
l a * 

I X . L B V É L . 
-• ' . : • ; . ' ' 

Xőlt Komáromban , Piinköst Havina\ 
i. Napján, \ 

Tifzdha my-keletrői fzakadó foivjó-vU 
teknek fotytatáfok. 

•fJarmá4fzoíV Feitié fflrös. Éred ét 
is Bihar Vármegyében. Sok apró vizeket 
bé-fogad előfzör kebelébe, 's a' Fejér Kö~ 
röfsel eggyefől Békésnél, mellyeggy derék 
és termékeny Magyar Város Békés Várme-
gyében; valamint Qvjula is fellyebb, melly-
nek Vára is van, és mint Békés, "bővolkö-
dik'fíros fzántó földekkel és fok barmokkal, 

4; Fejér Körös; éred ez Erdélyben* 
nem meffze Abrugh Bányához. Itt találta-
tott a' régi időkben.eggy darab termefzeti 
arany, melly- ezer hat íz az körmötzi ara-
nyakra betsűltetetu Lásd erről ErM O* 
iáknak fzép Kön.ivetskéjét, mlUet Kollár 
a* BétSi völtt BtbUothecárius jQk ffigyzé* 
Mkel ws§-íövítv£ botsatött-b. Valamint 
a'több Köröfökj úgy ez is fok aranyos ĥö-

«' ' mokot hord magával ; mint ezt a' Görög 
; nevezete is Éforíjfos, meg-mutatja. ^ Mmd 

ez a' három Körös eggy elül ve fzakad a ̂  Tia 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



130 

ízába, nem melTze Szarvashoz, melly eggy 
népes Mező-Város Békés Vármegyében. 
AV XVI-dik Században fokkal népefebb v i 
ros vólt ez; volt eggy erős vára is, melly 
hcíTzas ostromot ki-állott 159 f-ben és 1685-
ben. Nevezet elek még itt Szarvas körül \ 
ináfutt is a' fok halmok; melly ékről azt be, 
ízéllik az itt lakó emberek, hogy a' hábo. 
rús időkben az ő tsákós fiivegjeikben..hord-
ták ofzve azokía a' Magyarok a' főidet. Né-
mellyik ezek közzűl ma js hívattatik stráfa 
halomnak, maiik fekete halomnak, harma-
dik fzűr halomnak ? 's a' $. 

5. Maros. Érről már Heródotus Hi-
stórikus is emlék ezik. Eredetét véfzi Erdély-
nek Éfzakiréfzében a' Székely földön; fok 
vizeket ízed magába, mind Erdélyben, mind 
Magyar Orfzágban, nevezetesen a' Kük%U 
lőt, a' Szamost, a' Mülfoachot, 's fő-kép. 
pen -pedig az Aranyost, melly fok arany 
fövényeket hord, 's a* mint Brünnich meg-
jegyzi, többek kilentz fzáz réfz fzerént tzi-
•gány, iéfz fzerént Magyar famíliák táplálják 
magokat annak ki-mofáfával. A' fok apró 
vizek hajókázhatóvá tsinálják a' Marost, 'j 
régtől fogva ezen hordattatik-bé a' fó, mel. 
lyet Károly-várnál raknak fzálakra, és Sze-
geden raknak-ki. Ez a' folyó-víz fzakafctja-
el a' Bánátot Magyar Orfzágtól. Foly.mint 
eggy hetven mért-főidet > és tsinál két fzáz 

- tíz 
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tíz tekeryény eket. Két felöl a' partjain 
redetétől-fogvá Szegedig , a? hol a' Tifzába 
ízakad, több ötven helyfégeknol feküfzik 
mellyek között leg - nevezetefebb Arad, 
mell/ igen régi és virágzó Város vólt: Hf 
dik Béla itt temettetett-el. Az itt való Pré-
post a' régi időkben gyakraíi a' Caneellári-
usnak Vitzéje vólt, mint ez fok régi Dipló^ 
mákból meg-tetfzik. Eggy órányira elik 
ide Új-Afady melly a' maga eredetét á'Tö*-
rököknek, a' várat pedig Hertzeg Eugéni-
usríak köfzönheti. Míg Tömösvár Kerefz-

* tyén kézre liem került j nagy kereskedést 
űzött a' Törökökkel. Ma többnyire Rátzok 
lakják, de a' kik, valamint máfutt is nagy 
ré&ilit a' Rátzok, Magyarul befzélfnek. 

