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Béts. 
Á§ Fekete Gyergyónál történte dolog* 

föl, következendő Tudósítást adott ki a* 
Hadi Tanáts, Jun. a3;dikán: „ Friijinejlie-
iiél fekvő" Táborából jelenti Htzg. Coburgt 
hogy ezen hón, %-díkhn Fekttt Gyergyót 
a mieink bé kerítették $ a* Vár előtt fekv$ 
Városból az ellenféget el verték, *s a'Vá
rost el foglalták. Még azon estve ki ron* 
tott az elleníég a' Várból; de vhTza veret
tetett. Már 3-dikon voltak Battériáink ké« 
ízen* *s el is kezdték belólök réfzünkról a' 
íüzélést; az elleníégnek fzélsö Battériáit el 
halgatratták, és a' Szigetben fekvő Várat *) 
fel perselték. Az ellenfég minden nap, *s 
minden éjtfzaka ki rontott leg alább két iz» 
bea Árkolásaink *s Battériáink felé ^ de QÉ 
ellent nem állván, olly derekaífan haladtak 
Vitézeink az árkolásiaí^ hogy már tsak 8® 
lépésnyire voltak, a* Város és Vár közte 
íkvo1 Térségtől (Glacis); a* midón g-díkori 
estve fegíttségek érkezvén a? Várbelieknek é 
a! Dunának túlsó réfzéröl, Rustsuk mellől; 
olly fiámmal omlottak Népünkre, hogy et 
iiékiek téllyeflféggel ellenek nem állhatott; 
hanem mind az Árkokat, mind az Ágyuk
kal meg rakott Battériákat kéntelenícteteti 

oda 

*) A' tülajdoirképped' való Fekete Gyefgyii Vít 
elQttj van még eggy alkalmas más Vár is , e-gy 
Szigetben*' 
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oú& k % ^ t . Hogy az- etíetáfeg a\ta\ meg ' 
lepett Vitézeink nem kaphattak hirtelenibea 
íegíttséget a 'Táborból: annak oka .aVvólr, 
mivel az árkolásokban kormányozott kéc 
Generális Uraknak eggyike, Grbf Airf-e,\9 
haláloflan még febesltretetr; a5 másik pedig 
•úgymint Pattantyús Gen. Gr. Thum életé
től is meg fotzratott: mellyre nézve-nem 
tetethetett rm g idejében az elleníeg íbkasága 
felöl való Jelenrés, Táborunkban. Látván 
a' környűlállásokat H. Coburg, arra hktl-
i'öiim •magár, hogy ez úttal az Ostromot 
abos haggya, m Fekete Gyér gyón innen 
két órával telepíttse meg Táborát, — A* 
Hírhozónak, el indulásakor , nem lehetett 
még'fel fzámlálni Hokijainkat és SebeíTein-
ket: nem .-tehette hat az által egéíz m g ha-

:• tározásíal, H. Cahurg is a' Jelentést-; tsupán 
így fejezte ki magár, hogy az O'ftrom kez-
detétöl fogva yalp yeízcefégímk aem feg fel 
menni ^oo-ra. — Kéttség kívül idegen'Irönak is 
viflza fpg teítzeni , hogy a' Coburg diadalmas Serege 
véfzteségéf 51, 'oiiy • ditsÖ gyÖzedelmek atáa, ízázával 
keli emlékezni. 

Ma gyár Orfeá-g, 
Eggy .igaz Bei süléje a3 Hazafiúi való

ságos érdemnek, az itt következő fzép Ver» 
sekkel tifztelte meg, a' Mindenes Gyűjte-' 
menynek Hazái okért buzgóaa fáradozó .Szer
zőit; meliyeker mi annál nagyobb őromniel 
közlünk, mivel magunk is , minden látni 
akaró Hazafiakkal'egg'yütt, úgy értünk;"' 

• • ' . , . • • ' • • . • < , . 

Kérkedj 
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•Kérkedj Nemes Magyar Haza! najry lelkű Fijajiddal, 
Te- is Komárom ditsekedj illy jeles Papjajiddal; 

A' kik által a' homályból derül a' Magyar' £ge , 
Tsak hogy bé ne motskolná már az Irigység fellege. 

tTgy van; fzájam Leveleket a' midőn .olvasgatja, 
Szívemet a' bokros öröm tsak nem ízre has'gatja. 

