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XV. L E V É U 
Kőit" Komáromban , Piinköst Havának 

22. Napján. 

JÍ Dió-fa' firalmának fofytatáfa. 

M áfok ezen jufsal dúlják-trieg a' Várost , 
Falait rontsák-el, öljék-meg az árost T 

Agyba főbe verjék fziíts, varga , méfzárost, 
Egyaránt rongállják gazdagot, és károst. 

De látom hogy fenki nyilván nem ragadja 
Más kintsét, jófzágát, mert igen jól tudja, 
Hogy illy roílz tételnek büntetés a' zsoldja, 
Azért mi a' másé, azt békével hagyja. 

Míg Király parantsol, van addig bátorfág, 
Hazánk' Törvényiéhez nem fér a' latorfág, 
Szép példa adáfsal fénylik a' jámborfág, 
Nem meri ki-dugni fejét a' gonofzfág. 

Meg-van a' Törvénynek tökélletefségef 

Mellyet a' jámborok' engedelmefsége 
Ékefít, igazgat kellemetefsége, 
Úgy van a' népnek is tsendes békefsége. 

De mit hafznál nékem a' törvénynek fénye. 
Ha rajtam Útasnak uralkodik kénye, 
'S ha tsendes éltemnek nem lehet reménye^ 
Tenyéfzik, nem fzünik. fájdalmak' örvénye, 

M. Gyüj. IV. N. - ? M i t 
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Mit hafznál hát mondám, ha világos nappal 
Sokafág rám rohan , üt kővel, vér bottal, 
Nints ki gátlást tegyen, hogy a' kik ezt loppal 
Mivelik, azokat tiltsa balta fokkal. 
' Sokan terjékemet körös korul nézik, 
Hogy madár féfzekre akadnak, úgy képzik 
Elrriéjekben, azt le-fzedni el is végzik, 
Nem találván, okát máfoktól kérdezik. 

E' kérdésre kiki könnyen felelhetett, 
Ha kő, 's bot reptében engem fzemlélhetett, 
Abból ítéletet felőlem tehetett, 
Zöld ágómon madár mért nem féfzkelhetett. 

Leveles ágokra bár fas ízemmel tekints , 
Madár féfzket nem lelfz,mert békefség ittnints, 
Holott a' madárnak fija Volna a' kints, 
De nints védelmére való zár, vagy kiiints. 
, Bezzeg rám hajtott kő meg-áll az ágosban, 
Mint a' fogott madár bé-zárt kalitkában, 
Vagy mint a'katona vérrel meg-vett Várban, 
Nem külomben tsiga magával nőtt házban,-

Más féle gonofzfág hazudtoltathatik, 
Setét éjtfzakával palástoltathatik, 
Más lopott jófzág is el-titköltathatik, 
Nálam tett vétek , ki-nyilátkoztathatik. 

Mert a' ki zöld héjas dió lopást téfzen , 
Attól a' hámozó kéz fekete léfzen, 
Hafztalanúl mofsa, le nem megy egéfzen, 
Én vérem az, 's ebből a' bizoríyíag kéfzen. 

Azért életemet én immár él-untam, 
.Végét fzakafztani gyakorta kívántam, . 

' . Mert . 
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Mert kefervem' árját fzaporodni Jáltam, 
És könny ebbítéfét hafztalamíl vártam. 

Ó! hányfzor fóhajtám.; bár itt meg-her-
vadnék 

Ez álló helyemben, egyfzer ki-fzáradnékj 
Vagy fzélvéfz ereje által meg-fzakadnék , 
Vagy Meny-kő ütéfsel több felé hafadnék; 

O! vajha Eólus Szelet támafztana , 
Minden gyümőltsömtöl engem le-íoíztana , 
Vérem' ontáfával úgy meg-apafztana ^ 
Hogy többfzör olly rútul más ne pufztítana; 

így ha a' rablásnak oka el-vétetnék $ 
Nem lévén gyümőltsöm békével élhetnék j 
Bú, bánat, félelem, feb nélkül lehetnék, 
Zöld levélből 'újult ruhát vifelhetnék. 

