió forintokon felyül.

4.) А Szultin Afztalara-val6 Jóvede

lem harom Мillio.

5.) А Vâmnak, Наrmintzadnak, a'

Кalmar Portékakra fel-vettetni fzokott

Тerènek Jóvedelméból mintegy tizennégy

Мillio forint.

---

6.)
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, 6) Маккай , мапан, кавы а,
} Аrendak hoznak-bё kèt Мilliōkat.

Тsakezek a Jбvedelmek-is 42. Мilli5

forintoknal feliyebb mennek; 1neШyekhez

fzämlaltatván a Dézmaknak, ösi Joknak

Jóvedelmei, a Vezèreknek, Balsaknak так

sii, а Тsizār réizère el-foglalt Jók, az

idegen Наtalmalságok Кóveteinek és a Bi

rodalomban lak6 Nagy Uraknak Аjändékai

ból igen nagy Summa nevekedik: tsak

} hogy mar az o hadakozisbeli Кoltségek-is

igen nagy és nevezetes; miyelhogy oly гор

pant hadi Seregnek tartatāfa és kёizülete

felette igen fokba Izokott Allani. —

- XI. }

* А Тgroëny ki/?olgahatayanak

- ДИбdia.
*

Мы, Тагtomanybéli Ва’sdnak különös

Dipanaya vagyon, mellyben a: leg-neveze

t tefebb perlekedéfek meg-hataroztatnak. —

* А leg-felsegefebb Divйn a Кonstanizina

| polyi, holott-is a Nagy Vezer tartja maga

так az elsб Мёltósägot. — А yarafok

ban-is vagyпak Titzt wifelok, тог: tЦ

- ок,
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d6k, kik s tбrvényes dolgokat igazgatjak.

Аz ó Тórvényes Кönyvek a Кorân, melly

hez képest minden dolgok meg-hataroztat

nak, midón pedig annak Belzédei fokfele

képen magyaraztathatnak, és az abban lévб

fundamentomos Тбrvények-is gyakran fa

lette igen rovid fz6kkal adatnak elo, ak

kor a Тórvény-tétel-is fokfele nehézségek

ala léfzen vettetve, és gyakran annak a'

Реres-félnek fog [zolgalni, a ki a maga

Віrajat ajandekkal magahoz hóditotta.

Мinthogy pedig az Itéló-Biróі Ніvatalt

rend-fzerint tsak épen Efztendeig fzoktak

vifelni, erre nézve a Tifzt-vifelök minden

igyekezetek. fzerint annyira, kivinnak meg

gazdagulni, hogy joyendóbeli elelmekre

nézve-is eleget gytijthefsenek б magoknak

Мidón a Per-folytatās az Епуinet és a'

Тіёdet, (а Иagyont) illeti, annak tized'

réfze a Тórvény-Székё léГzen. А Тor

vény folytatāsanak М6dja igen nevezetes

e réfzben, hogy mindenik Peres a maga

tigyét fel-adhattya, és a maga igazsagat

elo mondhattya, hogy a Тбrvény-tévok a'

Реrefeket meg-egyeztetni kivannyak, a dol

gokat foha holzizalon halogatni nem igye

kezik, hanem kevès idó alatt el-igazityak.

Vagynak Torok Otfzägban bizonyos Тбr

vény-Székek, melyek Avaтeпekmek nevez-.

--tnek,

|
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retnek, mellyekre akär kit-is és akar melly

dolog véget, elбre-val6 engedelem kérés

nélkal-is meg-hivhat. Меllyek elбtt ok-ve

tetlentil meg-kell jelenni, és ha fzintén a"

naga artatlansägät és az б Реrеs-tarsanak

ok nélkül-val6 perlekedését meg-tudia-is bi

zonyitani, ugyantsak még is ez mindenkor

nagy kóltséggel fzokott бfzve köttetni. —

Аz ottan meg-telepedett Europаi Lakofok

és az Idegen Кóveteknek oltalmak alatt

val6k pedigezeknek a'Тбrvény-Székeknek
hatalmok ala nintsenek vettetve. —

Аz idegen Nemzeteknek perlekedéfek

az бnnón magok Fб-Tanāts Urok altal, a"

