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Vilii _ L E V E L. 
Költ Komáromban, Bóldog •Jfzfzony Ma* 

, vának 27. Napján* 

Circafsidnak. Leányai* 

1 H 1 ekfzik Circafsia a' Caiieafüs hegye alatt, 
a' Fekete és Caspium tengerek között. Ne-
vezeteshez a' Circafsia arról, hogy fem Ge-
orgiában , fem Mingréliában, fem pedig 
másutt fohol a' földön, az Útazóknak kö-
zönleges állitáfok fzerint fzebb Leányok nem 
teremnek mint itt, Okozza ezt mind en- . 
nek a ' Tartománynak's főidnek mértéklett 
levegő-ege^ mind pedig a' Szüléknek nagy 
gondjak, a' kik az ő leányaik után várják N 

bóldog,fágokat, Mihelyt a' Leányok két 
három éfztendőfök ,• főt még elébb is, hogy 
az Ö bőröknek gyengefége meg-maradjon, 
a' himlőt beléjek oltják , melly által ábrá-
zatjokat a' ragyától meg-oltalmazzák. In-
nen^ ment légyen é a' himlőnek bé-óltáfa 
Chinába, az nem bizonyos :, de arról fen-
ki fem kételkedik, hogy innen ment Kon-
stántziriápolyba, 's az ott lévő Ánglus Kö-
vet által leg-elöfzör is Londonba, onnan 
Hanoverába , innen pedig Európának min-

M. Gyttj. III. N. H den 
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£en főbb Várofaiba; úgy hogy már ma a' 
böltsebb Szülék ezt mindenütt nagy hafzon-
nal gyakorolják; — Hogy a' Circafsiaiak az 
ö Leányaiknak fzép termetet és kartsú de-
rekot tsináljanak, már kis korokbari f g g y 
.fzéles bőr hevedert varrnak derekokra, iriel-
lyet fohafem veíznek-le, míg magában fzél-
]yel nem reped. ' Akkor nap ismét eggy 
más erőfebb fzéles bor hevedert varrnak e-
rőfen öikve derekokon f mellyet foha fem 
vefznek addig le , míg férjhez nem mennek. 
Ez által olly kartsú derekúakká léfznek*, 
hogy eggy jó arafznál nem vastagabbak, 
azonban pedig meg-van a' hafoknak kövér-
fége. Igen vigyáznak a' Circaísiaiak az o 
Leányaiknak magok vifeléfekre is. Meg-
tanítják őket varrni, kötni, hímezni, és 
egvéb afzfzonyi munkákat 's ékefségeket 
tsinálni. Báró D'áfch a' ki itt utazott, nem 
régiben a' Göttingai Akadémiának ajándé-
kozott némelly afzfzonyi munkákat, mellye-
ket Circafsiában fzerzett, vólt , 's mellyek, 
mint nézést érdemlő ritkafágok, ott úgy mu-
togattatnak. A ' mi íz ép magok vifeléfeket ' 
illeti, abban is fellyül - haladják a' Georgiái 
Leányokat. Régenten a' Török Fő-embe-
reknek 's Tsáfzároknak ágyafaík , réfz fze-
rént Circafsiai, réfz fzerént Georgiái Leá-
nyokból állottak: de már ma a' Georgiaiak 
oda bé nem vétetnek, mellynek illyen okát 

. . • ; 
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befzélli a' többek után Peyísonel. Eggykoc 
eggy Török Tsáfzár eggy Georgiából való 
ágyafával hált, 's reggel-felé azt kérdezte 
tőle, ha vallyon meg-virrad é hamar? Bi-
zony mindjárt meg-virrad, azt feleli háló-
tárfa. Honnan tudod? kérdi a' Tsáfzár. 
Onnan , hogy mikor én reám a' k - - lás 
rám érik, azután tsak hamar meg-fzokott 
virradni; már pedig érzem, 's a' t. Ez az 