Ó minő rettegés, félelem háborog 
Elmémben, a' midőn az utas rám morog, 
Ha látom fejemnél, hogy már páltza forogj 
Akkor még a' belfő bélemben is korog. 

Ó! melly nagy haraggal a' követ ragadja, 
Minő hamarfággal ellenem lódítja, 
Ha tárfa érkezik j az botját fzorítja, 
Irányoz diómra, 's feléje fordítja. 

Én pedig ezeket el nem kerülhetem» 
Tsapást, ütést ámbár alig ízenvedhetem, 
Mert a' főid gyomrába le köteleztetem 
Szoros gyökerekkel, 's nem engefztelhetem; 

így le-kötöztetve meg-állom a' verést, 
Valamint a' tárgy hely, nyíl, vagy puska 

\ lövéstt 
; P a , : ^"ag r̂ 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



asg 

"Vagy tehén a' vágón fejfze-fokkal ütést, 
Borjú, bárány, ketske kéfsel való metízest. 

Olykor bezzeg vólna kedvem a' futasra, 
Mint mikor a' Tzigányt vifzik akafztásra, 
Ez is ha futhatna, fzökne a' padlásra, 
Széna közzé, hogy fem élet változásra. • 

Reízketéfét gyakran midőn máfok látták 
Zőid ágomnak, fokán okúi állították 
Szellő mozdítáfát, és tsak azt gondolták, 
Hogy attólfzármazik, eggy fzoval mondották* 

Annak pedig oka tsak az eggy félelem, 
'S elmémet eméfztő kegyétlen gyötrelem, 
Mert az útafoktól nints íemmi kegyelem, 
Nem hafznál, nem fegít rajtam a' kérelem, 

Nints hát egyéb hatra, hanem ha vétettem, 
Vagy ha roílz tettemért halált érdemlettem, 
Rakjatok tsak bízvást tüzet körülöttem, 
Égjen-meg ágastól, tövestől a' testem. 

Ha vétettem mondám, ne irgalmazzatok, 
Ujtólfó fzégyenre állani hagyjatok, 
Tövemre a' fejfzét tévén ki-vágjatok, 
így ha bűnös vagyok, vég boíTzút álljatok. 

Ha pedig én femmit fem vétettem néktek, 
* Ki-vágásra Y tűzre nem is ítéltetek, 
Tsendefséget tehát nekem engedjetek, 

- 'S az el-kezdett úton bekével menjetek. 

w • 
• " - Tse-
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Tsere bogár. 

Gyakran valamint a' fáska , úgy ez is 
az egéfz erdőket el-pufztítja , úgy hogy a' 
következendő^ efztendőbén is vagy éppen 
nem , vagy igen kéfőre zőldülnek-kw — 
Egynehány efztendőkkel ez előtt Irlándiá-
nak eggy réfzében , .nevezetefen pedig eggy 
erdőben, olly kép zelhetetlen fokafágú tsere 
bogarak voltak, hogy nem győzvén azokat 
a' lakofok pufztítni, 's félvén attól, hogy 
majd ha az erdőnek leveleit meg-efzik , 
minden egyéb gyümőltsöket is el né pufz-
títsanak , az egéfz erdőt köröskörűi meg-
gyújtották, tsak hogy tölök meg-fzabadúlhas-
fanak. — Rend fzerént ket Hónapig tart az 
5 púfztítáfok, úgymint Májustól fogva Júli-
ufig; akkor a' nőstények a' magok hegyes far-
kaikkal mint eggy fél lábnyira bé-áfsák mago-
kat a'főldbe, 's tojáfaikat oda le-rakják, magok 
pedig még ki-jönnek, 's egynehány napok 
múlva el-vefznek. Az ő tojáfáikból ki-költ 
férgek külömböző formákba öltöznek, 's 

