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Kőit Komáromban , Böjt Elő Havának 
6. Napján. 

J? Dunának nap-keleti partján fekvő Vá-
fojbknak jfolytatáfok. 

A 'Komáromi 

z itt lévő Profefsorok köátt eal-
.líti Embef Pál Pétzelit, a' ki Királyiból va-
ló, vo l t , 's az akkori fzokás fzérint Deákra 
fordítva nevezi Regius Pétseliusriak —• 1608 
ban itt lakott a' Superintendens Dobfotioki 
MiklÖS, és rend fzerint két Prédikátorok vól- • 
tak itt 1672-ig —- Láss errot 's máfokról ia 
Ember Pálban, a' kinek fnmmáját leg-alább 
bár valarrielly érdemes Haza|, anya nvéltün-
kön ki-botsátaná, a' íríeíly fokát fzolgálna 
a' feliyebb való Századoknak értéfekre. 
j^em régiben ez á' Könyvi mint a.' régifég-
nek drága tárháza , Bétsbői dicsérettel kül-
dettetetí-lé; — Említést érdemel az is, hogy 
a' felföbb Királyi Varosok köztt eggy fints 
a' hol annyi fo'kízép Magyaífág lakna mint 
itt. A'Németek is jól beízéllnek Magyatul, 's 
Innep napokon Magyarba öltöznek, meg 
pedig olly pompás 'köntösbe , hogy Lon-
donban fém hagynák eggy tekintetre. — 

M. Gyüj. III; N. L / 
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Jll-fzor Vátz, Püspöki Város, nem 
ixiefzfze a' Sz. András ízigetéhez, A' Du-
nának fzélefaége itt mintegy két fzáz het-
ven öl. Ezt a' Várost képekkel eggyütt 
igen bőven le-írta Fő-tifzteletü Róka, Káp-
talanbéli Úr, a' melly munka Pofonban jött 
világofságra. 

Nevét vette a' mellette lévő folyó víztől 
Verovátzló], valamint Efztergom az Iflef és 
Garantál. — Hajdan tartozott Nógrád Vár-
megyéhez, de a' feliyebb való Századnak 
végén Pesthez tóldattatott* — — Virágoz-
ni kezdett ez a' Város Mátyás Király alatt# 

a' mikor Püspök Báthori a Király kegyel-
méből olly fzéppé tette azt, hogy Galeotus 
Martius ennek ízemmel látó tanúja } a' Püs-
pöki Palotának 's Templomnak ékefséget 
nem győzi dicsérni. . Azt írja a' Püspökről 
i s , hogy a' Tudományokat 's a' Poézist i-
gen fzereite, a' Magyar Poéták minden 
nap veríeket olvastak előtte •— i f 43-ban 
jutotta ' Törökök'kezeikre^ kik azt fel-pré-
dálták 's bírták 1594-ig , melly idő alatt ki-
halt a'„Káptalan, 's minden régi Levelek el-
vefztek. A'Reformátufok ezen Században 
nagy fzámmal voltak itt, 's ők bírták a* mos-
tani Sz. Mihály Templomát—*- 1^97-ben 
két nagy tábor feküdt a' Város mellett, mint 
azt le-írja Magyar Qrfzág'Krónikájk. 
ben meg-gyújtotta azt a' Török 's oda hagyta, 

: . Az ól-
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Azőltá i'ijra éggy Kies várofsá téiettetett 
Vátz, és fok pompás épületekkel meg-éké-
fíttetett. Lakofaiminteggy nyóltz ezerek. —-

IF-fzer Pest i mell/ eggy a' leg-híre-
febb Királyi Várofok közzül. A' régi idők-
ben v ólt már itt a' Rómaiaknak eggy Co-
lóniájok, melly Transacincttmnak nevezte-
tett. Már Atilla idejében vólt itt vala-
melly kis váröfotska; de egéfz Sz. Istvánig 