Сonfuloktól fzoktanak meg-hataroztatni; hа

pedig meg-tortènik, hogy az Europаi Ке-

refztyёnnek Тбrökkel lenne pere, akkor

Кerefztyёn és Тбrбk Itélб-Biräk altal hata-

roztatik-megazon Per. — А Кerefztyё

nek foha fem bizonyithatnak hathatofon a"

Тörökök ellen. — Аz életet oftromló Per

follyāfok, az azokban itélt Bantetéfset

egyetemben minden haladek nélkйl végbе

{zoktanak vitetni. — А kifsebb Gonofzs4

gok, mint p. c. az apróbb Lopäfok, Ка

gadozafok Labok talpanak meg-paltzáztas4

val, vagy pedig a gonofzsagnak nagysaga

|boz képest katellel fzoktanak a meg-olet

- Е tett
*
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tetésnek ki-rendeletett tzégères helyên meg-.

bйntettetni. А Вtinósnek pedig életétakár

кi-is ónkent, vagy kěnfzeritve el-6ltja, be

tstiletének leg-kitsebb sértбdé[e nélkül. —

Мidón a Jantsarok nagy Gonofsägot tse

1ekefznek, meg-fojtatnak, feiek větetik, és

karóba harom napig tartatik; a Gуilkofok

is és a Кёmek nyársba-valo vonatalial bun

tettetnek,

На valahol, valamelly Gуilkofokt31

meg-бlettetett embernek Тefte találtatik,

/

arrol a közelebb-val6 Нäz avagy kornyёк

felelni tartozik ; és ha annak a Vérnek

bofzfzt-allója találkozik, azon Наznak La

К6fai, vagy Vidékiek, a meg-hataroztatott

Summat, mint Vernek arrat, annak addig

is le-tenni tartoznak, mig a Gуilkos ki-tu

dödik; hapedig a Gуilkost kézre nem ke

rithetik, akkor a Vérnek dijjat, azok, а?

kik azt meg-fizettek, el-veГztik. Е. fzerint

még maga a Gуilkos-is neg-mentheti eletét.

az Нalaltol, ha a Vernek Меg-bofzfzuló

javal, a ki mindenkor a meg-бlettetett

nek leg-közelebb Attyafia, vagy Вaratia

fzokott lenni, nagy fumma Pénzben, meg

békёllik, e pedig igen gyakran meg-esik б

közóttök. — А Тifzt-vifelöknek Вüneik,

Gonolzságok meg-foitatalal, vagy minden

* 2 + 4 Javak

*

.
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Javaiknak, Тsäfzär fzâmara-való el-vettetés

és fzamkivettetéfsel bйntettetnek. А kinek.

a Nagy Ur a fellyen Sinбrt el-kuldi, an-.

nak azt alazatos tifztelettel meg-kell tsokol

ni, ès magat leg-ottan a más világi titra

kéfziteni. — Мidón a Nagy Тörok Urak;

az effёle fzomorti dolgokról valamit fajdi-.

tanak, akkor fenkinek-is а Во/tangik kоz

zal magokhoz menetelt nem engednek;.

mellyre nёzve a Szultan gyakran Каріdsi

kokat, a Nagy Divan Ajtójānāl allōkat

kuld-el, a kik bizonyos parantsolatok vi-.

telenek fzine alatt, az halalnak követségét

meg-vifzik, es annak el-kovetéseben femmit,

nem késnek. — А Раrt-titóknek Feiek vё

tetvén, Кonflintzinápolyba ktildetnek és a',

Serailban Kar6kba üttetvёn, ki-tétetnek;

hafonl6képen tselekelznek az Нadban el

efett Кerefztyёneknek Fejekkel-is, mellye

ket а Ва’sak, уitézi batorságoknak jéléal,

"Såkokban a Nagy Urnak el-kйldvén, a'

Кóz-nёрnek nézésère ki-tétetnek a végre,

hogy oket a magok і6 kedvckben meg

tarthafsâk: azon a Кonfiantzinápolyi Nёр

felette igen fzokott-is бrvendezni, midón,

a mint ok tartjak, a kerefztyёn kutyák

пак Fejeket latjak, бromбkben azokat Sar

ral ’s Кбvekkel haigalni izoktak.