• négy egéfz efztendeig laknak a' föld alatt, 
míglen az ötödikben tsere bogarakká vál-
nak, 's Májusban a'pufztításra ki-meiinek, 
úgy hogy ha eggy nyáron fok tsere bogát 
van, ötödik efztendöben fzint annyi, vagy 
több lefz', ha tsak a' rend kívül való hideg* 

P 5 ' ' vagy 
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vagy fok efsőzés el nem rontja őket. Míg 
féreg formában, a' főid alatt lappanganak, 
addig- a' plántá'knak 's vetéíeknek gyökerei-
ket rágják-el. A' harmadik efztendoben 
nagyfágok ollyan mint az embernek kis újjá, 
formájok fejér íargás, és íizen-két rováté-
kok látfzanak hátaikon, mint a'hernyóknak. 
A ' hollók, varjúk 's difznók felette igen fze-
rétik ezeket, valamint a' belölök fzárma-
zott tsere bogarakat is. De mi'/el ezek né-
meliy efztendőkben nem elégfégefek az őel-
pufztítáfokra, a' lakotoknak is eggyütt kell 
vélek dolgozni, kivált Májusban, míg a' 
nőstények el nem rejtik a' főidbe tojáfaikat. 
Réggel míg a' harmat fel nem Ízáll, kön-
nyű őket a' Fákról Je-rázni, Azután pedig ra-
káfonként meg-égetni. — Valamint a' nagy 
hideg, úgy aT nagy hévfég is ártalmas néki-
ek , azért is tsak nap le-mentte után fzoktak 
repdesni* — — Az Indiai tsere bogarak 
fokkal nagyobbak és itlérgefebbek, úgy hogy 
jaj annak a' hajónak, mellyet a' tengeren 
meg-lepmek. Ha öldöíik őket, olíy ízörnyG 
büdöfséget okoznak, hogy tsak nem meg-
fúlnak miatta az emberek. — Kénteleriek 
pedig veié, mert még a' vizes 's boros hor-
dóikat is ki-lyuggatják. 

Ma-
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Magyar Túdós Tárfafág. 

M. Báró Nalátzi Jó'seftír, a'mint eggy 
Levelből nagy örömmel értjük , ezer R, fo-
rintot ajánlott a' maga réfzéröl, eggy Ma-
gyar Túdós Tárfafignak fel-állítáfára, rnelly-
nek fö dolga légyen" a' Magyar nyelvnek 
jó móddal lejendö bovitele, pallérozá-
fa, ls azon minden fzükféges Tudomány nak* 
's mesterfégnek virágoztatáfa* /-?— Nints ben-
ne femmi kétfégünk, hogy e' Nagy lelkű • 
Hazafinak ditsőféges példáját mind azok a r 

Mágnáfok , Fö Nemefek 's egyéb jó Ha-
zafijak fogják követni, valakik Nemzeteket 
's Hazájokat igazán fzeretik. •— A' Magyar 
Mú'sák előre a' magok alázatos efedező Le-
veleket küldik e' végre a* következendő Jú-
niusnak 6-dik napján bé-állandó Orfzág Gyü-
léféhez,hógy Felféges Királyunknak kegyes 
fzárnyai alatt még .ez efztendoben eggy il-
lyen Tárfafág állit tat tafsék-fel. Nem is le-
het abban kete'kednünk, hogy a'mi Kegyel-:" 
mes Urunk,, a' II-dik Leopold , ezt meg ne 
engedje , a' ki nem igen régiben is a' T. N« 
Vármegyékhez ^ küldött, 's Atyai ízivet le > 
hello kegyes íráfában azt mondja; hogy 
azt kívánja, hogy a' Magyar Nyelv az egéfz 
Orfzágban közönféges és virágzó nyelvvé té-
tette fs ék. — Erre fokát fzolgálhatna az il-
lysn, Magyar Tárfafág ;• de? meg kell vallani^ 

