
Sí 

V I . L E V E L . 

Költ. Komáromban, Sz. Gyargij Bavdnák 
21. Nápjdn. 

W Méhek' Orfz ágának fotytatdfa* 

N » émellyekbe rakják a' íiyets, és a' ihég 
el nem kéfzült viafzat, mellyen azön mé* 
hek dolgoznak, riiellyek likaikból ki ijeni 
fzoktak menhi. A' több likak pedig, mel-
lyeknek fzámok leg-nagyobb, arra rendel-
tettek , hogy azokba, a' tojáfok rakattáfsa-*-
nak-bé, melyekből az új méhek fzármaznak. 

Eggy Kasban közönfégefen hints több 
eggy Királynéhál, kilentz vagy tíz fzáz hí-
meknél, és minteggy 16. ezer köz méhek-
néí, mellyek fem a' hím fem a' notény-
Nem közzé nem fzámláltathathak, és smüti 
kálóknak neveztetnek, mivel az egéfz mun-
"kát 's mívet ezek folytatják. Igaz ugyan 
hogy néha három 's négy nőstény méhe-
ket is Vehetünk éfzbe a' Kasban; de a' tél 
el-múlván, foha eggynél többet abban nem , 
találhatunk, és ez a',méhek' Király nej okj 
áz Anya méh , mélly áz egéfz kast élteti. 
Mert mihelyt a' Királyné közzülök ki-vétet-
tetik, vagy ki-véfz, oda vagyon egyfzeribe 

M. Gyaj. IV. iV. F min-
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minden munkájok, minden eieveníegefc a> 
méheknek, és az egéfz Tárfafág el-lzéled. 
.— A' Királyné minden munkától fzabad. 
Az S foglalatofsága egyedül ebben állj hogy 
tojjon; és minden más méhek egyedülő tő. 
le fzármaznak. Mert ő hét hetek alatt fza« 
poríthat io. 's 12. ezer fijakat, efztendőál. 
tal pedig 30. 's 40. ezeret. Az Udvarno. 
k o k , vagy tulajdonképpen fzóllván. a' Ki-
rálynénak kedve-töltő palotás Kavaliérjai és 
Szeretőji, mellyeknek fzámok néha ezerre 
is rá mehet; mindnyájan hím méhek. De 
a' kasban őket közönfégefen tovább nem | 
fzemlélhetjük, hanem tsák Pünköst havá-
nak elejétől Sz. Jakab havának végéig; mi-
Vei ekkor többnyire mindnyájan erő (zakó; 
halállal vefztetnék-el. Ezen Udvarnokok 
hafonlóképpen fzabadofok a' munkától, és 
fsak ez áz ő foglalatofságok, ' hogy a'Ki-
rályné mellett fzolgáljanak , udvaroljanak, 
a' kinek t. n ők férjeik* A ' mint hogy né-
Inellyek kozzülök annak mézet adnak ele- < 
ibe; némellyek óríotskáikkal_annak egéfz tes-
tét el-járják, el-tzirókálják, és minden mots-
koktól meg-tifztogatják, útazáfában köve-
tik, kiférik, és azt terhbe ejtik; ámbár még 
fc' végett fokát kelljen a' Királynénak őután-
nok járni, fzándékát jelenteni, és fok elől 
meg elől kezdett hízelkedéfei, nyájjaskodá-
fai által tsiklándozni, «breíztgetni. Vala-

. min* 
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mint a' Török és Perfiai Szultánoknak eggjr 
egéfz palota feleiegeik vágynák; így a' méhek4 

Királynéjok fzámos teli palota féfjeket tart. E-
zen udvarló Kavallérok tsak mézzel élnek; 

. holott ellenben a' közönféges iúéheknek na* 
gyobb réfzént tsak viafz az eledelek Ezerí 