* igen nagy homályban vágyon énnek a' Vá-
rosnak históriája. Sz. István, mint né-
melly más nagy Váröfökba, úgy ebbe is 
fok lakofokat hívott-ki Német, Cseh, és 
Olafz Orfzágokból , a' kik azt tsak hamar 
virágzóvá tették. Már IV dik Béla alatt 

nevezi ezt Rogerius 5 Magnam et ditifsi-
mam villám, nagy és gazdag Városnak —; 
Nagy ditsőfégére 'á virágzáfára fzolgált en-
nek a' Városnak, hogy az itt közel lévő 
Rákos mezején tartattattak az Orfzág'-gyű-
léfei, 's ott válafztattak a' Királyok. A' 
leg-elfő Orfzág-gyüléfe vólt 1308-ban, rnelly-
ben í-fő Károly válafztatott Királlyá. Töb-
bek go/ooo Nemefeknél lakoztak akkor fá-
íorban a' Rákos mezején, 1439-ben Albert 
Király benn tartotta Pesten az Orfzág gyű-
lését ; de a'következendő időkben tsak u-
gyan a' Rákos mezéjére vitettetett által» 
1445-ben itt válafztatött Királlyá V - dik 
Láfzló, Hunyadi János pedig az Orfzág* 

L * Hely- -
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Hely-tartójává tétetett. 1458-ban fok tíí-
vódáfok után itt válaíztatott Királlyá ama 
Magyar Népnek Nagy Sándora , az el-felejt-
hetetlen Mátyás Király, a' ki akkor min-
dén Európai Fejedelmek között leg-méltóbb 
vólt a' Koronára, 1505-ben ifimét Orfzág-
gyüléfe tartattátótt a' Rákos mezején, melly 
igen fok tzívódáfok köztt meni .véghez. 
1525-tartattalott a' leg-utólfó , a' mikor a' 
Mohátsi vefzedelem meg-efetf. Míg a 'Tö-
rök bírta Budát, 's Magyar Crfzágnak több 
réfzeit; addig tsak nem égéfzen el-pufztúlt 
vólt Pest :míglen Leopold 1703-ban a' vifz-
fza fzivárgó lakofoknak igen nagy fzabadfá-
gokat ígért , melly által a' város virágozni 
kezdett. Leg-ditsöfégefebb épület itt az Is-
potály, melly épült Vl-dik Károly alatt, 's 
melly került jíél millió Rhforintokba, a' melly 
költfégnek nagy réfzét Szétsényi és Kolonita-
Érfekek adták. A ' repülő-híd helyett negy-
ven hajókon vagyon a' híd építve j melly 
most hüfzon-öt ezer forintért árendában va-
gyon. Ebből tizen-hét ezeret a' Királyi 
Cafsa húz, a ' , többit pedig Pest és Buda 
várofa; 1^5-iben, mikor égyfzer'fmind 
163. hízott ökröket hajtottak által e' hídon, 
e' nagy tereik alatt le-fzakadt a', híd 5 tíz ö-
kör a' Dunába fúlt, a' többek pedig ki-úfz-
tak. Ugyan azon efzténdöben a' Dunának 
rend-kívül való áradáía és jegei 611. Há-

za-
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^akat le-rontották, ŝ ízáz hatvan négy ezer 
forint kárt okoztak. ' A' Lákofpknak' fzá-
mok minden Jöv^ényekkel eggyiitt l ó d -
ban vólt tizen-kiléntz ezer^ mar most rá 
megy húfz ezerre; városnak eíztendei 
^dója pedig 1^20^. forint és 10. k:ajtzár. 