? 4 , -
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hogy e1 fem lenne elégféges, háném há a' 
Polgári és Törvényes dolgok Magyarul foly-
tattatnak. — Tsak egyedűl e'teheti a'ma-
ga Hazájában a1 mi nyelvünket elfövé, gyö-
kereísé, közönfégefsé és virágzóvá. — 

jelentés. 
Szeretettel 's bizodalommal kérettetnek 

azon érdemes Urak, a' kik még erre, vagy 
az el-mült fél efzteridore is,, a' Mindenes 
Gyűjteményért az öt forintokat meg nem 
küldöttek, hogy azokat Postán vagy más 
alkalmatofsággal meg- küldeni méitóztafsa-
nak. — 

A' Találós Mefe vólt Koporfó. vagy 
Sir > a' Rejtett Szó Tolvaj, mellyből ki-
telik tol, vaj* 

Találós Mése. 
Két Testvérek vagyunk* 's a' miólta lettünk 

Eggyik máfikunktól mindenkor fzülettiink. 

Rejtett Szó. 
Hárma betűimnek kedves italt téfzen:. 

Eifö négye fzájban mardofóvá léfzen. 
Négy hátulfó efzköz olly dolog tévesre 

Melly jó rmhákat ád fokra nem kevésre, 
- / • ; w 
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A' mint rendben vagyok Dániel fzeretett: 
'S, tárfaival eggyütt kövérré tétetett. 

Horváth Sámuel. 

Magyar Orfzdgnak nevezetefebb Tavai. 
i . A' Fertő , Sopron és Mofon Várme-

gyék köztthoíTza négy mért főid, fzélefsé-
ge kettő. Úgy vélekednek fokán , hogy en-
nek helyénn hajdan várofok és faluk álittak. 
Az Efzterházi Hertzeg' Leveles-tárjában (Ar-
chívum) vagyon erre eggy bizonyfág, melly 
a' Fertő''helyén tízen négy Helyfégeket ne-
vez. — Még ennék a' Századnak kezdeté-
ben igen fok halak találtattak a' Fertőben ; 
de iJrsS-lól fogva kezdett, a' vize fófodni, 's 
azólta a' benne lévő halak is kevefednek„ 
Ma is fognak ugyan benne nem kevés pon-
tyokat, tsukákat, káráfzokat , mellyek a' 
lakofoknak éleimül fzolgálnak. A' fzélein 
termo nádakban fok vízi-tyúkok, kátsák és 
fiieffek laknak. Az Urafág fok hafznot vefz'-
bé a' nádasból, mellyet a' fzegények épü-
letre és fűiéire hordanak. A' Szétséni Gró-
fi Família bír ezen a' Fertőn az úgy nevez-
tetett vízi jufsal. A'körűi belől lévő embe-
rek azt befeéllik, hogy mikor a' Fertő tele 
van vízzel,, akkor kevés bor lefz', ha pedig 
kitsiny, akkor fok és. jó bor íefz': de ezt a* 
közönféges befzédet a' tapafztalás már fok-

P R fzor 
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fzor meg-hamifította, E* mellett a' tó mel-
lett fekízik Rust, ( Ruftinum ) melljet Leö-
pold 1685-ben Királyt várofsá tett. Egyne-
hány ízben, mikor a'- Fertő bé-fagyott, itt 
Ruíztnál meg- mérettetett annak fzélefsége. 
173f-ben találtatott a' fzélefsége három ezer 