' utólfók korán reggel ,- még nap fel-kőlte e-
lött el-liagyják a' kast , és~a' Tárfafágnak 
javára foha másképp' viíTza nem térnek, ha-
nem rhézzel és viaíTzal meg-terhelve; de 
az Udvarnokok foha elébb ki nem mernek 
menni, hanem j l . óra tájban, hogy magokat 
frifsítsék, friss levegőt fzívjanak, egyenek 
és legeljenek. Estvéli 6. órakor pedig is-
mét viflza mennek, mivel már ekkor a' le-
vegő riékiek híves. Fulánkjok nintsen, mi-
vel őket a ' terméket tsiipán tsak a' Király-
nénak gy önyörködtetéfe. végett formálta. 
* A* több méhek j mellyek a* köz nép 
neve alatt fogíaltatnak-bé, és a* mellyeknek 
femmi bizonyos" nemek nints, mind münká* 
íok. Kik közzül míg Tíémelly réfze a' vi-
afznak való matériát fzedegeti öfzve; addig 
más réfze ki a' viaíTzat vefzi elő < abból ha-
zatskákat építvén; ki a' már meg-épult há-
zatskákat tifztogatja és kéfzíti-el; ki a' mé-
zet hordja a' virágokról öfzve , és élés há-
zakra rakja a 'mindennapi, és a' jövendő-* 
béli fzukfégre. Máfök a' már teli élés táró* 
kat bé-zárják s bé~tapafztják i ' jövendő, tél-
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re; máfok az ifjak körül dajkálkodnak "ele. 
delt hordván azoknak; máfok a 'még éret. 
len méh fiatskák' likaiknak ajtajait viafzkol. 
ják-bé, hogy annál hamarább meg-érjenek. 
Kémellyek a' kasnak hafadékjait, likait, fól. 
tozgatják; némellyek a' hólttakat hordják-ki, 
vagy ha nem bírnak velek, viafzba takar-
gatják , mellyben kár tétel nélkül el-fzárad-
nák, 's a' t. De nints tsudálatofább , és 
rend kívül valóbb mint a' méheknek fzár-
mazáfok, tenyéízéfek. Most mondám, hogy 
mindnyájóknak anyjok a' Királyné. Egy. 
fzerre terhes lehet ez 5. ezer tojáfokkal; mel-
lyeket következendöjséppen rak-le. El-kö. 
zelgetvén az idő melyben tojni akar, el-in-
dúl a' kasban eggy nagy fereg méhnek kífé-
refe között minden likaknak meg-vizsgálá-
fokra, és azokat két ízben el-járja. Elföben 
tsak a' fejét dugja azokba hé; 's azzal to-
vább mégyen. Máfodfzor pedig hátiílfó fe-
lével búvik belé. Az elfő vizsgálást azért 
tefzi, hogy láfsa, ha üres és tifzta é a' lik; 
vagy nintsen é benne valami, melly a' to-
jásnak ártalmára lehetne ? Máfodfzor pedig 
belé tojik, melly eggy fzempillantás alatt 
meg-eíik. Minekutánna ;egymás után 5. 's 
6. tojást ki-tojott, eggy kevéfsé meg-álla-
podik, és magát ki-nyúgodja. Néha né-
mellyik mellett tsak el-mégyen, ha t. i. é£z-
be - vefzi, hogy az vagy igen nagy , vag? 

! - i g e n 
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igen ízűk azon tojásnak mellyet tojni akar, 
— Ennek világofabb meg-értéfére meg kell 
jegyeznünk, hogy minden kasban három 
forma likak találtatnak.. A* leg-kifsebbek 
közzülök azon tojáfoknak valók, mel Ivek-
ből a' köz nép fzármázik; a'nagyobbak a-
zoknak valók, melly ékből a' fő méhek, 
avagy a' Királynénak udvarlói léfznek ; a' 
harmadik forma likak, melly éknek különös 
formájok és alkotáfok vagyon, azon tojáfb-
kat véfzik magokba, mellyekből a' Király-, 
néknak fzármazáfok vagyon. A' lcg-tsudá-
latofább ebben az, hogy a4 Királyné foha 

< el nem hibázza, főt egyfzeribe tudja azt 
bizonyos terméfzeti ihlésből, minemű tojás . 
következzék a' ki-tételre; 's azért foha eggy 
köz tojást fem tojik a' fővebb, • eggy főbb 
tojást fem a' köz vagy apróbb likakba , ,ü~ 
regekbe, odvakba. 

A' méhek ezek fzerént Monárkhiában, 
eggy Fejű Birodalomban élnek; még pedig 
eggy alTzonynak igazgatáfa alatt. Tárfafá-
gok olly jó rendbe vagyon fzedve, hogy az 
emberi leg-rendefebb igazgatás formájának 
fem enged; főt inkább mindnyáját fellyűl ha-
ladja. Minden méhek a' köz jóra, a' köz 
liafzonra dolgoznak , és a' Tárfafágnak köz 
Javát feljebb betsűlik a' magok különös 
hafznoknál ; mellyet az emberek között fel 
iiérr talá'^nk. 

