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Költ Komáromban, Böjt Más Havának 
20. Napján*. 

* yf Babinai Közönjeges- Tárfafág. 

áfodik 'Sigrríond Áuguftus' idejébeii 
1̂ : 68-dik efzteridoben , egynehány Lengyel 
Nemes emberek, a' Ltíblini Vajdafágban, 
eggy furtsa Tárfafágot állítottak-fel, mel-
lyel Babinai közönféges Tárfafágnak nevez-
tek onnan, hogy annak elfő fzerzője Psom-

. ka, eggy jófzágot bírt j melíy Babinnak ne-
veztetett. Baba Lengyel nyelven teíz yén 
aűzonyt, és Babina vén áíTzonyit, vagy a' 
mi vén aífzonytól vagyon, a' mivén aűzonyé* 
Innen vagyon, hogy ez a' regiíeg miatt meg-
íongyollott Babina # és az abban való Kas-
tély . nem annyira fzakadözött képe <, mint 
nevetféges neve miatt $ az ott által-menök-
nek gyakran alkalrftatofságot fzolgáltatött kii-
lömb-külömb-féle tsúffágokra és tréfás be-' 
fzédekre, és hogy némelly áz elméfségben 's 
vígfágbari gyönyörködő Lengyel Nexiieí'ek á* 
magok fel-állíttandó Tárfaíágoknak nevét 
ez helytől kölcsönözték. Hogy pedig ez . 
á' Tárfafág annál nagyobb tekintetre lépne^ 

M Gyüh WtM U 
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wgyan azon rendeléfeket hozták abba 'annak 
Tagjai,, a' melly vagyon magában Lengyel 
Orízágban. így válaiztottak Királyt, Őr-
fzág-Tanátsofait, -Érfekeket, Püspököket, 
Vajdákat', Burg-grófokat, Kantzelláriust, 
és egyéb Tifzt-vifelöket A' mondott hiva-
talokat pedig kire kire illyen formán ruház-
ták: mihelyest valamelly vendégfégben avagy 
múlatfágban, valaki valami különös tseleke-
dete által fzembe-tünt, p. o. valamit mondott 
a.' betsiilet, fzokás, avagy igazfág ellen, te-
hát azonnal méltónak ítéltetett, a' ki a' Ba-
binai Tárfafágban fel-vétefsék, és ugyan az 
a' hivatal adatott reája, a' mellynek atya-
fifága volt az ő nevetféges hibájával. így 
ha valaki öfzve-viflza beízéllt az ütközetek* 
röl, hadakról, ostromokról, agyon-fzúrá-
fokról vagy vágáfokról, tehát tétetett a' 'Ko-
rona'nagy vezérévé, avagy az aranyos far-
kantyú' vitézévé, ha valaki nagy dolgok-
ról befzéllt, a' mellyeket nem értett, téte-
tett Ériekké, ha az Orfzág' dolgairól örö-
mest befzéllt,'s azonban mindent öfzve-zavart, 
's gyakran hibázott, tétetett Nagy Kantzellári-
ufsá, ha valaki a' Vallásról idején kívül be-
fzéllt, és Papi* kevély féget mutatott, téte-
tett Udvari Káplánná; a1 ki lovakról, ku-
tyákról , fólymokról ég róka-vadáfzatról,be-
ízéllt, mikor az nem illett , tétetett a' Ko^ 
róna fő Vadáíz-M esterévé; a' ki a 'Római 