-
|

-
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А" Тбrok Nagy Uraknak (zokott Ban

tettetéfek a Szamkivetésbe-va
l6 küldetts,

mellyhez képest az 5 életeknek meg-mara

dasara nézve az Afrkipelagияnak valamellyik

Szigetie б někiek ki-neveztetik: azon kбz

ben pedig azok, a kiknek a Divanban

vagy a Seraiban Baratiok vagyon, a Szâm

kiyetésböl viziza hivattatnak, és a leg-tifz

tefségefebb Ніvatalokraemelt
etnek.

Аz Utkбzetnek vagy valamelly Erös

зёgnek el-vefztetéséért a', Fo-Vezèrek, Gе

neralifok, Igazgat6k gyakrabban halallal

bйntettetnek, miképen tortènt a Кotzimi

Вasanak-is allapotia. — Аz honnan a leg

fovebb Parantsolök felette igen vigyáznak

arra, hogy az Нadakozásnak (zerentsélét

tsak épen egy titkбzetnek bizonytalan ki

пmenetelère ne bizzak, minthegy az бёle

tekkel felette igen fzorofsan ofzve vagyon

annak ki menetele köttetve.

Мinthogy pedig a Тбrбk Тsafzarok

az 5 Vér fzerint-val6 *s közelebb 1évб Аt

tyokfaitól felette igen félnek; ez okon

azokat fzemek vilägätól meg-fo[ztjak, vagy

pedig nyomorusagra kaldik és veizedelmes

instgre. — A meg-lett dolgoknak leiráfai

Кóz5tt ugyantsak talālunk ilyen pèldat»

* hogy
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hogy a jant;drok a Nagy Urat meg-fójt

vān, a fzamkivettetett s inségben nyo

morg6 Тsätzár Attyafiat vifzfza hivtak,

és a Тsafzari Székbe emeltёk. — -

XII.

А Тjrбkдknek Polgári Аllapajok.

Naray Тörök Tartomanyokban a Szan

tas-Vetes nagy viragzäfekban vagynak: mel

iyekben a Buzat és az Arpat nagy bovség

gel vetik. А Ваrmoknak tenyéfzéfek na

gyobb réfzint a Juhoknak és Кctskéknek

fzaporitatäfokban all, ez utóls6k közótt

leg-betsefebbek az Angoraiak, mellyekról

az ágy naveztetett Тeve-Izor fzämokra kё

fzittetik. — Аz olyan Tartomanyokban

nagyfele Маrhakat-is lehet talalni, mellyek

benKerefztyênek, vagy Sid6k laknak; Ser

téfeket pedig мnald épen foholt fem, mi

velhogy a Тörökök Sertés-hufsal nem élnek.

— А Тorök Lóval a Lovaglasra's Hartz

ra felette igen alkalmatofok de nem a te

roh-hordozäsra; e vègre Szamarokkal, ОГz

vérekkel és Тevékkel fzoktanak élni. —

Тalaltatnak mindenfele Vadak, a vadafzat

is mindenfele fzabados. — А" mezei Еm

F } berek ,

-

- - ---
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berek nem kёnfzeritetnek (zenvedni, hogy

az б munkás farodságoknak gyйmoltseit a"
и * . / м- - - .

Vadak pu(ztitsak, hanem azoknak meg

бlettetéfekre nёzve termèfzeti Izabadságok

kal élnek. —

А' Görög Orfzägi Szigetekben és Кis

4siahan nagy gondos fzorgalmatofagot for

ditanaka Szolloknek miveléfekre

А" Värofokon fzükséges kёzi-mivefek,

városi Меller-Еmberek talaltatpak, a kik

-Тzéhokra, bizonyos tarfaságokra fel-vagy

nak ofztatva. — А kik kozott alkalmas

- Аrany, Еzüst, Аtzél és Réz-mivefek vagy

nak, a mint hogy a Daтastхетиsi Каr

dok-is az o munkájok, es igen hirefek-is.

- Vagynak б někiek nagy felyem-gyapott

.Кetske-fzбrbбl.val6 Мunkara épittetett hel

- Iyeik, mellyekböl leg-fzebb kézi munкак

fzereztetnek, és a Тörök Маtériak és Bar

-fonyok az б Кereskedéfeknek igen nagy

-ieleit mutatjak. Ноgy pedig a kezi mes

tersèget a kotés és varras altal igen nagyra

vitték légyen, annak tsaihatatlan jeleazok

- a pompas és mestersèges Szónyegek, mel

-lyek mindenfele vitettetnek,

.