Pápán. Kováts Ingenieur* 
: ; - ; : •- ' -Tv 
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Melly'meg-gyözettettünk mi az Úr', és 
más buzgó hazafijaknak okaik által a* Magyar 
nyelvnek be-hozatása', ?s annak virágozáfa' 
hafznáról, én azit elegendo-képpen meg nem 
magyarázhatom. Kinek kinek Ne vendek Pap 
tárfaim közzül elfő kérdéfe ha újfág érkezik: 
j,, Mi jó van a? Magyar nyelvről benne. ,, 

" Óhajtják tudni-illik azon jövendelésnek, 
melly a* Mindenes &yüjfeménynek 14-dik 
levelében vagyon, tellyefedéfét belölök hal-
lani, Fagy, olvasni: mert itten óh fajdalom 
mindent ellenkezőt látunk , és hallunk; min-
denek tsak a'Deák nyelvre íátfzanak hajol- • 
*11*; és ezt a' nyelvünk' utólíó ki-vefzéfé-
nek okát kebelekbe fogadni fem mit fem ír-
tóznak: bár ne lenne az ! de mit lehet mást 
jövendölni. Ára egynéhány efztendóktol 
íbgwa majd tsak nem közönféges kedvefsé-
get nyert a? Német nyelv; még most is jobb-
jára ez harfog az itt tanuló If/űfág' fzájában; 
ezek idővel Orfzágunk'Rendjei kqzzé fognak 
jutni, 's akkor is a' Deák nyelv mellett a1 

meg-ízlelt Németet fogják , mind magok 
gvakorlani, mind gyermekeiket ezen ked-
yellett nyelvre taníttatni, (kevéfet gondolván 
a? Magyarral j mivel erre a' Deák mellett 
nem nagy fzukfégek léfzén) és így napról 

: ' • ' " "S!"-
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napra fog a' Magyar' fzáma kevefedni, míg* 
len végre mint a' kevés ízámú méh tökés r 

tö! ki-véfz. De talán el-háritják az egek 
ezen gonoízt, és a' mint a' Magyar Kurír 
bíztat, a' jövő Orízág-gyüléfén meg-Iefz* 
az , a' mit olly buzgón óhajtunk. A' Diér 
ta fogja tehát kétségeskedéíinknek végét fza-
kafztani. Bár tsak némelly jó Poétáink 
most kötnék-fel efzeket, és míg idő ran, 
addig kékítenének helyet a' Magyar nyelv-
nek érzékeny verfeik által a' félre húzó fzí-
. vekben. Sőt bár itt volnának már; nagy 
hafzonnal lehetne ezeket a' Korona' őrzéfé-
re jövő Nemefeink között ofztogatui. 

Gyalázatunkra fzolgál valóban, hogy 
azok, kiknek nyelvek nem Magyar, buzgóbt? 
indulattal vjfeltetnek nyelvünkhöz, mint fem 
némelly Magyarjaink. — Verthefz a' fzép 
tudományok' ProfeíTora, ámbár két efzten-
dok előtt még eggy fzót fem tudna Magya-
rul, még is most annyira ment nyelvünk' 
tanúláfában, hogy már minden Magyarul 
írtt könyveket tökélletefen ért. 

Fő Tifztelendö Wolgemuth Filep Ur 
a' Pesti ne vendek Papfágn,sik fő kormány o-
zója; olly fzívvel indulattal vifelt'etik ked-
ves nyelvünkhöz, hogy midőn azon buzgó 
ókajtáfunkat, hogy a' Német úgy nevezeti 
Pastoralis Theologia helyébe a' Magyar lép? 

•F 4 , jen-?; 
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jen-be, ( a ) elébe terjefztettük volna; így 
válafeolt: hogy ö minek előtte ízét tettünk 
volna, már erről bőven gondolkozott, 'g 
ígérte is azon lettét; hogy ne tsak a' lelki 
tanítóji tudomány, hanem az erkőltsi is, a' 
jövő efztendötől fogva Magyarul folytatta:, 
fon addig is, mígleii idővel az egéíz fzent 
tudomány kedves nyelvünkön taníttatna. 
Valóban meg-érdernli e?en nevű Úr buzgó 
fzeretetünket, a'ki azon kívül hogy a1 Ma-
gyar nyelvet maga is íkcrgalrriaíoían tanul-
ja , azt még új Magyarf könyvekkel is clo-
mozdítani munkáfan igyekfzik; Mostaná-
ban is h%om. kény veket fordíttat Magyarra, 
kiknek eggyikét ú. m. Spaldiflgs Jieftw-
pung dés ' Mestftfrea* T. Dajka Gábor 
5-dik efztendöbeii Nevendék Papra bízta; 
t i is ennek fordítáfával már kéfzen vagyon, 
és nem fokára a' T. T. Wolgermvth Úr pa-
rantsolatj'ára fajíó alá fog kerülni, (b) Ezen 

- em- • 
Jegyzés. 