: eggyügyü 's parafztos felelet, annyira nem 
efett .ízája ízént a' Tsáfzárnak, hogy mind-
járt más nap reggel obíitot adatott nékú-Más 
éjjel eggy Circafsiából való ágyast vett ma-
ga mellé a' Tsáfzár, 's ettől is hafonlókép-
ppn azt kérdezte reggel-felé, ha meg-virrad/ 
é hamar? Igen is , felel az ágyas, látom 
már hogy a' hajnal jádzodozik az ő hajának 
arany fürtjeivel. Ez a' kerefett és nem ter-
méfzeti felelet úgy meg-tetfzett a'Tsáfzár-
nak, hogy törvényül rendelte, hogy az ö 
utánna következő Tsáfzár ok fem mi Georgiái 
Leányt, hanem tsak a' Circafsiából valókat 
vegyék-bé ágyafaik közzé. Többnyire a' 
Leányaiknak ábrázatjaik fejérek, fzemeik 
feketék vagy kékek, hajaik is barnák, gefz-
tenye fzínűek, vagy, verefsek, mellyek leg-
fzebbeknek tartattatnak. Mikor a' Leányok 
tizen hét tizen nyóltz efztendőfök ; fereges-
töl vi tettetnek a* váfárra, leg-alább eddig, 
Caffába Crimeának fö-várófába. Meg-jelen-

H í tek 
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tek itt rend fzerént Görög Orfzágnak's A'si-
ának Kereskedői, kik itt a' fzép Leányokat 
meg-vették, 's azután nagy hafzonnal ad-
ták-el. .Eggy fzép Leánynak az árra hat hét 
ezer forint. Mikor de la Mottraye és Kleé-
rr.'án Circafsiában utaztak, azt ír ják, hogy 
mindeniket kínálták, hogy vegyenek Leá-
nyokat. Eggyröl azt mondja , hogy négy 
ezer forintért kínálták' vele, a' mellynél ő 
fohafzebb teremtést nem látott. —- Némelly 
írók azt írják, hogy Circafsiai Leányok nem 
találtatnak a' Török Tsáfzároknak ágyafaik 
között; mert ők Kerefztyének lévén, a 'Tö-
rökökkel femmi közöt nem tartanak.^ Nem 
régiben is eggy nevezetes író eröfítette fezt 
az értelmet. Igaz az, hogy Tzár íván Wa-
íilovits meg-hódolván Circafsiát, a' Görög 
Vallásra térítette vólt a' Lakofokat, de nem 
lévén femmi tudományok 's oktatáfok, is-
mét a' Muhamedána Vallásra lafsanként el-
tértek; vagy magok fem tudják már ma mi-
tsodák ők. Az igaz, hogy femmi Vallás-
hoz nem mutatnak nagy buzgófágot; és fzint-
úgy meg-rontják azt a' fzövetféget és frigyet, 
mellyet fogadnal^ a^Bibliára, valámint azt, 
a' mellyet fogadnak a' Koránra. Azért is a" 
Mufzkák, mikor Frigyet kötnek velek; nem 
elégefznek-meg azzal, hogy vagy a' Bibliá-
ra vagy a' Koránra esküdjenek , hanem ezi 
is utánna tétetik az esküvés formulájának; 

' , Ha 
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Ha én ezen hitemet meg-fzegem; úgy az 
én jelejégem tijztátalan, én magam pe-
dig gyalázatos legyek* 

X Földi ^fános Úrnak az hónapok neveze-
teikről tett ^egijxéjeihez való Tóldalék 

I. Valóban meg-elözött minden Nem-
zeteket T. Rájnis Úr Magyar Vírgiiiusában, 
az hónapok nevezetiben. Előfzör a' Reli-
gióra nézve; mert"eggyaránt nézi a' tizen-
két égi Jegyeket, Pekin, Stámhul , Lon-
don Várdekhus, N. Győr , Komárom. Má- • 
fodfzor minden Időre nézve; mert noha az 
Éfzakiaknál a' Rák jegyben a' nyár, a' Dé-
lieknél a' tél kezdődik; mindazáltal a' nap 
tsak a' Rák jegyben láttatik mind a' két fé-
léktől, 's nem másutt, eképpen az Heu, 
Herbfi, Winter hónapok fzépen ki-ma-
radnak. De harmadfzor minden helyeire 
nézve az egeíz Vi lágnak, tsak eme' kis kü-
lömbfégge], hogy ha az Ellen-Jábiaktól levél 
)önne, tizenkét órával keveí'ebbet napkeletről, 
ízinte annyival többet nap'nyiígotról kelle-
ne fzámlálni. / 