Érfeki. város, fel óra? 
nyira a' Dunához; Fekíz'ik tsak nem kö~ 
zepében az úgynevezett Sár-köznek ^ 
búíz négy-fzeg mert.föl(|ekre terjed-ki. iSc 
mellyek ennek a\ Városnak nevet húzzák 
azoktól a? Cplqfsuíbktól, mel leket a'Ró-r 
maiak itt építettek ; máfbk Pannóniának 
Cplofsus nevű Tiízt^tartójától ; makk pedig 
a^ Kolet in^kt61^ â  kik hajdan â  Dráva 
és Száva köztt lakoztak/ A^ Török veíze? 
delem előtt virágzó város vólt^ez, méllyet 
Csáky Imre Erfek^ idegben eggy ízáz negy? 
ven eíztendös öreg lakos , és az ö fzázeízr 
tendos felefége, fokfzor elö-befzé]lt"tek az 
Érieknek, ennek a? nagy Méltófágnak ,nem 
kevés'gyönyörködteté.fére^:.: Ez az Ériek é-
píttette â  %nne lévő fzép templomot 
ben, mellyet ahnakutánna Cárdlnális Battyá-
ni tökélleteíségre vitt. AzÉrfekeknek nyá-
ri lakozáfbk vagyon Hajóíbn, melly ide két 
órányira eíik ; úgy izintén három fertalynyi-
ra â  Városhoz , vagyon Fok-tűn eggy ízep 
múlató házok. Sokfzor , kivált a- régi idők-
bei; % olly boy haláízatok estek i t t , 

L 3 ' «§g j 
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eggy' aranypn ezer potykákat is lehetett ven-
ni. Innen vette eredetét az a' példa befzéd, 
Archiepifco'piim Colpcenfem Beim effepifci-. 
# » , - a' Kalotsai Ériek halaknak Istenek. 
Egynehány eíztendökkel ez előtt vólt Ka-
lotsában Könyv - nyomtató műhely , V it$ 
nyomtattatta Tifztelendő Preepost PálrpaÚr 
Magyar Orfzág' Históriáját. 

Fl-fzgr #aja, nevezetes helyfég Báts 
Vármegyeben. Áll minteggy hat ízáz há-
zakból , rnellyeknek lakofaik Magyarok , 
Rátzok ? és Németek. Bírja ezt a" helyié-
get Hertzeg Grafalkovjtr, a' kn ek !•> itt 
eggy négy- ízegre épüSt fzép kantél} ja \ a.-
gyon, irtelly többe került ket fzaz ezer ío-
rintoknál. Híres héti Váfárok esnek ben-
n e , mellyekre nézve kis Pestnek nevezte-

- tik. Eddig a' Győri Y Komáromi Kereske-
dő hajók leg-inkább itt rakodtak, V e ' vólt 
lukakra nézve a" nap-keleti India, rá,int Mo-
fony a' nap-nvúgoti : de már ezután, ha a' 
békefség fel-ál!, Péterváránál, vagy a' Bá-
nátul! terméfsel Belgrád alatt nagyobb háfz ón-
nal rakodhatnak. Itt fziUetetta' Világra Jelki 
András, a' ki mint fzabó legény külfö Or-
ízágokra utazott , azután a' tenderen el-fo-
gattátott, és fok-féle vifzontagfágai után fok. 
íintset' .gyűjtött magának Á'siában , - neve-: 
Zetefen Batáviában, mellyel ez előtt egyne-
hány efzte:i'dpkkel Yisfza tért a" maga ked-
yes hazájáGa. ' Y l l -
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FU-fzer Futak, nevezetes helyfég há- • 
rom fertály nyira .a' Dunához. 1' M-r. nevez-
tetik Hazánknak, egcyik leg-kedvrítl-h f a -
míliája. , í eJdmarfchal. • Gróf Hadik Ár<irás 
Úr, a' ki ezt nagy virágzástan is taríja. 
Itt táborozott vólt Bertzeg Eugénius 3^16-
ban és i-717-beiii Nagy íbkadalom efik itt -
minden éfztendSben. líovemb. 8-dik napján,' 
mellyre néha PerJlai Kereskedők is ízámo-
fan megrjelennek, úgy hogy a' Lipfiai vá-
fárt is alig lehet ehez hafonlítani. 

' Flli-fzotf Üjr Fidék, (Neufatz) Ki-
rályi város Báts Vármegyeben, Minthogy 
Bétervárában hajdan fefn a' Protestánfokat, 
|em a' Rátzokat és 'Sídókat meg nem í'zen-
vedték, ezen a' helyen, melly az előtt tsak 
fántzból álltt,'kezdtek nérnellyek meg-tele-
p e d i i i é s akkor még ez .Rátz Városnak ne-
veztetett, De lafsanként annyira meg-népe-
fedett ez a' hely, hogy 1743-ban Királyi Vá-
rpfsá lett. Akkor még tsak négy ezer la-
kofai Voltak; de már ma többen vágynák 
tíz ezernél. Efztendei adajíi megy 6900,. forint-
ra. Itt lakik a' Görög Püspök, a1 kinek jőve- . 
ílelme. ti,zen-két ezer forint, 's van benne 
a\ Görögöknek 5. templomjok. 

