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Költ Komáromban, Sz. Györgtj Bávának 
27. Napján. 

Otzakov meg-véteUnek folytatáfa* 

1 örekedik, Y azon vagyon tökéilett izáií* 
dekával, 

Hogf a' fast meg-tántorítsa eggy kardja 
- ' vágáfával. 

De rendeltek az Istenek e' Sasnak védelmére 
Más kettős Sast, mell/ kéfz lenni mindég 

fegedelmére, 
Hogy kettőzött erejekkel régzéfét az egeknek 

El-hárítsák, kik károkra lehetnének e-
zeknek. 

A' nagy nagyjai barátkozik, mert az eggyik" 
Virtusa 

A' maiiknak nagy dolgokra vezetgető grá-
dufa» 

- * # # 

Ezen verfeimet írtam még az el-múlt 
1789-dik esztendőben Januáriusban, azon idd 
tájban , midőn az. OroGsok Hertxég RiteM* 

. kiii1 vezérlése alatt Otzakovot ostrommal 
, M. Gyiij. IV. N. H meg-
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meg-vették. A z o k a' mellyeket akkor tsak 
jo-vendölés-képpen írtam, most bé-tellyg, 
fedni láttatnak. . 

P a t a k j j^Iiklós. 

A ' többek között két nevezetes Köny. 
v e k nyomtatás alatt vágynák Wéber Simon 
Péter Úrnál, Pofonban. A z eggyiknekTi-
tulufsa ez : Dg Dowiinio Nobilium Hiinga. 
yice, deque cladis ad Mohdcsium Caufa, 
cum Jppendice in Regis Colomanni Decr. 
L. L Cl 15. c# 16. Vindicice contra A. 
damum Francifcum Kollár, ah J. £. M. 
E* S. C. A' máfodiknak Titulufsa ez t 
Eggy Falu fi' Nótáriusnak 'Budai Útazdfa, 
mellijet önnön maga abban efett vifzon* 
tcigja%aiva>l eggijiitt, az el-ahidt vérű Ma-
gyar jzívek'fel-fenkentéfekreés múlatfdgok-
ra Ferfekbe foglalt. 

Nagy embereknek temető helyek TVefi-
. münfier' templomában Londonban. 

Ez a' templom, bámulásra méltó ugyan 
• a1 maga nagyfágára, fzéles boltozatjaira , e-
rös ofzlopaira, és fzép metfzéfeire nézve is: 
de leg-inkább ditsöfégefsé téfzik ezt a' világ' 
eggyik Jeg-fzebb épületjét, fok Nagy em-
bereknek itt találtató Monumentumaik , 

gjr 
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vagy emlékeztető ofzlopaik* Úgy lehet ezt 
nézni 4 mint Angliának Élifeumi mezejét s 

mellyben a' holtaknak Orfzágjokból min-
denféle érdemnek. a' maga helye ki-mutat-
tatott. Ide temettetnek a 'Királyok, és fok 
Nagy emberek , a' kiket a'Nemzet méltók-
nak ítél e' tifztefségre, és az 6 emlékese-
tekre o^lopot fzentel. Soha eggy eggy 
hely nagyobb bámulást és tifzteletet n e m 
gerjefzthet a' figyelmetes nézőben , mint ez . 
a' hely. Kivált a' Tanuló ember a' maga 
Hazájában van itt; valamelly felé n é z , 
látja réfz fzerént barátit, .réfz fzerént 
azokat a' tifztes Férjfijakat, a1 kik minek-
utánna ki-futták az ö nagy- leikeiket, itt 
a' márvány kövek által tétettettek hal-
hatatlanokká. Itt láttatnak a' Nagy Mi-
nistereknek , Generálifoknak, Tengeri 
Fő-vezéreknek 5 Philofóphufoknak, Poé-
táknak, a' Nagy-tudományú Féíjfi jaknak, 
's híres Mester - embereknek emlékeztető 
ofzlopjaik. Ez .a' bőlts Nép, nem tsak a* 
Generálisokat, 's gyözödelmeskedö Királyo-
kat fzokta meg-tifztelni ,• a' kik még ezzel 
meg nem érdemlik, hogy Nagy embereknek 
neveztefsenek; hanem azokat tartja Nagy-em# 
bereknek, a' kik nem a' vak fzerentse, ha-
nem az ö ritka elméjek's fáradhatatlan mun-
káfságok által-az egéfz emberi Nemzetet 
boldogították- . —- Leg-fzebb - helyen áll az 