II. Ezen" ízó Hava, el ne maradjon, 
réfz fzerént mert a' Magyarok fok Havafo-
kon jöttek által Honnyokba, és nagy hide-
get ízen ved tek, mellyet most is a' nyári 
mentéjek' téli prémje bizonyít ; réfz fzerént, 

» E 3 . mi-
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mivel â  napnak eggy hónapi tetfzojáráía 
ég gy ik jegyből a' máíikba, az Holdnak ke-
rekded járatával tsak nem meg-eggyez; fő-
képpen pedig ne talán tán a' Görögök ren- , 
di izerént hal&nióképpen"'(zámlalná â  Kos-
nak , Szűznek * 'kezdetén , közepén, vé-
gén eggy valaki; vagy is a' jegynek Darab-
jai, (gradus) nem pedig rend ízerW folyó 
napjai az holnapnak értetődnének. Hogy 
pedig *' Nap nem lép elfő Januáriusban â  
Víz-öntőbe, hanem 20-dikban, és még is ak-
kor így ízámlálok: 

, meg-eggyez a' Kómaiak' fzámlálá-
fával-, mert 14-dik Decemberben már az Já-
nuárinst említik eképpen; XIX* Kaleildas 
Januarii# \ 

III. Eggy Ember vok kis Dienes, (Di-
onyíius Éxiguus) a' ki a'Kereíztyén ídöfzá-
moü az halódik fzázadban fel-taláka. És no-
ha ker ízáz Efztendn után terjedett-ki az 
egéíz Kerefztyén Világra, még is igaz az ^ 
hogy valamint a' mostani Kristus Urunk Sze-
leteié után Elztendőbéli fzámlálálát â  Ke-
reíztyén Világ éggy ízületett Scy 1 hiai Barát-
nak, kis Dienesnek; ngy az ebben foglal-
tatott 13., hónap' ."nevezetit az egéfz Világ 
T. Kőízegi Rájnis Józsefnek , mind â  ket-
tőt két Scylhiái Magyaroknak köízöni. 
: / .. . : ' IV_ 

' ' — : i 

* Lásd Senekának 3 T.dík L e v é l j a' hol hibázni fogfa 
Magyarázat ' 
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IV. Igen helyefen efzméjte T. Földr 
János Úr azt is, tíogy T. RájnisÚr ezt elöl 
járó befzédében tanátso]ja: tehát femmi E-
méngi (barbara Dictatori) hatalommal n-em 
él. A' ki tanátsát és tudós találmányját 
helybenhagyja, éljen vele eképpen : 
Kos,- Bika, és Ikerek-, Rák, Szűz, de előt-

te Orofzlán, 
Mérték, Skorpio , Nyíl, B a k , Víz-öntő-

vel , Halakkal. 
N. Győrben , 

Víz-'Cntá havának s-dií napján, I 7 9 0 . 
Kőízegi Fábchich Jó'sef. 