Tsupa erkoltsi dolgokkal tellyes minden írások, 
Kár hogy többeknek nem lehet Munkájukkal. 

bírások. 
Sok be gyepesi'ütt elméket tifztogatnak folyási, 

, '• A' két Orfzág Határira való ki áradási. 
Sok hamu alatt lappangó elméket fényre hoznak, 

Ezek, kik a' Danaközi Komáromban lakoznak. 
T-e Múzsám,'a' ki betsi'üod írásokat ezeknek, 

Meís fzivedhe értz Gfzlöpot érdemes Személy-
"• lyeknek, 

A' mint lehet paizsoddal Irigyjíkellen fedjed, 
Drága Nevek' motskoltatni foha meg ne engedjed,. 

Ugyan mi lehet annál fzebb, mint miker ezek írnak ? 
Kik minden ki gondolható tehetségekkel bírnak. 

Az idegen Nemzeteknek Nyelveket értik ezek, 
Oh! nagy tiízteletre méltó betsulketetien efzekt 

A' honnét fok fzép dolgokat magok Nyelvekre tefznek, 
Mint ama' nagy hírű Geílértt éppea űgy tsele-

kefznek. 
A5.' ki által Német Orfzág virágzó' lábra állott, > 

Melly már végső hanyatlásra, mint most a' Ma* 
gyár, fzállott. 

Boldog is most Német Orfzág, a' Tudomány dolgában, 
Mert mindent, a' mi fzakséges, fel találhat ma* 

gában. 
Kppen ezt a' tzélt igyekfzik ezek Is itt el érni, 

De ©b, nagy ellenállások, keserves hoazá férni 
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Oh! pedighog}/-' erőlködnek 1 oh hogy*izzadnak belé. 
Hogy Nemzetek' vezetheffék a' Tudományok felé 

Meg illetődtek az eddig való tudatlanságon, 
Melly magának erős íefzket rakott Magyar Or-

fzágon. 
Mert idegen Nyelven "'toltak a Tudományok- írva, 

Sok fzegécy, amazt hogy tudott bámulta -s néztg 
-i sírva. '. 

Deák 's Német nyelven lévő Könyveket nem értette, 
Mellyért fzívét érezhetőn érés tövis, féltette. 

Ezek 's meg más fzámos okok ezeket indították , 
Hafznos Gyűjteményfeiket íta' ^zért indították. 

Láttáit, hogy fzületett Nyelvek idegen nyelvvé leve, 
yiúly bennek meg mondhatatlan édes változass 

teve, — 
Ha volt egy kis tshettsége, hogy nyelvet tanulhatott,, 

Az illyeatol nem hallhattál volna Magyar fzö-* 
zatot. . -...,,,-.... .._ •;; 

Szégyetíettek egymás között faját nyelveken fzóllm, 
Ekként kelleít e' Nemzetnek fok réízekre- ofzolnh 

Nemzete gyöngy viseletét nyelvével meg utálta, " 
Melly tsnda el változását az idegen ísudáíta. 

Hogy fok Tanubiz-.* yságot ide ne hordjakelö. 
Felséges Her.zeD KAUN.ÍTZ maga befzéllje elo. 

A ' k i fok Magyar Rendeket faját öltözetekre, 
Tjfztönozott Nemes Magyar crsi viseletekre; -— 

Á* Tudományt hozo.m elo* a areilyaek gyakorlása, . 
A'Nemzeti fökéStsöknek fő ki pallérozása. 

Ez Orfzágnak maga Nyelvén nem• .mozdulhatott elé, 
Oh! mert minden hajam ízála fel borzad egybe* 

belé. 
Szölljanak á* fok efztendok, kik Mjjáfea mélának., 

A'mellyeket bifeon aéikül fcrklffják fzámiálának. 

Mm 
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Míg-a' pufzta nyelven kívül femmit fe tanúlának, 
Meg sirathatatlan forsa e'< nyomorűltt Hazának. 

Hat, hét 's több efztendoket is kellett tsak arra tenni, 
Oh jaj de még fa lehetett arra igazán menni. 

Hogy azon a' nyelven lév© könyveket míg érthette, 
'S hogy igazába azoknak értelmeket vehefle. 

Hát még a' mi leg fziikségesbb arra mikor mehetett ? 
Hafznot e' fok fáradságból ugyan mikor vehetett ? 