H % egéfe 
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égéfz templomban a' Nagy Neutonnak ofz. 
3opa. Ama híres Poéta Pop ezt a' Verfet 
kékítette volt arra: 
Jll nature and her laws lay hidinnigth, 
God faid: Lett Newton be ! and all vsai 

ligth. az az: 
F ő i d ' , É g ' , Nap', Hóid' útja tőlünk éjjbe 

/ merül t , 
Légyen Newton i az Úr fzólltt, 's minden 

fel-derült. . 
De ezek a' Deák fzók méltóbbaknak 

ítéltettek a\ reá metfzettetésre: Gfatulen-
tur fibi mortales, tale tantumque exfii. ! 
iejje humani generis decus. Az az: Örül. 
jenek a' halandók, hogy ez az emberi Nem-
zetnek nagy dífze nékik adattatott. 

Még az Idegeneket is méltóztatják az 
Ánglufok erre a' tifzteíségre, ha magokat 
arra érdemefekké tefzik. A m a híres Fran-
tziának Sz.> Evremontnak emlékeztető ofz-
lop emeltetett itt, 's nem külömben ama 
Német MuzGkusnak Sandelhek is, a' kit 
az Ánglufok az 6 fzép muzíikáláfáért rendkí-
v ü l nagyra betsültek. A ' metfzés , melly 
az 6 emlékezetére tétettetett a' Weftmün- ' 
íterben, igen elevenen adja elő az o nagy 
tálentomát": Handel az Arkangyalnak trom-
bitájára fel-ferkenvén, ki-jö a' fír-halomból, 
's az ö leg-elfő érzékenyfége e' rettenetes 
környöl-álláfok között az, hogy figyelmez-

zen 
: 1 " • - " • - , 
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zen az Angyalnak muzfikájára, A z o fel-
emelt k e z e , hallgatódzó füle, fzeme'járá-
fa, 's egéfz testének álláfa azt mutatja, 

|hogy ő mindenről" egyébről el-felejtkezett, 
és tsak arról gondolkozik , miképpen lehet-
ne néki ezt az Angyali muzfikát követni. 

Ama halhatatlan Shakejpeárnak ofzlo-» 
pára nints téve femmi fellyűl írás, akarván 
minteggy ezzel az Ánglufok jelenteni, hogy 
ez a 'Nagy ember minden dítséretnek felet-
te vagyon. De hogy még is az ő ofzlopja 
írás nélkül ne maradjon, a' maga tulajdon 
munkájából, mellyet Szél-véfznek nevezett, 
ezek a' fórok vágynák rá metfzettetve: 
„ A ' felhőket fenyegető tornyok, a' pom-
y, pás paloták, a' fz, templomok, iot ma-
„ ga is ez a' föld' golyobifsa; eggy fzóval 
„ minden a' mi földi el-múlik, és mint az 
„ álmodozásnak fundamentom nelkul való 
„ épületjei, még tsak le-omlott hantokat 
„ fem hagynak magok utip. „ 

Amaz elmés Mefe-írónak Gaysaak. em-
lékeztető ofzlopjára ez a' Vers metfzettetett, 
mellyet még életében kéfzített magának: 
Life is a jefi and all things fhow it; 
1 thought fa once, but now 1 know it< 