• "vagy 
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vagy más Anyafzentegyházat igen tüzefen 
és mértékletlenül oltalmazta, és az eretne-
keknek tűz által való büntetéíéket fel-hoz-
ta , eggy akarattal az eretneki vefzetfég-
nek Fö-Bírájává tétetett; a' ki a'Lovakról, 
azoknak tuiajdonfágokról, és^a' velek való 
bánás' mesterfegérőí kelletinél többet tsátso-
gott, az oilyan fö Lováfz Mesterré tétetett. 
Es így eggy hivatal fem vólt Lengyel Or-
ízágban, melly ne lett vólnaa' Babinai Tár-
fafágban is. Ha valaki ennek a' tsalfaTár-
fafágnak Tagjává válafztatött, kéfzítettek 
fzámára eggy Pátenst a' nagy Petsét alatt 
mellyet annak bizonyos Tzeremoniák alatt 
által-adtak és a' mellyet az nagy tifztelet-
tel állva tartozott el-venni. Ha pedig tör-
tént, hogy magát Vonogatta, mind addig 
tsúfolták: mígnem végre .meg-eggyezett a' 
Tárfaíág' akaratjában. Ennek a' Tárfafágnak 
fejei olly nagyon ki-tanúkák az ember' es-
méretének mesterfégét, hogy fenki a ' L é -
leknek indúlatit jobban meg-írni, femmi er-
köksi Tudományt Tanító Prófefsor az er-
koltsöket és vétkeket világofabban és ha-
talmafabban meg-magyarázni, femmi Ortzá-
ból-ítélŐ az Ortzának vonáfaiból rángat áfá-
iból , avagy a' járásból, az emberi termé-
fzetet jobban meg nem esmérhetné mint ők. 
És ha valami új embert ajánlottak nékieki 
Tárfafágokba, elébb fok ideig tanakodtaks 

ü a ha 
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ha. be-vegyek é azt", vagy ne* Halljuk-
meg, úgy mondának ők, elébb, mit's hogy 
beízéll, és azután láfsuk-meg mi hivatalra 
lefzen leg-alkalmatofabb. Ez nevetféges Tár-
fafág utóíjára úgy el-terjedett, hogy alig le-
hetett a' Tanátsban, Papi, Udvari, és más 
Rendekben valakit találni, a'ki abban valá-
melly hivatalt ne vifelt volna. Néméllyek 
közzülök éppen Spanyol Orfzági Infántok-
nak, Favoritoknak és Udvari bolondoknak 
válafztattak. . Midőn végezetre a' dolog a' 
Király' 'Sigmorid Auguítusnak eleibe jutott 
vóina; nagyon gyönyörködött ebben a' ne-
vetféges Tárfaíagban, és azt kérdezte : ha 
volna é Királlyá? mellyre a' Tárfafágnak 
Starostja, kinek az Ortzája is tréfát muta-
tott , és mindenkor víg kedvvél fzokott len-
ni, így felelt: Távol légyen az tőlünk Fel-
leges Király! hogy míg Felleged él, más 
Királyt válaíTzunk. Felleged Király az Or-
fzágban is, és nálunk ís ! A' Király nagy Ke-
gyelemmel fogadta ez feleletet, el-nevette 
magát rajta, és jó kedvében olly elevenen 
tréfálódott, hogy mindeneket nevetésre in-
dított. 

Midőn egykor e' Tárfafág' Tagjai köz-
ízül eggy a' Nagy Sándor Orfzágat, a' Ba-
bilóniai, Perfiai és Római Birodalmakat ki-
kér efett fz ókkal dítsérné, azt feleli eggy a' 
jelen-valók közzül: E j ! mit tefz Kegyelmed 

ol-
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ollyan Jármát azoknak a' Birodalmaknak ré-
gi-égével és nagyfágával ? A' mi Babinai 
Tárfafágimk régibb mint a' Perfiai, avagy 
(zörög, íot akármelly Birodalom, mert már 
Dávid ezt mondotta felőle: minden embe-* 
?ek hazugok; már pedig ez annak funda-
mentoma, és ebben áll annak egéfz termé-
ízete, azért is Dárius, Nágy Sándor, és a% 
egélz Világ ahoz tartqzik. Diísekedtek is, 
azzal, hogy Tsáfzároktól, Királyoktól, főt 
a' PápátóJ is vagyon Privilégiumjok. 