Mind ezeket Hazaírjak! ha jól meg gondoljátok , 
JS még is irigykettek rajok, átok fog fzáini rátok. 

Mert lám nem a nyereségnek -ég kennek kívánsága. 
Hanem a' Hazának őket férti vifzontagsiga.. 

Ugyan is ezt mondhatják.ők egy régi Tanítóval, 
Á' M midÖn barátjától kérdettetnék illy fz^Vah 

Hogy mitsoda hafznát vefzi foglalstofl'ágána k ? 
A'Tanításba véghez vitt fzorgalmatoíTágának?,, 

Sok baja ,- Kevés jutalma van néki.azt felelte , .; 
Semmi háladatoíl'ága; 's azt fajnálja felette, 

lm ezek-ifi hogy bajlódnak bár nam tartoznAweit^.-
Ez is Hazájukhoz vonfzó fzeretetekaek- jele* —« 

Ha most az Orfzág Gyűlésén a' Törvények* folyása, 
'S egyéb fzükséges dolgoknak Magyarál.tanítása. 

Fel fog állni: nagyobb réízént ezek' munkája léfzea 
Gyűjteményjek e' dologban, reményien, fokát 

téfzen. 
Ezeknek levelezési, ezeknek ferénysége, 

Mellyet jutalmaztaííbn meg az Egek kegyeifége* 
Kedves Pétzeli, Perlaki, 's Mirdfzenti nevezetek!^. 

írjon kérünk továbbra is fzorgalmaíos kezetek. 
A' jó fzivü 's nemes vérű, Magyarokat intsétek, 

Hogy azok is ti veletek írjanak ferkentsétck. 
'S midőn tökélleteffégre fzándéktok ebbe iné ?y en 

v ... .Azutáa még nagyobbakra törekedéstek légyen, 

• Erral 
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EÍTQI ugyan kettség sinusén mert most is raútatjáte>ky 
Akkor midőn tsüportosan erefztitek munkátok. 

Ohl írjatok diát írjatok Hazánk kedves .Reményi! 
A' fel deriíltt Magyar Égnek ragyogó '$ diísS 

Fényi! 

Két érdemes Hazafiak *, következendő 
Tudósításaikat botsátották közelebb hozzánk 
Pesú Városából: 

; „Szokásba vettétek, írástokoak betses 
Leveleiben, azoknak neveiket feljegyezni, 
kik a Korona' Órzo Seregeknek Záízlóik aiait 
Budán meg jelennek. : Valóban jeles'dologw 
Méltó is,''hogy tudja mind a*-rnoítani Nyonv 
mind a* Maradék* kik voltának azok az ér
demes Hazafiak , - a' kik fáradságokat, és kői- : 
tségeket a5 fel lábbadozó Haza' meg tiízte-
lóéérr , nem kíméllették. Ezeknek Száma-
közzül való N*S^athtnár Vaun. :Z4fzióailya 
i s , melly, e' folyó hónapnak ig-díkán vál
totta fel a' Korona őrzésben N. Hent9 Arad, 
és •'Térnes Vármegyéknek Őrálló Seregeiké!.. 
Szállása vagyon Pesten, a' hová ezen hón. 
13-diKán férkezett be. Fogadtatása olly, 
pompával lett,, minővel még egy Záfzló-
allyenak fem Volt jfzerentséje, fogadtatni. 
Ennek eggy oka'az^, hogy tnég eddig nem 
voltak itt egyfzerre olly feles ízámú Záfzló-
allyak, mint akkor tájban. A' be jövetel előtt 
való napon, ki mentek, 'tifzteletnek okáért az. • 
említett Sereg, eleibe Kéref^túrra & N. Gróf 
FŐ Vezér*-, és. a'.N. Gróf első Kapitány 
Vraknak kedves Httveíieik. , -mind ketreá: 