7 - ' az az : • 
Tsak játék az élet, múló árnyék 's álom, 

JÉlvéri is úgy hittem , 's most már úgy ta-
• • lálom. -m, 

. : ' $1 $ Nem ' 
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Nem régiben emlékeztető ofzlop emel-
tetett itt ama ízerentsétlen Majornak Andreé-
j iek, a' ki az Ámérikáműoktól fel-akafzta-
tott. Eggy fekete márvány táblára ezek a' 
f zók metízettettek : „ III-dik György Ki-

rály és az Ánglus'nép fzentelik ezt eggy 
ollyan embernek emlékezetére, a'ki Ha-

, zajához való fzeretetébol vefzedelemre 
,, vetette magát, és a' ki kevefebb ideig 
„ élt, hogy fem mint a'ditsőfégnek fő pói-
„ tzára el érhetett vo lna, a' meilyre az 6 
,, nagy lelke útat nyitott néki. A z ő Kirá-
5, Hanak Y Hazajának, az ö fzomorú ha-
,, ialan efett bánatja nem egyéb, hanem 
5, igazfág fzerént való adó, melly az ökam-
,j vának fzenteltetik. „ . < 

Soha eggy Nemzetben is a' régi Görö-
göktől és Rómaiaktói fogva annyi Nagy em-
berek nem ízülettettek mint Angliában; de 
inas felől eggy Nemzet is a' Hazának hafz-
liara fziilettetett bölts Féíjfijakat úgy meg 
Kem tifcteli mint Anglia. Azért mondjaEn-
gel Leisingről azt; hogy ha ő nem Nemet 
hanem Angius lett volna, mosta* Királyok-
kal eggyiitt nyugodna v é s a' betsiiletet érző 
nép neki emlékeztető ofzlopot fzcntelt volna. 

Sok Királyoknak, a' kik a' Weítmün-
íterben miígofznak, nints, femmi emlékez-
tető ofzlopiok, íot még ama Nagy Király-
idnak Erfébetjiek is tsak es>gy kö vagyon 

í'ír-
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f í r-t almára tétetve, mellyre az o halálának 
ideje metfzettetett-fel. Anna Királyné alatt 
minden efztendőben négy ezer fterlinget 
rendelt arra a' Parlamentum, hogy ez a* 
templom a', maga ditsöfégében fel-tartat-
tafsék. 

A ' Találós * Mefe volt Gyertya; a' 
Rejtett Szó Ldb, mellyből ki-telik bdl. 

Taldlás Me,re. , 
Én föld-mérő vagyok, de nints lábam *s 

kezem, 
Még is a1 tzélomra mindég el-érkezem. 

A z egéfz életem abból áll hogy mérek, 
i Neheztelnek még is ha a' földhöz érek. 
' Egyenes lineát, bár öfzVe fogfz zúzni, 
í Néked mind az által én nem tudok húzni. 
: .Ha tétfzik tsak ugyan fél tzirkulust írók ; 
J De haragfzol ha majd mint a' gyermek fírok. , 
* Nékem minden háznál adatik lakozás , 
i Mert másként a' házban léfzen fogyatkozás. 
í Szembe fzáll én velem ki házba bé-mégyea. 

Már könnyen meg-tudhatd nevem hogy mi 
légyen. 
Ü. Kováts János. 

•W • ,r .. ' .. •• ' . • ; 
Rejtett Szó. 

, Kékellö testemnek könnyű négy tagjai 
A z t mondják: rövidek halandó' napjai! 

< H 4 - Ket* 
; . • 
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Kettőm kellemefít gazdának tanyákat, 
Ki mond-a' Getzinek: hajts rájúh anyákat 

Hármomnak Gallidor., fá j ! fzer felett örül 
Fördős. kiált Mihály vizet neki. Ürül! 