Az Auftriai Belgiumról. 
Az Auítriai Belgium, melly .Nieder-

landnak, vagy Alfó-Németh Orfzágnak ne-
veztetik, ha nagyfágát nézzük, alig tefzi 
eggy hufzo n-negyed réfzét az Auliríai Biro-' 
dalomnak: mert alig áll 469. ' négy-fzeg. 
mért-főidből, az Aníiriai birodalom pedig 
II/OOO. négy-fzeg. mért-foldeket foglal ma-
gában. De ha gazdagfágát 's népetségét 
nézzük, alkalmafiiit eggy tizenkettődik ré-
fzét téfzi annak; mert vágynák benne két 
millió lelkek, az egéfz Aultriai-birodalom-
ban pedig hufzon négy millió. Az Aultriai-
birodalmat lehet úgy gondolni, mint eggy 
nagy testet, méliynek jobb karja Magyar 

H 4 Or-
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Orf?;ág, benne találtató fok arany és ezüst 
bán jak által; bal karja pedig Niéderland a* 
Kereskedés által. A' melly nagy haíznára 
vagyon ez az AiiRriai-Háznak, fzint ollyan 
#agy koltleget nyughatatlaníagot okoz an-
nak megőrizel#, Szüntelen féltheti azt â  
izom ízed Üaiatmaíságoktól : azért is ha a* 
Törökkel h&dákozafa vagyon^ nem hogy 
ki-hozáatná onnan katonáit, hanem még 
többeket kell oda kűkleni. Ennek a ' n a g y 
testnek az AuRriai-Birodalomnak fzívétöl, 
t. i. Betstöl, eGk Niederland német 
mért-földekre; az AuRriai birodalomnak napr 
keleti izéiétől-fogva goo, német mért-föld-
nyire. Soha fem hadakozhatik az Auítriai-, 
Ház ugy fem- a* Prufzfzulsal fem a' Török-
kel , hogy Niederlandot ne félthetné. A ' 
Frautziák kivált, â  mint már íbkízor is tse-, ' 
lekediék, igen könnyen él-foglal hatják ezt. 
Annaknánna pedig igen fokba kerűlannak 
vifzl%&-ízerzéfe. 

Noha ama' híres Jtengeri utazó Coo& fok 
keresgéléíei és vizsgálódáfai után lehetet-* 
lennek tartotta azt, hogy a' ten-
gerről az tengerre által mehes-
senek â  hajók : de még is van reményié? 
g e k a z Á n g l u í q k u ^ hogy ezt az útat vagy 

^ ket 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet-72E 



% ( 0 ) $ 121 

a' két tengernek közöfíüéfét még valaha 
feltalálják, - Az elmúlt efztendöben Júli-
usban eggy hajó Amerikának tullÓ réfzében 
bé-erfefzÉedett volt Éízak felé eggy bé-nyúló 
fzoros lergerbe , 's minden akadály nélkül 
mént rajta 160. német mért-földeket; de az 
el elégnek fzük volta miatt kénteleníttetett 
azután vifzfza térni, mikor már tsak gű. . 
mért-foldnyire volt HüdfotlS Hoilfetól, a' 
mellynek már az Átlánticumi tengerrel eggyé* 
íiiléie vagyon. 

A' Találós Mefe volt £fég> a1 Rejtett 
Szó Koporfö, mellyböl ki-telik por-fÓ, fóy 
orfó, kor/ó. 

Találós Mese* 
Eggv meg-terhelt öízvér és fzamár útaza 

Egykor pajtáfságban a' váfárról haza, 
Nyög a' fzamár fullya alatt a' búzának, 

'S panafzkolik ílrva öfzvér pajtáfának. 
Az öfzvér rá fordul V ekképp'pirongatja: 

Mit pityeregfz puha 's rest anya fajzatja? 
Hifzem ha eggy vékát rólad reám tenne 

A' gazda, én rajtam már két annyi lenne. 
Ha psdig én rólam eggyet reád télzen 

Terhe mind kettőnknek tsak egykora léfzen. 
Kér l és hány véka vólt terhe a' fzam árnak; 

iía az öfzyértöl is otthon hányat várnak? 
Pápán. Kováts Jngenienr, 

' s ' 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



12 * % ( O ) S® 

Rejtett 'jSzó. 
A ' nevem négy betű, ketteje rocális 

Confonáns a' kettő, eggvik labiális. 
Oí'lv efzköz, melly nélkül fenki bort nem ifzik, 

Próbálják nem bánom, a' kik ezt nem hifzik. 
Egéfz testem miatt fel-törik tenyered, 1 

'S vélem izzadtfággal kerefed kenyered', 
Hol három betűm van, kell lenni gyermeknek; 

Mint a' hol hegy vagyon, kell lenni völ-
gyeknek. 