\a) Ka ez be-téllyefedne, volna leg-alább eggy tanúi* 
mány, ( és ollyan tánúlmány, meJlybe az egéfz Sz. 
tudomány, réfz fzeiétn pedig FilofoJia, és Medíca is 
be-folyik) meDynek kedvéért b.olps• Magyar köny-
veknek kellene meg-jelenni. 

0 ) Más Nevendékek pedig más külön külön munkák-
ban foglalatoskodnak. T. Kerestelyi Magyar Gram-
matikát kéfzit. T. R. F. a' Monteskö fordítáfához 
k.ezdett. Eggy más pedig eggy ollyan játéknak ké-
fzítéférö] gondolkozik ^ mellyel a1 Magyar nyelvet 
W y e f s é tegye, 
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említtetett fáradhatatlan Növendék, nem ké~ 
xnéllvén tsekélly egéfzfégét, azon fellyűl hogy 
f?,űntelen a'Magyar munkáknak kéfzíttéfek-
ben fáradozik, a' Magyar nyelv'tanítáfának 
terhét is önként minden jutalom nélkül ma-
gára vállalta, írseJlynek kedvéért még ezen 
oskolai efztendőnek kezdetével Magyar pras-
lectiókat kezdett tartani, melly eket máig is 
olly fzerentséfen gyakorol , hogy kedves 
nyelvünk' tanuláfára nem kevés Tótokat és 
Horvátokat édefített: Némellyek még a'vi^ 
lági törvény tanúlók közzűl is gyakorolják 
oskoláját. Talán ö néki köfzönhetjük réfz-
fzerént, hogy a' velünk lévő Horváth tár-
faink nyelvünket már nem tsak tűrhetik, ha.-
nera némellyek hefzéllik is. Ezen nagyra 
fziiletétt hazafinak eggy valaki Nevendék tár-
fai közzűl, neve napjára e' következendő 
Verfekkel kívánt örvendezni, 

Kénye tárfidnak Priamusnak érd-el 
Napjait , níajd majd tefzi e' jeles fi 2 
így befzéllettem, mikor édes álom 

Öntözi lankadt 
Testemet, 's herhúnt fzemeim körfii zöld } 

Tarka képek fzámtalanúl lebegték! 
Sorfáink' rendét kötöző, 's ereíztö 

Mord hajadonnal, 
F 5 _ 

' , : v Hqgy 
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Hogy mikén* hartz köztt erejét Magyarnak, 
itgy nagy elméjét ( tsak emelje méltó ' 
Póltzra nyélyét a' Magyar Úr) egéfz föld*. 

Színe tsudálja. 
Bár jeles Kantnak nyomait kövefse; 
Még Baglyoknak vak feregét is ékes 
Szája'hangjával ragyogó hegyére 

A ' tudománynak ' 
Voníza: vagy lantját ütögeíse híres 
Pindaruskéat; a' zuhanó tüzes nyíl 
Függve felhőkben marad énekére 

Halkva figyelmez. 
Pest g. Április. P f P. 

' * •* * 
Ezen levelet fzóról fzóra kívántuk ide 

Iktatni; mert .vágynáknémellyek ollyanpk, 
sr kik által nem látván azt, hogy Hazánk-
nak eggyik fő hafzna 's ditsőfége a' Magyar 

' nyelvnek virágzáfában áll, azt mondják hogy 
.tsak a' Protestánfok akarják azt, hogy Ma- ' 
gyarúl follyanak a' Törvény Székek, •— tsak 
azért pedig hogy a' Római Ekkléfiának nyel-
v e a' Deák nyelv. — — Eddig js akár-
mélly Tótps és Néjnetes Vármegyében is 
tartozott a' Fő I§pány a' Rendeket Magya-

• rúl köfzönteni, 's a' t. Mit akartak ezzel je-
lenteni a' mi Eleink? -r- Azt hogy nekik 
fzabadfágokban áll mindeneket Magyarul 
f p l y t a ^ a ' t. ' ' \ ' " 
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A' Találós " M e f e v ó l t Pujka; a' 
Rejtett Szó Lógogfift mellybol ki-telik lő# 
lógó ,'grif. 