Ha ki a' máfikkal gorombául bánt, 
vagy mást annak kárával meg-tsalt, azt 
mondották felőle, hogy az nem alkalmatos 
az ö ffarfafágokban hivatalt vifelni; de ha 
eggyik a' m.áfikat elméfen meg-tréfálta, vagy 
|ailömb, külÖmb, tsalfafágokat talált, a' mel-? 
lyekkel fenkit meg nem fértett, azt méltó? 
jvak ítéljék, hogy közikbe bé-vétefsék. A 3 

Gyűléfelc'helyét jievezték Geíűícfnak, melly 
fzó a' Dantzkaiaknál ugyan tsap-fzéket, a' 
Lengyeleknél pedig a' koz-népnek egybe-
zavart iialtafat jelenti. 

Mivel e Tárfafágban minden vétek és, 
erotelenfég meg-tsúfoltato.tt > tsak hamar a' 
lett a,' dologból, hogy Sabina a' Lengye} * 
Nemzet' félelmének, tsudálkozáfának és os-
torának tartatott. A' Tárfafág oltalma alatt 
uralkodott az éfz, az elm éfség meg-jobbí-
tatott a' Lengyelek' éfzaki ege alatt, a' roűz; 

U 3 
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fzokáfbk , mellyek vagy az Uralkodásba vagy 
. Polgári Tárfaiagba be-tsuíztak, apródon^ 

ként mind el-rtöröltettek az alkalmatos időben 
*s helyen mondott tsúfolódó tréfák által. A* 
Tagjai â  Tárfafágnak kezdettek azokról 6^ 
gyeímetefebben gondolkodni , mellyekről 
annak előtte íbkat befzél lettek, de íemmit 
fem értettek ; eggyik tanult â  maiiktól, 
minthogy eggyik máfikkal â  maga tudó-, 
mányját közíötte, és azt kiki a^ maga tár^ 
faf&gbéli befzéllgetéfenektzéljává tette. Mert 
benne voltak abban â  legrértelmeíebb embe^ 
rek az egéfz Nemzetfegből, kik mind a' fő 

. Rendeknél, mind magánál a'Királynál ked-, 
veíségben voltak. Úgy jRgf^rfbk 
ideig vifelte a' Bírói hivatalt Lüblini Vaj^ 

^ dafagban, és többfzör mint egyízer válafzta^ 
tolt Depufátusnak az Orfzág-Gyűléfere. Kü-
lönöfen ez a\ mint a' Ba-
binai Táríaíag' Kantzelláriufa, és 
mint annak Starostja, a' Király és fö em-
berek előtt elméfségek' és fzép leleményekért 
igen nagy betsületben voltak. Azt hitte ő 
felölök a' Lengyel Világ, hogy íemmi ven~ 
dégfeg avagy lakódalom Airtsán véghez nem 
mehető hanemha e' két vidám és tréfás öre^ 
gek Mevenitenék azt. aVmagok Jelenlétdk-
kel, Midőn meg-hóit, és Gggy 
Úri ebédnél felöle emlékeznének, neki bíz? 

^ jelen-lévö oagy Urak eggy ott volt 

•« 
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Poétát , hogy tsinálna annak eggy koporío-
ja kövére való írást,, melljet az azonnal 
meg is tsinált. 

Ma már nyoma íints e' Tárfafágnak , 
minthogy apródonként tzéljától el-távozott, 
és az elmés Tagok után hitván tsalfa em-
berek tsúfztak abba, a' kik eggy ideig vi-
rágzott Orfzágát Babimának magok el-ron-
tották. 

Pestről. Cs. Ií 

A' Találós Mefe vólt Éva; a'Rejtett 
Szó Faggyú, mellyből ki-teük fagy, fa , 
0 gy,fattfú. 

Találós Mese. 
Kifsebb lé íz ha hozzá tefzel, • 
Nagyobb, ha tőle el-vefzel. 

