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Kők Bétsbea 30. Májusban 1787.
Mdgy Magyar Másának a* Magyar JpóÜó
leífr
gtskedcsérc írott fzomorú Verfeu
T; M*
1& /ü"intedgy rettenetes nieriyk& röpogáfa*
XvJL Vagy áz ellenséges ágyúk haribgáfa*
Ugy.tettzik előttem annak hír-adáfa,
Hogy az Halál edgy Gyöngy fzemnek vermet áfí*
Gyöngynek mondom 9 noha hívják Gyöngyö'finek 9
Mert Gyöngye * mind* rági Vet&ízetzo
Síinek^
Mind a kileritz Músák* lakó helyeinek^
*S azoknak Gyöngy fzemet tartó vkeinek*
Apollói vesd fzemed Erdély Örfzágára,
Ebben Gyongyöfindk a' beteg ágyára j
'S nehádj oPy Gyöngy ízemet Halál prédájára g
. Mellyberí két Hazának lenné föorriyu kára.
Tudod, hogy mind maga? riiitid Vers fzérzo Fén$'
Kinek a* borostyán alig fért fejéréi
9
S énnek-is már régeri kéfzeri vatt réfzére $
A ' te Músáidriak yalának dífzére^
yégedet-it fikét Hálál ^ kérünk fzépén*
Hagyd-meg Gyöngy fzeinühkét egéíségbcn 'sí épen $
Ne toaxpítsd ksífzádríak élit e' tsétépéri$
*
Inkább iziű tén Afzízönyt fogj lúláíós léjfeiú
Tsak ugyaíi nem juthatfz fzáadéköd' yégére; t -,,
Mert az oüyaia iok* még véget v&tsL éte *
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A? kinek borostyánt tettének fejére;
Ámbár meg-hidegult benne forró vére*
Ha fiket nem léfzel ezen kérésére
A' Magyar Masaknak, a* léfzen a* bére 9
Hogy iramodra oltárt téfzünk* 's kornyékére
Ezt írjuk: JLzt tettük d Halál réfzért!r
Füleket-is kérünk fzámodra Midástól,
Vagy egyéb jó forma hallásától mástól ^
Hogy egéfzlen fiket ne légy a' hallástól,
5
S ha kérnek ? meg-fzűnjél a' verem ásástól*
Ha pedig már későn menne e' Levelünk 9
'S a* várt. édgyefségre nem léphetnél velünk;
Űgy fzámodra edgy tsepp oltárt feni emelünk*
Semfhalló fülekkel téged nem tife'telünk.
Egyébként-is rnindea módot Ki-vizsgálunk ^
- Hogy "gyöngyünk* neméfebb réfze légyen nálunk*!
*S hihető, hogy még olly efzközre találunk>j
*' Mellyel a Thanatós Úron bofzfzút állunk*
•Nints-is tzen egéfz gyöngy fzem hatalmába
Az" Halálnak; „inert tart olly dolgot héjjába^
Melly áz Egtol arra nyert erét magába,
Hogy foha ne jnflbn az Halál torkába*
Ha pedig már pón-is rúgott a* fzemébe^
Elrejtvén Gyöngy fzeraümV a fold' kebelébe:
Mi'íinödjárt boroftyánt tétetünk felébe 9 ,
'S ezt, írjük koporsó köve tetejébe:
Olly ^éyonyhek járt itten az Halál, végére*
Ay melly hét Hazának volt dífzefségére?
Mz d Gyöngy 9 Gy'őngyúfi vála a* Ne\>ére£ *' •
fii fnaga jípoll6$ ha nézünk Ftrsére*
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a* 1Őy & melíyre lantját Fébus tette*
&cktf> ttU -magába bevette ,'
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Nem tsirázik-é itt £hól magát temette*
Az Halál Apollót) vers ss ének felette?
fcTgy van! Tsak pora-is e' Gyöngy fzemetskéaek *
Lefzfz gyönyörű hanga kellemetes ének;
így hát foha vége nem léfzen Versének *
, Melly emlékezetét, fenn tarifa Nevének;
Ha Orféus hajdan a' ként mufikála f
. Hogy a* folyó víz-is hangjára meg-álla:
Ha Pádvay Antal olly jól prédikála^
Hogy azért a* hal-is melléje úfzkála:
Jtt-is azt várhatjuk tf Gyöngy porotskáníl ?
Hogy minden fü le-mond régi fzállásáril.3
Hogy a* Versbe réfzes légyen, ide járiil ^
*S el-fem megyén foha a' sírja halmárul^
így hát a' fü itten nagy bovséggel léfzen ?
AT Vers-is a* nyevs fű fzálon léfzen kéfzen,
Tsupa Paradítsora lefzfz e hely egéfizen t
Ezt meri ígérni edgyMúü mézéfzm*--••