•nyóltz fzáz harmintz Ölnek , 1776-ban pedig 
három ezer háromfzáz harmintz nyóltz ölnek. 
1.736-ban olly kitsiny volt a1 Fertő, hogy 
ugyan itt Rufztnál négy emberek aratáskor 
által gázolták, és Ilnitzbe mentek, melly 
a* túlfó partjánn efik; még pedig úgy, hogy 
fohol fem ért nékik a* víz hónalljig, De 
minteggy húfz efztendoktől fogva minden-
kor nevekedik 3,* Fertő; és a' körül belől 
lévő helvfégeknek rétjeiket 's fzántó földje-
iket nagy réízént el-borította. A' több hély-
fégek között, mellyek a' Fertő mellett találtat-
nak, leg-inltább említést érdemel Efzterhdza. 
A' kik. ezt az igeh pompás Kastélyt, és mefz-
fzire ki-terjedő gyönyörüféges kertjét minden 
benne valókkal eggyütt meg - nézegettek , 
nem tudnak elegedendo fzókat találni annak 
fzép'fégének illendőképpen való le-rajzoláfá-
ra. Hajdan az Efzterházi Famíliának tsak 
eggy közönféges vára volt itt, melly Sckí'ol-
lennek neveztetett: de a' mostani Hertzeg 
igen ditsöfégefen m'eg"építtette. ezt , 's. a'mat 
ga nevéről Éfzterháznak nevezte, úgy hogy 
"" már 
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jnár a' régi nevéről emlékezet-fintsen. Mi-
Icor valamelly Felío vendégek jelennek-meg, 
Efzterházán, azoknak mulatságokra olly^a 
kéfzületeket tétet a' Hertzeg, mellyek Pá r 

ri'sba is oda ilieriének. Mária Théréfia is 
némelly nap gyönyörűfégefen múlatott itt. 
Printz Rohdn meg-látogatta.. Efeterkázát 17-
73-ban, a' mikor itt igen nagy öröm és ví-
gafság tartattatott, mellyet örökké emléke-
zeteíséj tett Bcfsenyei György a' maga ízép 
Magyar Verfei által, mellyek Efzterkázi-Ví-
gafságoknak neveztetnek. 177$-ben, meg-
látogatta ezt a' Hertzegi Kastélyt Értz Her-
izeg Ferdinánd a' maga Felefégével Bea-
trix Fonesfévd. Az egéfz Kastély Ugyan 
igen pompás ; de fő-képpen bámulásra mél-
tók ebben, az alfó ebédlő fzoba , 's a' fel-
fő, melly Belvídst'liek neveztetik, a' Sala-
terrénci , és a'Bibliotheca, mell} ben buízan 
két ezer darab. Könyvek találtatnak* Meg-
jegyzést érdemel a' Komédia-ház is , melly. 
eggy a'leg-pompáfabbak közzűl Európában, 
's egyéb ékefségei között, valamint az ebéd-
lő (zo bábán, úgy ebben is a' kő^ falak mel-
lett a' fzökő-kútak kezdenek ugrándozni. A' 
kertben nevezetes épületek; a' Diána-tem-
ploma , a' Nap-temploma, a' Szeretet és : 

Szerentse temploma, a'Bagatell melly tsak 
akkor építtetett, mikor a' ítuisiaL Nagy Her? 

' . " " ' tze: . 
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txeget várták volt ide , és noha "tsak fából 
építtetett , még is fzáz ezer forintokba ke-
rült; a' Szarándokfág, és a' Márk-piatza, a' 
hol a' mesterféges tüzek égettetnek-el. 
Nem régiben eggy Haza-fi , mikor mind eze-
ket a' fzépfégeket fórra járta, 's mikor hal, 
lotta némelly TifztektŐl, hogy már a' Kas-
tély és a' Kert többen van öt milliónál; nem 
állhatta-meg hogy így ne fzólljon, hogy ha 
tsak eggy ötöd réfzét is ennek a1 fok kints-
nek árra fzánta»volna a' Hertzeg , hogy a-
zon- az ő Uradalmaiban lévő árva Magyar 

• gyermekek"1 fzámokrá holmi fzükí'éges mes-
- terfégekre tanító fundátiók építtetnének, vagy 