SzathmárrdL 

Rejtett Szó. 
A' négyet fenkinek faha nem kívánom , 

De hármát jó borral rakd-meg én nem 
bánom. , 

A' két végfö nélkül femmi történetet 
Nem hiízek; tagadom a1 tifzta efetet. 

A ' •' 
ü 4 Ama 

4' 
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Ama meg-v ehetetlen Rév Komáromi Vdr~ 
nak U-irása, annak ostromai 's el-

s pufatdttatáfa. ' 
Vólt eggy Vár, ha kérded: hogy hol? Ko-

máromban, • 
A'melly rnég nem nyögött a' Török já~ 

romban. 
Ezt igvekfzem én most verfekben le-írni, 

Mellyet ha olvasol, jol tudom'fogfis fírni, 
TJgyan is; ha régi állap.Qtját nézed , 

'S. mái romlására fzemeid' intézed : 
Szemlél^edd köiqtte a%t a' kijlömbféget, 
^ Hajdan felféges vólt. most pedig ért véget* 
Épült Komáromtól téli nap keletre/ 

Három fzáz lépésre; a' fziget fzegletre, .• 
Mellyet a' terméízet ék formára fzitle, 

Reája a' vár is akképpen kéfziile. 
A' melly külső, 's belí'ő névre fel-ofztódik, 

De a' dítssrettől fggyik fe fofztódik. 
Mert ha a5 belfőnek mivoltát visgálod; 

Hozzá hafonlőnak a' kiilfot találod, 
Mint hogy a' terméfzet fántzot maga áfa, 

Melly a' Vág 's a' Győri Dunának folyása. 
Jíyári nap keletre erős fala nintsen , 

'Bár akárki azon réfzére tekintsen; 
Jianem nap nyúgotról áfatott olly árka , 

Mellyen el-mehetne akarmelly nagy bárka, 
Bimek eggyik végét a' Vág Duna mofsa. 

- . A' 
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A' maiikat pedig a' Győri tsapdofsa, 
A' meilynek az okát könnyű ki-találni, 
. Hogy abban valóba víznek kellett állni, 
gok jeles, épület e' Várt fzépitette, 

Eggy derék Kaízárnya ezt ékefítette, 
Kérkedett e' felett ditső Templomával, 

'S, az ahqz tartozó fzép Parochiával, 
Mesterféges Házak voltak oldalában, 

Tsqrök \ Magazinok erö.s ko-faíában. 
yói t eggy tágas üreg ásva oda hátra, 

A'1 meilynek neve vala. Qazfar^átra j, 
Mellybe az qfzve ,gy% qép kintsét rejtette, 

Vagy ha fzük£ége§ vólt lakq helyűi vette, 
Számos kutakat is kéfzítettek benne, 

MellyekbÖl itala mindeneknek lenne. 
Kémény forma tsovek ki-farago.tt kőből 

Sűrűen nyúltak-ki Pintze tetőből • • 
Ezzel élvén vízben nem vala fzükfégek^ 

E' vólt már eggy okos gondo.lt mesterfégek% 

Vagyon eggy ajtaja még ma is e' Várnak % 

A' mellyet miko.mn a' strázsák bé-zárnak, 
Ha fzáz lépésnyire meg akarod látni, 

Hiúzi nézésre kell fzemed^ botsácni. 
Van két hím Qrqfzlán ki-festve felette, 

Mint ezt tapafotaltam járkálván mellette. 
Ezeknek labok köztt eggy fzép tzímer látfzik^ 

Meliy a' rá nézőknek fzemeikkej jádzik 
E' tzímeren metfzve olvashadd ezeket 

A' feketén festett Deák; befeédefcet \ 

' V 1 ü j Férd, • 
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Ferá. I. Rom* Imp. Germ. Hung. 
Bohém. Rex. A. Du% AuA. 