jé! Tihanyi &.i Benedek Szerzetéből állott
súgnák r'óvid hiftóriája*

Apátul

E

zen Apátűrság Szála Vármegyében edgy olly fél
szigetben fekfzik, melly a' Balaton txyítól formáltatik. Ez az a" nagy tó 9 melly a' Géografuíbk
elÖtt ugyan esmeretes; de as terméfzet visgáldlftól
még közelebb való visgálást érdemel. .0. Somogy $
Szála, és Vefzprém Vármegyék között fekfzik; a
kerülete közel a4 mértföld; és Szála-Vármegyében
majd tsak nem edgy mértföldnyi n.agy fél-fzigetet tsi?
nál f mellynek dél és nap kelet felől való fgldjét a
terméfzet ofzve-ragafztojtta. A'bé-menet&l mintedgy 20Q.
lépésnyi |zéJefségű? néha ssapjáji még es-ir el-vált
idgy

í
!

*
'

.

"

•

•

'

•

•

- .

.

•

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Jelzet: 306.976

S4®

tí# #

10?

edgy mély árok álfa! a? tSbb tölckSl fzakafztvs. Eb
ben a fél-fzígetbén vágynak fok, mind fzüllo-vefz- '
fzókke} bi~plántált> mint fákkal meg-rakott völgyek *
mellyek között imitt amtot haias-tavak találtatnak. A*
többi f6ld fzántó-foldekhöl i l l , és olly kövér- V ter
mékeny, hogy a'lakofok oftromlásnak idejáa mago
kat abból elegedendűrképpen el tarthattyák^ Éfzak
és napkelet közÖ;t fekfzik ezen MezÖ-Várafotska 27forny, V3gy másképpen Tihon, bál edgy 5i.mfotv
ra áltáljára Ko-.np, vagy hidas-hajd vagyon* A* Me
zi) Várofon fellyul edgy nagy kofziklás völgy elmeU
kedik-fel, mellyre első András Király edgy Templo- ~
juot ét edgy Klaftromot építtete, mellyet 6 edgy aján-s
dékozó levele által lOJ? ben a' Sz. Benedek Szerze
tesinek engedett. Még moft-is láthatni f Templomhoz
közel edgy kápolnát, m&Uy ennek a Királyaak te
meti* h e l l y é és még tsontjai kozzűUis mutatnak
cdgynehányat * mellyen még a* podágra nyomait-is %
melly a* Királyon uralkodott; fel-akarják némellyek
találnú A' Király ugyan ezen Apátórságot meg-lehetös jófzágokkal ajándékozá-meg , de a* fok moftoha
id'ök, kiváltképpen a* píjfztíttáfok által, mellyet IV*
dift Béla alatt tselekedtenek a' Tatárok, annyira lefzállott vala ezen Apátúrság, hogy ottan a* Barátok*
kevés fzáma miatt, az Iíleni fzólgálat illendőképpen
végije^; nem vitetthetett. Azért ezen Apátiirság %
anelly kdeimben az Efztergomi Papi-kerűletbez tar*
tpzoft-j 1^76-ban a* Vefzprémí Papi-kerűlethez ada* j
tottj minthogy ez a* fzqinfzédság' juísán mindennel |
könnyebben fel-ruházhatta. De még~is az Efztergo- i
ini Erfek ezen jufsát tartotta hozzájok, hogy minden ;