H. I« Fozsoni Szemináriumból. 

'Panafz, mellyet Pdfztor név alatt a' 
főni Nevelő házban, 4-dik efzt-béli 

Nev. Pap Szőke £fános, énekel. 
Tsikorgó teleket fűttőzve töltöttem , 

Égető nyarakat már fokakat tűrtem. 
Félelemmel jártam a' tarlós mezőkben, 

Rettegve nyájamat vezettem völgyekben, 
Midőn a' dörgő ég fejem felett függött 

És az -egéfz térfég mint a' bika bőgött. 
Eggy két gödölyémet hogy a ' v a d ragadta, 

Könnyen nyert falatját Jogára aggatta, 
Bú bánat eméíztett, örömtől meg-fofztott, 

De illy forsra foha még nem tafzíthatott. 
Mint fogyogat éltem, hpgy nyugtom va-

dáfzom, 
Hogy keferüféggel éjjelem* alufzom. 

vAmbár fzép legelő helyeken járok is, 
De kedvetlenfégem el-nem múlhat mégis. 

Á m b á r tölgyes nyájam töltse is fzekrényem, 
Gazdagítsa fájtból bé-vett pénz erfzényem. 

Jóllehet juhaim gyapjat adjanak is , 
Ködment, bundát nékem télre nyújtsanak is: 

De 
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De fzomorúfágom el nem háríthatják, 
Keférű fzívemet alig máfolhatjáfc. — —*• 

Halljátok pahafzim fetétes ligetek, 
Vifz ' hangot adjatok erdei mélyfégek. 

Ti tornyos hegyeknek darabos fziklái, 
Légyetek kínomnak hiteles bírái. 

Ti tsergö patakok ízólljatok helyettem, 
Kikben könyveimet bőven tsepegtettem. 

Zöld tsalitok, dombok, páragok és hantok, 
Mit tettem jártomban's költőmben láttátok. 

Hajnal hafadtával el-kezd'tem búfúlni 
Egéfz nap nyúgotig nem tudtam meg-ízűnni. 

'S most is nyugodalmam ez eggy háborgatja, 
Éjjel nappal fzívem' gyilkoljafz'aggatja; — 
, A ' régi időkben fik mezők és völgyek, 

Terebélyes bik fák , és a' magas tölgyek ' _ 
Hangzottak 's zengettek páfztori fíp fzótúi, 

Érzékeny verfekben fűzetett danlóktúl. 
Magök a' tsordáfok , bérelek, juhálzok 

jámborok valának, jóllehet pogányok, ( a ) 
Ugyan azért méltók lettek dicséretre, 

Könyvekbe tétettek mi élefztéfünkre. 
Hajdan ha a" bal fors, 's fzerentse' tsapáfa , 

H 5 Va-

. " y 
(d) Itt egyedül azon Páfzcorokról vari az eötlítés, kik 
• íráfaiknak \ilag eleibe való botsártatáfokkal a' vfctfs 

fzerzéstj a' 'Lúerátúrát elő-mozdították ? ezek pe* 
dig kétfég kívül Pogányok voltak. 
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Valakit meg^íertett^ mérges harapása) 
Eggyik a' máfikat vígafztalni indult, 

^mber társ táríatól illykor el nem fordult. 
1?áíztora' páfztornak fájdalmas febére, 

Gyógyító irt tett-fel meg-fértett felére, 
l^em volt az uj törvény nékiek hirdetve, 

Közöltök a' Kristus Igéje el~hintve. 
Tsuda történetek nem láttattak közttök, 

Isten e'kegyelmét mert meg-vonta tolok. 
Még is majd hívebben ok egymást {zerették, 

A z otsmány meg*vetést gyoríabban ke-
rülték, 

Hívebben meg adták kinek kinek övét, 
'S így töltöttek-bé a" terméízeC törvényét. 

Hírét nevét másnak ritka rágalmazta, 
űanem mint lehetett mindég oltalmaztad — 

Pásztorokról fzóllok Páíztor pajtáíáim, 
Legelő terekben kedves fzomfzédaiml ' 

Melly pufzta hajlékunk â  jó érkoltsöktöl, 
Üres honnyunk a' tökélLetcs élettől.' 