* , - -
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Коп/intzinápolyban, Damidiban, Thes

.falanidban , Smirnaban , Angoraban , ЛИek

kaban , ДИidinaban, Aleopaban, Tafaban,

Кairoban és Alexandriabanigen fzép virag

zāsāban van a Кereskedés, és ottan min

dentitt vagynak az Europаiaknak, Gorō

gбknek és Persäknak Fб-ГаnatsoГок, Сon

fulok, es Agenfeik. — Az Europatak ki

váltképen gyapitb61 fzótt Pofzt6kat, Gyöl

tsokat és Vafznokat arulnak, nellyekért бk

vёfznek Gyapottat, Teve-fzört, melly An

goriai Кetskéknek (zōrōkbol fonatik, festet

törok fonalat, Мatériakat, Szónyegeket,

különbb-különlbbfёle kötéfeket, varrafokat

és Pipâkat. А Levantial leg-nevezetefebb.

Кereskedés all Figékb51, appr6 Szöllöböl,

"Кavéb6l, Ris-kasaból, Fafzerfzämokból és

orvosi Efzközбkból. Тörök Orizagban a'

Rabokkal-val6 kereskedés rend (zerint-val6,

:ёs kivältképen a Nagy Urak a kerefztyёn

Fejér-nёрекre erófsen vagyódnak, hogy

azokat a magok különös Неlyekbе, На

rcтekbe, kaphaisak, vitethefёк. —

А Тörök Birodalomnak Rendjei-kб

26tt fokfele pénznek nemével fzoktanak

-ёlni. Vagynak arany és ezast pénzek-is,

mellyek-a Sхиllйтnak nevével neg-vagynak

nyonattatva. А leg-kifsebb Pénznek name

----- F 4 4sper.
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Аsper, mellyekbal hdrom, téfzen egy Ра

rat, negyven Asperck téfanek egy Piastert,

vagy kifsebb Aranynak nemét; бt fzäz As

perek pedig téfznek egy egefz Еrfzény

Рёnzt. Аz Arany pénzek fokfele nehézsé

gtek. Еgy Тzekin ér kèt Piastereket és

2 r. vagy зо. Раrakat. Меllyek Arabiában

verettetnek, harom Piastereket és и о. Ра

rakat érnek, és a mellyek Fonduklinak ne

veztetnek, harom Plasterrket és 3 f. Para

kat. А ТsäfzarТallér kèt Piastereket nyom,

és az Нollandiai Aranyok, mellyek а Ке

reskedöknek kezeik kozott gyakran forog

паk, harom Pidstert és 264 Parakat. А"

Роrta erfzény Pénz fzerint fzokott (zämlāl

ni, és a Jovedelmet a fzerint véfzi-bё.

А Тóke Pénzekról, (нnellyek az ingatlan

J6fzágokban és Hazakban-is fzokott allani)

iárni Tzokott interes kalбmbbfele, a leg

кevefebb ugyantsak zokott 7. és 8. fzäzert

fizettetni.

А Кereskedök Asiaban igen nagу Ка

ravdтерkkel utaznak, hogy a Beauniaiak

ellen bâtorságofabbak lehefsenek. — Az

Аrabiaiakmak még nёnelly ajändékokat-is

adni tartoznak, hogy azoknak Orizago

kon fel-préditatis nёIkal utazhafanak.

- xп.
м-да
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XIII. -

А Тjrökдknek Hazbeli Rendtarta/bk.

9

А Тörököknek Тest-alläfok erófs és va

16sagos Férifi format mutat6; Inaikban ke

mények, az honnan alkalmatlansag nёlkiil

nagy Terheket-is el-hordozhatnak. — Аz

б Таgiaiknak egёfz nagysagähoz mérsékel

tetett illendöséget, tellyes abrazatot, ele

ven forgafu (zemeket és hellyefen intézett

tekinteteknek minemtségei lehet o raitok

mind a ket Nemen, de foképen a Féri

iiakon fzemlélні. Мinthogy pedig az АГz

fzonyi Rend az Нdrетектek belsóbb rejtek

Неlyeiben lakik és foglalatoskodik; ez okon

oket ritkän (zemlélhetik az Europаiak, —

az Arkipelagияnak nemelly Szigeteiböl, Na

toliabol és Тzirka/sidbal-val6 Léanyok az 5

fzépségekre nézve felette igen hirefek. А"

Тбrokoknek mozdulāfai igen egyógynek,

és ok mind befzédeikben, mind pedig tse

lekedeteikben bizonyos meg-ért elmet mu

tatnak ; melly-is majd minden nap-keleti Né

рекnek tulaidona.