N. Kálló. F. Gy. 

Tóth Orfzdgnak nevezetes F'árojau 
E S Z É K . 

Míg-Tóth Orfzágot a' Rómaiak bírták; 
neveztetett ez a' Város Murfiának, azu-
tán a' Magyar Királyok alatt Ofeknek. É-
pűít minteggy három német mért-íoldnyire 
a' Drávának a' Dunába való .fzakadáfán fel-
lyűl.. A' Vár újonnan építtetett az el-múlt 
Századnak végén, és fekfzik a' maga há-
rom hostátjaivai eggy kies fik mezőn a' 
Dráva partjárt. Magában a* Várban nints 
több, hanem rpinteggy 83. lakó-ház, a' 
többek pedig többnyire mind a' Katonák' 
fzámokra építtetett közönféges házak. A ' 
levegő-ég benne egéfzfégtelen > mellyet o-

koz-
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koznak a' fok tavak, mellyeknek gözölgé-
feikböl. vefzedelmes hideg-leléfek fz ár max-
ii ak. A' lakofok benne réfz fzerént Néme-
tek , réfz "fzerént Rátzok és Magyarok. E-
zeknek fzámok mind a' Várban, mind a' 
három hostátokban eggyütt, nem megy töb-
re 8000-nél. A' Várban vágynák két fzép 
templomok, mellyek közzűl eggyikvólt a* 
Jéiuitáké , máíik pedig a' Franciscánusoké, 
eggy Klastrom mai eggyütt, mellyben fzáz-
Barátok lakoznak • de ennél az eggynél több 
Klaströmjok nints is a' Franciscánufoknak 
egefz Tóth Orfzágban. A ' Hostátokban 
vágynák igen fok eperj-fák, 's a' feiyem 
bogaraknak tartáfokból ólly nagy h.iíznot 
véíznek a' lakofok,, hogy mindenik eperj-fa 
könnyen bé-hoz efztendönként eggy forin-
tot, kicsinyeket és nagyokat öfzve-fzámlai-
ván. -í- A ' mi Efzéknek régibb Históriáját 
illeti , neveztetett ez a' régi Rómaiak aiatt 
Mwfidnak, Muffának, Morfiának vagy 
Mwfiimnak, 's építtetett vólt Hadriánus 
Tsálzártól. Itt lakott vólt a' Pro-conful, 
vagy az Igazgató, a' ki egéfz Pannóniát i-
gazgatta. A ' Városnak ezen régifégét ero~ 
fítik a' régi rnetfzéfek, ofz.lopok, fellyüi-írá-
fok, mellyek ott eleitől fogva találtattak. 
1774-ben is a' Vár és az aliÓ-város köj/itt 
találtattak fok régi Római mé.tfzálek , a' too-
bek között pedig eggy márvány ofzlop illyen 
fellyül íráfsal. IMP. 
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IMP. CAES 
CIVS V E R V S MAXIM S 

" NVSP F A V GT M TRIB. T O T I S T. 
BIS IMP IIL COS PRO. CO. 

P P E T CIVS V E R V S MA I 
MVS NOBíLíSSIMVS 

CAES FILI A V G N-D C 
CIC BR MA SARUM B 

MAXIM! 
ABC XQ - M. 