Szitok trágár befzéd , hír 's névben gázolás 
Meg> vagyon mi nálunk az "eggy ember 

ízóllás. 
Nem lehetne é9 ezt el-ltagyni örökre ? 

A ' jókat követvén jutni a' jó végre? 
Nyifsiik-fei fzemünket, hogy a' jót meglátván 

Egyedül köveísük, a'. roíTzat Utálván*. 
Feledékenyfégnek tengerébe vefsiik 

A ' rofíz tetteinket*, V többé ne kövefsük, 
Ha ezt mcg-teéndjiik^ jó páfztorok léfziink, 

- ' ' s 
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,'S a' gondos Istennek minden időn tetfzünk. 
Akkor örvendezve járjuk a' gyepeket, 

Hajnali harmattal öntözött völgyeket, 
Téregetni fogjuk parányi tsordánkat, 

Öröm. fütyöléfsel rágódó .marhánkat. 
Kö-fziríon fel-függve melly vidámul nézzük 

Gyenge ketskéinket, 's nevekről nevezzük. 
Fel-tekíntiink akkor a' magas egekre, 

'S foháfzkodunk ahoz ki illy fzép életre 
Bennünket teremtettméltatlan fzolgákat 

E' földnek férgeit izegény halandókat> 

, Akkor telepedünk vígan az árnyékra, 
'S kérdéí'eket tefzünk kinek kinek fórra. 

Kii öl azt kérdezzük mit tanúit éltében ? . 
KitÖl, mit dolgozott fokfzor he vertében ? 

A z Istennek méllyik tökélletefségét 
Vette tükörül, 's ahoz fzabta é ékét? 

Miképp' magafzíalta alkotó hatalmát? 
Visgálván e'roppant világnak pitvarát. 

Mástól tudakozzuk mitsoda jóra lelt 
Ebben vagy amabban? 's az annak hogy 

felelt? 
így az erkóltseit követésre tegye, 

Hibáit ellenben eggy tsómóba veg^e. 
Hogy minden kit sínnél az irtást el-i ezdvéo, 

A ' nagyot is veiTzük töstül ki-tekerven ?. 
így léfzünk ám bezzeg példás életűek, 

Másokat építő ritka erköltsüfk 
így téfziink eleget Isten fzabáf ak, 

rS léfzünk jó tagjai vitéz Orfz4gui,knak, 
' • J' 
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II-dik Leomol# kedves Királyunkban, 
tyds támad ott-fel. 

Olvasván tegnap a' Német Újfagok. 
bno,- hegy II-dik Leepold, Hazánknak örö. 
kös Ura, ama kegyelmes parantsolatját, 
tne l l je l a' főidre vetett adózás' nemét el-
törlötte , Aprílisnek "6-dik napján adta-ki, 
így fóhajtottam-fel: Boldog Egek ! - hifzetj 
éppen ez a' nap az®, mellyen ez előtt három 
fzáz efztendőkkel amaz el^felejthetptlen Má-
tyás a' maga ditsÖféges életét el-végezte 
Bétsbem — Nem azt .juttatja é ez ebünkbe, 
hogy feUtámadt II-dik Leopoldban a' mi 
kedves Mátyáfunk, a' ki Orfzágunkat nagy 
ditsöfégre emelte , 's annak minden TendS 
lakofait boldogokká tenni igyekezte? — 
Ha Mátyásnak Ofzlopa lett volna Bétsben, 
mindjárt az nap ezt kellett vólnai arra írni: 
Refurresíit. A' mit azért ofzlopára nem ír-
hatunk, írjuk ezt Nemes Magyarok a' mi 
feíveinkre. — Melly boldog napokkal bíz-
tathatná Hazánkat az , hógy 309. Éfztendó 
m ú l v a , a' melly Efztendőben ö meg-halt, 
abban téfziink Koronát II-dik Leopold' fe-
jére ! — Valamint háromfzori Jybileum ez I 
a'Mátyás hamvainak : úgy nagy öf^tön ked-
ves Királyunknak, arra, hogy Mátyást közt, 