Мinthogy pedig. Тörök Orfzägban a'

|Nenefségnek femmi helye nintsen; ez okon

F } minde
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mindeniknek reménystge lehet a leg-na,

gyobb Tifztefsegnek aliapotjahoz-is, és tsak

épen ez ältal, nem pedig a tortènet fze

rint efett fztletés altal fzerzi 's tartja

meg ki-ki az Наtalmat és Titztefséget б

maganak. А Тбrбkбknek oltózetek a'

INap-keletieknek tetfzéfek (zerint van tes

tekhez intéztetve és az б meg-ért Elmét

mutato magok alkalmaztatäfokkal meg-egyez

tetve. — А keptelen, tsudalatos Мödikról

ök femmit fem tudnak, sot magok az Afz

fzony-népek-is a Torök Férifiaknak tetfzé

'fek (zerint vifelik ö, magokat, különösön

edig az 6 Fejeket draga kбvekkel, gyón

gyökkel ékesitik és fátyollal bё-boritjak.

-iprigoságokkal varrott ’s rakott kontōsok

- nintsen, а Титban, az б kontyok leg-na

gyobb ékefségek ö někiek, melly-is kivält

képen a köztók lévo Rangokat fzokta meg

kulombбztetni. А Nagyságok fok pompat,

meitersèges varrāfokat és draga Кoveket

.vefztegetnek a magok kбntofeikге. — А"

маду Ur rend fzerint vifel egy meg-be

tsiilhetetlen, nagy Gyёmantokkal meg

rakottatott tollas Вокrétat. — Міkor

setalnak paputsot vitelnek, nagy tsizmät

pedig tsak épen * lovaglasra vonnak

fel. — Аz бvek alatt Jaatsar-kёst, Каг

*dot és Pistolyt hordoznak, mellyeket a'

- « - - Gazda
|
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pazdagok tkefen kirakattaya vielnek Az

б бjalkban tandokló draga Кovekkel ékes

arany Gуйrük ragyognak. — А Zold-fzin

igen may betsben vagyon ó elöttбk, és ezt

a valósagos Тоrokón kivul (enkinek-is vi

felni nem zabad a magaТestén. А Nagy

Мёltóságu Torokok foha fem mutatiäk

meg magokat ugy, hogy az herёlt embе

rektól és a Szeretsenektól ne kisértetné

nek, a nagok Lovaikat gazdagon aran

nyal meg-varratott Тstitārokkal, draga,

fzott felyem matéria Тzaffrangokkal bё-te

ritvén, meg-ékesitik, miképen hogy a'

Вasaknak Satoraik-is pompifon vagynak

fel-ékesitve. Мinthogy pedig a Тörökбk

midбn hadba mennek, a leg-dragább va

gyonoknak nagyobb réfzét magokkal el-vi

fzik ; innen a Torok Tabornak fel-prédal

tatafa igen gazdag fzokott rend (zerint len

ni. А Férifiak felette igen nagy kegyet

lenséggel uralkodnak az о Felesègeiken, és

magokat feinmihazafsâgbéli hivsègre le-nem

kotelezik ; mastelol pedig a magok Felese

geiknek hivségtelenségeket igen keményen,

sot gyakran fegyverrel.val6 altal attetés és

méreg altal-is meg-bintetik. — А Gyerme

keket gyenge idejektol fogva a Seraiban

nevelik, holott-is gyakorta mind addig ma

radnak, mig a magok élteknek folytatāsa
Га
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ra nézve valamelly mнnkara alkalmatofok

1ёfznck: czt pedig annal inkabb lehet tsu

dallani, hogy tsaк hamar arra magoknak

fzuksèges tehetségbéli estnéretet fzereznek,

Меlly is mir egy altaljaban az ö alkalmatos völtokat jelenti. — т.