6* 'Téntes. Éred a-' Karanfebeíi hegyek-
ben, el-foly Lúgos alatt; egynehány nád-
dal tellyes fzigeteket tsinál j a' Berfova fo-
lyó-vizét is kebelébe véfzi, 's azután úgy 
ofztja-el magát, hogy eggyik ága Tételnél 
a' Tifzába* a' máfik pedig Belgrád al^tt a? 
Dunába ízakad. Ez a' folyó-víz fok 'köl-
tséggel kéfzűlt árök (canális) által hajókáz-
hatóvá tétetett Lúgostól fogva, egéfz Péter-
váráig. Nevezetes város ezen Temesvá?t 

melly Királyi város és a' Teinesről : ne veze-
tetik. Vólt ugyan már ezen a' helyen a' 
Törököknek is Várofok; de annak alig lát-
fiíik valaríii - kevés maradyáiiyja; Minekm 

I á tán« 
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tánna a' Törökök'ezt és az egéfz Bánátot 
164. efztendeig bírták volna; viffza vette 
Eugénius Hertzeg 1718-ban; Azólta épít-
tétett a' Hollandiai Várofoknak formájokra 
ez a* Város, m'elly ma talán leg-fzebb egéfz 
Magyar Orfeágban. Mikor VI-dik Károly 
Tsáfzár Hertzeg Eugéniust a* Törökök ellea 
küldötte, e' fzókkal vett vég-butsút tőle: 
Kedves Printzem! eggy Generálist aján-
lok, mellvjnek tcmát-sdnal éljen. Ezt mond-
ván, eggy brillantokkal ki-rakatott kerefz. 
tet nyomott kezébe , mellyen ezek a' fzók 
olvastattak: £fefus Chrijlus GeneraliJJlmus, 
A' mi a' Városnak elfő eredetét illeti; épít. 
tetett az a' régi Magyar ^irályoktól, nem 
külömben annak régi vára is, hogy az által 
ezt a' környéket a' Bulgároknak's Tatárok-
nak bé-iitéfektol óltalmazhafsák. Ollyan 
vólt ez hajdan a' Bánátban, mint Etsed a' 
Krafzna partján f t. i. a' motsárok tették en-
nek-erofségét. I-fŐ Károly Magyar Király-
íiak Famíliája gyakorta múlatott ebben a' 
városban , a' minthogy az Ő máfodik Felp-
fége Mária itt hólt-meg 1315-ben. A' Vá-
rat 1443-ban a' Vitéz Hunyadi János épít-
tette, mellyet a' következendő időkben 
mind inkább inkább meg-erőfítettek. Mii 
iiekutánna a' kerefztes-had meg-fzünt, melly-
re minden gonofz-tévők bé-yétettek , 1514-
Jaen fzörnyü kegyetlenfégeket és vér-ontáfo-
' . ' • kat 
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kat tettek itt és körül belől a' Parafztok, 
Székely vagy Dófa Györgynek vezérléfe a-
latt. Ezeket meg-gyozte Zápolya János, 
's annakutánna a* főbbek közzűl negy-
ven t tömlötzbe záratott, azokat fok ideig 
koplaltatta , úgy hogy a' negyvenből tsak 
kilentz maradott. Az idő alatt eggy Kirá-
lyi-izéket , Koronát és Páltzát kéfzíttetett 
vasból, mindeniket meg-tüzeííttette, 's tsu-
pa mezítelenen Székely Györgyöt ar Kirá-
lyi-fzékbe ültettette, a' páltzát kezébe kap-