2Áiz-
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Xáfzló.allyí Formaruhában dífzeskedye... Mi* 
dón pedig más nap Pest felé közelgetett 
volna a* Sereg, délelőtti 10 óra .tájban, elei-
b& loyaajort Mélt. Nagykárolyi Gnof Káro
lyi Antal ó' Excellenrziája, a5 kér Mélt. BB. 
Orc?y Ö Nagyfágokkal; ezeken kivűl Orfzá-
gu'nknak fzámosxNaggyai'; a' N. Korona 6r-
20 Seregek közzűh a' Pesti, Tolnai, >S\YI* 
/ÍT/J S\abóltsi,Bihari, Montig Aradi és 
Téniesij vagy egéíízen, vagy réfz fzerént.% 
l^em ízóllok a'-Papi-, és Polgári Renden lé
vőknek temérdek Sokaságáról. Ki-ki félre 
tette itt a* nagy melegfég, por, és tolon
gásból fzármazni ízokott alkalmatlanfágot-
— A'Seregnek Tagjai ezek: A- Fö Vezért 
Nagykárolyi Gróf Károlyi Jósef Úr Ó Nagy-
fága, N. Békés Vármegyének FÖ Ispánja;-
első Kapitány: Gróf Stahrenherg Antal Gr 
o -Nagyfága % M. Nagykárolyi Gr. Károlyi 
Antal"Generális' Ö-ExcetleríLZiájtoa-k Segédje , 
(Adjutánsa) 's Reg. béli Hadnagy} második 
Kapitány: Hallerkoi Gróf Halí&r Pál Úr d 
Nagyfága', N. Bihar Várm, Táb. Bir.; Fel
hadnagy: NagykáHai Kállay Antal Úr, ,N. 
S^athmár Várm. Táb. Bir.; Alhadnagy: Iré-
nyi Irényi Antal Úr, N. S^athrn* Várm. Süohj 
Bir. -y Záfzlótartó : Mindfzenti Peley Zsigm.. 
ű r , N.• S^athmár Várm. Táb. Bir.; a,' Fó* 
Vezérnek első Segédje: Zanathy Mih. ú r , 
N. Sráik; Várm. T. S.;. második Segéd : Kis-
Rédei Rédey Károly Úr; Strázsamester: Köl-
tsei Kende Mihály Úr , N. S?jzthm. Várm. 
Sz-Ig B.;, a' Strázsamester' Helytartói: Tas-. 
Bádfzántai Betsky \Áíz\® Út ^ N. S^ath V* 
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T. B, , és Klohusk^ky Ignára Űr; •*? $a;^ 
zsarnesterek5 Helytartóik: S'ienit^ei Gkspnt 
Ferentz ú r ; N . % ^ V. T. 8,, vir^z JDVfí 
ion Reg. vók Strázsamester;. Gyandai Kor
mos Ferentz Úr, N. S^athm. Várm. Esk., 
Helénák jósef, és Szaplontzai S\aplont^ay 
MM. ÚraL A'Vitéz Urak, Betű íbr ízeién* \ 
Nagyváradi Ajtay Antal Úr, Nagyváradi 
Ajtay Károly Úr, N. S\at\, V, T , l l , Ug« 
]yd Qakats Láfzló Úr, üagosi BagoJJy lik-
rbíy Úr, Bőrzeyiczi Ber^evic^y Sándor Ür9 
Cski'zi Csáí%j' Jósef Úr, Darrai Darvay Gá
bor űr &\athm. V. £sk,, Endredy Gábo$-
ú r , Vásáros -Náményi Eötvös Sándor ű r 
K $%_athm. V. T, B., Erejy Gáspár Úr 
N. S^athm. V. Bízr,, Fekete György Úr, 
Jaf%trabf%ky Antal ú r , jar^tr^bfi\y Lajos 
Űr, íklódi Iklódy Sándor Űr, Irényi Irényi 
Zsigmond ű r , Kerekes Sándor Űr, Krafv* 
nay Antal Úr, Nagy jósef Űr,. Nagy Iftv. 
ű r , Gelseí Papov\y Jósef Úr Szab, Kir» 
S\aihmár Város Notar., Sebes Ferentz Úr, 
Fémes-Tóthi S^abó Sándor Üi N. S^ath* 
V. Bizr., Erdóteleki S^entmáriay Láfzló Ürs 
Szerdahelyi Szerdahelyi Ferentz Úr N. 
S^athrn. V T. B., Thur^ó György Úr, lí
rai Üray Elek Űr, Urai TJray Sámuel Úr 
N. S\athm, V* T. B. 9 Kapjonyi Fir<ígp Jósét 
Úr. -*- Öltözete ezen fejenként elo adott 

_ _ dí*zes Seregnek: veres kihajtású, fejér ítrutz-
toll forgója Kalpag; veres Dolmány *s Tar
soly; ferét kék Öv, arannyal vegyes gom
bokra; fetét kék Mente rókatorokra; ugyan 
azon íziíiü Nádrág; piros Tsizrpa, píros 