T. Kaxiníxy Úrnak a? Normás Oskolái? 
Látogatójik előtt tartatott Befúde. 

Tegnap kűldettetett hozzánk nyomta-
tásban ezen rövid de fontos Befzéd, -melly-

L . ^ ... 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



168 % ( O ) i § 

ben örömmel olvastuk, hogy a- melly eket 
piinden okos Hazafijak kárhoztatnak a? Nor-
mában ? ugyan azokat kárhoztatja ez az é-
les ' elméjű 's a' dolognak nem tsak külíq 
hártyáját, Jianem belío yalóíagát néző Nagy 
j3azaűis. ]-fzör nem hagyja h^ybe az eg-
gy ütt yalp plyastatást, mprt az a' gyerme-, 
keket éneklő beízédre ^ igen rút hangra 
ízoktatj^, m el Ivet nagy korokban is fokán lé 
nem vetkezhetnek. Azon kív#l, így., né-
melly gyermekek minden yígyázás és Sgyel-
méteíség nélkül tsak a' hangot mondják â  
többek után. — Itt is igaz 

$-ízÓT kárhoztatja 
a' táblán való tanílást; mert a^ által ^ 
gyermekek (a-miiit nem régiben erről eggy 
nagy Püspök a' maga értelmét éppen így 
adta) mechanizmusra ízoktattatnak. —- Mi-
kor valamiről meg ^kérdeztetnek, mindjárt 
arra megy viílza emlékrzelek, hogy vólt 
u9z írva a' táblán? mellyik rerd vólt az el^ 
ío helyen ?, 's a' t, a' melly bői a' lefz' hogy 
^z a' helybéli emlékezet 
ki-kopván élméjekből, a? ^olpgról íem fog-
nak íemmit tudnL g-ízor Kárhoztatja azt, 
hogy hoFzan könyv nélkül tanúltatják^meg 
velelc,. hogy kell az Á t írni? Miből leíz^ 
az U. 's â  t. még pedig olly fzókkal, 'mel-
íyeknek tiidáíbkra ^őfzör vagy a' 
" ' ' ' : föld-
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•főid-mérésnek túdáfa kívántatik. •— Még e' 
tsák íürhető volna, de ez a'nagyobb, hogy 
a3 Magyar gyermek Németül tanulja - meg 
ícönyv-nél.kűl , azt hogy kell a1 Magyar Át 
írni. — Hét három levelet el-mond Néme-
tül úgy, hogy eggy fzpt fem ért benne. — 
Sír az emberben a'Lélek, mikor látja mikép-
pen tétettetnek így az Istennek okos te-
remtéfei fzajkókká 's merő bolondokká. — 
fiz az oka, hogy • fok Szülék.panafzoikod-
11 ak , hogy a*' Normában kevésre mennek 
gyermekeik; mert éfz nélkül tanplják, a' 
jnit tanúinak is. — Javafolja továbbá T« 
Kaziiitzy Úr a' Látogatóknak, hogy min-dent 

. el-kövefsenek, hogy a' gyermekeket jó Ke-
relztypnekké, liűféges Jobbágyokká, jó Haza-
fijakká tegyék. •?— Mind. ezeket a' Protes-
tál; Tok Norma nélkül is megcselekedték, 's 
meg is tselekefzik. — J a v a f o l j a a'—Nemét 
11 t elvet V" ni"] \ a? többtk között fzolgálni 
fog a' meg il gofíltatásra. —- E' jó.lenne, 
ha tsak eddig menne. De a' Németek fe 
fzerettek volna ez előtt jo . efztendokkel, h% 
a' Frantziák úgy világofították volna Őket, 
hogy ízületeit nyelveket el-nyomták vóltia : 
Azért is a' Frantzia remek munkákat német 
köntösbe öltöztették, 's úgy tanulták a' ió íz-
lést. ííékünk is fokba lefz' a' meg-világoT 

fodás, ha az által Nemzeti nyelvünk 's. bél-
lyegünk (character) el-töröltptik. Fordí-