oltatta, a' tüzes koronát fejébe nyomatta, 
mind addig., míg meg-fült a' teste. Akkor 
a' tömlötzből, a' már tégtÖl-fogva éhező 
tárfait-ki-hozatta, V az ő meg-ílilt Király-
jóknak húfát. velek étettette. Hármak köz-' 
zülök femmi módon le nem nyelhették, a' 
hata pedig jól lakolt belőle, és el-ment dol^ 
gára. Székely György e' fzörnyü kínok 
köztt eggyet fem jajdult, hanem tsak azt 
mondotta: Kutyákat neveltem magamnah 
Azután teste négy felé vágattatott, 's Bu-
dán, Pesten, Váradon és Fejérváron nyárs? 
ba vonattatotti Mikor 1554-ben a' Törö-
kök ostromolták. Temesvárt, az akkori Bá-
nátiul Gróf Loföntzi Antal rend kívül való 
vitézfégét meg-mutatta annak óltalmazáfa-
ban. Végre fel-adta a' várat olly fel-tétel 
alatt, ho,gy az őriző katonák életben meg; 

; . • ' •": - : 1 3 . • y ' ; m - : 
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tartafsanak; de a' Törökök rút liit-fzegéfsel 
mind magát mind katonáit le-vágták. 

• Meg-jegyzésre méltó még á' Tifzáról, 
hogy ezt Mátyás Király» a' ki- Hazánkat 
minden módon boldogítani igyekezte, a' 
Dunával -éggyéfíteni akarta , és e' végre kez-
dette áfatiii ama izélés és mélly árkot, melly 
van Árok-fzállás mellett a" Jáízfágban. 17^. 
beri is eggy érdemes Hazafi fel-tetté Pro. 
jectumban, miképpen lehelne ezt a' két fo-
lyó vizet eggyefíieni; ha Szólnoktól-fogva 
Dömfödig, melly oda minteggy tíz mért-
földnyire efik, eggy tizenkét ölnyi fzélefsé-
gű , és két ölnyi rrféllyfégü árok áfa ttatnék. 
A' reá tejendő kőltféget kevés efztendok 

& múlva bé-hoztiá" az a' hafzon , melly a' ke-
reskedésből fzármazna. Egynehány efzten-

. dokkéi ez el ott némelly gazdag Hollandufok 
4' Felleges Udvarnak azt ígérték, hogy ök 
nem tsak a* Dunát és Tifzát, hanemha'több 
nagy vizeket is, mint p. o. a' Drávát , egy-
másba árkoltatják, és nem kívánnak egye-
bet, tsak hogy húíz efztendéig fzabadoöke-
Teskedhefsenék rajtok. 

A' Magyar Nyelv' díts ér epére. 
íll-fzomqrült Magyarok í 's tí, kik még íír-

. va epedtek ! 
' 'Tart- . 
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Tartván: hogy ne talán Némzetíel nyelve-. 
tek árván, 

'S e' mellett rogyjon-le üregbe nagy híre Ma-' 
gyarnak: 

Búslakodó Efzetek félelmét noffza felejtse , 
'S félre tegyétek már bús aggódástokat egy. 

1 izet. ; 
íme hozok jó hírt: Nyelvünk kel halotti 

porából, 
'S már is Villámját fzépen mutogatja Egekből. 
Nem léfzen fziikfég már vendég fzórá tanulni, 

, És idegen nyelvet köz fzólláfunkra be-hozni: 
Frantzia Ánglufsal, ki-mehet már Német 

* OlaíTzal; 
Hangotokat többé Magyar ám nem fogja tse-

v _ * vegni. 
El-jött boldog időnk,, melly tilt idegenrero* 

. hanni: j 
A' majmok feregét káros voltára tekintve 
Láthadd víg-ízemmel felefen már múlni Ha* 

zánkhan. 
Szóllni Magyarnak nem fzégyén már, 's dür, 

. va parafztfág, 
Öltözetét, nyelvét, nagyfágos drága nemével/ 
A' mint illendő, meg tudja bétsülni Magyar 

vér. - , • " *• 
. Óh Szent Istenfég! melly érzéfekre fakafztat 

Közjóért mutatott hív fáradozáfa Magyarnak.* 
Látom előre ditsa nagy fényét kedves Ha. 