. tünk élve fzemlélteíse.1 — " 
v , '• : A 
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J.' Tifednák náp-keleti partján ezek a? fo-
tyó-vizek /zakódnak belé. • 

1. Szamos, a' melly ered Erdélyben, 
Szathmár. -Németinél eggy Szigetet tsinál, 
és Szamos-fzegtiél a' Tifzába fzakad. U-
gyan" itt Szathmár Vármegyében e' folyó-
víz mellett vagyon eggy fántz, mellyet a* 
lakofok Tráján Sántzának neveznek; hihe-
tő azért, mert a' Római munkákkal nagy 
hafonlatofsága van , Ykülömbben is itt Trá-
jánusn^k pénze találtatik. A ' Szamos mel-
lett nevezetes város Szathmár, és Szath-
már-Nétneti $ melly eket tsak aV Szamos vá-
lafzt-el egymástól , 's mellyek eggyiitt 171 f -
ben Királyi várofsá lettek.. Mind a' kettőt 
Magyarok lakják, ki-vévén kevés Némete-
ket V Oláhokat. Hajdan itt a' Reformátti-
foknak nagy Collégiumjok vólt. Vólt haj-
dan Szathmárnak erős vára is, de már ma 
annak a' nyoma is alig látfzik. Le-rontat-
tatáfának fő oka a' v ó l t , mert a' háborgói 
időkben fok prédálók abba bé-vették mago-
kat, és onnét a' Bánya várofokat pufztítot-
ták. — A ' több halak között bővölködika* 
Szamos jó ízű ket fegékke l .— Ebbe a'Sza-
mosba foly a' Krajzna v ize, a' melly eggy 
hét mért-foldnyire terjedő motsáros . helyet 

- tsinái Majtényhől-fogva Szamos - fzegig* 
' . 2779-
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1779-bcn- Gróf Károlyi ö Excellentziája 
nagy liafzonnal kezdette ezt a' motsáros he-
lyet le-tsapoltatni, és árokra venni. E z a' 
motsáros hely vagy lapp fzolgált a'régi idők-
ben Etsed várának igen nagy eröfségére, 
Inelly a1 Krafzna partján építtetett 1334-ben, 
és minden felől víz-árkokkal fzélefen körül 
vétettétett. 1492-ben , minthogy a' Vár 
alatt pintzék nem voltak , ki mondhatatlan 
kőltféggel építtetett itt pintzéket Bátori An-
drás , mellvekbe a' v íz femmi felől magát 
bé nem vehette. Kívül ez á ' fellyül-írás ol-
vastatik rajta: „ Magnanimus Andrea? de 
„ Báthör, Páter Patrise fuée conltrüxit hoc 
„ cafirum gentilibus fuis, pro quietudine & 

tuitiöne eorum , cernens atque intelligéis 
„ quandoque , paci iníermifceri bel la & dis-
„ cordias: qni regat fuos haeredes, ut No-
„ minis Bathorei non velint eífe immemo-

res: Primum inter fe fint concordes: Con-
„ cordia enim res parvse crefcunt, difeordia 
s, maximse dilabuntur. . Deinde , ne inven-
„ ta perdant. Nam, non minör eft virtus 
„ quam qnasrere, parta tueri. Poítremo 
j, tolerate, & abftinete: nam divertere a 

„ 3, malo & facere bonum, eft felicitatis ho-
j, minrs. 1492. „ Ez a' vár a' 'körűltte 
meíTzire ki-terjedő lapáj miatt ol'y erős vólt, 
hogy 1564-ben, a' benne lévő Báthori Mi-
jklos még tsak fel fem vette, mikor ezt 'Sig-

mónd 
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mond János Erdélyi Fejedelem fenyegette, 
hogy ostrommal meg-vefzi. 1619-ben idő 
vitettetett a' Magyar Orfzági Korona, és 
egynehány efztendökig ott tartattatott. 