\. L 5 isiik 
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tsuk-le mi is a' Német, Frantzia, Ánglus, 
remekeket; azután igyekeznünk írni hafbn-
lókat, lefz^ a' jó út a\ meg^világoíbdásra . 
— De ha az Oskolákban már â  Gramma-
ticában ( a' mint kezdik) mindent Németül 
fordítanak gyermekeink, és íémmit íe ma-
g}^arra, úgy három nemzetlég alatt, az az 
130. e j tendő alatt tsak nem egélzen el-fpg 
töióitetni â  mi Magyéir nyelvünk és Nem; 
zciúnK* — Ezen úgy el-keieredett az egé% 

hogy.tsak egyedül a' Királyi Fel-
legnek azon kegyelmed rendeléfe által ( melly?. 
hez már nagy reményfege i^ vagyon) ví-r. 
gaíztaitathatik-megq hogy aj Polgárias Tör: 
vényes dolgok magyarúl folytafsanak, melly 
cgyedul enielheti-fel Nemzetünket a- porból, 
és hogy az apróbb és n^gyübb Oskolákban 
JVIagya'rúl tanítsanak rnindent. — A^ íze^ 
gény Paraízt nem járathatja f . 6. efztende-
ig gyermekét Oskolába ^ mert az az ő 'fél- ' 
keze^ mellyel portzióját meg-kereíi. — Két 
három efztendeig míg járatja^ addig Magy%: 
rúl â  yalláíbn kívQl eggy kis gazdaíagra% 

/főld mivelésreg 's más fzukféges dolgokra 
kellené inkább a'Néniét helyett azt tanít^nio 
— Ezután fem hordja 6 Lintzbe, és Augs-r 
purgba a' búzáját el-adni ^ hogy â  Német-
re lehetne. — A^ melly Nemes 
emberednek gyer;nekeik pedig tovább akar-
janak Luiúlni ̂  az jkuak bizonyos órákon, 

mi«: 
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minden héten lehetne a' Német nyelvet 
fundamentomofan tanítani; mint ezt a' Pro-
testáns Oskolákban is tselekeízik. •— 

A' Találós Mefe vólt Élet'' ideje; a' 
Rejtett Szó Tenger, mellyböl ki-telik Eger. 

, Találós Mese. 

Mi az: bűnöfökérte'földre fziiletett,' 
És ugyan azokért környill metéltetett; 
Még íe Kristus, bátor kínt 's halált ízenvedett® 

• Rejtett Szó. 

A' fó afztalokon találod testemet, 
•Ha'egybe foglalod az egéfz nevemet; 

Orrát kiki félre fordítja előlem. , 
Ha három fejemet külön metfzed tőlem; 

Lábánn marad hafam nélkül a' gabona 
'S ,a' nélkül törököt nem vág a' katona. 

Fejem, hafam, lakik a' vadon erdőkben 
Hol magát tsudálva nézi a" kút-fokben; 

Lábamnak, a' Holmi eggy helyen azt mondja, 
" A' balaton mellett vagyon eggy bolondja : 
Fejem a'gyomrommal egyfzer várat is vett; 

Ma is fok állatnak e' fegyverévé lett; 
Mellyt még a' pipás is jó ízűn fzopogat, 

Bár a' fejem magánn véle orrot fogat. 
Pápán. Kováts Ingenieur.-

Hogy, 
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Hogy kell a' méfyéknék télm gondjokat vl-