I 4 
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$tat Meflyre nyitptt fzép nyelvünk' vilTza 
hozáfa. 

Léfzenidö, melljbeo még fogfz örömedbe 
te íírni: 

A' mikor a' tsetsemös keskeny tudománya' 
hevétől 

MeíTze ragadtatván, Magyarul bőltselkedilc 
Qllhon. 

Fognak adatni tovább ékes ízóllásra fza-
báfök; 

MeJIyek után fzitzeróp. majd ,Scíth$ be-
fzédj ekét Öntik, 

Pg?e fogyqtt; ilíy mpdpn el-édz törvényes 
J > ' ' ' ' • igazra. • 

^kés'fzóllókkaijötiírne ^^o/Kt/imej ottan, 
'S {érti az lijMatzedót érdeklő zajjá fzavának. 
Itt tqdúl fokafag, Iiogy nagy Csapatokba ve-

rődjön ; 
Mint hpgy Fő ^4var Magyarúí Törvényje-

it ofztja. 
Terpfzikcre, Frató, kéfzűlnek Caíliopéval, 
Lantját mind eggy ík gyönyörű Magyar hang-

ra tanítja. 
Nem mulatom , 's már is vefzi útját erre Eb* 

' mérusV ' 
Tartja kezébe dalos versben új Trója ve-

fzéllvét. 
X-éptet VirgiliuS) 's fél-zendült dalja tsudára 

énekli Magyar vés' Bnéáfai/ti kidd el. 
" ' , , " , ' fiát 

. • ' • 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



n r 
, ' •• V • ' 

Hit tí z'őld ligetek mit mondjak rólatok 
immár? 

Páfztori Verfekkel bé-tölt Mopfzujsal A-
. ' • ' mintas-

Kagy Newton Terméfzetnek tsuda titkait 
oldod, 

Már fzemlélem el-érfz te helyedre Királyi 
; , porok köztt. (a) 

Gyógyító fzereit könyvekbe fzorítja GalétlU$> 
Bontzol fok testet; Magyarul tudományjaki 

terjed, : / _ 
Nagy mély fégbe efett Euklídes is újra tudákos 
Számait itt veti-fel kerekeknek fzámos ivével. 
Önteni ott Phidiás' keze fogja az Oízlopot 

i értzbői <: 
Itt faafházival a' .Zeiixis vetekedve igyek-. 

fzik, ; 
Égi lakost tsalt éz termett fzőllője' tövével, 
A' mikor íme magát annak kárpitja tsalatja.f&J) 

: , i í y : : ; Fog- • • 
1 y e g y z é s. _ " " 

(a) Ifaacus N e w f o n t mélly tudományáért annyira rnegt : 
betstüték az Ánglufok , hogy midőn 1727-dik e f z t : ' 
meg-halna:' Fő tnéltófágú fzemélyek vitték hólt testé t j 
és a' Ki-tályok közzé helyheztették: Szép dolog e z ; 
mel ly akár m i más érzékeny Nemzetet is követésre 
indíthat. 

(b) Vetekedtek egymJfsal'Páarházius és Zetixis a' raj-
zolásban érdemlő e l fó fégétt : ez ugyan le-festett 
fzöl lő gerezdjeivel- az égi madarakat; de az a' já-
ték he lyre elö-függefztetett kárpitjával magát £ e u ? 

xist tsalta-meg. 
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Fogja Hazánk minden más mesterfogéit űzni, 
t Hogy kis pénzünket gyülevéfz* markába ne 

adjuk. — ' 
Többi féregbe valók híres törtenetek írók f 

Olvashadd kikben ditsekedve nagy Attila 1 
.vérét, ' . ; | 

Öfzve tsatolt méreggel azon lefz' minden 
" • igaz fzív, 
Hogy fzületett nyelvén tudományos könyve-

it írja. 
Ó Haza! édes Hazám! látod mint jönnek 

öledbe 
A1 fereges mú'sák hét ágú Római hegyről: 
Vedd, kérlek, kebeledbe fzelíd vendégedet, 