Pps-
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m - c-s- Töltés tartó: műHen aranyra;' a* 
i én fellyiil, pkdutz-bór Katzajgá/ry, 

rnellynek afanyós mgy kerek lapos melly-
tb?ja vagyon; ezen tündöklik ÖrSzágunk* 
Koron ujának képes le lógó iántzafval; a* 
mellett e* két betűk P. ?. olvastatnak, Ezen 
ízós-betűket (Monogrammá) jói értik a' 
Hazafiak. Ugyan ezen Tzímer vagyon a' 
Töl'és táskán, és a' Tarsolyon is, ki vévén 
a' ízós-betűket. — A' lórul való le fóMs 
esett 5 a' 11 Gr. Károlyi Antal ÓExceil. jának 
Háza előtt; a* hol ezen Méltóság, mint 
Srathrnár Várni. FŐ Ispánja, az egén? Sere
get, • a' Haza' Szeretetére, a' Magyar Név
nek ízem előtt való tartására, 's betsülosére 
és az OrfzágT Színének tekintetet illető f$$t 
ga viseletre, igaz Atyai ízívvel, ékes MV 
gyár BeSzéddel intette. Ez után, ÍÍ 'Tem-;-
plomba raene a* Sereg; onnan, a* Mélt. Fo* 
Ispánjának meg tifátelésére,: és neve", 855 az 
Antal napján való meg köSzöntésére. Ez? 
el végezvén, úgy íodúla ki rendek Szállá-. 
sara. Ái, nap, az egéíz Sereg hivatalos 
volt 6'Excellentzíáiálioz Ebédre. Dél m t o s 
az állatok küSzködése' nézésére vitte a' N ; 
Fó" Vezér, egéíz Seregét; estvéli nitilatcsfe-
ra .pedig, aJ 7 Blecior nevet viselő Vendég, 
fogadóba; honnan, annak idejében el ofzte 
Szállására aT Ser.eg nagy tsendefleggel, és 
tiSztefTéggel. A9 maga. viselete ezen Sereg
nek valóban példás mind eddig: meg em
lékezik, tudni-illik, mit ígért útnak indulása 
e\<!)tts h mire intetett kegyes Anyától, Mélt. 
Fó' Ispinjátót" 
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^S:^y ízerentsérten, de valóban fóká
kat vigyázásra tani; ható Története t .kíván
tam ;k54-ní az Urakkal, 's áitalok a'.Hazá
val. Ma egy hete , regben 4 , ? óra tájban 
puskát veíz &z- Apoítagi Kántor,- T. Plebá-

. nohkvú eggyuu' kesébe,, 's ki indulnak ket
ten a' veresek közzé, o!ly reményleg?;el, 
Iiog-y ok csalhatatlanul Túzokkal t tgusk jraífci 
t é r n i , úgymint a' níellynek félzkére *s tojá
sára reá akadtak volt már az. előtt a5 ímzák 
között. El esvén V m e g . jegyzett he lyre , 
kémlelik a1 Túzok tanyáját minden módon; 
de a* Gazdái otthon nem találtak. A3 .Hán
tó^ olly hilzembeh -lévén, hogy körül bclól 
tsafc még .is ott .kell valahol, lenni a* Túzok
nak, fel ÍTIegyen egy halomra, Js nézkél 
Oröffen mindenfelé. A* mint tzirkálódik:. 
egyfzer ízemébe ötlik' meflziröl valami há
rom fejéreslö, -tárgy, , Neki örül a".ízegény 
Kántor,. -mintha ugyan már kezébsn lett, 
volna óhajtott prédája. Hírtelen posta go-
lyóbísr erefzt puskájába; 5s hogy annál in
kább meg lophaíía a' madarakat: négy^kez 
láb maizott el jó darab földet felejek a" bu-
zákban. Midőn gondolta, hogy nem rneíz-
fze fognak most lenni tőle: térdre áll; ha 
nem fyjét a 'búzából fel ícm dugta; csupán 
a1 kalá'zokon. kerefzrűl nézkélödött. Látja 9 
hogy bé járja már onnan az -ö puskája a' 
mádarat.; azért is hevennyiben rzéiba vefzi 
esfiVíket-': ik io , V ízümsétlérifégére el ta-
lelja. — lííahas cs;s. ucl kel-a izegeny 
Kántor: látja ízörnya íeí hábórodáíTal, líogy 
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n^m Túzokok valának ott, a' hová ö lőtt. 
Oda ín egy * 's hát égy fzegény Dunavet sei 
AiTzont íértett golyóbiíía halálra, kinek, bab 
vetéskéje lévén a* buzák koztt, azt ka-pjíl-
gatniítíenrvala ki, harmad magával. Ép- ' 
penf kevcíTel az előtt, hogy a'Tzerentsét-
Jeníég érte, fölöstökömölni találtak volt le
ülni. %H A'-Kántor , : zavarodott elmével, 
leg ortan kocsira ült , és maga be jött ide , 
a* Várraegye* -Tömlötzébe. T. Plebánoffa 
ki kérte kezefíegen a' Gyűléstől: de Vér-
ügy lévén az ügye — azt hozza magával 
a' Törvény, hogy Itt várja meg a' felőle 
lejen dó' Végezést. — A' tartós Szárazság
nak *) a' léve a* gytimölrse, hogy a* tavaízL 
verésünk mind oda van; Te ízénánk, fe ab
rakunk pintsen. A' melly reízében Hazánk-