Némellyek próbálták â  méh kafbkat 
télen áltál a' főidbe áihi, olly vélekedéfsel, 
hogy majdTa' méheket elaltat ják, 'S nem 
lé&en elefegre ízükfegek. De tíz kasból 
aiíg maradt-meg három négy, a' többek el-
döglöttek; â  mellyek meg-maradtak is ^ a? 
zoknak is öízve penéfzedtek l é p j e i k é s i-
gen nyomorult 4Hapotbar$ voltaké A' föld 
alatt is élnek a' méhek, ,valamíg tsak élhet: 
n e k , mint" ezt fok próbák után â  Túdófbk 
meg - mutatták. Ha a' földben el-temettet-
^vén, keveíebb mézet efznek is nieg; a^ka-
íbknak el-rothadáíqk töbcre kerül q.' gazdá-
nak annál â  kevés méznél, mellyet e'hely-
telen gazdálkodás által tartó,ttr meg* lié-
meliyek azt j.avafblják, jnogy a' ház-héjjáp. 
rabbal fedjék-bé a' méh kafbkat; de itt is 

meg-fzqriílt levegő-ég felette nagy ártal? 
mpkra vagyon^ azonban pedig az égerektől 
Ízíihtelen háborgattatnak^ Gyakran pedig 
f g g y egér is elronthatja â  leg-jobb méh- _ 
Icast is. Nem régiben eggy terméízef-viz$t 
gáló Bőlts eggy rakás méhet füst által el: 
bódított , eggy tserép edénybe rekefztett ^ 

bé-boiítva a' földbe" el-temetett: de â  
fOÍnt maga is gondolta elöre^ t^vafzra eggy 

íb 
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fe maradt közzűlök életben. A' honnan új-
ra meg-erőfödött abban, hogy a' méhek nem 
azok közzűl a' férgek közzűl valók, mel-
ly feket a'bőlts terméfzet lígy alkotott, hogy 
őíízel a' vérnek folyáfa bennek megálljon * 
tavaíTzal pedig el-indúljon. — Leg-jobb te-
hát a' méheket azon a' helyen roeg-hagyni, 
a' mellyen nyáron voltak; ha az éfzaki fzél 
és az efsö ellen ólfalmok vagyon, Akár-
melly nagy hideg.légyen, nem árt az a' né-
pes, és mézzel rakott kafoknak. A' kevés 
bogarú's kevés ríiézü kafök pedig, bar akár 
hová tétettefsenek is, mindenkor roffzak 
matadnaki Ketés mézzel meg-érik télen;, 
i^anem tavaíTzal kell nékik fok, mikor a' 
rajjokat kezdik táplálni. Ha téler mei ál-
tál ki-telelnek is nagy nehezen az ei. ka-
f ö k ; de a' következendő nyáron es tavafzor! 
meg-fínlik azt. Ha télért jó íre'eg idők 
\apynak, ki kell nyitni a' méh-kaíbknak 
lyukaikat, mert akkor feregestől kívánkoz-
nak-ki fziikfégéknek tevéfekréi Ha ki nerri 
botsáttathak; úgy benn tefzik fzükfégeket, 
meilynek fzága nékik ártalmas. Némeliyek 
pedig addig fzorongatják terméfzet; fzükfé-
geket, hogy á' miatt meg-halnak; rriáfok 
pédig adcfig rágicsálnak az ajtó körül, míg 
minden etejek végképpen el-fogy és el-dög-

• Jenek.' Ezeknek az el-döglöt; méheknék 
gőzölgéféik pedig az egéfsfégefeket is meg-

ve'z- -
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vefztegetik. Ha az illyen. téli meleg napok-
ban hóval van bé-borítva a' földnek fzíne , 
eggy darab helyen a' méh-kafok előtt fkai-
mat kell rá hinteni., vagy pedig ótska defz-
kákat kell a' hórá rakni> hogy a* méhek le-
repülvén meg ne fagyjanak* Há így is né-
meliyek el-döglenének: fokkal jobb hogy 
tíz hú& el-vesfzen, mintfem belől a' meg-
büdöfödött levegő miatt fzázanként vesfze-
nek-eh — Mihelyt a' tavafz kezd Ki-nyílni, 
nagy örömmel repülnek a' mezőre ezek a' 
télben fogfágot fzenvedő munkás bogarak* 
Ekkor a' hideg fzelek miatt némeliyek az 
líton vefznek-el ,* máfok pedig haza jővén, 
a' méh-kas előtt le-fzállnak, hogy ott meg-
pihenjenek, 's ugy járnak mint a' télben ú-
tazók j, a' kiket az álom el-nyomván meg-
fagynak. Noha már ezek s ' méhek hólt- ; 
taícnak látfzanalf: de ne hidje a' méhéfz gaz-
da hogy meg-haltak volna, mind addig va-
lameddig nyelveket a' (zajokból ki nem bo- ' 
tsátják. A* melly méhek tsak eggy éjjel 