3. Sebes-Körös , m elly ered Bihar Vár-
megyében , 's kerefztül megy Nagvj Fdra-
don, melly derék Püspöki' Város eggy 
várral eggyütt Bihar Vármegyében, melly-
ben* ma a' Vármegye-gyűléfe tartattatik és 
a'Királyi Commifsarius is itt lakott. A z itt 
való Püspokféget fundálta Láfzló Király, a" 
kinek képe ma is itt láttatik az ő terrnéfze-
ti nagyfágában , értzből ki-öntetve. A ' kö-
vetkezendő Magyar Orfzági Királyok;, úgy-
mint IV-dik Béla, 'Sigmond, és Mátyás 
Király, nagyon boldogították ezt a' várost. 
'Sigmond Király itt válafztott magának és • 
Felefégének temető helyet, ' s m é g életében 
meg-parantsolta, hogy a* Templomban fzún-
telen hymnusok és 'Soltárok énekeltefsenek. 
Ugyan itt a' Segrestyében találtatott egyne-
hány efztendőkkel ez előtt eggy munka, 
mellynek tzímje ez : RitusexplorandcB ve-
ritatis , in dirimendis cmtroverfiis; st 
honnan hihetőképpen ki-lehet hozni j hogy 
eggy vólt p% á' város azok közziíl, mellyek-
ben az úgy nevezett Ordáliák, vagy a' tűz 
és a' víz által való meg-próbáltatáfok gya-
koroltattak. A ' Váradi neve?etet vehette 
a' arádtól, melly annyit téfze'n mint lej, 

: ; , • , . . ; • : - tő; 
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tő, vagy le-erefzkedés, így nevezhették 
ezt a' régi Magyarok', mikor ott meg-tele. 
pedtek azért, mert minden felöl hegyről kell 
bele le-erefzkedni. Némelly bölts Hazafiját 
úgy is vélekednek, hegy már ezen a' he. 
lyen a' Régi Rómaiaknak eggy municipá. 
lis Várofok vólt. Igaz az , hogy az iliyen 
kies * és kivált "meleg feredőkkei bővölko-
dő helyeket a' régi Rómaiak .nagyon ki-tud-
ták keresni. — 1779-ig a' Fő-Ispányfág egy. 
gyiit£ vólt a' "Püspökíéggel; de azólta a' 
Fö-Ispány világi. A ' Püspöki Refidentiaa' 
Város végénn efik , és olly pompás, hogy 
akármelly Király el-lakhatna benne. A' 
mellette épült két tornyú templom is bá-
mulásra méltó. Itt fzületett a' világra Car-
dinális Pázmán Péter, Efztergomi Érfek; 
Garai János Magyar Poéta, a' ki éneklette 
a' vitéz Zrínyinek halálát, a ' k i a'Somogy-
ban lévő Sziget-várnál vitézül efett-el; Ho-

. dáfzi Lukáts, a' ki 1604-ben Debretzeni 
Superintendenfsé lett. Ldsd Ember Pál Hifi., 
Fél-órányira a' Városhoz eíjk a' Püspök'és 
a' Félix' Bányája, vagy meleg ferdője. Az 
elfőnek meleglege télen nyáron tizenkilentz 
grádusnyi a' Reaumur meleg-mérője ízei ént: 
a Felixé pedig nyáron húfz g r á d u s t é l e n 
pedig tizenhét. Lásd ezekről Hatvani Ist' 
ván Debretzeni Profefsornak és Orvos 
DoStornak DífsertátziójdU • 

. ( A ' többi következik, ) 
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