Dux Burg* aediK 

Delépjmárkíllyebbis, láfsad külfö Várát 
Melly fzörnyen fíratja rettenetes káráL 

Ez, a' belfb Várnak vólt erös védelme, 
Mellyet kert formára tett hozzá az elme* 

Ha füg^eízted ízemed* ennek a\fMára, 
Szintúgy köböl rakott erös oldalara ; 

A' belfohö&ezt is hafbnlónak véled, 
Ezt alább valónak annál nem ítéled* 

Dits^íeges munka , tsínos faragáíbk, 
Roppant fold íantz^ mellyet hánytak fok 

kapáíbk. 
Ámbár már leg-végf# püfztulásban vagyon, 

Még is fok idegen ízem bámulja nagyon. 
Nézd ennek kapuját, mint valamelly bálványt^ 

Majd bello homlokán találíz veres márványt; 
Mellyre ezen fzókat mettfzette Leopold, 

A^ kinek meg-hódolt â  hatalmas fél-hold) 
DEO Immortali Uni Trino in honorem# E^ 
jufdemque iideli Populo in defenfionem* 
Sub aulpiciis GlonofifjGmí Ferdinánd! líl-tii 
juAi, pii Caefaris nóvum opus de Lapi-, 

defiindatíim. Coníílio & Indultria Aug, 
Imperantis JLeqpoldi I-m% de ceípite 

con-
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eontinuatum, & abfolutum, non 
ob artis parcimoniam; fed 

temporis prsecipitantiam* 
Cane asIatíCo CIrCa gregeM ChríítI Latra-

tVs ínCIpíente, 
Le-írám a'Várnak minémüíégeit, 

'S ennek nevezetesb fő erofségeit : 
Már most ennek okát illendő vizsgálni, 

És erről eggy igaz meg-jegyzést formáim. 

Zapolya Jánosnak vólt eggy Feleíege, 
Ki Ferdinánd ellen nagy haraggal ége. 

Hogy tehát b.oíTzúját ki önthefse mérge, 
Mardosván tüdejét a' haragnak férge; 

Ö Magyar Qrfzágra Solimánt ki-hívá , 
Ki a' Várókkal mindenfelé vívá. 

Kinek hogy Ferdiuánd ellene állhafson, ' 
'S. légyen 0Ily hely, népe hol meg-marad-

haísorf-̂  
Ezt a' belfő Várat akkor építtette 

Meilynek védelmébe Népét helylieztette. 
Oh í te erős bástya , eggy erős Ól tálam !. 

Nem vett rajtad eröt a'ízörnyű hatalom* 
Jön rád a' dühös. Nép, Alla kiáltáfsal, 

Mint az Orofzlánok fene ordítáfsal. , 
Szörnyű voltok miatt a' fold meg-rendűié; 

• Előtt ök fok Város a' porba le-düle, » 
l«ié már akkor is meg nem retten thete, 

' S.Q* ' 
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Solimán félelme 's Tábora termete. 
Tudván illy felféges és erös voltodat, 

'S látván e' mostani roífz állapotodat ̂  
Erőfséged' helyét fzemlélem fíráfsal, 

Mellyet bizonyítok ezzel az íráfsal. 

A* kiilföt III-dik Ferdinánd rakatta 
Ki az igazgatást Leopoldtiak adta. . 

Melly re okot L Rákótzi György ada, 
Kéfzüivén ellene irtóztató hada, 

Melly Had hetven ezer Magyar népből állott; 
'S ez akármelly néppel bátran ízembe 

fzállott. 
^ z ezer és hat fzáz negyven négyben efett , 

Mikor a? kard mindég vért kívánt 's keréfett* 

E^er és hat fzázban a' midőn írnának . 
Mikor hatban hármat még hozzá adnának; 

Jeepül az Órfzágban a' hír íebefséggel 
Hirdeti; a 'Török , hogy jő dühö.íséggel, 

Szedi a' Váradat, a' helyeket rontja, 
A.' Lakofok' vérét patak módra ontja. 