úgy lefz': 
Hogy terjedjen fzép nemed' híre ki-meíTze 

világon-
A. ^osonyban, 

. A' Találós Mefe vólt Ajtó, a' Rej-
tett Szó Füst,' melly bői ki-telik fü} tiií 
vagy ezüst, tift edény, 

' ' 

Találós Mese. 
Bár meg-foghatatlan légyen is határja 

Az útnak, kiírn a'nap nagy pályáját járja; 
Ez Urát eggy fzófga még is úgy esméri, 

Eggy tenyérnyi táblán hogy útját ki-méri, 
Pápán. Kovács Ingpnieur,-

' " R?h 
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Rejtett Szó. 
Rendeíen ki-mondva . állatott formálok, . 

És nyugodalommal a' lábnak fzolgálok 5 
ViíTza felé vagyok fertés járáfának 

'Határa, 's éízköze tséndes lakáfának. 
Jóllehet két betű oka tsak lécemnek,' 

ílly két külömbfége van meg is nevemnek, 
Kolosvárról Boér Sándor. 

Még is valamit Magyar 'nijelyrŐL 
Azt írják a' Bö'lts Gátéról, hogy mikop 

valamelly fontos dologról vólt fzó a' Ró-
mai Tanátsban, 's ö rá ment a' for, hogy -
vokfoljon , előfzör mindég azt mondotta; 
Delenda eji Carthago, Kárthagót el-kell tö-
rölni; 's azután adta értelmét a'fel-tett kér-r 
dés felöl. Ne tsudálják érdemes Olvafóinkj 
hogy mi is ojly gyakran fürgetjük azt, hogj? 
a'Tö&vénv fzékekbe a' Magyar nyelv állít- , 
tafsék, mert ettől függ Nemzetünknek meg? 
maradáfa, Hazánknak fő hafzna és éitsőfege* 
Tsak ez által érhetnénk azt el, hogy a' mi 
Nemzetünk az Európai Nemzeteknek L'a.4 
istromjokbán ne tsak fel - maradjon, hanem 
még valaha ott tündököljön is. Tsak ez ál-
tal tétetnék a' mi nyelvünk, nem tsak a' Ha-, 
zában közönfcgefsé, hanem id-pvel még Rét&i ' 

vr v , ' be:i 
' " 1 -* • ... 
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ben és iriáfytt is ésmeretefsé és kedveísé. 
Ez őrizné-meg a' többek között a' pénzt is 
Hazánkban, 's nem engedné k i-m enni Or-
fzágunkból. Mert így reménylhetnénk, hogy 
a'mit Hazánk fokfzor óhajtott 's kért, hogy 

't, i. a'Királyi Felfég az Qrfzágban benn lak-
jon, nlegflenne^valahára, úgy hogy ha rend íze-" 
rént mindenkor nem is, de leg-alább az efzten. 
dönek némelly rélzeiben a' Királyi kegyelmes 
Felfég közttünk lakna, :s tsak a' nyelv* ked-
véért is a' m^ga Királyi Familiája Budán 
gyakrabban múlatna. -— Vagy ha ezt meg 
neö} nyerhetnénk is , íeg-alábt) meg-nyer-
jiénk azt, hogy' azok a' fok flfágriáfok, kik 
jlazánknak ki-mondhatatlan kárával Béts-
Í>erf *s egyebütt koÍtik-eI a' magok Jósága-
iknak fok. Ltkz ezecekbol álló jövedelmeiket, 1 
tsak azért is benn tartózkodnának, hogy j 
jneg-fzerezhetnék azt a' Velős és fzívre-ható ! 