aak 

*) A' Budai ílg visgáló. Toronyban tett Jegyzések 
fzerént, Aprilisben tsupán. tsak egyfzer, úgy
mint ig-dikon volt azon a' réfzen efso; Május
ban, y-d\ken, 9-diken. és-21-dilién.; júniusban 
pedig.. 13-dik' éjtfzakáján,. és 14-dikén. — Béts 
korul az egéílz idén fem volt valamire való efso. 
A' fii és az élet gyökerestol .ki fzáradt. Innen 
van, hogy egy véka zab, 3-dfél forint. A ' 
fzénáoak mázsája eddig g garas vó!t; most pedig 
82, 's több. — Egy prágai Úrtól értettük, hogy 
a' tájjon. is olly fzer felett való ízárazság mú~ 

/kodott, hogy eggy ízben, két nap kenyeret .is. 
•.•*!%•• lehetett kapm: mivé] nem őrölhettek a\vizi 

Afalmokon. 
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nak" hov-en fognak .erek tereméi, beszeg 
kapnak az oda valSk' pénz' magra , tsak 
hozzák Festre terméseiket. — Henry" irt 
Pesten nem'olly drága koránt is az eleség 
és'baromfi, mint méltán leheteti eleintén 
tőle tarrani : ezt okozta a* T. Vármegye' 
bölts Rendelése,, me'llynek ereje.fzerént, 
még tsak a3 Fó Rendek* Tselédjeinek ferh 
ízzb^á-'Pesthez 4 mértföldnyire vásárolni; 
azon tűi is tsak a' Vitz /Ispán -Úrtól -nyerct 
Szabadiig-Levéllel. Ha ki által hágja a' 
Parancsolatot: 'kótyavétyére megy jóízága. 
Ebbdi V lett, hogy kéntelen a' Földnépes. 
maga be hozai a* Pesti piatzra el adó jófzá-
gát, 's úgy adói,'a* mint vefzik.u 

* # 
A* Magyar Koronáról' 

. Hazánk'. ezen drága K i n 1 s í t t^hitc^ 
Szinté ' Szemlélném •, még Soha, Sem le-hetén: 
wblt mindazáltal nem régiben fzsrsiusém.á 
eggy/értelmes, *? akkori Szemes Visgálója-« 
tol a* Koronának, midőn ki vala az", min
denek' fzcmlélcsére -téve Buda Várában, 
felőle vókiaképpen értekeznem. —- íme, 
ide le irom , de könnyebbségnek okáért., 
tsak apróbb Görög betűkkel, mind azokat 
a* Görög Nevezeteket, rnellyek a*'Koroná
nak-alsóbb karimás kerületin, körös kör-
nyftl Görög nagy Betűkkel olvastatnak. — 
Balról'el kezdve, a' Jéfus Kristus Képén 
és Nevén alól, így következnek Sorban egy-
mar után, a' Képek mellé helyhetettIgék: 

Mi-
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%fá\%{ T££ TögJt/űíC, Fíög'yítfC AtffOfrgfOC..' F & -