ÍDzt hallván Leápold. újítani kezd'te 
És, akkor tsak ugyan el is végeztette 

ÍU-ér a' Törökfég fzomjúzó Tábora, 
Reménél, E^r§fztyén vér leíz'1 enyhítő bora* 

A ' 
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A' gyozödelemnek néki hevült karja 
Azt gondolta, ezt is hogy majd öfz ve marja. 

Kezd az ostromláshoz, nyargal, a'Várkörül, 
A' nyeréndö prédán még előre örül ; 

Márs menykövi a' mint e' Várból repültek. 
Számtalan Törökök miatt ok el-dűllek. 

Látja hogy híjjába lövöldözi Márfot; 
Hívja a' Trombitást 's fúrat vele marfot. 

Győzhetetlen voltát a' Vezér meg-vallja, 
Hogy ezt tsak el-hagyják, a' népnek ja-

. / vallja. 
ím ennek tüzét is ízéltire ki-állta, 

Ezt az Elienfég is Valóban tsudálta* 

. * 

. * 

Történt Iiögy eggy éstvé mellette járkálta% 
'S romlott maradékit fz emlélni meg-álltam^ 

A' Szűz felé léptem ötöt avagy hatot; 
f 'S hallék1 tőle illy jajt ki-buzgó fzózatot; 

Óh! ért győzhetetlen Rév Kómárőm Vára ! 
Mellybeíi még ellerifég fegyvere nemjára? 

Nézvén kefervefen végfö pufztuláfom', -
Reménytelen történt el-fomladozáfom', 

Sírjak é avagy tsak vefztegeljek némán? 
Ezen az engemet fcefergetö Thémán? 

Vóltam Magyaí Orfzág' leg-erősb védelme.) 
Meg nem íettenthete Solimán'félelme,, 

Eddig Eröisége valék; Levék vázzá 
Rajtam a' fzerentse etnyíre potzkázá* • 

Mel* 
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Sírnak kő-falaim, forfokat jajgatják, 
Mellyek füleimet ízekre hasgatják. 

Régi állapotom' hogyha meg-tekíntem, 
Szememből a'köny vqí zápor módra hintem. 

Óh! Duna fzaporítsd kérlek könyveimet! 
Hadd könyvezhefsem-meg ezen kefervimet, 

Óh! te háládatlan nagy hírű Komárom, , 
. Hogy m eg-fírasd forfo m' tőled régen váró m, 
Ti el-romlott Várak! fírjatok ma velem, 

Sírjatok, fírjatok, mertén azt mi velem. 
Szégyenlem valóba ezen pufztuláfom', 

Hogy nem ellenfégtöl fzármazá romiáfom, 
A' jeles Vitéznek rút az ollyan halál, 

Melly rá nem a' véres ütközetben talál. 
De ha engem' illyenfzörnyen meg-bűntet iek, 

Ha pufztítáfomon éppennem fzuatetnek; 
Ám légyen úgy a' mint az ö kedvek ta tj t, 

De ítélje-meg ezt e' két Duna' partja, 
Hogy olly rettenetes vétket én nem tettem, 

Mellyel e' pufztítást meg-érdemelhettem. 
Ez eggybenvan még is nagy vígafztaláfom, 

Hogy másutt épülök ha itt van romiáfom. 
Épült a' Városban Templom is belőlem, 

Mellyet látván mindég eízmélnek felőlem. 
Bár úgy el-hányafsam, hogy helyem fe láfson, 

c Az irigy .. fzerentsfe mélly verembe áfson; . 
f e n n marad a' hírem el fem vefzhet foha, 

Bé nem motskolhatja az írígyfég' koha. 
Mikor a' maradék Históriám' hányja, ' 

Ezentörténetem' valóban meg-liánja,. 
, Kováts Sámuel. 