Találás Mese. 
Leányom ollyan van, mellyet akkor fzűltern, 

Mikor az Éfzaki ízéihez férjhez mentem. 
De ha a' Déli ízéi) ez lyányra ízért téfzen, 

Akkor az én lyányom nekem Anyámléfzen, 

H. F . Í P . P . • 

, Rejtett Szó, 
Vasból vagyok? négy a' lábam? 

Két hátúlfon nyargalok. 
•KüIÖmbféle a' nagyfágom, 

Metfzek, rontok, vagdalok. 
Ha fel-nyittafz egyetemben 

Tízes fzámot visgálhatfz. 
Elől hátúi a' nevemben 

Tsak eggy fzóra találhatíz. 
1 Pozsoni Szemináriumból. 

Biacint Faliéhoz á Szigeti Cath: Gvjmr 

ndfiuiti elja Profefsordhoz. 
Vallaa'ki éneklette Belgrádnak meg-vételét, 

Melly ben el-veíztette a' fel hóid a' fénye* 
nek felet 

' Est-
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Festvelévén benne a'nagy Kóburg győzede-
lemis. 

Agya? vecíeivei eggyütt, közlötte azt ve-
lem is, 

Tetfzik nékem, mind a' kettő. Tanátsodatja-
vallom. 

Szép dolog a' jó dolognak hírt Cserzeni 
azt . vallom. 

Kivált ha a ' j ó , ínég nagy is: ditsőfég éne-
- kelni , 

. 5S azzal magának 's a' jónak ofzlopokat 
• emelni. 

JEJomérus az lliumot mindég élővé tette; 
Ilium meg meg Homérust azzal, mert ének-

: . x v. 1 lette. , , . 
Ha Eneás nem hartzolt vón, Márót ma nem 

, esmernők, 
Eneás győzpdelmet is, Máró nélkül nem 

vernők. 
| g y jár a' ki ofzlopokat másnak kíván emelni, 

Szükféges-képpen a' maga nevét is rá kell 
fzelni. * 

Fidiás a' nagy Jupiter képét tsontból ki-
metfzvén,' 

Dítséret'emlékezete Örökre maradt nevén, 
J'oliclétus a' Nagy Sándor ofzlopának köfzöni, 

H o g j példája lehet ofzlop emelésnek öfz-
... ^ 
tonu 

Szép dclq^, egyfzersmind nagy is, miről 
éneklettél 

Melly 
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Mellynek emlékezetére vers ofzlopot ízér-
zetté!. 

Nagy; mert nagy fogyatkozáfát, a' fél hóidnak 
hirdetted. 

Szép; mivel fzép nemzetünknek vitézfégét 
pengetted. 

Úgy é hogy a' nagy hóid fzarvát, mihelyt 
a 'Sás meg-rúgta, 

Mástól kőltsönözött fattyú fényét mind-
járt el-dugta. 

Ugy kell, mert a' Szajkó, melly más tolla-
' ival kérkefzik, 

A' Pávával vagy a' Safsal eggyüvé nem 
érkezik. 

Hogy a' béka, a'bikával érne, pöffedt eleget; 
De a' nagy erőlködésben végtére nyaka 

fzegett. 
A ' k i a' más lován nyargal, azt hamar le-

íz állítják , 
Még pedig leg-többfzör ottan, a' hol job-

ban fzorítják. 
így járt a1 Hóid is, a' mástól kőltsönözött 

T fényjével, 
Mint ezt Valla bizonyítja kéfzített Ene-
- kévéi. • • ; • 

Le-festetted a'Magyarok'fzemélyét vitézfégét, 
Mind London, mind a' Kóburg Sashoz.,* 

- . való hívíégét, 
Vallyon ennél mi lehetett fzebb , az igaa 

Magyarnak, 
y- : • - : ' Mint -
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Mint illy pompás győzödelme a' nemzeti 
hív karnak ? 

Szedtél Agyas verfeidbe virágot másunnan is, 
Kéfz is ez á' Hiatzinthoz gyűlni akár hon-

nan is. 
Virágot hát ha kívánokHiatzintnál meg-lelem; 

Nem. következhetik olly mord meg-fagy. 
laló rút Telem. 

Menj azért fzépHiatzintom óh virágok'vezére, 
A' Héliconnak fel-duzzadt, leg-magafabb 

, hegyére, 
Gyűjts öfzvfe ott mindenféle fzínt fzagot eggy 

fummában , 
fiogy mindég virágot leljünk eggy Hia-

tzint Vattában. 
G. I. P. 