Apátórnak az Efztergomi Papi-gyűlésben meg-kelle- í
fék'-jelenőit és' az elStti onnanvaló fílggésnek örök
wiíéktzetére #d$y IQ Marka nehézségű viafip-gyer-^
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tyát tm&aSk adni. Ezen Apátirság első Károly
alatt mindjárt virágzani kezdett; mert minefcu/tánna
ezen Kirily, első fzSlÖtt fijának halála után* ezt a*
fogadást tetté vóln^; hogy a7 Templomoknak minden
el-vett jófzágai vifzföa-adáttafsanak; ígjr T&n'h-isi
az akkori Tihanyi Apátiir' i^'Zf-ben nyáítz falukat:
nyéfe j melly ék edgy darabig más keze alatt válíanak.~
Ezen Apátárság, ettől az id&tŐl fogva' égéfzízen-a'.
Mohátsi-iitkozetig mind jó állapotban va!a> és egyéb
tnoftohaságot nem érzett, hanem hogy némellykor j
xn'mt Papi-nemes jófzágok, el-ajándékoztattak. Hlyen
módon ajándékozta-el II-dik Lajos 5 Tamásnak Bel
grádi, vagy Nándor-fejér-vári^ és azután Jánosnak
Ealliopéii Püspököknek. -— A' Mohácsi űtkozet.iuán
úgy le-fzátla ezen Apámrság naponként, hogy ezt
jEka ferdinánd i f 39-ben edgy tudományok fzeretojenek Devefieri Khoron ^Inosnak^ é%.- anná&utáima
a* Török/fogságban volt Májlát Ifiván .Gábriel nevű
fijámk ajándékozá. Khoron ugyan illyenfeí-tétélek
alatt nyerte vala-el, hogy-mivel még„Ö ifjai volna 5 az
& Attya vifehré gondját az Apátúrságnak, a* Templor
mol állíttaná helyre 5 és bizonyos fzámú-Baritokat
tarnna; & .pedig mihelyt a rendes'időt eUérné, a'
Sz. Benedek fzerzeti köntofsébe öltözzék. - Minthogy
eze fel-tételek fem Khorontól lem Májláttól bé nem
tettesíttettenek, mind a' Templomból, mind a3 Klaftroiból várat tsinálának , mellyel az ellenség előtt
mapkat oltalmaznák. Ettől az időtől fogva fok mos^
tofc id5kön ment kerefztűl ezen Apátűrság; kétfzer
véték-el a* Töröktől, és .midSh ezek ki-üzettenek
yói-Ms belolle^ más ellenségektől oítrcmoltatott: ú*
m.'Tűztől; kiváltképpen i684~ben5 a midőn az
égíáng *em tsak a' templomét,' a* Komendáns há~
afá'- minden Hjfeármákat és Klaftromi kifsebb 's na
gyobb
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gyobb épületeket 5 hanem a* közel-lévö Várofi épffi.
leteket-is meg-eméfzté5 's egéfzfzen hammuvá tévé vala.
Mindezeken a'vifzontagságokon kerefztűl esvén, utói*
jára tsak ugyan fzépen helyre állottanak vala a' Szent
Benedek fiúi itten: építtetvén a régi hellyre igea
gyönyörű es alkalmatos lakóépületeket;, mellyekben
tsendefen élének ezen jelen-való efztendonek fekvir^adásáig ; a* midőn végképpen el-torSltetének.