pedig a' Magyar nyelvnek vírágoztatáiára, 
's az által az egéfz Nemzetnek meg-világo-, 
fítáfára's boldogítáfára tzélozó- Tárfafág ál-
líttatott volna fel, azzal a' maga-nevét fok-
kal kedvefebbé 's halhatatlanabbá tette vól- • 
na, mint ez által a' külömben igen pompás 
•épület által, mellyet eggy föld indulás lemmi-
_vé tehet. — Más felöl a' Fertőhöz nem mefz-
fziré efik Sopron; melly Királyi város Sop-
ron Vármegyében , nyóltz mért-fŐldnyire 
Bétshez, és ugyan annyira Pofonhoz. Ez 
a' maga eredetét vette volt raég a' régi Ró-
maiaktól; de igen nagy homályolságban va-
gyon az ö régi Históriája. 1782-ben mikor 
Gróf Festetits Pál itt eggy kertét bé-kerít-
tetfe, találtak az építők Római pénzekre,. 
- V ' . ; lámí 
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lámpáfokra, 's a' többek között eggy kőre 
Hlyen fellyül-íráfsal: P„ Pompeius P. F. Volt. 
Colonius Viaena» Vet. Leg. IIII. p. F. An-
no LXX. F. S. E« X. F. I. A. R. B, 
Pompeise Fufcae L. A' régi Magyar Orfzá-
gi Királyok. fok fzabadfágokkal aján-
dékozták-meg Sopront. A' közönféges ér-
telem fzerént. még Salamon Király tette Ki-
rályi váröfsá, a' következendő Királyok pe-
dig, Imre, iV-dik Béla, V-dik István és 
a' következendők meg-erőfítették. Mátyás 
Király 1464-ben eggy Levelet küldött a1 Vá-
rosnak, mellybén annak hiifégét nagyon meg* 
dítsérte. A? XVI-dik Százban 1673-ig volt 
itt a' Reformátufoknak oskolájok 5s Prédiká-
torjok* — Ill-dik Ferdinánd és a' Leopold 
Felefége itt koronáztattak-meg. Tartattat-
tak itt a' régi időkben öt ízben Orfzággyü-
léfei; úgy mint 1553-ban, 1622-ben , 1635-
ben, 1635-ben, és 168l-ben. 

1 2-dik Tó Magyar Orfzágbarva' jBa/űű0H<9 

Somogy, Szala, és Vefzpiém Vármegyék 
köztt. Ennek hoflza az egyenes líneán har-
rointz hat ezer öl, a' fzélefsége Foknál nyóltz 
ezer öl, Tihanynál hat fzáz, nagy réfzént 
pedig egyébütt három ezer öl. Az eddig ta* 
láltatható leg-nagyobb méllyfége kilentz öl. 
Egynehány efztendőktöl fogva mind rebes-
getik, hogy a' Balatont a' Dunába tsapolják; 
de •mivel a' Föld* mérők a' íeája tejendő köl-

. •••• tsé-
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-tséget igen fokra tették, a'munkához nehe-
zén kezdenek. " Nem régiben eggy Helvétus 
azt projectálta, hogy ha tsak két lábnyi vi. 
zet tisapolnak is le, leg-alább meg-nyemé 
az Orfzág azt a' nagy hafznot, hogy a* melly 
Posta út most az egéfz Balatont meg-kerűli, 

, hogy Budára méhefsen, úgy a' Balaton nap-
keleti oldalán fok mért-földeket meg-nyerne 
a' Posta, 's nem is lenne töltött útakrafzük-
fégj minthogy a' Balatonnak fövenyes fene-
ke töltött út helyet fzolgálria. Abban a' fél-
ízigetben, mellyben Tihany vagyon, talál-
tatnak kővé vált ketske körmök * mellyek 
némellyeknek értelmek fzerént nem egyebek, 
hanem a' Balatonnak tajték) ától bé-mázolta-
tott, a'haboktól ki-verettetett, és a1 naptól 
meg-keményíttetett tsigák. " Találtatnak kő-
vé vált fák , és nádaknak töveik is* - A'tó-

iban találtatnak fok-féle halak, nevezetefen 
a" fogas, mellynék két fogai ki-állanak, és 
a'melly hal'neme egyébült nem találtatik. 
A' nádasban találtatnak fzámos gödények is, 
mellyeknek orrokból apró hegedűk-kéfzíttet* 
nek 's igen jól hangzanak, a' torkokon lévő 
bőrökkel palástokat 's bundákat prémzenek. 
Kövesnél a' Balaton' partja tizen hét ölnyi 
magaíságú. A' Balaton' vize igen könnyű, 
es efzténdeíg is el - lehet pintzében tartani 
úgy, hogy "meg-nem büdöfödik^ Nevezetes 
hely legek a' Balaton mellett, Füved, Szala 