Nap-nyúgot felől ezek a" folyó-vizek fw. 
hadnak a1 Tifzába. 

I. Zagyva, vagy Zadiva, ered a'. Mát-
ra hegy alatt. Nevezetes e' mellett HaU 
van, melly nagy mező város Heves Vár. 
megyében, a' Mátra hegye alatt. I f 24-ben 
Zápolya János és Verbőtzi István itt tartot-
tak Orfzág-gyülést II-dik Lajos ellen. A' 

>íégi időkben eggy vólt ez a' leg-népefebb 
Varoíok közzűl ; úgy hogy az a kápolna, 
inelly most eggy fertálynyira van a' Város-
tó l , reg'enten a' város' közepénh eíett, és 

ött 
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ott volt a' Fő-templom is. Ma bírja Her-
tz eg Grafalkovits, á' ki azt minden módön 
népefíti. %. ̂ dfz-berény, á' hol eggy ízi— 
getet tsinál, melyben a' Franciscánufok' Klas-
tromjok vagyon; 's Szolnoknál eEk a'Tifzába. 

2. Sajó, ered Gömöí Vármegyében, 
nem meíTze Rosnyóhoz, 's Ónodnál fzakad 
a' Tifzába. Nevezetes mellette i . Rostiyó-
bánya, melly elég ízép város GömÖr Vár- ' 
megyében, eggy kies mezőfégben, melly 
hegyekkel van környűl - vétettetve. Itt fzü-
lettetett a' világra Merikovfzki, á'kia' Tis-
fót Orvoíi munkáját Magyar nyelvre fordí-
totta. Igen fzámofan vóltak itt hajdan a* 
Prótestánfok , nevezetesen az Evangelicu-
sok: de 1714-ben Valláfoknak fzabad gya-
kerláfától meg-fofztattak, 's annak utánna 
a' Protestáns Papoknak oda még tsak be-
menni fem volt fzabad. A' Sajóval eggye-
fűl a' Tsetnek Murány, mellyhez ném 
melTzére eíik a' híres Murányi váf, mel-
lyet örökké emlékezeteiké tett Gyöngyöfi a* 
maga Murdfiyi • Pénilfában. Épült ez á* 
Vár eggy igén magas hegyen, úgy hogy áf 
ízükféges elefégeket mindenkor tsigákon, és 
hoíízú lántzokon húzták-fel, a' tsjgákat pe« 
dig ízamárok tekerték. így efett-meg á* 
víznek merítéfe is j a' benne lévő kútból«, 
melly olly méily vó l t , hogy öt fertály tőit 
belé, míg a' nagy bőr vedrek a' tsigán le* 

erefz* 
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erefztettek, és a' lovaknak fegítfégek által 
ismét fel-húzattattak. A* Várban eggy már. 
vány kövönn ez az írás találtatik: 

Ad Dei, ejusque Matris immaculatse 
honorerrr, ad Excelfam Patriée hujus defen-
fam, quo Comes Francifcus Vefelértyi de 

Hadad Fortalitium hocce a fide Regia defi-
ciens, in obedientiam redegit, Anno 1691, 
die 29-na Julii. Nem régiben találtattak itt 

n é g y értz és tzín koporfók is, inellyek kőz- { 
zul az elfőbe tétettetett volt Palatínus Ve-( 

felényinek teste 1667-ben. Ebbe a' Sajóba | 
fzakadnak alább a' Balog; es Rima vizek, 
mellyeken is fok fzSép helyfegek és malmok 
találtatnak. Mmekutánna m u d ezekkel egy-
gyefiil a' Sajó Ónod alatt, előfz.ör ugyan a' 
Hernádba, az után pedig a' Tifzába önti 
habjait. Fellyül Ónodon van Miskóltz vk-
rofa, melly igen ízép és népes mező Város. 
Lakofai közel tizenhét ez erek , kik némelly 
kevés Németeket 's Orofzokat ki-vévén, 
mind' fziiletett Magyarok. Itt tartatik a' 
Vármegye-gy üléfe, a' hol a' Vármegye-há-
zának bé-menetelén e' két Vers olvastatik; 
PonDero CaVfarVM VIres, IVftosqVe Co-

, rono — 
IVrls patronos, CVnCtosqVoqVe DaMno 

faVores. , 

( A \ többi következik,^ 
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