________ Ma-
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Magyar Orfzdgnak beijo fő TifztségeiröL 
1, Efztergomi Érsek, a' ki egyfcers-

mind Birodalombéli Kertzeg, Magyar Or-
fzágnak Primáfsa , és Cancelláriufsa. En-
nek vagyon egyedül jufsa a'Királynak meg-
koronázására, és hogy valakit a'maga Jó-
íz ágában Nemefsé tehefsen. Alatta vágy-
nák az Egri, Fétsi, Fefzprémi, GyÖri, 
Fátzi, Nvjitrai , Szepejségi, Befztertze, 
Bányai, Rosmjói, Sabáriai, \rFejér-vá-
ri Püspökök. Nem külőmben az Unituíbk-
nak négy Püspökjeik, kik Muilkdtson , 
Nagy - Váradon Erdélyben, és KreutOíl 
Horváth Orfzágban laknak. 

Fundálta ezt az Érfekféget Sz. István 
Király 100I-ben. Az itt lévő Káptalan 
hajdan állt harmintznyóltz Káptalanbéli lí-
rákból, most pedig tizen négyből, és lak-
nak Nagy Szombatban. A'mostani Ér fékig, 

. Hertzeg Battyáni Jófefig eltek itt hatvan 
nyóltz Érfekek. A' Birodalombéli Hertze-
gi titulust nyerték az Érfekek 1716-ban (a) 

. Az 

3? e gy z é s. 
(a) A' Gyűjteménynek Il-dik Negyedjébén Ériek Lip? 

pai György is Hercegnek neveztetik, minthogy 
a' Kalendárium Oeconomicumnak régi ajánló Leve-
lében, és a' Győri nyomtatásban Hertzegnek nevez-
tetik.- de még akkor az Efztergomi 4rfekek• neift 
voltait Bjrodalombéli Hertzegefc 
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Áz Érfeki Nemefség oiktattatott két fzékek-
re ; az eggyik lakott Vajkán Tsalló-kozben, 
a' máfik pedig Verebélyen Bars Vármegyé-
ben. Magoknak vólt eddig Vice-Ispány-
jok, Notáriufsok, 's Bírájok. 

Egri PüspÖkfég. Fundálta ezt 5z. Ist-
. ván 1009-ben. Énnek vigyázása ki-terjed 

Borfod, Zemplin, Bereg, Szabólts , Za-
xánd, Sáros, Aba-üjj Heves, és Üngvár 
Vármegyékre. A' mostani Püspökig Ml 
Efzterházi Károlyig éltek itt hatvan kilentz 
Püspökök, a'kiknek életeket le-irta Pray , 
és Smidt, A' mostani Püspök M. G. Efz-
terházi Károly Uf* a' ki a' Magyar Literá-
túrának nagy elő mozdítójá. 

Pétsi PüspÖkfég; ezt is Sz. István fundál-
ta ázon idö tájban. Ki-terjed vigyázása Tólna, 
Baranya Vármegyékre, 's Belgrád', kornyéké-
ire. A5 Püspökök eddig voltak hatvan öten, 

Fefzprémi PüspÖkfég J melly a' fel-
lyebb valókkal eggy idő tájban fundáltatott# 
Ki terjed vigyázása Somogy, Szala, Vefz-
prémj 's Pilis Vármegyékre. Éltek itt a' 
mostani Püspökig M. Bajzáth Jó'sefíg het-
ven, öt Püspökök* A' Vefzprémi Püspö-
köknek jufsok a* többek között abban áll, 
jlogy az uralkodó Királynék melleit ők vol-
tak Cancelláriüsok, és a' Királynékat ők 
koronázták-meg a' Házi-korönával. Az u-
ícifó Püspöknek Koíler Ignátznak életét bő-
Vexi k-írtá Fo-tifzteletfi Róka tJr 1776-ban.. 

(A'többi következik*) 
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