; 'Vár--
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Vármegyében , melly ékeskedik fzép ízölS 
hegyekkel, fok forráfokkal, nevezetefen a' 
Javcmyú-víz' forráfával*, melly ennek hatá-
rában efxk a' Balaton parton, 's a' mellynek 
vizének italára minden nyáron fok idegen 
vendégek jelennek-meg. i77f-ben, Május-
nak 8-dik napján eggy felhő fzakadás hafz-
na Tehetetlenné tette vala. 2* Kefzthely, 
nagy mező város^ mellyet a' meg-hólt Gróf 
Festetíts igen meg-népefített, úgy hogy töb-
ben laknak benne nyóltz ezer embereknél ^ 
a' kik többnyire mester emberek, E* mel-
lett eíik az a' kénköves tó, melly Hé-víznék 
neveztetik, melly három ezer ölnyire vagyon, 
a' Balaton tavától. Énnek hoflzúfága tízen 
négy ezer öl, fzélefsége pedig hatvan. Igen 
hafznosnak mondatik ez a' víz a' foorbútos, 
a' frantzus, 's más betegfégekben mellyek 
a' vérnek meg - romláfából fzármaznak. — 
3. Tihany, melly minteggy a' Balaton kö-
zepén láttattatik feküdni eggy fél fzigetben. 
•Itt yólt "eggy híres Apátúrfág eddig, mel-
lyet a' Savanyú vízen meg fordult vendégek 
ottan ottan meglátogattak, és jó fzívvel fo-
gadtattak. András Király ,fundálta vólt ezt 
az Apátúrfágot , a' kinek tetemei itt fekufz* 
mek az óltár alatt.. -A' Klastromhoz mint 
eggy hatvan ölnyire nap-nyiígot felöl ha meg-
áll az ember,és tsendes időben befzéli, ollyan 
viífza hangzatot vagy echót tsinal az, melly 

eggy 
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eggy a'leg-hírefebbek közzűlEurópában.Ez az 
echó közel eggy egéfz .fart viflza-mond az 
ember után. Ezen kívül esnek még* a' Ba- • 
latonnak két partján minteggy harmintz fa-
luk, és egynehány majorok. 

3. Palitsai-tó, Báts Vármegyében, 
három mért-főldnyire Szegedhez. Ennek 
területe közel három mért-föld. Igen al-
kalmatos ferdő hely ez a' körül belől lévő 
hely legeknek, 's minthogy a' víz bövölkö-
oik álkali /dval, alkalmatos a' gyenge ta-
goknak ero fit éfekre. A\fekélyes testüek kii-

. íönöfen nagy hafzonnal élhetnek ezzel a' fe-
redövel. 

4. S^ri-tÓ, nem meíTze Szent-györgy. 
höz, melly 1647-ben lett Királyi Várofsá. 
Mátyás és Rudolf Királyok' alatt fok Magyar 
Nemefség tartózkodott ebben a' Városban: 
ma minteggy két ezer lelkek találtatnak ben-
ne. — Némellyek úgy gyanakodnak, hogy 
ez a' tó eggy a' régi Peifó-tóval, mellyrol 
Pofon neveztetik. — A' mellette lévő erdő 
nagy hafznara van Sz. György Várofának: 
de tsak a' hideg téli időkben lehet a* fákat 
benne vágni, minthogy egyébkor nagyon 
iríotsáros a'földje. 

S- Tsddéki-tÓ. Ez előtt egynehány efz-
tendőkkel árokra vétettetett ez; mellyel nem 
tsak fok legelő mezőt nyertek, hanem a* 
Pofoni út is eggy mért-földdel rövidedett. 

A ' t ö b b i következik. 
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