,Debretze~aben. -D* W* J* Ur*
*% /Minthogy nintsen talám edgy Orfzág-is, a melty
AvJL maga tudós Afzfzonyaival ehitiil fogva nt
dttsekedett válna5 vallyon.hát tsak a' mi Magyar
Hazánk Ufzen-é olly boldogtalan^ mellynek ebben cí.
fzép dítsekedésben Jemmi réfze nem volna; mellyfe
nézve elmémmel rendel eljárván az időnek fzakafzait r
a kiket a mi Afzfzonyainknak rendiben nemefsebb
elmével bírni találhattam, illendőnek itéltprc ienni
azoknak neveiket fórban ide fel-jegyezxt* és által
küldeni a végre 3 hogy a kik e "dítso Laiftronból
mofian ki-maradtanak, Hazánknak difzire az<k-is
idővel oda bé-iktattafsanqk:
.
l ) Sarlotta, Gyula régi Scythiai Magyar íertzegnek Leánya, első Kerefztyén Magyar Királjank"
Szent litvánnak fzűlo édes Annya; Feleségül adatat
ván Geiza Magyar Hmzegnek, minthogy mi az
.előtt az Attya'házánál a Kereíztyéni fzent. élben
neveltetett volt fel > a tsepegtette volt kjváltkfpen
való módon a Férjének elméjébe a* Kerefztyé tu
dománynak igazságát;, sot az egéfz Magyar Nézet*
tiek meg-térítésében nem utolsó efzkoz volt; aquitf
•a-2t Y r£gi Görögöknek írásiból a'többek közt evezed
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zetefsen Schwartt Gottfrid, Iglai Magyar Hazánk-*
fia, nyílván meg-mutogatta abban a5 tudós Traktájában, mellyet a* Kerefztyén Valláfnah a9 Magyarok
között Való Eredetiről Deák nyelven írt, és Lipfiában 1740-dik efztendoben ? 4-ed Réfzbeu botsátott
volt világ eleibe.
1) Gifela, máfodik Henrik Tsáfzárnak teftvér
Húga ^ Sz. Iftván Magyar Király' Felesége 9 ez a"
Kerefztyénségre már nemű neműképpen az előtt meg
tért Királyi Férjét, sot az egéfz Magyar Nemzetet *
maga j<5 példájával és iftenes tanáts-adásival az iga2
Kerefztyéni Hitnek vallásábap hathatofsau élefzgetts
és gyámolította 9 a' külső orfeági és hazánkbéli írók
nak hiteles tanúbizonyságok fzerént,
3 ) Kuriegunda, Magyar Királyi Vérbűi fzár~
üaazott fzent életű tudós Fejedelem afzfzony, Len*
gyei orfzág' Királynéja; ennek életének 1401. efzténdSben ^rergaméuára 4rgyed Réfzben lett le-íráfa
V Lengyel orfzági Zalufci3na Bibliothékában fartattatiK Ugyan ezen Kunegundának élete, régi barát be
tűkkel le~írva itt nálunk-is Kéz-írásban meg-vagyon:
de azomtan ezektűi fokkal külömboz Kunegundk éle
tének az a' íe-ítáfa y mellyet ez előtt mintedgy har
matoz efztendivel a' JSagy-Szombati PP« Jéfoviták
az Akadémiai betűkkeilí-nyomtáttanak,
4 ) Salomaea y, Haliciának, Magyar Orfzág ed.gyik réfzének régi Királynéja % minemű jeles tudomá
nyokkal bírt légyen y ezt a* tizen negyedik Száznak
végén Pergaménára itatott Elete bizonyítja > melly
Kézírás Varfóban az orfzág Bibliothékájában hever
mind e* mai napiglan. E' tudós Királynénak tseíekedeteit Titzini György Verfekbe foglalván % Krskóban l$37; ©ízt.- 4* Réfz» ki-nyomtattatta,

f ) £rv
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f ) Érsébet, Máíbdik Albert ^silz&t, & Ma*
gyár Királynak Leánya> Sigmond Királyunknak uno
kája* harmadik Kázmér Lengyel Királynak féleségűi
adattatván» írt a* Királyi Gyermeknek
Oktatásáról
edgy Könyvetskét, a melly Gefner* Bibliothékájá«ak tanúbizonysága fzerént Bétsben á* Tsáízári f& Bk
bliothékában Kéz-írásban őrizet alatt tartattátik*
6 ) Beatrix ; első Mátyás híres Király' máíb*
áik Felesége j erről Galeotus Mártius$
említett Ki*
jálynak titkos Író-Deákja azt mondgya, Mátyás Király*
saak okos és b'őlts tnondásiról és tselekedetir'öl irt
könyvében j hogy tudománnyával az eg£fz afzízonyi
Nemet fellyül haladta volna* Naldüs Naldius pedig a' Tsáfzlri Bíbliothékának dítséreti között úgy
ír felőle 5 hogy tudománnyával még Körnéliának a*
Grakhufok Aúnyának-is, sÖt minden tudós Sibiliáklaak eleibe lépett volna; ugyan azönt bizonyítja Má*
tyás Királynak írott levelében-is j hogy nem tsak vi
lági bÖJtseíségén, hanem a'Kegyéfség fzerént való tn*
dománnyáii-is mindenek álmélkddtának.
Hogy még
az orvosi tudományban-is írému neműképpen járta* «
koites lett légyen $ azt BöofiniúV Magyar H>i*őriajá*
ban Decad* IV* Lib. V l í í . meg-lehet olyásni*
(finnek további l&iráfa d jnájik levélben
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