CL, 1 
Már Conltantinus Tsáfzár alatt, 33?-

dílc efztendoben emlékeznek a' Históriák a' 
Murfiai Püspökről. Azután is fokáig, virág-
zott még éz a' város míg a' Gothiifoktól, 
Sarmatáktól, és Hunnufoktól el-nem puí'z-
títtatott. Hogy 1091-dik efztendoben Tóth 
OrP/.ág a' Magyar Orfzági Királyok alá ad-
ta magát ; építtettek itt eggy igen erős vá-
rat, mellyet Óízeknek neveztek, és úgy 
nézték azt , mint Tóth Orfzágnak kúltsát. 
-1535-ben* él-foglalták a' Törökök, és 150. 
eiztendokig bírták. Itt építtetett I-fő Soli-
mán 1566-ban a'Dráván és a' tavakon eggy 
tsudálatos hidat, mellyen. 25,000 emberek 
12. nap és éjjel dolgoztak; hofzfzúfága vólt 
5500. fing-, fzélefsege i f . fing. Építtetett 
hajókra, mellyek erős lántzokkal 's vas-
macskákkal voltak megmerő fícve. Ezt a' hi-
dat és á' várat mindenkor igyekezték a' 

••• : Tö-
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•Törökök fel-tartani, hogy Magyar Orfzág-
ba annál könnyebben bé-üthefsenek. A' 
Magyarok el-vették tolok a' várat 1500-
ban, de nem fokára ifmét el-vefztették. 16.64 
ben el-égették a' Magyarok ezt a' hidat; 
de a'. Törökök ifmét tsak hamar fel-építet-
ték. 168vben Leopold alatt, kéntelenít, 
tettek a' Törökök el-hagyni Efzéket; a' mi-
kor a' Horvátok a' hidat meg- gyújtották, 
es 1200 lépésnyit belőle el-égettek, a' töb-
bi pedig a' következendő időkben magában 
öfzve rogyott, és 90. efztendeig ájlott a' 
tavakban, úgy hogy fenki rajta élete' ve-
fzedelme nélkül nem járhatott. 1687-ben 
ifmét a' Törökök fzámos fereggel: meg-je-
lentek Efzék alatt, hogy a' hidat hellyre 
állítsák; de a' Leopold feregeitől vifzfza ve-
rettettek. 1690-ben ifmét ostromlották E-
fzéket, de meg nem vehették; hanem az-
ólta egéfz Tót Orfzággal eggyiit Magyar 
Örfzághoz kaptsolva maradott. Ha az em-
ber Efzékről által jő a'Dráván, találkozik 
arra a' nagy tőkéire, melly 1775-ben a'' 
fzomfzéd Vármegyéknek költségén kéfzítte-
t e t t j 's került 600,000. forintokba; de az-
Orfzágnak a' kereskedésre nézve ki-mond" 

. hatatlan hafznára fzolgál. 
Il-fz or ERDŐ Dy 

sT hozzá tartozó kis Uradalommal. 
Ez magában nem igen nagy és nepec 

helyfég ; d* említést érdemel azért , hogy 
/ Ha* . 
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Hazánknak eggyik Fő-Famíliája, t. i. a* 
Pálffy família innen tzímeztetik, * Pálffy de 
EfdŐd- Van benne eggy igen régi és erős 
v á r , mellyet fok ideig bírtak, a' Törökök: 
de 1687-ben á' győzedelmeskedő Aultriai 
Sereg ide is el-hatván, magoktól eLhagy iák 
azt. Hogy hajdan ez a' helyfég a' Római-
aknak birodalmok alatt virágzott legyen; 
meg-mutatják az itt találtatott pénzek 's ré-
gifégek. 

Ill'fzor VERŐTZE hajdan VERÜC1A 
Igen régi és a' Rómaiak alatt népes 

Város vólt. Ebben lakott Mária Királyné 
a' maga özvegyfégében, vagy inkább eb-
ben lakott volna, mert leg-inkább tsak má-
futt mulatott. Annakutánna bírta ezt Gróf 
Bánífy fok ideig; de a' Törökök 1524-ben 
el-foglalták, 's 1687-ig bírták. A ' köze-' 
pén van eggy magas halmon eggy négy 
í'zegeíetü v á r , melly fzéles kő-falakkal és 
négy tornyokkal meg-van erofítve. Né-
mellyek azt tartják felőle, hogy a* Róma-
I-ik rakatták vólna : de hihetőbb az, hogy 
};d a' fundamentoma illy régi is , de maga 
a" vár a' közép-időben ji' Bánffy Famíliától 
építtetett. V ' ; . 