ékefen-fzóUást, mellyel miflden fzemeket ma-
gokra fordíthatnának az Qrízágnak 's Vár-
megyéknek Gvuléfeikben. —t E' törlené-el 
tökélletefen a' Nemzeti gŷ ü.1 öl fégfet Hazánk; í 
ban ; mert e' fzerént ötven efzteridq alatt 
minden idegenek Magyarok lennének 's a' 
t. — E' tselekedné, hogy a' Nyelvet a' lég: 
iiagyobb tökélletefségre emelnénk, a1 Deák 
nyelvet pedig úgy tanúlnánk, mint a' boltses-
fégnek 's jó ízlésnek eggyik kút fejet, 's nem 
W tartanánk Deáknak, a1 ki ízaporán tu4 

• J ' , b?- • 
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befzéllni's a' t. Ezen kívül van é annál Igaz* 
fágofabb dolog, hogy Magyar Orízágon a* 
hivatalok Magyarokéi légyenek , akár Póst# 
Mesterfég, akár.Harrnintzadofságj akár mi az 
ég alatt? e'pedig leg-inkább a' Magyarnyelv-
nek bé hozása által esne-meg. Van é ab-
ban leg-kífsebb igazíagtalaníag is, hogy a' 
melly idegenek Magyar Orízágon hivatalt 
akarnak vifelni, azok Magyarul meg-tanúlja-
nak? holott mi ha tsak két nap" állapodunk 
is meg idegen Orízágon, mindjárt azt kíván-
ja az a- nép, hogy az Ő nyelvén befzélljünk 

Semmifem mágafztaljá fel-jobban a' Nem-
zetet, mint az ö nyelvének virágzáía; mint -
ezt a'Frantzia és Ánglus nép' példája bizo-
nyítja. Úgy femmi fem alázza-meg. inkább 
azt, mintha az ö nyelve esméretlen, durva, 
és pallérozatlahj •••.£' melly nepnek nyelve 
pints, ollyba fartatik , mintha nem is volná, 

. nem érdemel helyet Európának Nemzeti kö-
zött; hogy pedig valamelly Nemzetnek 
nyelvé van, tsak az által mutathatja-meg, 
ha a' Közönféges dolgokat azon folytatja. 
Ha azért mi Deákul fogjuk a' Törvényei 
dolgokat folytatni;, izmt úgy idegenek léízünk 
a' magunk Orfifágunkban, mint a"Sidók vagy 
Oláhok, főt ezeknél alább valók; mert ők 
Oláh Orfzágban a' /íö.zönféges dolgokat O* 
láh nyelven folytatják. — Hogy Törvéi#e-
úik's Privilégiuip^ ink Deák pyelven vagy* 

nak 
' ; ' ' • ' • . • f 
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mák írva; a2 nemtefzfemmi akadályt, 
ez előtt tsak más fél fzáz efztendőkkel is, 
mind a' Frantzíáknak, mind az Ánglufóknak 
hafonlóképpen Deákul voltak ezek írva, De-
ákul is mentek Törvény fzékeik. Tudjuk 
a'Históriákból, hogy Kromwúl ala,ttamahí-
tes Poéta Milton vqlt az Orfzág' Titoknok-
ja , noha már ekkor vakfágra jutott. A' 
Frantzia Követ azt mondván egyízer Krom. 
wellnek, hogy ez a' vak ember nem jó Ti-
toknoknak, mert mindent ír ás által kell né-
kie le-íratni, és így a'titok benne meg nem 
máradhat; már azzal kéntelenek vagyunk, 
így felélt Kromwell; mert az egéfz Orfzág-
ban nints eggy is ollyapi jó' jDeák mint Mii-
ton. — 

A' mí tehát más Nemzeteket még nem 
gátolt abban, hogy a' Törvényes dolgokat 
fzületett nyelveken folytafsák, minket fem 
gátolhat az meg. Azért a' régi Levelek 
maradhatnak Deákul, mert ezután is kelle-
ne azt a' nyelvet tanulni minden Prókáto-
roknak 's egyéb Hivatalokat vifelő embe-

rieknek , a1 kik a' régi LeVeleket, mik.or 
fziikfég, meg-vizsgálhatják* Vagy pedig 
mint a' Frantziák 's máíbk tselekedtek ,• le 
lehetne azókat meg-hitt emberek által for-
díttatni, 's a' fordítáfokat az eredeti Leve* 
lek mellé helyheztetni. » 