, ,Ha ezeket a' Görög nevezeteket gon-
dolóra -veffzűk, nyilván 'ki ret.tzik abból, 
hogy a* mi Magyar Koronánk alsóbb ré*. 
íze, a1-mellyen azok olvastatnak ,-'bizonyo
san • a' Görög Birodalomban kéMttetett, 
mind azért, hogy a* mindjárt fel!yebi? em
lített Angyalokat, és- Szenteket a1 Napkeleti 
Görög Ekklésia különös tisztelettel tiíztelte, 
mind azért, hogy t-supán tsak Görög, és 
nem Napnyúgori ísáfzlroknak Képeik vágy
nak azon, azoknak Görög neveikkel, görög 
betűkkel eggyütt eló" adattatva ; úgymint: 
Confiúntinus Porphjrügenitus-mk} a* ki a* 
tizedik Századnak közepe tSJjári Tionítantzi-
nápoiyban uralkodott, és MicíiaH Dukás 
Görög Tsáfzárnak, a5 Conjlantinus Dukás 
Görög Tsáí'zár Fijának, a5 ki Eudoxia ne
vű Annyának, és Diogenes Romanus mos
toha Attyának ntánna, a' ji-dik Századnak 
vége felé, az az 1071-diktől fogva.'1078-d'iltíg. 
és így fokkal is későbben Sz. István Király
nak halála után, viselte af Görög Tsáfzát-

f~" • la-

g A' Koronán lévé írások» magok, valóságokban 
Cőgnak nem fokára miadeaektÖl fzemléltetui, 's 
fjvastatli. 
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fágot5 meiiyre ímzf'é hogy5 és ml: mMon 
tehetne hát gondolni, hogy Sz. István ez
zel a5 Koronával .meg koronáztathatott- vól~ 

•na? - Ez a' Dukás Mihály nevű•'.-Görög 
Tsáfzár uralkodása- közben fzámosVelí&nfé-

• gektól meg támadcatváii, #•' Hiftoricusokríak 
tanúbizonyfágok ízerént, Követeket küldött 
II. Geí\a Királyhoz, -I Béla Király Fíjá-
hoz, hogy lenne néki Frigyedé; Szervid* 
nak Mihály nevű Fejedelme , és egyéb 
n e v e z e t e s e l l e n í é g e i ellen-- — — 
Könnyen hihető dolog, hogy a* Magyar 
Koronának alsó kerületén Gey\ánah is a' 
Neve talám ezokáért olvastathatik; mert 
ugyan is a' Geohu\a^ avagy Geovit^a ne
vezeten, nem egyéb értethetik Ceisánál, 
£ ki & régi Hiíloricusoknál most Zeycha-. 
nak, majd Gieifa-tidk 3 azután &iteíyka-n&k9 
és fzámtalan egyéb-fok nevezetekkel izokott 
imitt *§ amott.az íróknál neveztetni. Hogy 
pedig ez a' Koronán lévő'GeöPit^.ej Krales 
tes jTurkias-nnk mondatik, az az Turcid 
Királlyának, éppen nem lehet idegen do
lognak vélni: mert a* mint Kollár, és 
Schwart^, két Tudós Hazánkfijii^ ellene 
xnpndhatatianúl 'meg mutogatták a5 régi 
Hiftoriákból : • a'' Hu n n u s - Magyarokat, 
a5 Görög Írók Tur alsóknak -hívták; söt Ce-
drenuS) ugyan ezen időben, a' ii-dik Szá-
sadban ék Görög Hiíloricus, a5 Magyar 
Királyt tulajdon éppen ezen -fzókkal Krales 
tes Turkiás-n&k nevezi, Hiíto; iájának-Másp* 
dik Könyvében. — , A' mi ..pedig a* Koro-
^áakuak felsőbb réízen lévő Nevezeteket II* 