vhálták kinn a' hidegen; még azokat mind 
fel lehet élefztenú Szedje azokat a'méhéfz. 
gazda pohárba * vigye meleg házba, 's már 
tizen-két órakör a' mellyek életre va lók, 
mind repdesni fognak. Előre fzükfég, hogy 
bé-fedje a' poharat, hogy a' .fzobában ne 
fzállíngözzanak, Mikor fel-elevenedtek, vi-
gye-ki a'méh-fzínbe, 's mindenik bé fög rö-
pülni a' m&ga kaCsába* 

Pra-
H ' ' 
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jRrűPJrítgW híres kép-metíző élt Görög 
Orízágban Kristus Urunk ízületése előtt ^74. 
eíztendőkkeh Az 6 márványból ki-faragott 
képéiről azt ízokták mondani, hogy azok 
lelkes és élő állagoknak tetízenek. Minde-
nik olly ízép vólt^ hogy tsak egyedül ma-
ga tudott közttök válaíztást tenni, Eggy-
fzer közzűlök ígért ajándékban eggyet 
m^ga ízeretőjének ama^ híres 
â  ki is hogy ki-veheíse belőle mellyik a* 
leg-mesterfeg-eíebb , eggyízer nála lételekor 
azt mondja néki váratlan: gg 

Jaj ! felel â  kép-metíző, tsak a\ 
Satyms éá Cupido maradjon-meg; nem bá-
nom ha a' több képeim oda leiznek is. —5 
Akkor el-nevetvén magát azt mond-
ja néki: g w t á g é f W f a\C%^m&)2 

^ T f m m W r Hazája fzabadía,. 
ga ellen győzödelmeskedvéh, (ama' Rolliii 
mondása íkerént) "kegyetlenkedett azoknak 
meg-bünietéíekben^ ícik ellene Házájok 
mellett vitézkedtek. Ezeknek ízerentsétlön 
ízámjokból való vólt iŝ  ki 
&W askonnyal anyjával testvér 
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vólt. Hogy ellenfégi' üldözési-ellen meg-
menekedhetne, | f ú l i a ajj'zömf Házához fzö-
kött. Ott^ fokáig bátorfágban élt, mert a-

. zon fzázadosok, kiknek kötelefségekben ál-
lott ezen öfzve-fzövetkeztteket fel-keresni, 
nem meréfzlettek Júlia aiTzony' házába lép-
ni; Végre eggy azon vak-merőfégre ve-
temedett , hogy fegyveres kézzel kívánna a' 
házba bé-rontanii £flllia azontúl ki-ter-
jefzteít karjaival az ajtót el-állá, hogy test-
végét védelmezné; Lutziust, bátran fel-
kiált, .addig meg nem ölitek, míg enge-
met életemtől meg nem fofztotok, kitol 
nyerte Uratok háládatlan életéti Bár 
melly el-keményedett izívvel voltak légyén 
a' porofz-lók, de ezen aíTzony' ritka bátor-
fágán ellágyulván , nem 'mertek tovább tö-
rekedni. Ezután, hogy jó m óddal meg-fza-
badítsa testvérjét, helyette az ítélő izékre 
költözött, a' mellynél a' fija több tárfaival 
eggyütt ült vala. Magamat vádolni jöt-
tem , úgy mond, mint Lucius Cefar' el-
rejtő] e. öless-meg engem' is vele „ mert 
egyenlő halállal büntettetnek azok is , 
kik á' pártofokát el-titkolják* Erre Anto-
nius, bár melly igen kemény fzívvel lévénj 
tsak el-halt, és Anyja nemes fzívűfégétöl 
meg nem tilthatta * hogy mind a' kettőt 
fzabadfággal és élettel meg ne ajándékoznád 

Pozsoni Szemináriumból. 
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