Аz o Eledeleket fokfeleképen kёГzitik

ёserófsen meg-fafzerezik, melly-is all zold

s3gbol, Кis.kasab6), Vad-husb61, Маior

sigbó es Gytinoltsbol, melyek kozótt eg.

nevezetefebbek a Tzitronok, királyi Din

пуtk és a Fige. — Аz o rend (zerint-va

16 Italok Кdvё és az б ёdes, kedves ize

miau gyomor émeligest oкoz6 Sorbeye",

міkor meg-refzegedni kivannak, akkor

оритоi ts appr6; afziza Szolobol, foze;
tett igen} italt ifznak. А Dohannyal

minden meg-kulombбztetés pelkal einek }

annak fastiêt holzfzu Pipa-faron fel-Diviak

es kedvekre onnan gözolgetik. — Ez az 9

leg-nevezetefebb id5-tóltéfek, mellyet бk

тёiz (zerint az Haremben, reiz (zerint pe

dig az árnyekos Zold-fak alatt öräkat tбl

тебек — бk egymasnak koltsбnбzve lato

gatatokrais el meanek, , mely} épen ol

iyan tsinos kelzilettel • móddal fzokott

megesni, mint az Europ} Кávёzäsra,

vagy mulato Tariaságokba val6"; —
a- "
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Аlatson helyre têtetett parnakra fzoktanak

5fzve, vagy kereiztal egy masra tett labok

кal le-alni — А Nagysagofoknak Hazok:

ais6 Padlāfainigen pompás Szónyegek vagy

nak el-teritve, kikпек Наzokban Капарёк

ès bé-boritott alatson Padok-is fzemléltet

nek. — Аz б Нāzaikban a pompis tifzta-"

sig a leg-fovebb dolog — Ноlott-is draga

fufzereknek illatiai fzagoskodnak, а Меkkai

Вalsamom kedvefséggel gözбlógaz бarany

Тséfzéjekböl és igen kedves illatt Vizek

fzōknek-fel az б Нäzaikban lévó Тsator

nakb6l. — Мindent , valami a testi Erzé

Кenységeket tsalogathatja, meg-frifsitheti és

fel-ébreiztheti, ottan fel-lehet talalni, niel

Iyet бk fokkal nagyobbra-is vihetnek az Eu

ropаiaknal, minthogy б někiek a termё

fzet mindeneket igen gazdagon ki-efztogat.

А Feredбk mindenektol felette igen gyak

ran meg-kerestetnek; ez okon mind Коп

stantzinápolyban, mind más Varofokban,

кülönbozo fizetésért igen feles fzammal le

bet talalni, — holott-is kiki tetfzéfe fze

xint magät mulatja, minden különös maga

tartózkodafa nélkül, — Аz Наzаknak als6

hailékai mind b6lthajtäfokra vagynak epit

tetve, mellyek vagy külömbb-kulбmbbféle

Рогtékaknak tartäfokra, vagy kézi Munkás

sagra vagynak alkalmaztatva, és a leg-fel

- sóbb
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sóbbёрületeknek körös-kбrnyal fedeles Тот,

nätzai vagynak, mellyeken a hёvséges na

kon setalni fzoktanak és a mellyek Ara

biai plantakkal, viragokkal rakva vagynak.

Аz Ерületekmek hatulso réfzeiben pedig,

melly a Gorбgóknёl Gyneliuтnak nevezte

tik, a Fejér-nepek tartatnak és azt Нагет

" mek nevezik, az hova fenkinek, az НАzi

Сazdanak engedelme nёlkül, menni nen

fzabad, holott-is az herёlt Еmberek tёfznek

бrizetet. — А gyakor Föld-indulafok matt

az Наzаk könnyй fzerrel épitettnek, mёg

pedig tsak défzkas padlifokkal, Fa-falokkai

es Foliofokkal meg-erositve.

XIV,

4 Fola Nipinek Szдта.

* А, Отатniai Вirodalomnak fels5 fzinbéli.

ki-teriedéfe, a Fold-méroknek fzänvetéfe

fzerint mint egy 5oooo négy fzegй Мért

foldnyire vagyon, nevezetefen pedig Euro

paban , 41o. Afrikaban 86oo. Аfiaban.