IF-Jzer POSEGJ, 
Melly hajdan a' Rómaiaknál Inicef-

nnmnak neveztetett. Most a' Vármegyé-
nek feje, és minden erőfség nélkül való Vá-

ros. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



% ( o ) j g 12 7 

íos. A' Lakofok'fzámjok minteggy 3600* 
a' kik tsupán Romano-Catholicufok; .mert 
valamint Péterváradont, úgy itt is nem vé-
tettetnek-bé lakofoknak, a' kik az Ó-hiten 
vágynák. 

F-fzör PJKRÁ TZ, 
Szépen épült és kies, helyfég a 'Pakra 

mellett, eggy termékeny fik mezőben, melly > 
•erdőkkel környűl-vétettétett. Itt lakik a' 
Tóth Örfzági Görög Püspök, melly alatt 
vágynák fzáz Ekkléíiák, és 473. Filiák, 
Vágynák benne 2ga. házak, mellyek kőz-
zűl minteggy 60. Romano-Catholicusoké, a* 
többek pedig Rátzoké, Ez is hajdan a' 
Rómaiak alatt virágzó Város vólt. Van. 
benne most -is eggy régi v á r , melly igen 
vastag kő-falakkal és eggy fzéles toronnyal 
meg-eröfítetett, a' mellynek általiója 50. 
lábnyi. A ' mint formája, mutatja , a' XII. 
Században építtetett. Ez előtt egynehány 
efzten dőkkel a' benne lévő templomnak kő-
falai között fok tsudák estek eggy kaponya 
által, melly éjtfzakánként nagy világofságot 
botsátott-ki magából. Sokan az áhítatofok 
közzül el-mentek ide imádkozni, és nem 
kevés pénzt hagytak ott : de végre ki-túdó-
dott, hogy az itt kvártélyozó Lovafok vet-
ték vólt-le az akafztó-fáról ezt a' koponyát 
a' kő-falnak hafadékáha rejtették, minden 
estve eggy égő lámpáfotskát tettek bele, 

reg-
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reggelre pedig ki-vették. A ' melly pénzt 
pedig elébe hánytak, azt nappal meg-itták. 
Bírta vólt ezt a' Várost a' Pandúroknak a-
ma' híres Fejek Trenk: de mikor fok húza-
vonákkal vádoltatott, egéfz Uradalmával 
eggyütt el-vefztette azt 1760-ban. Nem 
mefzíze a' városhoz vagyon eggy fzent for-
rás, mellyről a' körül-belöl lakók fok tsuda 
dolgokat belzéllettek; míg-végre 1772-ben 
egynehány belfo és .küllő Személyeknek 
jelen-létekben meg-vizsgáltatott, és a' nép-
nekkönnyen hivése fundamentom nélkül va-
lónak találtatott. De még ma is igen fo-
kán járnak hozzá, 's azt hifzik a' Parafziok, 
hogy a' melly marha égyfzer belőle ifzik, 
abba dög nem élik. 

Vl-Jzot L IPIKy f r 
Eggy Rátz falútska, eggy órányi föld-

nyire Pakrátzhöz j nevezetes meleg for-áfa-
iról, mellyek nagy buzgáfsal forranak-fel. 
Gróf Jankó vits, a' ki ezen Uradalmat bírja, 
építtetett itt feredö-házakat, mellyek igen 
hafznofok a' íitzamodaíbkban, 's az inak-
nak gyengefégekben, -Tsak az a' kár, hogy 
a' feredo fzemélyeknek a'» tolvajok miatt 
nem lehet bátoríagok, miólta 1773-dik efz'-*' 
tendőben &' tolvajok a' ferdő^házra rohan-
tak, és a' benne lévőket réfz fzerént meg* 
öldösték, réfz fzerént mindegektől meg-foiz-
tolták. 

(A ' többi következik,) 
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