- Ed' 

Mi ' ' . ' 
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Eddig fokán azt mondották , hogy az -
Evangélicus Tóth Vármegyék, mint Tfen* 
tsén, Liptó, járva, nem fognak erre áll-
ni » hogy Magyarul follvanak a' Törvény-
Székek : ímé pedig ezek a' nagy dítsécettít -
érdemlő Vármegyék most is Magyarul le-
veleznek a' több Vármegyékkel. — 

Előre képzelheti ki ki y miképpen fog! 
bennünket vádolni a' bőlts maradék, ha. 
most, mikor a' meg-ditsőűlt II-dik Józse-
fünk maga már Mágyarúl kezdett velünk 
béfzéllni Bétsböl, a'mi anyai nyelvünket, 's 
az által Nemzetünket fel nem emeljük. 
Leg-alább kedves maradék, ha erre né-
jnellyek miatt Hazánk rá nem mehet f meg-
láthatod eV Gyűjteményből, hogy fok jó 
íijai Hazánknak minderit el-követnek, hogy 
anyai nyelvünket a' porból fel-emelhefsék , 
's Nemzetünkét a' maga Orfzágában idegen* 
bői örököfsé tehefsék! 
' Némellyek azt mondják, hogy mivel 

Magyar Orfzág Regnúm Marianum, azért 
Deákul kell folytatni a' Törvény Székekét. 
A' következésről 's % okoskodásról jmáfok 
tegyenek ítéletét, én tsak azt mondom» 
hogy még inkább azért kellene Magyarul 
folytatnunk, ha Regnum Márianüm, Mert 
a'"B. Szűz Mária nem tudott Deákul, ha-
nem 'Sidóúl befzélltt, a' mi nyelvünk pedig 
a? 'Sidó nyelvnek eggyik Leánya,. %y hogy 

W -
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«ggy húfzad réfze valófágos 'Sidó és Arabs 
fzó. így is tehát , nagy réfzént a* B. Szuz' 
nyelvét beízéllnénk, ha a! Polgár és Tör. 
vényes dolgokat Magyarul folytatnánk. _ 
Némellyek azt mondják , hogy úgy a'R, 
Catholica Isteni tifz teletnek tzeremóniáji is 

változást fzenvednének. Erre fem felelem 
azt, hogy az Isten előtt éppen nem lenne 
kedvetlenebb az Isteni tifztelet, ha azon 
nyelven menne véghez , mellyet "a4 Közfég 
is ért, mint ezt tanítja az Apostol; hanem 
tsak azt mondom, hogy mint Spanyol Or-
fzágban 's egyébütt, meg lehetne itt is, 
hogy a' R. Catholica Ekkléíia a' Templom-
ban Deákul fzóllna, de azért a' Polgári és 
a'Törvényes ügyek á'Haza' nyelvén folytat-
latnának, — 

ffggy ollvjaii Tábla, melly elŐ-adjaiiémelty 
Orjzágoknak az igazfághoz leg- köze. 
lebb járó nágyjágdt, népefségét * jö-

vedelmét és hadi hatalmát. 
- A* Német Birodalom. N^gyfágalíooo. 

4« ízeg. m. főid,1 lakofainak fzámok eggy 4, 
fzeg m. földön 3166, Népeísége aó/ooo/öoó. 

Az Ofztriai Birodalomi Nagy. 11,28!. 
•A' fzeg. m, föld. lakó fi. fzáma eggy 4. fzeg. 

•••Hi.- földön, 1772. Nép. 23 fOOO/OOC), Jő vedel, 
lyie ílf ,000,000. for, Hadi ereje , közel 
gOO/OOO. ember. 

(A'többi következik*) 
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