3оооо. Мért-foldnyire. А Föld Lakófai

nak (zäma fel-megyen r4. Мilliokra, agy

mint Europaban 12. Аfiaban 36. Аfrikaban,

6. Мilliokra. Кonstantzinápolyban }
több

.*
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több egy Мilliénal, Smirnaban xooooo ès,

Кairoban 7ооооо. Lakofoknal.

А Тörök Portanak vёdelmezéfe alatt

az Arabiai Barbarufoknak polgári Rendjek,

а Ragи/ai közónséges Tarfaság, а Мai

поitak, Moriaban és Albaniai Hegyeken la

k6 Мontenegrinerek. — А ДИоidopai, Оlah,

Оrfragi Hertzegek, Vajdak, az Arabiai

Seikok és Emirek, Beduniaiak és Китаетek

a Georgyiai Hertzegekkel egyetemben Adót

vagy Arendat fizetnek, a kik réfz (zeriut

a magok hatalmaktól figgenek.

то L D А L В к.
9 — -

А Тörök Birodalomnak ezen fummás és

valósagos le-irasahoz még e kбvetkezendб

ket-is hozza adni helyesnek lenni itéltem.

Тörök Orizagnak feliebb emlitett ter.

mёfein kiviil němelly Tartomanyokbanmёg

Dohany-is bövsegefen fzokott terenni,

mellybó! Оlah Оrizag 3ooooo forint. Jо

yedelmet véfzen efztendónkёnt; felette igen

bóvolkodnek Safrannyal, Fa-olajal, Viafz-.

fzal, Мёzzel, Szalamiaval, Gyomtaval és

Gumival-is, es fok Мlliō koltségeken ho-.
* - м zatnak

",
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hatnak-ki az Europаiaktól, kivältkёрен a"

Gyapott, melly-is leg-bovebben terem 5

кбzбttбk. А nyers Borokkel, Szattydnok

kаi ,. Коrdoyanyokkal-is igen nagy jövedel

пlй kereskedéfek vagyon.

А' Górбg Vallifon lévбknek Pátriar

käjok vagyon Коnstantzinápolyban, a ki

Еfztendónkёnt зооооо. for Adót, a Nagy

Vezernek pedig még ennél-is tobbet fizetni

tartozik, Ugyan a Görög Vallafon lé

vбкnek vagynak még Antiokidban, Aleksan

dridban és }érusalemben is Pátriarkājok,

mint fzintén az Grményeknekis a Perfiai

fzeleknёl lévб Аrardt Hegyén vagyon egy

Patriärkājok: а Catholica Vallafon 1évok

nek-is lakik egy Fo-Paspoklok Котяantzin4

polyban, a ki a Frantzia Кovetnek vёdel

mezéfe alatt vagyon : a Кoptisi dj Кerefz

tyёneknek-is vagynak a Kis «triaban tulai

don Piispókjeik. *

Тetfzik nёmellyeknek a Тбrбk Porta'

jбvedelmet f8. Мilliokra, közбnstges kol

tségeit pedig 4;. Мilliokra hatarozni, de

ezt oly fzorofsan meg-hatārozni nem

1ehet : azon közben el-lehet hinni, hogy

az Orfzägnak Jóvedelnei fokkal feliul

baladjak bekefségnek ideién a koltseget ;

- * mivel
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miyelhogy az 5 fen-4l6 had Seregek как

ёреп тоооо. Jantsarokra, mint - egy

дозор. Pattantуufokra, és зоооо. Spâhi

fokb6l all6 Seregre hataroztatnak. Vagy.

nak mindazältalezaken kivul a sztl.belye

Кер 416 тооооо. Iovagos Nёрeine valami

vel több, a kik Jantsárokb61, Рattantyu

fokbó es Tropraklifokb6l, vagy a széle

ken vigyaz6 Lovatokb6l allanak; de nar

ezekaz Orizagnak kevès Кóltséget okoznak;

miyelhogy a Balsak és az helységeknek F5

condvifelói azoknak eleimekról gondot vi

felnitarioznak. A kozónséges Hadakozas

*

nak ideién pedig a Moskeban kiadott Ра

rantsolat Izerint, az o hadi Seregeknek

fzäma 4. es rooooo. fzaporodik, m Ily

Sereget.bizomyos Szakaizokra ofztanak, mei

*yek mär a Nagy vezèrtol Szerastierekai,

ё: az harom 16-farkй Ва’saый

igazgattatnak,
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