l'í>í-t 
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ieti,,~a3 mellyekkel az Apoftoloknak,- es e-
2?yéb Szenteknek ki ábrázoltatott Képei adat-
farnak elö, nem Görögül, íem görög be-
íBkkeS; hanem Deákul, és a\ G-othus októl 
Teri Deák belükkel irattatnak le mind egy* 
gyig. — De vallyon mi okát, khetne, e 
nagy külömbfcgnek gondolni, hogy a' Qz. 
Koronának alsóbb Keízén,. Görög, a' fel
sőbb j^éízén pedig Deák Ivások izerniéftet^ 
nek ? Vallyon nem lehetne e" bátran úŝ y 
vélekedni, hogy az az alsóbb rélze,, a* Gö-
rög Birodalomban keiziiteieit voma , a- mint 
a" fajta lé-'C muiska is aikaimasinc bizonyítja, 
és hogy előílzör tsák Koízorű torrn^ára. ké-
fzíneteu, ki nyílt, íeiénen,;, és körös könü 
mintegy, meg tsip&éz'etE aperta ei radiato-
turrita Corona lett volna oliy formán, rrriíil 
lkjuk a regi Tsáízárokat, azoknak regen 
vert Eénzeikon meg, koronáztattaknak lenni, 
avagy közelítfbTÓl, a'•ítYíííT§z7Lqf{ló Ki
rálynak, tellyebb emiitett / / Gcysa Test
vér jenek Képét, a' Mátyás Király' némelly 
Aranyain, tsak ki nyűtt afjerta liliacea Ko
ronával meg koronáztatva ízemléllyük; idó' 
múlva oízrán, a' n-dik Századnak vége felé, 
(vagy pedig mikor azután, nem tudaiik,) 
midón a' Napnyúgoti Birodalomban Eleknek 
kezekbe akadott volna, azt fellyul kerekde* 
den ízép mesteríeggel be boritorták, vagy 
is be tetézték volna, hogy abból lenne , a* 
mint fzokták közÖníégeífen hivni, egy cián

ja et tecta Corona, fel ékesítvén azt bó« 
vebben i s , a' fellyebb mtg.írtt Szenteknek 
Képeikkel, a' magok nyelveken vaiő deákul 

ín 
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Irt deíVk r. ege rekke l •*-' Ezek itt égyéáfíg 
tsak azért • említtetnek öfxveféggef, hoiy 
ennek a1 ml drága Szentséges Koronánknak 
közelebbről- lejendó' Tzöros meg visgiMláft 
Hazánkfrjai fel ferkentefTenek* és h£-mi „bi
zony oíTabb dolgokat azon közben, minded, 
réfzre való hajlás nélküli uz igazíagnak fzé-
reiercrŐI vezéreltettek lévén, mindnyájunk 
fiájára fel találhatnának: úgy vége farkad* 
na minden hafzontalantzívódásoknak, mely* 
lyek, ennek eredete, kéízítése, honnét* 
mikor, kitol, kinek és ki által közinkbe íetc 
küldcttetése erant* még mind e* mái h$píg? 
lan is közöttünk fenn Forognak. •*- Debre-
igenben, ic . Jim. 1790,<G V I. O, D. 

Az Orfeág Győlése' Tanáískozásaiból és Vég-
zésúb'óU feromi fem jótéteit még nyomtatásban e& 
ideig kezuikhöz; ez.az oka, -hogy tsak Térdeiéi 
formálag közölhetjük azokat. -— A' Papi és Világi 
Fö Rendekből álló Tábla, Feht nevezettel kü öra-
böztetett meg ez előtt a'másiktól •*- sz Alsótól Am
annak Titulusa vóU: Félj égés (ExtelfaJ- -ennek: Tff-
kktetes (fochtnj* Ezen hajdani Titulus» és seve-
Setbéli kiilömbségnek helye ezentúl nem híl'z & két 
Tábla lő'zötn bauém, míg eggyé találnának leírni, 
Í mellyé* fokán reménylenek) EL'o és Második ne
vezetekkel fog egymástól meg küló'mbö'ztetoi Titu
lusa mind ken&nek Tekintetes leílz. —" Í 5-diken le 
terfe a* Hitet az egéfz • dik Tábla, némelíy' akkot 
jelen nem volt Városi Küld eteken, és a magok fzé-
mél!yekben meg nem jelemt Méltóságoknak Jíépeikea 
íivifi. Amazok i s . ezek is le tették »ff dikon Le 
tették ugyan azon napon az ê s& Táblánál -s,3 névvel 
Püspökök, és a Világi Médóságoknak nagyobb réfze* 
( A z Esküvés forrnsHt, mind Magyarul, mind Deákul 
fogjuk fc^zleni.) Még • - diken abban do goztak é 
Kerf^eteK, külön L'ésekbéa Tana.skozásaií:nak egy- ' 
inásja) való közjóiéi !a' . 'hog az Ö Felsége eleibfliter«*. 
Jefzt.éndü-Pontokat e! kéfzítbtfi'ék. 
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